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» Εγώ δοώ Νικόκλεις, ηγούμαι καλά μεν είναι
και μνημεία και τας των σωμάτων εικόνας, πολύ μέντοι
» πλείονoς αξίας τας των πράξεων και της διανοίας,
» ας εν τοις λόγοις αν τις μόνον τοίς τεχνικώς έχουσι
» θεωρήσειε ».
Ισοκράτ, εις Ευαγόραν.
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Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

Προς την αυτού Πατρίδα Κεφαλληνίαν.

-38ξΣξξξ

Πατρίς

φιλτάτη! αντικείμενου τρυφερώτατον της καρ

δίας μου! Δέξαι ευμενώς το δώρον τούτο, πολύτιμον μεν δια
ι
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την ύλην, ευτελέστατον δε δια το άτεχνον της επεξεργασίας,

το οποίον εν γνήσιον τέκνονσου σε προσφέρει. Σύγγραμμα
περιέχον την βιογραφικήν ιστορίαν των ενδόξων Κεφαλλήνων
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προς ποιον άλλον έδύνατο αρμοδιώτερον ν' αφιερωθή ειμή
προς σέ, από της οποίας τους σεμνους κόλπους εξήλθον τέκ
να τοιαύτα;

-

Παράβλεψε, γλυκυτάτη Μήτερ, τας πολλάς ελλείψεις του

αγυμνάστου καλάμου μου, και θεωρούσα το δώρον τούτο ως
απλήν ύλης συλλογήν, δια να ανεγερθή ποτέ από τεχνικήν
τινα χείρα λαμπρόν μνημείον της δόξης σου, διάσωζε προς
εμε την ευμενή σου εκείνην διάθεσιν με την οποίαν εγλύκα

δ'.

νας εις την καρδίαν μου τα πικρά της δυναστείας ποτήρια.

Εις τα ενδότερα της ψυχής μου εντυπώθησαν τα λαμπρά της
ευνοίας σου δείγματα. Με δάκρυα τρυφεράς αγάπης και ευ
γνωμοσύνης έβρεξα τους λίθους σου αναγκασθείς να εγκατα
λείψω τας μητρικάς σου αγκάλας, και μεταξύ τόσον φιλογε
νούς περιθάλψεως ευρισκόμενος, όμως αναπέμπω θερμοτάτας
ευχας προς το παντοδύναμον "Ον να κλείσω τους συχνά, διά

τας δεινοπαθήσεις σου, πολυδακρύοντας οφθαλμούς μου εις τους
κόλπους σου, όπου κατά πρώτον τους ήνοιξα και είδα του κα
θαρούσου ορίζοντος την γαληνόμορφον όψιν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

-Ξ63ξΞ

Διναι

περιστάσεις έσυραν ποτέ την Ελλάδα εις ποι

κίλους ζυγούς και τρομεραι βαρβαρικαι φωναι μεμιγμέναι
με καταστρεπτικούς θορύβους, του Αρεως καταφoβήσασαι τας
ειρηνοφίλους Μούσας τας ηνάγκασαν να εγκαταλείψουν το πά
τριον έδαφος και να ζητήσωσιν άσυλον εις ξένας μεν αλλ'εν
γένει φιλικάς γέας.
Οι Έλληνες όμως και μεταξύ των δακρύων και στε
-

ναγμών των ενθυμούντο ότι η εις τας αλλοδαπείς επαρχίας
ανθούσα παιδεία ήτον ποτε κτήμα των προγονικόν, και εγνω

ριζον ότι εις εκείνην έμελλον να θέσουν κάθε ελπίδα δια
την παύσιν των δεινών και την αναγέννησιν της Πατρίδος.
Η τοιαύτη ανάμνησις, αποβαίνουσα καθ' ημέραν ζωηροτέρα
από τόσον γλυκείαν ελπίδα και από τον φυσικόν ωθισμόν
του ελληνικού πνεύματος εις την αγάπην της παιδείας,

παρεκίνει πολλούς Έλληνας νέους να μεταβαίνωσιν εις τα

/

ς".

ανεγερθέντα της Ευρώπης καταστήματα δια την απόκτησιν
των γνώσεων.

Προικισμένοι με όσα χαρίσματα δύνανται να δώσουν

εις τους κατοίκους της Ελλάδος, το κλίμα, ο αήρ, ή ποι
κιλία του εδάφους, η θέσις, και όλαι αι φυσικαι περιστά
σεις της, απέβαινον πολλοί εξ αυτών έμπειροι εις τας επισ
τήμας και τέχνας. Εδείκνυον του ελληνικού νοός την φυ
σικήν ελαστικότητα, και έβραβεύετο η αξία των παρα των
ξένων Κυβερνήσεων εις τινας εξ αυτών με θέσεις πολιτικας
και στρατιωτικάς υψηλάς, και εις άλλους με καθέδρας Πα
νεπιστημίων.

Αλλ' ενώ πολλοί εκ των πεπαιδευμένων Γραικών ετί
μουν δια της αγχινοίας των το ελληνικόν όνομα εις τα φω

τισμένα μέρη

της

Ευρώπης, και του λοιπού κόσμου,

τεροι επεστρεφον, εις το πατριον έδαφος διά

οι πλειό
να διασκεδά

σωσι το σκότος από την άλλοτε μητέρα των φώτων, με την διά
δοσιν των λαμπρών της παιδείας ακτίνων. Τούτον δε τον

υπέρ της πατρίδος αξιέπαινον ζήλοντων εμψύχονεν ή φυσική
κλίσις του όλου έθνους προς την μάθησιν και το, εν μέρει,
φιλόμουσον του ελληνικού κλήρου.
Η επιθυμία της διαδόσεως των φώτων εις το έθνος πα
ρεκίνησε την σωστικήν Κιβωτόν της εθνικότητός μας, την ορ
θόδοξον ημών Εκκλησίαν, μόλις έλαβε μικραν άνεσιν, να
συστήση πρώτη κοινόν κατάστημα εν Κωνσταντινουπόλει και
να δώση και ως προς τούτο, καλόν εις τα τέκνατης πα
ράδειγμα. Η αγάπη των Μουσών και ο υπέρ της πατρίδος
ζήλος έκαμνε πολλούς των πνευματικών Ποιμένων να προσ
τατεύουν της παιδείας τα καθιδρύματα, και άλλους να θυ
σιάζωσι και την ιδίαν των υπαρξιν με τους υπερμέτρους κό
πους της συγγραφής και διδασκαλίας. Η κλίσις προς την

μάθησιν παρεκίνει τους πτωχούς κατοίκους διαφόρων επαρ
χιών της Ελλάδος, εκτός των φόρων, τους οποίους έπρεπε
να δίδωσιν εις τους βαρβάρους δεσπότας των, να συνεισφέ

ρωσιν ευχαρίστως, εκ του υστερήματος, δια τους Διδασ
κάλους της Επαρχίας. Από τα ευγενή ταύτα αισθήματα
παρεκινούντο οι φιλογενείς Έμποροι και Πλοίαρχοι Έλλη
νες να καταβάλωσι μέρος των ιδίων ιδρώτων δια την σύσ–

ζ.

τασιν δημοσίων καταστημάτων και την τύπωσιν ωφελί
μων βιβλίων.

Μάρτυρες τούτων αναντίρρητοι είναι το εν τη Πατριαρ

χική Εκκλησία συστηθέν δημόσιον Σχολείον. Το εν Βουκα,
ρεστίω ανεγερθέν υπο των Ελλήνων Ηγεμόνων και τα δια
της τούτων δαπάνης εκδοθέντα επωφελή συγγράμματα. Το εν

Α'θήναις Γυμνάσιον, το των Ιωαννίνων, το του Αθωνος, το
εν Πάτμω, το εν Σμύρνη, το εν Χίω, τό των Κυδωνιών, το των
Εμπόρων εν Κωνσταντινουπόλει, και όσα άλλα μικροτέρας α
ξίας υπήρχον εις διαφόρους επαρχίας, και νήσους. Επιβε
βαιούσι τους λόγους μου αι μεγάλαι δαπάναι, δια τας εκδόσεις
παλαιών και νέων συγγραμμάτων και διατυπώσεις μεταφρά
σεων πολλών νεωτέρων συγγραφέων ετερογενών, τας οποίας
έκαμνον οι μεγάλων επαίνων άξιοι αδελφοί Ζωσιμάδα και
άλλοι φιλογενέστατοι μεγαλέμποροι. Εγκαταλείπω τας εν Κων
σταντινουπόλει, εν Χίω, εν Σμύρνη, εν Κυδωνίας και αλ
λαχού Τυπογραφίας και Νοσοκομεία. Εκ τούτων δε απάν,
των συνάγεται ότι, από τον καιρόν της αιχμαλωσίας της μέ
χρι της αναγεννήσεως αυτής, η Ελλάς δεν παρημέλησε ποτέ
την καλλιέργειαν των επιστημών και γραμμάτων, ούτε εσβέσθη
εις αυτήν ποτέ ο σπινθήρ της μαθήσεως (1).
Την αλήθειαν ταύτην μαρτυρουμένην από τα πράγματα
ηρνήθησαν τινές των ξένων Περιηγητών, και μάλιστα όσοι

εξ αυτών ήλθον ν' απογυμνώσωσι την κλασικήν μας γην από
τα πολύτιμα λείψανα της αρχαίας της δόξης όπου είχεν α
φήσει ή άπληστος αρπαγή των αρχαίων κατακτητών, και
εστόλισαν με ελληνικόν κάλλος τα κοινά και ιδιωτικά των
αγροκήπεια, τας πλατείας και Μητροπόλεις. Και άλλοι, τί
λος πάντων, από ανεξήγητον κακίαν κινούμενοι, ποίους τι
νας διασυρμούς και πόσας απανθρώπους συκοφαντίας διν

(1) "Ορα προλεγόμενα, και το Δ. μέρος της πρώτης μελέτης Κοδρικά.
Βλέπε και δοκίμιον Ιστορικ. περί φιλικ. εταιρίας Ιωάννου Φιλήμονος, ε
ποχή Α'. Κεφ. Γ'. σελ. 62. Ιδε και Ιστορ, της Χίου υπό του Ιατρού Α
λεξάνδρου Μ. Βλαστού τόμ. β, Κεφ. ΙΓ', έκδ. Ερμουπόλ 1840.

* ρ

Υ).

εξέφρασαν καθ' ημών! Με πόσην σκληρότητα και αγνωμο
σύνην δεν επεβάρυναν με υβριστικάς εκφράσεις τους υιούς
της μητρός εκείνης, ήτις εις τας ανθηράς εποχάς της είχε
δώσει εις τον Κόσμον τους Διδασκάλους των επιστημών
και τεχνών!

-

Καθείς γνωρίζει όσας ύβρεις εξήμεσε καθ' ημών ο πι
κρός μας κατήγορος Τουρνεφόρτος (Τournefort) εις το εν τη

Ανατολή ταξίδιόν του. Ο Παύιος (Pavv) γράφων, ως παρα,
τηρεί ο φιλέλλην Πουκεβίλλoς (Pouqueville), περί ενός τόπου

του οποίου δεν εγνώριζε μήτε τους κατοίκους μήτε τα προϊ
όντα και ζητών να μάς καταθλίψη με αναίσχυντα ψεύδη, μάς
λέγει βάρος αν ωφελες της γής πληγόνων τους Έλληνας,
κατά τον περιώνυμον Κοραήνμας, με βέλη ελληνικά δια της
αηδούς παρωδίας της Ομηρικής φράσεως « ετώσιον άχθος
αρούρης ". "Αφίνω δε τον γελοίον Βεϊκάρδον, όστις δεν εν

τράπη να μάς ονομάση και έθνος ηλίθιον » (1).
Ηρνείτο ποτέ Ζήνων ο Ελεάτης την κίνησιν, αλλά με

πολλ"ν επίσης αστειότητα και δύναμιν αποδεικτικήν αναί
ρεσε τους λόγους του ο φιλόσοφος Διογένης, συκωθείς και πε
ριπατήσας έμπροσθέν του.
"Οθεν δια να εκδικήση τις τήν φίλην Πατρίδα κατα
της συκοφαντίας και ύβρεως, και δια να σχίση το γελοίον
κάλυμμα της δυναστείας των ημερών μας ποίος άραγε ήθε
-

λεν είσθαι ο αρμoδιώτερος τρόπος ; Ειμή το να αποδείξη
ότι η Ελλάς και εις τον καιρόν ακόμη των μεγαλητέ

(1) "Ορα προλεγόμενα Κοραή εις την Β'. έκδοσιν του Βεκκαρίου σελ.

ιθ. εν τη σημειώσει. - Βλέπε και Πουκεβίλλoν Voyage en Μorée, en
Αlbanie. . . . . . νοl. Ι.

Σημ. Δεν αρνούμαι ότι μεταξύ των περιηγητών πολλότατοι υπερασ
πίσθησαν την αλήθειαν, και εξαιρέτως οι φιλέλληνες Μουράρδος και Πουκε
βίλλος. Μαλιστα ο δεύτερος ούτος δεικνύει τωόντι τον υπέρ της Ελλάδος
θερμόν του έρωτα είναι όμως λυπηρόν ότι υπέπεσεν εις πολλά λάθη, ή απα
τηθείς από τους οδηγούς του, ή παρασυρθείς ίσως από την υπερβολήν της
προς την Ελλάδα αγάπης του, και επομένως ούτε και εξ αυτών των υπε

ρασπιστών μας δεν δύναται να γνωρισθή η αλήθεια,

θ'.

ρων δυστυχιών της είχεν άνδρας ενδόξους εις πολλά είδη
γνώσεων;
Η βιογραφική λοιπόν ιστορία των ενδόξων Ελλήνων,

από την θλιβεραν εποχήν Μωάμεθ του Β'., μέχρι των ημε
ρών μας, ήθελεν είσθαι ή ισχυρά απολογία και μνημείον
λαμπρότατον της δόξης του Ελληνικού έθνους. Εκτός δε
των καλών τούτων, αύτη ήθελε χορηγήσει αφθονοπάροχον
ύλην δια την συγγραφήν μιάς ακριβούς ιστορίας της νέας
Ελληνικής φιλολογίας, ήτις λείπει εις ημάς, και της ο
ποίας την μεγάλην ανάγκην και τας πολλάς ωφελείας γνω

ρίζουσιν οι ειδήμονες..(1), Αι βιογραφία, εν βραχυλο
γία, των ακμασάντων Ελλήνων, από τον καιρόν της πτώ
σεως της Ελλάδος μέχρι της νέας πολιτικής υπάρξεως
αυτής, δίδουσαι εις την νεολαίαν μας τύπους και εικόνας
αξιομιμήτους, και εξιστορούσαι τον ζήλον των πατέρων μας
δια την αναγέννησιν της Πατρίδος, και τας θυσίας κα'

ηρωϊκας πράξεις των αδελφών μας δια να συντρίψωσι τας
βαρβαρικάς αλύσους, ήθελαν ερεθίσει επί μάλλον την φι
λοτιμίαντης ως προς την μίμησιν των καλών και ως προς

την ακριβή διατήρησιν και πρόοδον του μεγάλου και πο
λυτίμου χαρίσματος της ανεξαρτησίας μας, με το οποίον
εστεφάνωσεν ο "Υψιστος τους αγώνας και τούτων και ε
Χ8l yΟ)Υ) .

Το τόσον όμως αναγκαίον και επωφελές τούτο σύγγραμ
μα, καθ' όσον εγώ γνωρίζω, δεν ανεφάνη μέχρι της σήμερον
εις το γένος μας, αν και τινές των πεπαιδευμένων εξέφρασαν

(1) Ο Κύριος Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλος ομογενής μας πολυμαθέσ
τατος και ικανός να κάμη πραγματα γενναία εξέδωκεν εν Γενευη γαλ
λιστι, κατα το 1828, εν δοκίμιον ιστορίας φιλολογικής επιγεγραμμένον

« Cours de litterature Grecque Μoderne » Αλλ'εκθέσας ο σοφός ού
τος, όσα μόνον εκ μνήμης διέσωζεν, εκτός της μεγάλης συντομίας και
των πολλών, ελλείψεων του άλλως αξιολόγου τούτου συγγράμματός του,
έπεσεν εις πολλάς απάτας τας οποίας θέλω σημειόνει από καιρόν εις

καιρόν.

Μ

ί .

την μεγάλην ανάγκηντου και ηύχοντο την ύπαρξίντου (1).
Αι ολίγαι τον αριθμόν και καθ' υπερβολήν σύντομο βιογρα
φία των λογίων Γραικών του ΙΖ'. αιώνος αι συγγραφεί
σαι υπό του Μακεδόνος Προκοπίου, απαντώμεναι παρα Φα
βρικίω, και αι πολλών ατελειών πλήρεις και ολιγώταται, αί
τινες ευρίσκονται εις την εν Παρισίοις εκδιδομένην γενικήν
βιογραφίαν δεν είναι αρκεται να αναπληρώσωσι την ση
μαντικήν ταύτην έλλειψιν. Από το 1807 ανηγγέλθη παρα
του φιλογενούς αειμνήστου Ανθίμου Γαζή, ότι έτερος Μα
κεδων ο Γεώργιος Ζαβίρας φιλολόγος είχεν επιχειρισθή τοι
αύτην επίπονον συγγραφήν υπό τον τίτλον « Θέατρον Ελ
λη ν ι κ ό ν ι» και ότι, αποθανόντος αυτού κατά το 1805,

αφιερώθη το χειρόγραφόν του ομού με άλλα φιλολογικά συγ
γράμματα εις την εν Πέστη της Ουγγαρίας ελληνικήν Σχο

λήν, αλλά μέχρι του νύν δεν ανεφάνη εις φώς (2), ούτε
ηκούσθη να επεχειρίσθη αλλός τις σύγγραμμα τοιούτον.
Το πολλά διεσπαρμένον όμως της ύλης, η πολυχρόνιος
ενασχόλησις, τα πολυειδή συγγράμματα, και εν γένει τα
πολλά απαιτούμενα εις μίαν τόσον μεγάλην επιχείρησιν δι

καιόνουν τους λογίους ομογενείς, οι τινες ήσαν αφιερωμένοι
εις την εκπαίδευσιν της νεολαίας και εις την προετοιμασίαν
της δια την κατόρθωσιν υψηλοτέρου σκοπού.

Ο έρως της Πατρίδος, όστις σύρει αθελήτως και τον
ολιγοδύναμον πατριώτην εις το πεδίον της επικινδυνεστέρας
μάχης, κατακυριεύων την καρδίαν μου με ηνάγκασε να συλ
λάβω, αν όχι την, δι εμε, τολμηραν ιδέαν της ακριβούς

εκτελέσεως τόσον μεγάλου έργου, τουλάχιστον την ελπίδα
ότι ευρισκόμενος εις περιστάσεις αρμοδίας, δηλαδή εις πό
λιν πλουτούσαν από κοινάς και ιδιωτικάς βιβλοθήκας, βοη

θούμενος από την καλοκάγαθίαν πολλών πεπαιδευμένων ξέ
νων και ομογενών θέλω τουλάχιστον εκδώσει μίαν συλ

λογήν ύλης, ήτις θέλει ευκολύνει αρκετά εις τον έμπειρον
(1) "Ορα Επίμετρον Κούμα εν τη μεταφράσει της Ιστορίας της φι
λοσοφίας Τενεμαννου σελ. 289.

-

(2) Βλέπε προλεγόμενα της ελληνικής Βιβλιοθ, Γαζή Κεφ. Α', σελ. 5,
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και πολυμαθή τεχνίτην τον εντελή απαρτισμόν τόσον ενδό

ξου μνημείου.

Χαριζόμενος εις την γην της γεννήσεώς μου και θέλων,

ως προείπον εν τη αγγελία, να γνωρίσω την περί του αγώ
νος μου κρίσιν του κοινου, δίδω ήδη εις φώς τας βιογραφίας
των ενδόξων Κεφαλλήνων. Επικαλούμενος δια τούτο την α

παθή επίκρισιν εκάστου πεπαιδευμένου, είτε ξένου είτε ομο
γενούς, θέλω νομίσει μέγιστον ευεργέτημα την φιλικήν ειδο
ποίησιν των ελλείψεών μου, αίτινες είναι αναπόφευκτοι εις
τον πρώτον επιχειριζόμενον τα πράγματα.
Η ευγνωμοσύνη, το ιερώτατον του ανθρώπου χρέος, με
αναγκάζει να εκφράσω τας ευχαριστίας μου προς τους πε
παιδευμένους εκείνους άνδρας, οίτινες ευηρεστήθησαν να με
γίνωσιν ωφέλιμοι εις την εκτέλεσιν και δυνατήν τελειοποίησιν
του μικρού τούτου πονήματός μου. Εκ τούτων τινές με ενε
θάρρυναν εις την αναλαβήν του επιπόνου έργου και με ωδή
γησαν εις πηγάς, όθεν εξήγετο ύλη βιογραφική άλλοι μ' ε
χορήγησαν διαφόρους αναγκαίας ειδήσεις και συγγραφείς εκ
των ιδίων των βιβλιοθηκών, και άλλοι χαρίσαντές με φιλι
κήν ακρόασιν εις τας εκθέσεις εσυμβούλευσαν ελευθέρως την
διόρθωσιν περιόδων τινών.
-

Πολλάς χάριτας ομολογώ λοιπόν προς τον σοφόν άνδρα
ιππότην Ανδρέαν Μουστοξίδην τον κοσμούντα την Επτάνησον
δια της πραγματικής του παιδείας και των πατριωτικών αισ
θημάτων. Προς τον πεπαιδευμένον Καθηγητήν και φιλογε
νέστατον συμπολίτην μας Αιμίλιον Τυπάλδον, του οποίου η
ψυχική αγαθότης, τα ευγενή αισθήματα και αι εκτεταμέναι
γνώσεις τιμώσι την ελληνικήν του καταγωγήν. Προς τον με
γάλον της Ιταλίας φιλολόγον Δ. Νικόλαον Θωμαζέον, όστις
κινούμενος από απλήν της καρδίας του καλοκάγαθίαν και
από τον αξιέπαινον ζήλοντoυ εις την εμψύχωσιν των καλών,
όχι μόνον μ' έχορήγησε πλουσιοπάροχον ύλην, αλλ' ευηρεστήθη
ν' αφιερώση τον τεχνικόντου κάλαμον εις το να μεταφράση

ιταλιστί τας βιογραφίας ταύτας. Προς τον πολυμαθή Καθη
γητήν της ευγλωττίας ιππότην Πέτρον Παραβίαν. Προς
τον πολυμαθή Ιωάννην και φιλόμουσον Σπυρίδωνα αδελφούς

Βελούδους, και Δημήτριον 1Ιρούσην, των οποίων η παιδεία

ί Ο.

"μια με φιλογενή αισθήματα τιμά την εν Βενετία μι
κραν αποικίαν μας. Ευχαριστώ δε μεγάλως τον πεπαιδευμένου
συμπολίτην μας Καθηγητήν Ιωάννην Κοντούρην εις του ο
ποίου την μαθηματικήν αξίαν και φιλοπονίαν ημπορεί η πα

τρίς να τρέφη χρηστας ελπίδας.
Από την ευνοϊκήν λοιπόν συνέργειαν και επίκρισιν

των πεπαιδευμένων τούτων ενθαρρυνθείς εκδίδω ήδη το μι
κρον τούτο πόνημα, το οποίον χαρακτηρίζεται από τάς εξής
ιδιότητας.

Διηρημένον εις δύω τμήματα, εις μεν το πρώτον πε
ριέχει τας βιογραφίας των ενδόξων Κεφαλλήνων, οίτινες διέ
πρεψαν

εις

τας

επιστήμας

ωραίας τέχνας,

Εις δε τό δεύ;
σημαντικοί εις το πολιτικόν και

και

τερον, οσους κατεστάθησαν
στρατιωτικόν στάδιον.
Μή θέλων να επιβαρύνω την καλοκάγαθίαν των κυρίων
συνδρομητών έσυντόμευσα την έκθεσιν, όταν το περιγραφόμε
νον πρόσωπον δεν μ'έδιδε πράξεις αξίας πολλής προσοχής,
και συνέστειλα την ύλην εις τρόπον, ώστε ο αριθμός των

φακέλλων να ήναι μάλλον ολιγώτερος των εν τη Αγγελία υ

ποσχεθέντων. 1

«

,

η

Λ

σ'

)•

'

Αν

Η απλή αναγνωσις θέλει, ως ελπίζω, πληροφορήσει

τους αναγνώστας περί των κόπων τους οποίους κατέβαλον

συμβουλευόμενος πολλούς συγγραφείς προς πληροφορίαν των
λεγομένων και προς συλλογήν ύλης βιογραφικής ανδρών, οι
τινες έζησαν εις ξένας και μακρυνας μητροπόλεις. Προς α
ποφυγήν της αηδούς μονοτονίας, ήτις επικρατεί εις πολλά
βιογραφικά συγγράμματα, και δια να λάβωσιν ιδέας ευκρι
νείς και καθαράς των αναφερομένων πραγμάτων, όσοι των
αναγνωστών δεν είναι εφωδιασμένοι με γνώσεις ιστορικάς
εκτεταμένας, εγγίζω ενίοτε συντομώτατα την ιστορίαν της πε

ριστάσεως, ήτις έγεινεν αφορμή να αναφανή η αξία του προ
σώπου περί ου ο λόγος. Παρατηρούνται πολλάκις τα πράγ
ματα με γενικας τινας αρχάς και αξιώματα, όχι δια σκο
πόν ματαίας επιδείξεως φιλοσοφικών γνώσεων, αλλά δια σα
φεστέραν και παραστατικωτέραν έκθεσιν των αιτιών και της
αξίας των πράξεων. Τα αναφερόμενα συνοδεύονται, όσον εί

ναι δυνατόν, με μαρτυρίας δοκίμων συγγραφέων ή προσώπων

ιγ.

συγχρόνων, δια να γεννάται εις τον αναγνώστην πληροφο
ρία εντελής περί της αληθείας των λεγομένων. Εις τα κάτω
μέρη της σελίδος και πολλάκις εις την σειραν της διηγήσεως
αναφέρω τας πηγας, όθεν εξήντλησα τας ειδήσεις.
Υπερασπιζόμενος την δόξαν των συμπολιτών μου, όταν
την βλέπω πολεμουμένην αδίκως, δεν αποσιωπώ όσας νομίζω
ελλείψεις των πραγματικάς. Αι αναλύσεις των συγγραμμάτων,
όσαι ήσαν της σφαίρας της καταλήψεώς μου, έγειναν παρ ε
μού, η δε απαντωμένη σιωπή εις κανεν εξ αυτών ας απο

δοθή εις τας περιστάσεις, αι οποίαι δεν έσυγχώρουν. Εις όσα

συγγράμματα δεν έδυνάμην, να επιφέρω κρίσιν και να κάμω
την αναγκαίαν ανάλυσιν, ωφελήθην από την καλοκαγαθίαν
τινών πεπαιδευμένων, τους οποίους αναφέρω κατ' όνομα μη
θέλων να οικειωθώ τα ξένα, ούτε να φανώ οποίος δεν είμαι.
Διάφοροι σημειώσεις οικείαι των περιστάσεων ποικίλλουν τας
βιογραφικάς εκθέσεις, δια των οποίων, ή αναπτύσσονται πολ
λάκις αι περιστάσεις, ή αποδίδεται ο οφειλόμενος έπαινος
προς όσους ευηργέτησαν την Ελλάδα. Δεν πρέπει να με υ
πολάβη τις αντιφάσκοντα, εαν πολλάκις με απαντά εγκωμιά
ζοντα και μεμφόμενον το αυτό άτομον, ή το αυτό ηθικόν
σώμα, διότι απαθώς κρίνων επαινώ τα αξιέπαινα και μέμ
φομαι τα αξιόμεμπτα. Θεωρών το είδος τούτο της συγγρα
φής ως κτημα κοινόν, επροσπάθησα να μεταχειρισθώ, όσον ή
τον δυνατόν, ύφος απλούν και ευκατάληπτον δια να εννοώ
σιν όλαι αι τάξεις των αναγνωστών. Εις δε τον εξελληνισ
μόν των ξένων ονομάτων και των τεχνικών λέξεων, όχι μό
νον εσπούδασα να μην απομακρυνθώ από τα πρωτότυπα και
να σχηματίσω συνθέτους λέξεις παραστατικας των ιδεών,
αλλά και προς περισσοτέραν κατάληψιν, έθεσα εν παρενθέσει
και τα ίδια πρωτότυπα και τας τεχνικας φράσεις εις την
γλώσσαν καθ' ήν ήσαν γνωσταί.
Εις την χρονολογικήν τάξιν απέβλεψα μόνον εις τον
διάφορον αιώνα καθ' όν ήκμασαν τα ιστορούμενα πρόσωπα.
Ε"νας όμως αλφαβητικός πίναξ ευρισκόμενος εις το τέλος

του βιβλίου θέλει διευθύνει τον αναγνώστην εις την εύρεσιν
εκάστου ονόματος.

Αύται είναι αι ιδιότητες του πονήματος τούτου, του ο

/

ι δ'.

ποίου αι ελλείψεις ας αποδοθώσι μάλλον από τους ευμενείς α
ναγνώστας εις το περιωρισμένον των γνώσεών μου, ή προς την
της πατρίδος και του έθνους αγάπην μου, εκ της οποίας ίσως
παρεσύρθην ακουσίως, και όχι εις εθελοκακίαν τινά. Είθε δε
το
ευτελές
μου ναδ φανή άξιον της ευνοίας
του κοι
νού!
"Ε τούτο έργον
δε θέλ
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υ! Εαν ομως σεν θελει ο εικνυ η ειμη την φιλογενειαν μου
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και τον πατριωτικόν μου ζήλον, εύχομαι να διεγείρη τον
έμπειρον κάλαμον τινος αξίου συμπολίτου μου ή ομογενούς
μου, από τους οποίους, κάν διαρραγώσιν οι συκοφάνται ψευ
δόμενοι, και η μερική μου πατρίς και η Επτάνησος και εν
γένει η Ελλάς έχει πολλούς, διά να παραστήση λαμπρότερον
της Πατρίδος την δόξαν.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΛΣ
ΤΜΗΜΑ Λ'.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΚΑΣ, περίφημος θαλασσοπόρος (Νaviga
tore) διά τα τολμηράτου ταξίδια εις τον μέγαν Ωκεανόν,
και δια τας οποίας έκαμεν ανακαλύψεις περί τα τέλη του
Ις". αιώνος εις τα βορειοδυτικά παράλια της Αμερικής, έ
γεννήθη εις την νήσον Κεφαλληνίαν (1). Ο βιογράφος του

Ευρέσιος (Εyries) αναφέρει μόνον ως εποχήν της
γεννήσεως αυτού τον Ις. αιώνα (2). Εγώ όμως αν και, δια

ΙΚύριος

τας εις την νήσον μας επισυμβάσας πολιτικας ανωμαλίας,
στερούμαι αρχαίων εγγράφων υπομνημάτων, επιστηριζόμενος
πρώτον εις την εποχήν, καθ' ήν οι πρόγονοί του κατέφυγον εν
Κεφαλληνία, και δεύτερον εις τους λόγους του Αγγλου Μι

(1) Ο Αδάμ Χριστιανός Γάσπαρης εις την εισαγωγήν της παρα των
αδελφών Καπετανάκη μεταφρασθείσης γεωγραφίας του, και ο Κύριος Ιω
άννης Φιλήμων εις τα προλεγόμενα των υπομνημάτων της ελληνικής ε

παναστάσεως αναφέρουσιν ως Κεφαλλήνα τον περιώνυμον Περιηγητήν Μαρ
κόπουλον, ή Μάρκον - Πόλον δια τον οποίον καυχάται δικαίως η Βενετία.
επειδή όμως, με όλας τας μέχρι τούδε πολλας έρευνας μου, δεν έδυνήθην
ν' απαντήσω άλλας περί τούτου αποδείξεις, δι ών να συμμερισθωμεν του

λάχιστον με τους Βενετους την δόξαν του μεγαλου εκείνου ανδρός, θέτω
ως πρώτον τον Φωκαν υποσχόμενος ότι θέλω έξακολουθήσει επιμόνως την
έρευναν και περί του Μαρκοπούλου.

(2) "Ορα βιογραφίαν γενικήν εις το όνομα Fuca Giovanni.
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χαήλ Λοκκίου, συμπεραίνω ότι πρέπει να εγεννήθη περί τας

αρχάς του Iς. αιώνος διότι ο ρηθείς Αγγλος εις το παρ
αυτού εκδοθέν ταξίδιον του Φωκά λέγει ότι, καθ' ον καιρόν
ο ένδοξος ούτος θαλασσοπόρος μας έδιηγήθη προς αυτόν την
περιήγησίν του, τον υπέλαβεν ως άνθρωπον εξηκονταετή δια
δε του βιογράφου του γνωρίζομεν ότι επεχειρίσθη το επικίν

δυνον ταξίδιον

ΤΟ)ν

βορειοδυτικών

μερων της

Αμερικής,

α

φού είχεν ήδη δαπανήσει εις την δούλευσιν της ισπανικής
αυλής υπέρ τα τεσσαράκοντα έτη (1).
Οι πρόγονοι του τολμηρού τούτου θαλασσοπόρου ήσαν εκ
των πολλών οικογενειών της Κωνσταντινουπόλεως, αίτινες
θέλουσαι να φυλάξουν το πολυτιμότερον κτημα από όσα έχει
ο άνθρωπος, την ιδίαν των δηλαδή ανεξαρτησίαν, και φεύ
γουσαι την καταδρομήν των βαρβάρων κατακτητών εζήτη
σαν άσυλον, αι μεν εις την Πελοπόννησον, αι δε εις τας Ιο
νίους νήσους. Εμμανουήλ και Ανδρόνικος αδελφοί Φωκάδες

καταφυγόντες μετά της λοιπής οικογενείας των πρώτον εν Πε
λοποννήσω, ο μεν Ανδρόνικος έμεινεν εκεί, εκ του οποίου
κατάγονται όλοι οι αυτόθι Φωκάδες, ο δε Εμμανουήλ μετα

βας περί τα μέσα του ΙΕ. αιώνος εις Κεφαλληνίαν εκα
τοίκησεν εις τερπνην τινα θέσιν της νήσου ονομαζομένην Ε
λαιών, ή κοινώς Ελιός. Ούτος δε έγεινεν η πρώτη αρχή της

εν Κεφαλληνία υπάρξεως της ήδη πολυαρίθμου οικογενείας
των Φωκάδων, εκ της οποίας ανεφάνησαν κατά διαφόρους

καιρούς και αναφαίνονται μέχρι της σήμερον άνθρωποι πνευ
ματώδεις, έμπειροι εις την νομικήν Επιστήμην, και εν γέ
νει εύτολμοι ναύται.

Κατά τον γενεαλογικόν λοιπόν κατάλογον της οικογενείας
ταύτης, σωζόμενον παρά τω Κυρίω Ιωάννη Φωκά Αγγέλου,
όστις εύηρεστήθη να με χορηγήση τας ειδήσεις ταύτας, από

τον ρηθέντα Εμμανουήλ εγεννήθησαν οι Στέφανος, Εμμανουήλ,
Εκτωρ, και Ιάκωβος ο πατήρ του θαλασσοπόρου μας. Κα
τoικών ούτος εις γειτονείαν τινα της ρηθείσης θέσεως του
Ελιού, ήτις ελέγετο γειτονεία των Βαλεργιάνων προσέλαβε
(1) Βλέπε γενικ, βιογραφίαν αυτόθι.

-
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και την επωνυμίαν του Φωκά Βαλεργιάνου με την οποίαν

αναφέρoυσι και τον Ιωάννην ο βιογράφος του Ευρέσιος και
ο Αδάμ Χριστιανός (1). Το δε όνομα Απόστολος το
οποίον ούτοι προσθέτουσιν εις αυτόν ήτον πιθανώς επωνυ
μία του κυρίου ονόματός του, τ. ε. ελέγετο Ιωάννης Απόσ–

τολος, καθότι εις τον ρηθέντα κατάλογον απαντάται μόνον
το Ιωάννης.

Η έκτασις της ισπανικής κυριαρχίας εις τα προς ημάς
πλησιόχωρα παράλια της Ιταλίας, και επομένως η κοινωνία
του εμπορίου των ισπανικών πλοίων με τας νήσους μας, έδι
δεν αφoρμας εις τους εμπείρους ναύτας της Κεφαλληνίας να
σχηματίζωσι μέρος του πληρώματος αυτών. Εκ τοιαύτης πε
ριστάσεως κινηθείς ίσως και ο Φωκάς και ωθούμενος από
το επιχειρηματικόν εκείνο πνεύμα, το οποίον χαρακτηρίζει
πάντοτε τους ημετέρους πατριώτας και τους κάμνει να μετα
βαίνωσιν εις τα πλέον μακρυνα μέρη της γης, επέρασεν εις
την Ισπανίαν. Προικισμένος, ως φαίνεται, με νούν παρατη

ρητικόν και συσχνοταξιδεύων εκείθεν με πλοία ισπανικά εις
τον Ωκεανόν απέκτησεν εντός ολίγου τοιαύτην εμπειρίαν και
γνώσεις της θαλασσοπλοίας, και διεύθυνε τόσον επιτηδείως

τους ταξιδεύοντας τας αγριωκυμάτους εκείνας θαλάσσας, ώστε
ο Βασιλεύς της Ισπανίας τον διέταξε θαλασσοδηγόν (Piloto)

της ναυτικής του δυνάμεως των δυτικών Ινδιών υπούργημα
το οποίον εβάσταξεν υπέρ τα τεσσαράκοντα έτη. Ως επαγ
γελματικός δε του ισπανικού στόλου, όστις ευρίσκετο πάντοτε

εις μέρη, όπου ευκόλως μεν, αλλ' απανθρώπως και θηριωδώς
αι ισπανικαί αποικίαι εσύναζoν μεγάλα πλούτη από τους α
θώους αυτόχθονας και από το εύκαρπον έδαφος των ευτυχη
σμένων αμερικανών χωρών, εδυνήθη και ο Φωκάς να συ

νάξη καθ' όλον το πολυχρόνιον διάστημα του επαγγέλματός
του, μίαν αξιοσημείωτον χρηματικήν κατάστασιν, ήτις, κα
τα την ιδίαν του μαρτυρίαν, έσυμποσούτο εις εξήντα χιλιά
δας δουκάτων (2).
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(1) "Ορα βιογραφ γενικ, αυτόθι. - Παράβαλε και γεωγραφικ. εισαγω.
γήν Γασπάρεως σελ. 73.
.
(2) Ορα γενικ. βιογραφ.
.

-

",

-

-

".

2

18

Τα ατομικά όμως πάθη και αι πολιτικαί ζηλοτυπίαι, αί
τινες υπήρχον μεταξυ Φιλίππου Β', Βασιλέως της Ισπανίας
και της περιφήμου Ελισάβετ Βασιλίσσης των Αγγλων, δια
τα οποία εγείνοντο μεταξύ αυτών ακήρυκτοι και πεισματι
κοί πόλεμοι, έζημίωσαν και τον Φωκάν εξ ενός μέρους, έ
γειναν όμως αιτία εκ του άλλου να επιχειρισθή τας ονομας ας
ανακαλύψεις του.

-

Καθ' όν καιρόν οι Ισπανοί και Πορτογάλλοι οικειώθησαν
με τον μέγαν Ωκεανόν δια των συχνών ταξιδίων, και γνω
ρίσαντες δια του περικλεούς Χριστοφόρου Κολόμβου και αλ
λων ενδόξων θαλασσοπόρων τους μεγάλους θησαυρούς και τα
πολύτιμα προϊόντα των δυτικών και ανατολικών Ινδιών δι
εύθυναν τας καταστρεπτικάς των δυνάμεις εις τα πολύχρυσα
εκείνα μέρη της γης, και εσκέπασαν πολλά παράλια με δυνα
τας αποικίας, τας οποίας εθεμελίωσαν επάνω εις σωρούς πτω
μάτων των πρώτων δυστυχών κατοίκων, η Αγγλία ήτον ακό
μη ακίνητος εις τοιαύτας τολμηράς θαλασσίους επιχειρήσεις.
Αλλ' η φήμη του μεγάλου πλουτισμού των ισπανικών και πορ
τογαλλικών αποικιών ήρχισε να ερεθίζη το κερδοσκόπον πνεύ
μα των Αγγλων, και πολλοί εξ αυτών επεθύμουν να ίδωσι
τα πλούσια παράλια της Αμερικής και των Ινδιών.
Η μεγαλόνους Βασίλισσα Ελισάβετ ανακαλύψασα την κλί
σιν ταύτην των υπηκόωντης και θέλουσα να στρέψη το πνεύμα
του έθνους της εις την ναυτικήν εμπειρίαν και, ως λέγει ο
Α'γγλος ιστορικός Χούμιος (Ηume), να ανοίξη ευρύχωρον
και κολακευτικόν στάδιον εις την αγγλικήν αλαζονείαν και
φιλαργυρίαν, απεφάσισε να λεηλατήση τας εν Αμερική και
Αφρική ισπανικάς αποικίας δια να βλάψη τοιουτρόπως
τον άσπονδον ατομικόν της εχθρόν Φίλιππον τον Β', του ο
ποίου αι σημαντικώτεραι πρόσοδοι ήσαν εκ των αποικιών
τούτων (1).

Είκοσι πλοία πολεμικά ήτοιμάσθησαν δι αυτόν τον σκο
πόν εις τα οποία, εκτός των ναυτών, εμβήκαν δύο χιλιάδες

(1) "Ορα τόμον Ζ. σελ. 312. εν τη Ιταλ. μεταφράσ, της Ιστορίας
Χουμίου, υπό Μιχαήλ Λεωνη. "Εκδ. Βενετίας, κατα το 1819.

ν"
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τριακόσιοι εθελονται (volontarii), Ναύαρχος της ναυτικής
ταύτης δυνάμεως προσδιωρίσθη ο Ιππότης Φραγκίσκος Δρά
κιος ο περιπλεύσας και προλαβόντως τον Ωκεανόν τολμηρώς,
Στρατηγός δε της πεζικής διετάχθη ο Χριστοφόρος Καρλίσ
λιος (Carlisle). Με ταύτην δε την ναυτικήν και στρατιω
τικήν δύναμιν φθάσας ευτυχώς ο Δράκιος και προσβαλών αι

φνηδίως τας εν Αμερική ισπανικας αποικίας έκαμε μεγί
ς-ην λεηλασίαν εις αυτάς και επέστρεψε με πλούσια λάφυρα.
Η επιτυχία της πρώτης ναυτικής εκστρατείας, τα μεγάλα
πλούτη, τα οποία έφερεν ο Δράκιος, ο θριαμβευτικός τρόπος
με τον οποίον τον υπεδέχθησαν εμβαίνοντα εις τον Τάμεσιν,
(όπου εντός του θριαμβευτικού και πλουτοφόρου πλοίουτου ε
δέχθη τράπεζαν και η ιδία Βασίλισσα) ή αδυναμία και
το ευκολονίκητον των Ισπανών εις τας αποικίας των, τα ο

ποία παρέσταινεν ο βηθείς Ναύαρχος, άναψαν τόσον την ευ
τολμίαν των Αγγλων, ώστε πολλοί εξήλθον εις τον Ωκεανόν
δια να δείξωσι τον ηρωϊσμόντων και να γείνουν προσκυ
νηται των πολυχρύσων εκείνων τόπων της Αμερικής, όθεν
ο Δράκιος έφερε τόσα πλούτη. Μεταξύ όμως των εξελθόντων
διακρίνεται, δια την τόλμην και πολλήν αρπαγήντου, ο Θω

μάς Καβενδίσιος (Cavendishu). Ο ευγενής ούτος Αγγλος
καταναλώσας εις την εν τη βασιλική αυλή διατριβήν του ό
λην την περιουσίαν του απεφάσισε, κατα τον αφιλοπρόσωπον

Ιστορικόν Χούμιον, να ανοικοδομήση την τύχηντου με τα
έξοδα της Ισπανίας. Εφοπλίσας λοιπόν τρία πλοία εις το
Πλυμούθιον, ένα εκατόν είκοσι τόνων, έτερον εξήκοντα και

το τρίτον τεσσαράκοντα, εισχωρεί με αυτα εις την μεσημ
βρινήν θάλασσαν, καταγυμνόνει τας εν Αφρική ισπανικάς
αποικίας και στρεφόμενος κατά το ακρωτήριον της καλής
ελπίδος επιτυχαίνει να κυριεύση δεκαεννέα ισπανικά πλοία
μεταξύ των οποίων ήσαν και τα φέροντα εις την Ισπανίαν

τους θησαυρούς των εν Αμερική αποικιών (1).
(1) "Ορα τόμον Ζ. της γεν. Ιστορ. Κούμα. Ιδε και Χουμιον εντόμω
Π. σελ. 56.

-

Κατα τους ιστορικούς τούτους ο Καβενδίσιος εμβήκεν εις Λονδίνον με
θριαμβευτικήν παράταξιν. Οι ναύται του και οι στρατιώται ήσαν ενδεδυ
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Εις τον βρασμόν τούτον λοιπόν του ακηρύκτου πολέ
μου, καταβαίνων και ο Φωκάς από τας Φιλιππίνας εγυ
μνώθη παρά του Καβενδισίου και έχασεν όλην την χρη
ματικήν του κατάστασιν. Επιστηριζόμενος όμως εις τας πο
λυχρονίους εκδουλεύσεις του προς την ισπανικήν αυλήν ήλπιζεν
ότι θέλει λάβει παρ αυτής τινα αποζημίωσιν, και δια τούτο
είχεν ήδη αποφασίσει να μεταβή εις τό Μαδρίδ. Αλλά μία
πρότασις του Αντιβασιλέως του Μεξικού, αν και τολμηρά
εις την φύσιν της, ουσα όμως ένδοξος και η επιτυχία της
οποίας έμελλε να τον κατατάξη εις τον αριθμόν των μεγάλων
θαλασσοπόρων, τον έκαμε να αναβάλη πρός καιρόν την εν
Ισπανία μετάβασίν του.
Η πρόοδος και οι θρίαμβοι των ευρωπαϊκών δυνάμεων
εις τα παράλια της Αμερικής και εις τας ανατολικάς Ιν
δίας, οι θησαυροί τους οποίους συνήγον και η ευτυχία των
αποικιών εις τους ευδαίμονας εκείνους τόπους εγέννησαν εις

τους θαλασσοπόρους Ισπανούς, Πορταγάλλους, και Ολανδούς,
όχι μόνον την προθυμίαν δια την εύρεσιν νέων τόπων, αλλά
και μίαν μεγάλην επιθυμίαν ν' ανακαλύψωσιν εις τα αρκτώα

μέρη, καμμίαν διάβασιν μεταξύ της ηπείρου, της Αμερικής,
ητις ενoνoυσα τον Ειρηνικόν και Ατλαντικόν Ωκεανόν να
χορηγη προς τους αποικους και κατακτητας ευρωπαιους τα

μέσα δια να μεταβαίνωσιν ευκόλως εκ των αμερικανών εις

τας ανατολικας Ινδίας. Ο πρώτος όστις διέτρεξε τον αναρ
μόστως ονομασθέντα παρα του Μαγελλάνου Ειρηνικόν Ωκεα
νόν εις ζήτησιν της διαβάσεως ταύτης εστάθη ο Βαλβοάς
(Βalboa). Μετά τούτον ο Ισπανός Κορτέζιος (Cortez), και
άλλοι πολλοί, όλαι των όμως αι προσπάθειαι ες-άθησαν μάταια.

Ο Γάσπαρος Κορτερεάλ θαλασσοσπόρος Πορτογάλλος, λέγεται,
ότι προχωρήσας το 1500, εις τα βορειοανατολικά παράλια της
-

--

μένοι μεταξωτά. Τα πανία του πλοίουτου ήσαν από δαμάσκον (damasco).
Ο αρτέμων, ή το πρυμναίον καταρτιον ήτον ενδυμένον με χρυσούφασμα
(drappo d' oro). Τα δε λαφυρά του εθεωρήθησαν ότι ήσαν τα πολυτι
μότερα από όσα ποτε εφέρθησαν εις την Αγγλίαν. Ιδε περί τούτου και ί
Ηagguagli di Birch vol. 1. Ρ. 57,
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Αμερικής και φθάσας μέχρι του ποταμού του αγίου Λαυρεν
τίου, μετά την ακριβή επίσκεψιν τούτου, περιέπλευσε την πα
ρακειμένην ήπειρον και μετονομάσας αυτήν terra de Labra
dor, δηλ. γήν των γεωργών, έφθασεν εν τέλει έως εις το
στενόν το σήμερον λεγόμενον του Ούδσωνος (Ηudson), το ο
πoίoν υποθέσας ότι είναι ή ζητουμένη διάβασις το ωνόμασε
στενον του Ανιάν. Επιστρέφων όμως εις την Πορτογαλ
λίαν δια να δώση την χαροποιαν αγγελίαν της ανακαλύψεως
του εχάθη εις τον δρόμον αφήσας μόνον την φήμην του στε

νου τούτου, το οποίον είχε καταντήσει εις τους Γεωγράφους
ως ένα αίνιγμα ακατανόητον, και του οποίου δεν έδύναντο

να προσδιορίσουν ούτε την γεωγραφικήν θέσιν, ούτε επίστευον
την πραγματικήν ύπαρξιν. (1)
Η διαδοθείσα όμως φήμη ότι το στενον τούτο ήτον ή τό
σον επιθυμητή διάβασις, και η ιδέα ότι εις τα αρκτικά πα

ράλια της Αμερικής ευρίσκονται εναποταμιευμένοι

θησαυροί

αφθονέστεροι από όσους είχε χορηγήσει το Περού και τα άλλα
αποκτηθέντα μέρη της νεοευρεθείσης ταύτης ηπείρου άναψεν
επί μάλλον την επιθυμίαν της ερεύνης αλλ' αι επισυμβάσαι
δυστυχία των θαλασσοπόρων εις τα προς τα αρκτώα μέρη
ταξίδια είχον τρόπον τινά αναχαιτίσει την ευτολμίαν αυτών.
Την εύρεσιν λοιπόν του περιωνύμου στενού του Ανιαν, ή
μάλλον ειπείν της κοινωνίας των δύω Ωκεανών, και την ε

πίσκεψιν των μέχρι τότε αγνώστων βορειοδυτικών μερών της

Αμερικής επρότεινεν ο Αντιβασιλεύς του Μεξικού προς τον
θαλασσοπόρον μας.
Η αποτυχία και τα ναυάγια των όσων επεχειρίσθησαν
τον τολμηρόν τούτον περίπλουν, ή ατέλεια της θαλασσο

-

πλοίας δια τας ολίγας προόδους της αστρονομικής επιστήμης
εις την εποχήν εκείνην, και επομένως η στέρησις των βοηθη
μάτων, τα οποία είναι απαραιτήτως αναγκαία δια τον πλούν

των αγρίων εκείνων θαλασσών επαράσταινoν επικίνδυνον την
εκτέλεσιν τοιούτου τολμηρου ταξιδίου.

(1) "Ορα Μαλδεβρουν την εν τώ πρώτω τόμω της γεωγραφίας αυτού
Ιστορίαν των ανακαλύψεων και ταξιδίων . Εν Παρισίοις, 1812.

-
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Ο Φωκάς όμως δέχεται εύτολμος την πρότασιν του Αν
τιβασιλέως και λαβών τρία πλοία παραυτού εξέρχεται εις τον
/

9

"

9

η ρη

9

-ν

2)

"

"

W

η

μέγαν Ωκεανόν. Αλλ' όσον εκείνος έβλεπεν αφόβως τους απαν

τωμένους κινδύνους τόσον του ετάραττον την ψυχήν ή ανα
ξιότης των πλοιάρχων και ο πανικός φόβος των ναυτών. Η
άγνοια των μερών εις τα οποία τους διεύθυνεν, η ιδέα ότι
υπάγουν εις μέρη όπου εχάθησαν άλλοι θαλασσοπόροι, εφό
βιζε τόσον τους ναύτας και πλοιάρχους, ώστε η ερεθιζομένη των
φαντασία επαράσταινε το επιχείρημα εις υπερβολήν επικίνδυ
νον. Ο άφοβος χαρακτήρ του Φωκά, και η φαινομένη αξίατου
εις την διεύθυνσιν των πλοίων τους εμψύχoνε μέχρι τινος,
αλλ' εν τέλει επαναστατήσαντες τον ηνάγκασαν να οπισθο

δρομήση πάλιν εις το Μεξικόν, χωρίς όμως να αλλάξη σκο
πόν του να επαναλάβη εκ νέου το τολμηρόντου ταξίδιον.
"Οθεν λαβων πάλιν, κατ' επιταγήν του Αντιβασιλέως, δύο
πλοία με επιτηδειοτέρους και ευπειθεστέρους ναύτας το 1592
αναχωρεί από τον λιμένα του Ακαπούλκου και ταξιδεύων

αφόβως επροχώρησε τόσον πολύ, ώστε (κατά τον Αγγλον
Λόκκιον, όστις εξέδωκε το ταξίδιον τούτο του Φωκά) μεταξύ

του 47 και 48 βαθμού του βορείου πλάτους εξάνοιξεν ότι η
γή εκτεινομένη προς το βορειοανατολικόν έπαρουσίαζεν ένα

πλατύ άνοιγμα, όπου εμβαίνων θαρραλέως εταξίδευσεν υπέρ
τας είκοσι ημέρας εντός του αγνώστου τούτου στενού. Επα
ρατήρησεν ότι ή γή εις μέρη τινα εκτείνετο προς το βορειοα
νατολικόν, και εις άλλα προς το βορειοδυτικόν, ότι το στενόν
τούτο εκατασταίνετο πάντοτε πλατύτερον παρ ό, τι ήτον εις την
είσοδόν του, και ότι ήτον διεσπαρμένον με διαφόρους νήσους.
Αποβας πολλάκις εις την γην έβλεπε πολυαρίθμους κατοί
κους ενδεδυμένους με δέρματα ζώων. Εις όλα τα παρ αυτού
επισκεφθέντα παράλια ο τόπος τον εφάνη εύκαρπος ώς εκείνος
της νέας Ισπανίας και πλουτισμένος με χρυσόν, άργυρον, και
μαργαρίτας. Εξακολουθών δε το ταξίδόν του έφθασε, κατά
την ρηθείσαν περιγραφήν του Λοκκίου, μέχρι του Ατλαντι
κού Ωκεανού και παρατηρών εύρεν ότι το στενόν, καθ' όλην
του την έκτασιν, είχε πλάτος αρκετόν δια να ταξιδεύεται, και
ότι η είσοδος από την οποίαν είχεν εμβη, τον εφάνη πλατεία
έως τριάντα, ή σαράντα λεύγας.
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Ο Φωκάς, λέγει ο Λόκκιος, ήθελεν εξακολουθήσει έπειτα
το ταξίδιόν του δια του Ατλαντικού Ωκεανού, αλλά δια δύω
λόγους υποχρεώθη να επιστρέψη πάλιν από το αυτό μέρος της
εισόδουτου. Ο πρώτος ήτον ότι εξεπλήρωσε τον σκοπόν, δια

τον οποίον εστάλη παρα του Αντιβασιλέως, δηλ. επισκεπτό
μενος τα βορειοδυτικά παράλια της Αμέρικής εύρε το πε
ριώνυμον στενον του Ανιαν, έκαμεν εις αυτό τας αναγκαίας
παρατηρήσεις και ανεκάλυψε την κοινωνίαν των δύω Ωκεανών
δια μεταβάσεως μεταξύ της ηπείρου. Δεύτερον, ότι εφοβείτο

μήπως κτυπηθή από τους αγρίους, ενώ αι δυνάμεις του δεν
ήσαν αρκεται να κάμη μίαν γενναίαν αντίστασιν. "Οθεν δια
τους δύω τούτους λόγους απεφάσισε να εξέλθη πάλιν από την
αυτήν είσοδον, αλλ'εξερχόμενος παρετήρησεν εκ νέου ότι το ακρω
τήριον το λήγον προς το βόρειον ήτον αρκετά υψηλόν και ότι
είχεν εις το άνω μέρος ένα υψηλότατον βράχον εις είδος
στύλης εξακολουθών δε έφθασεν ευτυχώς εις το Ακαπούλκον,
και κοινολογήσας τας ανακαλύψεις του προς τον Αντιβασιλέα,
ήλπιζε παρ αυτού αμοιβήν ανάλογον της επιχειρήσεώς του.

Αλλ' ο Φωκάς δεν ενδύνατο να ήναι ως προς τας ελπίδας και
την αμοιβήν του ευτυχέστερος του Κολόμβου και πολλών άλλων
ενδόξων ανδρών προς τους οποίους ή ισπανική αυλή έδειξεν
αξιόμεμπτον αχαριστίαν. Η αναφανησις των Αγγλων εις
τον Ωκεανόν και η παραυτών γινομένη διαρπαγή των α
ποικιών είχε ταράξει των Ισπανών τας καρδίας και δια
τούτο εζήτουν να τους προλάβωσιν εις την εύρεσιν της κοινω
νίας των δύω Ωκεανών και εις την διάγνωσιν των βορειοδυτι
κών παραλίων της Αμερικής, φοβούμενοι μήπως γνωριζόμενα
κρατηθώσιν από τους Αγγλους. Αλλ' επειδή ούτοι ευρίσκοντες
προετοιμασμένους ήδη τους Ισπανούς εις τας αμερικανάς α

ποικίας δεν έδύναντο πλέον να τας λεηλατώσιν ως πρότερον
και μάλιστα υπέφερον πολλας κακουχίας εις τας διαφόρους
εκστρατείας των, είχον εγκατελείψει προς καιρόν την ιδέαν της
ευρέσεως του περιωνύμου στενού, και απεφάσισαν να βλάπτωσι
τον Φίλιππον εις τα παράλια της Ευρώπης (1). Τούτο εννοή

(1) "Ορα Χούμιον αυτόθι.
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τες οι Ισπανοί απέβαλον κάθε φόβον περί Αμερικής και έ
δειξαν προς τον θαλασσοπόρον μας την αυτήν αδιαφορίαν με
την οποίαν είχον φερθή και προς τους λοιπούς (1).

Δύο χρόνοι επέρασαν χωρίς να ιδή πραγματικήν εκπλή
ρωσιν εις όσας ελπίδας τον είχε δώσει ο Αντιβασιλεύς του
Μεξικού. Πολλάκις όμως ο άνθρωπος, είτε φοβούμενος την τρο
μεραν όψιν της απελπισίας, είτε πλανώμενος εις τας κρίσεις
του, δια την άγνοιαν των γενικών αρχών εκ των οποίων κι
νείται η πολιτική εκάστου έθνους, αποδίδει τας δεινοπαθή

σεις του εις ατομικας καταχρήσεις των υπαλλήλων, ενώ αι πε
ρισσότερα εξ αυτών είναι συνέπεια των αρχών της αυ
λής. "Οθεν κινούμενος από μίαν τοιαύτην απατηλήν κρίσιν
και ο Φωκάς ενόμισεν ότι μεταβαίνων εις την Ισπανίαν, ε
πενθυμίζων εις την αυλήν τας προτέρας πολυχρονίους εκδου

λεύσεις του, παρασταίνων το υπερ αυτής τολμηρόντου ταξίδιον
και την ανακάλυψιν της τόσον ζητουμένης κοινωνίας των
Ωκεανών, ήθελε λάβει την δικαίαν αμοιβήν των αγώνων του.
Εγκαταλείψας λοιπόν το μεξικόν μετέβη εκεί, αλλ' ή πείρα
τον έκαμε να μάθη ότι ο Ισπανός Αντιβασιλεύς εμιμείτο

εντελώς τας αρχάς της Μητροπόλεως. Ο υπουργός των α
ποικιών δίδων πάντοτε προς αυτόν χρηστοτάτας ελπίδας τον

εκράτει πολύν καιρόν εις τό Μαδρίδ χωρίς ποτέ να εκπληρώ
ση ουδεμίαν υπόσχεσιν. Δυσαρεστημένος δε καθ' υπερβολήν

δια την αχαριστίαν των Ισπανών, και ών ήδη πολλά
προβεβηκώς εις την ηλικίαν απεφάσισε να καταφύγη εις τους
κόλπους της πατρίδος, όπου να τελειώση το στάδιον της πο
λυμόχθου ζωής του και να γλυκάνη εν μέρει την θλίψιν της
καρδίας του, δια την ζημίαν των κόπωντου και την αδικίαν
τής ισπανικής αυλής, με τα τρυφερά αισθήματα της συγγε
νικης αγαπης. Διευθύνεται λοιπόν επί τούτου εις την Φλω
ρεντίαν, όπου γνωρισθείς με ένα "Αγγλον ονομαζόμενον Ιωάν
νην Δουγγλάν, καταβαίνει μετ' αυτού εις Βενετίαν και δια

του ιδίου οικειούται αυτόθι με έτερον "Αγγλον, τον προανα

φερθέντα Μιχαήλ Λόκκιον τον χρηματίσαντα Πρόξενον εις
(1) Ιδε βιογραφίαν του.
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Αλέπιον και ευρισκόμενον τότε εν Βενετία δια κρισολογίαν
τινα.

Η σχέσις του με το υποκείμενον τούτο τον επρόσφερε τρό
πον τινά μέσον δια να εκδικηθή κατά της ισπανικής αυλής.
Εγνώριζεν εκ της πολυχρονίου διατριβής του εις την υπη
ρεσίαν της πόσον η ζηλότυπος πολιτική της επροσπάθει να
κρατη μυστικήν κάθε ανακάλυψιν των θαλασσοπόρων και πε
ριηγητών της, και μάλιστα αφού το μεγάλον πνεύμα της

Ελισάβετ εκίνει την προσοχήν του έθνους της εις τας θα
λασσίους επιχειρήσεις, και οι Αγγλοι ήδη είχον εννοήσει ότι
τα στοιχεία του μεγαλείου των έπρεπε να τα ζητήσωσιν εις
την θαλάσσιον δύναμιν.

Δεν αγνοούσε προς τούτοις ότι η ισπανική αυλή εφάνη

προς αυτόν άδικος και τον παρημέλησε τόσον διότι ήτον ήδη
πληροφορημένη πως οι Αγγλοι είχον εγκαταλείψει την ιδέαν
του να επιχειρισθώσι το επικίνδυνον έργον της ευρέσεως του
στενού του Ανιαν. Εσυλλογίζετο όμως ότι η γενναιόφρων
Ελισάβετ ήθελε δεχθή ευχαρίστως την δούλευσίν του εις υπό
θεσιν τόσον επιθυμητήν και ήθελε βραβεύσει τους κόπους του
μεγαλοπρεπώς.

"Οθεν η ιδέα της εκδικήσεως, ή μάλλον ειπείν ή ελπίς ότι
κοινoλογών εις την Αγγλίαν τας ανακαλύψεις του και γενό
μενος προς αυτήν οδηγός ως προς την εύρεσιν της διαβάσεως
εκ του ενός εις τον άλλον Ωκεανόν θέλει λάβει την αποζημίωσιν
εις όσα τον ήρπασαν, εις την λεηλασίαν των ισπανικών αποι
κιών, τον παρεκίνησαν να διηγηθή προς τον Λόκκιoν τα πάντα
δεικνύων, κατά την μαρτυρίαν του ιδίου, προς αυτόν επάνω εις
ένα πίνακα την διεύθυνσιν του ταξιδίου του και τας οποίας

είχε κάμει ανακαλύψεις. Και εν τέλει εφανέρωσε προς τον ρη
θέντα Αγγλoν ότι γνωρίζων τον έξοχον χαρακτήρα και την
γενναιότητα των φρονημάτων της Βασιλίσσης ήτον έτοιμος
να προσφέρη προς αυτήν την δούλευσίν του δια την γνωσ
τοποίησιν της τόσον επιθυμητής διαβάσεως και την πραγ

ματοποίησιν των ανακαλύψεών του. Δια να επαναλάβη δε το
ταξίδιόν του δεν εζήτει ειμή έν πλοίον τεσσαράκοντα τόνων

και έν άλλο μικρόν, υποσχόμενος ότι εις τριάκοντα ημέρας
θέλει υπάγει από το έν εις το άλλο άκρον του στενού.
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Με χαράν του ανέκφραστον ήκουσεν, ο Λόκκιος την πρό
τασιν του θαλασσοπόρου μας και υπεσχέθη να γράψη αμέσως
εις την Αγγλίαν περί αυτής : Και τωόντι χωρίς αναβολής
έγραψε περί της σπουδαίας ταύτης υποθέσεως προς τον κύριον
Βουρλείγκιον (Βurleigh) μέγαν θησαυροφύλακα, προς τον κύ

ριου Ουάλτερον Ραλείγκιον (Walter Raleigh), και προς τον
κύριον Χακλουίτιον (Ηakluyt) κοσμογράφον, παρασταίνων
προς αυτούς πόσον ήτον επωφελέστατον εις την Αγγλίαν το

να εγκολπωθή τοιούτον άνδρα οποίος ήτον ο Φωκάς ετε
λείονε δε ζητων εκατόν λίρας στερλίνας δια να πληρωθώσι
προς τον Έλληνα θαλασσοπόρον τα έξοδα του ταξιδίου του
εις την Αγγλίαν (1).
-

-

Η πρότασις του Λοκκίου εδέχθη ευχαρίστως υπό των
Α'γγλων, αλλά σπουδαιότερα υποθέσεις μεταξύ Αγγλίας,
Ισπανίας, της αμυντικής ενώσεως των λατινοθρήσκων Πριγκί
πων κατά των διαμαρτυρουμένων, και προτάσεις μεγάλης αξίας
και πολλής πλοκής των κάτω χωρών προς την Ελισάβετ
αποσχολούσαν, εις την εποχήν ταύτην, την προσοχήν της
Αγγλίας (2), όθεν ή απόκρισις προς τον Λόκκιον ήργοπόρει.
Επειδή δε αι κλίσεις των μεγάλων ανδρών σπανίως ακολου
θεί να είναι επιπόλαιοι, και αι εντυπώσεις εις τας ευαισθή

τους καρδίας γίνονται βαθείαι, έπεται ότι και τα εξ αυτών πα
ραγόμενα αισθήματα είναι μόνιμα και διαρκή. Δια τούτο, αν
και η κατά των Ισπανών δικαία αγανάκτησις του Φωκά

και η επιθυμία της κοινής ωφελείας τον παρεκίνουν εις την
γεροντικήν του ηλικίαν να επαναλάβη τόσον επίπονον ταξίδιον,
το αίσθημα όμως του φιλοπατρισμού του εφλεγε την καρδίαν
και έβιάζετο να πατήση το γλυκόν έδαφος της πατρίδος.
Λ'μφιβάλλων δε αν, μετά την παραδοχήν της προτάσεως του
και την εκτέλεσιν του ταξιδίου, επιζήση να ιδή την γην της
γεννήσεώς του και εκείνους με τους οποίους τον συνέδενoν ιε

ροι της φύσεως δεσμοί, μετά παρέλευσιν δεκαπέντε ημερών,

(1) "Ορα γενικ. βιογραφ,
-

Α'
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«

(2) Βλέπε Χoύμιον εν τω σημειωθέντι τόμω. Ιδε και γενικ, Ιστοριας
Κούμα τόμ, Ζ'.

:

-

-
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αφού είχε συνομιλήσει με τον Λόκκιον, ανεχώρησε δια Κε
φαλληνίαν. Εντεύθεν όμως έβασταξεν ακατάπαυστον αλληλο
γραφίαν με αυτόν, εκφράζων πάντοτε την προθυμίαν του να
εκπληρώση την υπόσχεσίν του και την ανυπομονησίαν με την
οποίαν επερίμενε την εκ της Αγγλίας πρόσκλησιν.
Εις τα 1602 λαβών ο Λόκκιος την απόκρισιν και έχων
ήδη τελειωμένας τας εν Βενετία υποθέσεις του ανεχώρησε δια
την επτάνησον δια να ενταμώση τον Φωκάν και να μετα
βώσιν εκείθεν εις την Αγγλίαν. Φθάνων όμως εις Ζάκυν
θον και εξετάσας περί αυτού μανθάνει ότι ο θαλασσοπόρος
μας ήτον ετοιμοθάνατος. Η είδησις αύτη τον καταλύπησε
και μεμφόμενος τας περιστάσεις, αι οποίαι εμπόδισαν την
πατρίδατου να ωφεληθή από την εμπειρίαν τοιούτου ανδρός,
εστοχάσθη να θεραπεύση εν μέρει την ζημίαν δημοσιεύων
αυτός δια του τύπου όσα, ως λέγει, ήκουσε παρά του ιδίου.
Μεταβας λοιπόν εις την Αγγλίαν εξέδωκεν αμέσως το πε

ριώνυμον ταξίδιον και τάς ανακαλύψεις του Φωκά.

.

Η έκδοσις αύτη, αν και διέσωσεν εις τους μεταγενεστέρους
την μνήμην της αξίας του Κεφαλλήνος θαλασσοπόρου, ήτις,
διά την μυστικότητα της ισπανικής αυλής, ήθελεν εκλείψει,
και κατά τούτο χρεωστούμεν πολλήν ευγνωμοσύνην προς τον
Α'γγλoν Λόκκιον, έζημίωσεν όμως μεγάλως τον βαθμόν της
υπολήψεώς του δια τας μυθώδεις διηγήσεις με τας οποίας
ούτος ανέμιξε τας πραγματικας ανακαλύψεις του, και δια την
ολίγην ακρίβειαν με την οποίαν, απατηθείς ίσως από την μνή
μην, εξέθεσε τας θέσεις των ανακαλυφθέντων τόπων.
Φιλόπατρις ο Λόκκιος ώς φαίνεται, και βλέπων ότι οι "Αγ
γλοι παρημέλησαν την ιδέαν των ανακαλύψεων και της διευ
θύνσεως των προς εκείνα τα ευδαίμονα μέρη της γης, όπου
Ισπανοί, Πορτογάλλοι και Ολανδοί είχον σχηματίσει πηγας
πλουτισμού και ευδαιμονίας, εστoχάσθη ίσως να διεγείρη το
εύτολμον και κερδοσκόπον πνεύμα των πατριωτών του παρας-αί
νων τους επισκεφθέντας τόπους παρα του Φωκά πλήρεις πολυ
τίμων θησαυρών, και την ανακαλυφθείσαν διάβασιν εκ του ενός
εις τον άλλον Ωκεανόν ακίνδυνον και πλωϊμωτάτην. Εντεύθεν

λοιπόν η διήγησις ότι ο Έλλην θαλασσοπόρος εύρε τους εις τα
βορειοδυτικά παράλια της Αμερικής τόπους πλουσίους από
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χρυσον, άργυρον, και μαργαρίτας, το έδαφος εύκαρπον, η διά
βασις πλατεία, και εν συντόμω με τοιαύτα προτερήματα, όσα
ήνάγκασαν πολλούς μεταγενεστέρους να νομίσωσι το ταξίδιον
τούτο ως πλάσμα της φαντασίας. "Ηθελε δε νομίζεται βέβαια
ένας μύθος, εαν νεώτεροι θαλασσοπόροι δεν έβεβαίoναν τα πε

ρισσότερα εκ των όσα αναφέρονται εις αυτό, και ούτω να
αφαιρεθή, ως ρηθήσεται, ή περί τούτου, αμφιβολία (1).
Ο θάνατος δεν εσυγχώρησεν εις τον Φωκάν να ιδή εκ
δεδομένας εις φώς τας ανακαλύψεις του, και επιδιορθόνων τας

εν αυτώ ελλείψεις και υπερβολάς (αίτινες, κατά τον πολυμαθή
Φλεούριον, (Fleurieu) και Εύρέσιον, πρέπει ν' αποδοθώσι μάλ
λον εις τον Λόκκιον, (2)) να λάβη καν ως αμοιβήν τών
επικυνδύνων αγώνων του την ευχάριστον και γλυκυτάτην ιδέαν
ότι συνήργησεν εις το κοινόν καλόν αμοιβή, ήτις εις τας
γενναίας ψυχάς είναι πολυτιμοτάτη.

Αλλά με όλα τα προρρηθέντα ελαττώματάτης ή έκδοσις
του ταξιδίου τούτου επροξένησεν εις τους Γεωγράφους μεγαλω
τάτην εντύπωσιν. Ο κύριος Πουρσάς (Purchas) κατεχωρησε
τας εκδοθείσας ανακαλύψεις του Φωκά εις τον τρίτον τόμον
της συλλογής του, αι οποίαι δια τους ρηθέντας λόγους, κα
τεστάθησαν εις διάστημα δύο αιώνων αντικείμενον φιλονεικίας
μεταξύ των Γεωγράφων. Τινές εξ αυτών θεωρούντες τας υπέρ
βολας τας απέβαλον εν γένει ως μυθώδεις, πολλοί όμως περι
κλεείς Γεωγράφοι, ως ο Δελίσλιος (Delisle), ο Φ. Βουάσιος
(F. Βuache), ο Δαρύμπλιος (Darymple) και άλλοι, παραδε
χόμενοι αυτάς τας εσημείωσαν διά σχημάτων εις τους γεω
γραφικούς των πίνακας επιγράψαντες το παρ εκείνου ανακα
λυφθεν και ταξιδευθέν πέλαγος, και το ανευρεθέν στενον, θά
/
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λασσαν του Φωκά, και στεν ο ν του Φωκά. Επωνυμίαι,

αίτινες εφυλάχθησαν εις τα μέρη ταύτα έως ότου η συνήθης
αδικία, ή μάλλον ειπείν, κολακεία των Γεωγράφων έκρινεν
άξιον να τας αφαιρέση δια να επιθέση τα ονόματα μεταγενε
στέρων θαλασσοπόρων, οίτινες ανήκουν εις πολυδύναμον έ

(1) Βλέπ, Μαλδεβρούν, αυτόθι.

(2) "Ορα γενικήν βιογραφίαν.

---- , ----- , --
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θνος. Ούτε φροντίζουσιν οι κύριοι Γεωγράφοι ότι οι μεταγε

νέστεροι, εάν έκαμαν ακριβεστέρας περιγραφάς, ώδηγήθησαν
ομως απο τας κακουχίας και, κινδυνώδεις επιχειρήσεις των
πρώτων εφευρετών και ότι, δια την πρόοδον του φωτισμού,
είχον άφθονα τα μέσα της θαλασσοπλοίας.
Εις πολλά φωτισμένα μέρη της Ευρώπης, μετά την υπό
του Λοκκίου γενομένην έκδοσιν και την παραδοχήν του τα
ξιδίου του Φωκά υπό των μεγάλων Γεωγράφων, ετυπώθησαν
πίνακες παραστατικοί των ανακαλύψεών του. Εις δε από τους
εκδοθέντας εν Βενετία σώζεται εισέτι εις την οικίαν του α
γαθού μας συγγενούς Δ. Σπυρίδωνος Φωκά Κοσμετάτου.
Η φήμη των μερών της πολυχρύσου Αμερικής, η πρόο
δος της Αστρονομίας, δι ής τελειοποιηθείσα ή θαλασσο
πλοία έλαβε μέσα ασφαλείας και εξηκριβωμένης καταμετρή
σεως, και η τάσις των Αγγλων ήδη εις τας ναυτικας επι
χειρήσεις έγειναν αφορμαι να γείνωσι, περί τα τέλη του ΙΗ'.
αιώνος, διάφορα ταξίδια εις τα βορειοδυτικά παράλια της
Αμερικής και ούτω να διαλυθώσιν αι περί του ταξιδίου
του θαλασοoπόρου μας φιλονεικίαι και να σχηματισθή όπω
σούν ορθοτέρα τις ιδέα, αν και δεν φαίνεται μία εντελής
συμφωνία περί τούτου μεταξύ των θαλασσοπόρων.
Ο Αγγλος Πλοίαρχος Μέαρς (Μears) επισκεφθείς κατά
το 1788 τα παρα του Φωκά ανακαλυφθέντα μέρη ανεγνώρισε
την είσοδον του στενού εις τον 48ο 49, και είδε με τους ιδίους
του οφθαλμούς ότι ο βράχος του νοτείου ακρωτηρίου υπήρχε
τοιούτος, οποίος επεριγράφετο εις το ταξίδιον του Έλληνος θα
λασσοπόρου. Η μόνη αξιοσημείωτος διαφορά όπου παρετήρη
σεν ήτον, ότι η είσοδος δεν είχε τόσον πλάτος όσον ανεφέρετο
εις αυτό, αλλά μόνον 12, έως 14 λεύγας. Ο αυτός διηγείται
ότι, αφού επ' ονόματι του Βασιλέως της Μ. Βρετανίας ιδιο
ποιήθη το μέρος εκείνο, εισχώρησεν εις το στενόν του Φωκά
ρη
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και διατρέξας με το πλοιάριόν του έως τριάκοντα λευγών διά
στημα, είδεν ότι τωόντι τα παράλια ήσαν κατοικημένα από
τοιούτους ανθρώπους, οποίοι εξιστορούνται εις το εκδοθέντα
ξίδιον εκείνου, και αποδίδει την σιωπήν, την οποίαν έφύλα

ξαν έως τότε περί των τοιούτων ανακαλύψεων οι Ισπανοί, εις
την ύποπτον πολιτικήν της αυλής τών.
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Η επιβεβαίωσις αύτη του Μέαρς και διαφόρων άλλων

πλοιάρχων εμποροπλοίων, τα οποία μετά τον Μέαρς είχον
φθάσει έως εκεί, ήλκυσε τόσον την προσοχήν της αγγλικής
Κυβερνήσεως, ώστε η Ναυαρχία έκρινεν άξιον να πέμψη τον
περικλεή θαλασσοπόρον Βαγκούβερον (Vancuver) δια να ε
πισκεφθή τα βορειοδυτικά παράλια της Αμερικής, προς τον
οποίον, μεταξύ των άλλων διαταγών, έδωκε και το α
κόλουθον άρθρον « Σε επιβάλλεται το να εξετάσης με ξεχω
ο ριστην προσοχήν το υποτιθέμενον στενον του Ιωάννου
σ, Φωκά » (1).

Ο "Αγγλος θαλασσοπόρος εξάνοιξε τωόντι την είσοδον ε
κείνου του στενού κατά τας 29 του Απριλίου των 1792 (2),
αλλά δεν είδεν, ως επιβεβαίωσαν ο Μέαρς και οι άλλοι
πλοίαρχοι, τον πυραμιδοειδή βράχον του βορείου ακρωτηρίου,
τον οποίον ανέφερε το ταξίδιον του Φωκά, και ώμολόγουν
εκείνοι ότι ειδον. Παρετήρησεν εξ εναντίας ότι το ακρωτήριον
τούτο προβαίνει έξαφνα χωρίς να έχη τί αξιοσημείωτον όπου
να προσηλόνη την προσοχήν και να προσκαλή την όρασιν.
Ευρεν όμως το στενόν πλώϊμον εις το οποίον εμβας επροχω
ρησε τόσον πολύ, ώστε έφθασεν εις μίαν μικραν θάλασσαν
κλεισμένην από την Ηπειρον και από τινας μεγάλας νήσους,
και εν τέλει έφθασεν εις εν άλλο μέρος του μεγάλου Ωκεανού.
"Ιδού δε ή κρίσις την οποίαν επέφερεν, εις την προς την
Ναυαρχίαν αναφοράν του περί των ανακαλύψεων του Φωκά
και περί του, Ναυάρχου Δελ-Φόντου (Del-Fonte), οίτινες
πρώτοι επεσκέφθησαν τα μέρη εκείνα,
Αφού ώμίλησε πρώτον περί του αρχιπελάγους, όπου περι
κυκλόνει το παραθαλάσσιον, λέγει « Υποθέτοντες ότι ο Φω
ο κάς και ο Φόντιος, προς τους οποίους αποδίδεται η αξία
» ότι πρώτοι επεσκέφθησαν εκείνα τα παράλια, έκαμαν εις
ταύτα τωόντι πραγματικας ανακαλύψεις, η έκτασις τούτων
και περιορίζεται από την 48", 25' μέχρι της 56", 2' του βο

(1) "Ορα γεν. βιογραφ.
(2) Βλέπε την γενικήν εισαγωγήν της Γιωγραφίας Γασπάρεως σελ. 112.
έτει 1790. ταξίδ. Βαγκουβέρου.
-

-
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και ρείου πλάτους. Προς το νότιον όμως, το παράλιον της Η
και πείρου δεν παρρησιάζει εις κανένα μέρος μίαν διάβασιν,
και δια της οποίας να εισχωρήση τις έως εις την θάλασσαν του
3, Ούδσωνος ».

Ο Βαγκούβερος λέγει ότι εφύλαξεν εις την είσοδον το ό
νομα του Φωκά δια να συμμορφωθή με τας ιδέας τας οποίας

παρέλαβε, παρατηρεί όμως ότι αύτη, αντί να ήναι μεταξύ
του 47ο και 48", κείται μεταξύ του 48" και 49" και ότι

δεν φέρει εις μίαν μεσόγειον θάλασσαν, η οποία να ήναι
πολυ μεγαλητέρα. Καταδικάζων δε δια την έλλειψιν ταύτην
τον Κεφαλλήνα Θαλασσοπόρον λέγει. « Δεν ημπορεί να προ
» φασίση ή αμάθεια του αιώνος του τον Φωκάν και η έλλει
ο ψις της ακριβείας των αστρονομικών παρατηρήσεων, δια
» το λάθος ενός βαθμού πλάτους ο κύριος Φραγκίσκος Δρά
» κιος, όστις τον είχε προλάβει εις τα ταξίδια, δεν έπεσε
» ποτέ εις τοιαύτα λάθη ». Εις ταύτα προσθέτει, και ο βιο
γράφος αυτού Εύρέσιος ότι και οι Ισπανοί θαλασσοπόροι,
οι τινες επεσκέπτοντο τα βορειοδυτικά παράλια, δεν είχον α

κρίβεστέρας ιδέας

των

Αγγλων και μάλιστα επρόσμενον

να

μάθωσι παρα του Βαγκουβέρου περί της αληθείας των παρα
δόσεων τούτων.

Καθείς

όμως των αναγνωστών Ελας ξανοίγει την άδικον
αυστηροτητα με την οποιαν επικρίνει εις την αναφοραν του
ταύτην ο Αγγλος θαλασσοπόρος του Φωκά τας ανακαλύψεις.
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Δεν είναι άραγε μία μεμπτή αδικία το να λέγη ότι « εάν
υποθέσωμεν πώς ο Φωκάς έκαμε πραγματ ι κ ας
ανακαλύψεις, κτλ. » Αφού ο ίδιος ομολογεί ότι εύρε το

ακρωτήριον, και τό

στενον

τό ανακαλυφθέν παρά του θαλασ

σοπόρου τούτου, ότι ταξιδεύσας εντός αυτού έφθασεν εις μίαν

θάλασσαν ανακαλυφθείσαν παρά του ιδίου και ότι εξήλθεν
από την είσοδον, ήτις έφερε δια δύω αιώνας ομού με την
θάλασσαν το όνομα του εφευρετού της; Ταύτα δεν είναι τάχα
πραγματικαι ανακαλύψεις; Ποιος απαθής κριτής δύναται να
μην θεωρήση ως πραγματικήν ανακάλυψιν την γνωστοποίη
σιν των βορειοδυτικών παραλίων της Αμερικής, αφού κατα
τον κύριον Βαγκούβερον, ο Φωκάς είναι εις εκ των δύο, ο
που τα επεσκέφθησαν προ παντός άλλου, και αφού πρώτος ε
":
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κείνος τα έγνωστοποίησεν; Ούτε ημπορούν, με φαίνεται, να
χάσουν την πραγματικήν των ύπαρξιν αι ανακαλύψεις αύται
διότι εκτείνονται μόνον από την 48ο 23' μέχρι των 56ο 2'

του βορείου πλάτους, ή διότι η ανακαλυφθείσα μεσόγειος θά
λασσα δεν είναι πολλά μεγάλη. Εάν δε εις την παρα
του Λοκκίου εκδοθείσαν περιγραφήν του ταξιδίου δεν θεω

ρήται ή απαιτουμένη ακρίβεια, η έλλειψις αύτη, ενώ αδίκως
αποδίδεται προς τον Φωκάν, δεν δύναται να αναιρέση και
όσα πραγματικώς απεδείχθησαν αληθή και ωφέλησαν τους
μεταγενεστέρους. Τοιαύτη είναι τωόντι ή κρίσις την οποίαν
κάμνει περί των ανακαλύψεων του θαλασσοπόρου μας και
ο κύριος Εύρέσιος λέγων. « Ημπορούμεν να συγκατατε
» θώμεν με τον Βαγκούβερον ότι παρασταίνουν μόνον έν
» εξαγόμενον όχι ακριβές, και ότι δεν πρέπει να παραδε

» χθώσι χωρίς μεγάλας αφαιρέσεις. Αλλ' όμως αι θεωρία
» του μεγάλου εκείνου θαλασσοπόρου αφαίρεσαν την αβεβαιό
» τητα ως προς τούτο υπάρχει πραγματικώς ένα στενον, ο
» που διευθύνει εις μίαν μικράν μεσόγειον θάλασσαν, την
» οποίαν οι παλαιοί πίνακες σημειόνουν με το όνομα της

δυτικής θαλάσσης του Φωκά, και την οποίαν, α
» φου ούτος διέτρεξεν εκατόν πεντήκοντα, ή εκατόν εξήκοντα
» λεύγας, υπέλαβεν ότι αυτή φέρει εις τον Ατλαντικόν Ω
ν
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"Ως αξιοσημειώτους θεωρώντας ανακαλύψεις του Φωκά
και ο περικλεής Γεωγράφος Μαλδεβρουν λέγει « Δεν δυνάμεθα
και ν' αποσιωπήσωμεν ότι τα τρία ταξίδια του Μαλδονάρδου,
και του Ιωάννου δε Φωκά, και του Ναυάρχου Δελ - Φόντου

» (Del - Fonte), εαν ήσαν πρωτότυπα, ήθελαν αποδείξει α
» νακαλύψεις πολλά πλέον εκτεταμένας ».
Και πάλιν ο Γεωγράφος ούτος, ενώ αποβάλλει όλως διόλου
ώς μυθώδες το ταξίδιον του Δελ - Φόντου, μη δεχόμενος την
γνώμην τινών, οίτινες, δια τα αναμιχθέντα ψεύδη, αμφί

βαλλον και περί εκείνου του θαλασσοπόρου μας, λέγει « Α
ή
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σ πομακρυνομενοι ημεις απο την γνωμην τουτων χρεωστου

» μεν εξεναντίας να συγκατατεθώμεν ότι καθαρίζοντες το τα
» ξίδιον του Φωκά από τας αναφανδόν μυθώδεις διηγήσεις,

» ηθέλαμεν δεχθή ότι πιθανώς ο τοιούτος θαλασσοπόρος διέ
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τρεξε το πέλαγος της Γεωργίας, περί του οποίου το 1792
» ο Βαγκούβερος μάς έδωκε τόσον μεγάλον φώς και ότι φθά
ο σας εις το τέλος του πελάγους τούτου επίστευσεν ότι βλέπει
• μίαν νέαν θάλασσαν, ήτις δεν ήτον ειμή ο Ειρηνικός Ω
» κεανός, επί του οποίου ήτον πλαγίως ένας λαβύρινθος νή
ο σων (1) ».

-

-

Περί δε της αγνοίας των Ισπανών θαλασσοπόρων, την ο
ποίαν σημειόνει ο Ευρέσιος, αυτή, ή πρέπει να εκληφθή

ως μία προσποίησις, διότι, φυσικώ τω λόγω, οι Ισπανοί έ
6λεπον με ύποπτον όμμα την προσέγγισιν των Αγγλων εις

μέρη τόσον πλούσια εις τα οποία αυτοί είχον διά τόσους
αιώνας απόλυτον κυριαρχίαν, ή, δια την ύποπτον μυστικό
τητα της αυλής των, μετά δύω αιώνας είχον ήδη χαθή α
ειδήσεις, και επομένως το να μην εγνώριζoν οι Ισπανοί θα
λασσοπόροι τι περισσότερον από τους Αγγλους δεν προσβάλ
λει τας πραγματικας ανακαλύψεις του Φωκά.
Δεν φαίνεται προς τούτοις ολιγώτερον άδικος ο κύριος Βαγ
κούβερος καταδικάζων αδυσωπήτως ως έλλειψιν απροφάσισ
τον του Κεφαλλήνος
βορείου
πλάτους. θαλασσοπόρου, την διαφοράν ενός βαθμού
-

•

-

Προς αθώωσιν δε τούτου δεν θεωρώ εαν εις αιώνα α
μαθείας και τόσης ολίγης ακριβείας των αστρονομικών πα
ρατηρήσεων (οποίαν, κατά τους λόγους του ιδίου Βαγκου

βέρου, είχεν η εποχή του Φωκά) εν τοιούτον λάθος είναι
ασυγχώρητον. Δεν εξετάζω αν η παρ αυτού προβαλλομένη
ακρίβεια του Δρακίου είναι μάλλον μάντευμα παρά αποτέ
λεσμα ακριβεστέρων υπολογισμών. "Ολα ταύτα τα εγκατα

λείπω και ερωτώ μόνον τον κύριον Βαγκούβερον τα ακό
λουθα. Πρέπει δικαίως ν' αποδοθή το λάθος τούτο προς τον
Φωκάν; Εξέδωκεν ούτος το ταξίδιόντου, ή ο Αγγλος Λόκ
κιος: επέζησεν άραγε ο Έλλην θαλασσοπόρος δια να το ιδή
εκδεδομένον, να το επιθεωρήση, και να διορθώση τα εσφαλ

μένα; Πώς λοιπόν ήμπορεί τις να εγκαλή τον Φωκάν διά
όσα δύνανται να ήναι λάθη της μνήμης, ή της κλίσεως, ή
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(1) Παράβαλε Ιστορίαν των ανκαλύψεων και ταξιδίων αυτόθι. .
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της απειρίας του Λοκκίου, όστις πολιτικός ών επραγματεύθη
ύλην αφορώσαν την θαλασσοπλοίαν; Δεν εγνώριζεν αραγε ο
άλλως ένδοξος Βαγκούβερος, ότι εις τας εποχας εκείνας οι

πατριώται του είχον ολιγωτάτας γνώσεις εις την τοιαύτην
ύλην; Μαρτυρεί περί τούτου η περί των παραλίων της Αμε

ρικής διήγησις τήν οποίαν εξέδωκεν ο πατριώτης του Ιππότης
Ραλείγκιος (Raleigh), όστις ταξιδεύσας το 1595 ετύπωσε,
κατά τους Αγγλους Ιστορικούς, τα μεγαλήτερα και χονδροει
δέστερα ψεύδη όπου ν' ανεφάνησαν ποτέ (1).
Εις τους ρηθέντας ισχυρούς λόγους, οι τινες αθωόνουν τον
θαλασσοπόρονμας από κάθε ενοχήν, αποβλέψας και ο πολυ
μαθής Γάλλος Φλεούριος και υπερασπιζόμενος την αλήθειαν,
κατά των εγκαλούντων τας ελλείψεις του ταξιδίουτου, λέγει.
ο Εαν ευρίσκωνται υπερβολαί εις την αναφοράν του Φωκά,
ο είναι τάχα δίκαιον ότι αυτός πρέπει να εγκαλήται δια
και τας προσθήκας τας γινομένας εις την ανακάλυψίν τους (2) ».

Τοιουτοτρόπως αθωόνων αυτόν και ο βηθείς βιογράφος του
αποδίδει δικαίως προς τον εκδότην τας υπερβολας και ελ
λείψεις. « Η διήγησις (λέγει) περί της κοινωνίας της μιάς
» με την άλλην θάλασσαν, καθώς και η περί του πλουτισ
και μου των τόπων των κειμένων εις τα παράλια της εσωτε
» ρικής θαλάσσης, προσετέθησαν ίσως εις την πρωτότυπον
» διήγησιν του Φωκά, με σκοπόν να ερεθίσωσι τους Αγγλους
και δια να πολλαπλασιάσωσι τας προσπαθήσεις και ερεύνας,
» αίτινες εδύναντο να τους οδηγήσωσιν εις τοιαύτην ανα
» κάλυψιν ».

-

-

Τοιαύτην κρίσιν επιφέρει βέβαια κάθε απροσωπόληπτος
κριτής, και με τοιαύτην δικαιοσύνην και απάθειαν εξετάζων

τα πράγματα και ο κύριος Βαγκούβερος ήθελε γνωρίσει ευ
κόλως, ότι δια κάθε απαντώμενον λάθος εις το ταξίδιον του
Ελληνος θαλασσοπόρου, έπρεπε να μεμφθή τον συμπατριώ
την του Αόκκιον και ότι δεν είναι δίκαιον να κρίνεται τό
σον αυστηρώς ο Φωκάς, όστις περιπλεύσας πρώτος τα άγνωστα

(1) ορα Χούμιο αυτόθι σελ. 112-113. Camden σελ. 584.
(2) Παραβαλε γεν. βιογρ, αυτόθι.
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εκείνα μέρη εις αιώνα αμαθείας και ατελών γνώσεων αστρο
νομικών εχει

περισσοτέραν αξίαν,

από

τους επιχειρισθέντας

τοιούτον περίπλουν μετά δύω αιώνων διάστημα, βοηθουμέ
νους από την πρόοδον των επιστημών και οδηγουμένους από
τας διαδοθείσας γνώσεις των προγενεστέρων των.
Με όλα όμως τα αναμιχθέντα ψεύδη εις το ταξίδιον του
περιφήμου συμπολίτουμας, και με όλας τας αμφιβολίας και
μέμψεις τινών κατ' αυτού, αι παρά των νεωτέρων γραφόμεναι

Ιστορία των ανακαλύψεων και ταξιδίων αναφέρουσι τον
Φωκάν με τους ενδόξους θαλασσοπόρους της εποχής του.

Περί τούτου γνωρίζουσιν ακριβώς όσοι των πεπαιδευμένων
ευαρεστούνται εις τοιούτων συγγραμμάτων αναγνωσιν, και

πληροφορείται έκαστος των αναγνωστών, όχι μόνον από το
αναφερθεν τεμάχιον του Μαλδεβρουν, αλλά και από τα εξής
απαντώμενα εις την ίς-ορίαν του δευτέρου ταξιδίου του γινομένου
εις τα βορειοδυτικά παράλια της Αμερικής προς ζήτησιν της
διαβάσεως. Ιστορίαν συγγραφείσαν μεν Αγγλιστί υπό του

κυρίου Ιωάννου Ρωσσίου (Sir lohn Ross) εκδοθείσαν δε
και εις γαλλικήν μετάφρασιν κατά το 1835 εν Βρυξέλλαις
υπο του Ι. Β. Δεφοκομπρέτου (Ι. Β. Defauconpret). όπου
αναφέρονται ταύτα. « 1592 Ιωάννης ο Φωκάς εστάλη εις
» ζήτησιν του υποτιθεμένου στενού του Ανιάν. Κατά την
» αναφοράν του, περιέπλευσε το παράλιον έως ότου ευρήκε μίαν
η είσοδον εις ταύτην εμβας έταξίδευσε κατά διαφόρους διευ

» θύνσεις εις διάστημα είκοσι ημερών, μετά τας οποίας εμ
» βηκεν εις την αρκτικήν θάλασσαν. Ευρίσκων δε τότε ότι
και το στενόν είχε πλάτος τριάκοντα ή τεσσαράκοντα λευγών,
» έσυμπέρανεν ότι εκείνο ήτoν τωόντι ή ζητουμένη διάβασις,
» και επέστρεψε πληροφορημένος ότι εξετέλεσε το έργον της
αποστολής του » . . (1) Επίσης μεταξύ των μεγάλων θα

λασσοπόρων, κατατάττει αυτόν και ο Α. Χριστιανός Γάσπα
ρης και άλλοι πολλοί νεώτεροι, των οποίων τας μαρτυρίας
εγκαταλείπω χάριν συντομίας (2).

(1) "Ορα τόμον Α', σελ. 11.
(2) Βλέπε εν τη γεωγραφική εισαγ. Γασπάρεως σελ. 73, έτος 1592.
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Η "Ελλάς λοιπόν εις τας θλιβεράς εποχάς της, όμοια τρό
πον τινά με εν δένδρον, το οποίον, από ουρανόμηκες, ανθη
φόρον, και ευθαλές, κείται μεταξύ νέων ανθηρών δένδρων,

κρημνισμένον και κατασχισμένον από ορμητικούς ανεμοστρο
βίλους, όμως από τινα ρίζαντου αναφυτρόνε βλαστους πολυ

φύλλους των οποίων οι ευώδεις καρποί μαρτυρούν την προ
τέραν αξίαντου τοιουτοτρόπως, λέγω, και η ποτέ περικλε
ής Ελλάς, και δεινοπαθούσα δεν έμεινεν οπίσω από τα ακ
μάζοντα έθνη και ως προς το είδος τούτο των γνώσεων, αλλ'
ημπορεί να συγκαταριθμή και αυτή μεταξύ των ενδόξων ε
τερογενών θαλασσοπόρων, τον Κεφαλλήνα Φωκάν όντα τέ

κνοντης γνήσιον. (1)
(1) Σημ. Εκτός του θαλασσοπόρου μας κοσμούσι την οικογένειαν των
Φωκάδων και έτερος Ιωάννης

συγγραφεύς μιας περιηγήσεως. Ελλόγιμός τις

Ιερεύς Γεράσιμος απόγονος του Ιωάννου και πνευματικός Πέτρου του με
γάλου και Ιωακείμ ο διαπρέψας εις την Ρητορικήν και το κήρυγμα του
θείου λόγου. Περί τούτων μη δυνηθεις να συνάξω, δια την ώραν, ύλην
ικανήν εις έκθεσιν βιογραφίας περιορίζωμαι εις το να αναφέρω : περιλη
πτικώς τα , ακόλουθα.

Ο Ιωάννης ήτον, κατά τον Λέοντα Αλλάτιον, υιός Ματθαίου του Φω
κά εκ της εν Κρήτη οικογενείας των Φωκαδων, οι τινες είναι ίσως κλαδος
τίς των εκ Κωνσταντινουπόλεως. Ούτος ήκμασε περί τον ΙΒ. αιώνα και

χρηματίσας εις την νεαράντου ηλικίαν στρατιωτικός Εμμανουήλ του Κο
μνηνού ενυμφεύθη και έλαβεν ένα υιον, όστις μετοίκησεν εις Κεφαλληνίαν,
και του οποίου το όνομα υπήρχε μεν, κατα την μαρτυρίαν του Αλλατίου,
εις τον κωδηκα της οικογενείας, αλλ' ευρισκόμενον εις το άκρον της σε
λίδος εκόπη μετά ταύτα υπό του βιβλιοδέτου. Κεκοσμημένος ο Ιωάννης

με πολλήν παιδείαν και ευαισθησίαν θρησκευτικήν, και δυσαρεστηθείς, ως
φαίνεται, εις το πολυτάραχον του Κόσμου εγκατέλειψε το πολεμικόν στά
διον και γινόμενος Μοναχός κατά το 1183 μετέβη εις Ιεροσόλυμα εκεί
θεν δε περιηγηθείς τους Ιερούς τόπους έσυναξε την αναγκαίαν ύλην εις
συγγραφήν, και μετά την έκθεσιν του συγγραμματός του επιστρέφων απέ
θανεν εν Πάτμω. Η περιήγησις αύτη του Φωκά γνωριζομένη , υπό τον
τίτλον » Περιληπτική περιγραφή των κάστρων και πόλεων,

» απ' Αντιοχείας μέχρι των Ιεροσολύμων, Συρίας, Φοινί
» κης και των κα τα Παλαιστίνη ν αγίων τόπων » μετεφράσθη
εις την λατινικήν γλώσσαν παρα Αλλατίου και εξεδόθη πρώτον υπ' αυτού
όμου με το ελληνικόν πρωτότυπον κατά το 1653 εν Κολωνία. Δεύτερον

δε εξεδόθη κατά το 1680 ύπο. Δανιήλ του Παπέβρου εν Αμβέρση εις

37

το προοίμιον του Α' τόμου των Αγίων του Μαίου μηνός. (όρα Ασεμαν.
Εορτολόγ. Οικουμ. Εκκλησ, τόμ. Β. - Βλέπ. και λεξικ. Ιστορικ. Δανιήλ

Μάγνητ, σελ. 190).

-

-

-

Από τον εις την νήσον μας μετοικήσαντα υιον του Ιωάννου Φωκά κα
τήγοντο οι Γερασιμος και Μαρίνος Φωκάδες, εξ ών ο πρώτος εκπαιδευ
θείς και ιερωθείς εν Βενετία εχρημάτισε πρώτον Εφημέριος του αγίου
Γεωργίου των παροικούντων ορθοδόξων Ελλήνων, έπειτα μεταβας εις Ρωσ
σίαν ως πνευματικός Πέτρου του μεγάλου έμεινε δια πολλούς χρόνους εις
την αυλήν αλλ' επιθυμήσας να τελειώση, τας ημέρας του εις την πατρίδα
εζήτησε την άδειαν να επιoτρέψη εις Κεφαλληνίαν. Ο γενναιόφρων Μο
ναρχης έχων, ως φαίνεται, μεγάλην υπόληψιν προς τον πεπαιδευμένον Γε
ράσιμον και θέλων να δωση προς αυτόν εν μόνιμον δείγμα της ευνοίας
του, τον εχάρισε πέντε πίνακας , περιέχοντας τας εικόνας των αγίων της
Γραικο - Ρωσσικής Εκκλησίας, οι τινες ήσαν εν λαμπρόν μνημείον της

ιε

ράς αρχαιότητος, και
Κατά δυστυχίαν, όμως, φθάσας ο σεβασμιος Ιερεύς. Φωκάς εις Κωνσταν
τινούπολιν επροσβλήθη υπό της πανώλης και απέθανεν εκεί. Μαρίνος ο
αυτάδελφος και κληρονόμος αυτού λαβών μεταξύ των άλλων και τους ρη
θέντας πίνακας, και μη έχων ίσως ικανότητα να εκτιμήση την αξίαν
1

".

-

του βασιλικού εκείνου δώρου, ή ων εξ εκείνων, οι τινες αγαπώσι μάλλον
τα χρήματα παρά τα μνημεία της αρχαιότητος και τον στολισμόν της
πατρίδος, μετέφερεν αυτούς εις Βενετίαν, όπου τους επωλησε, δια τριακό
σια χρυσά φλωρία προς τον εκ Φλωρεντίας πεπαιδευμένον Πατρίκιον και
Μαρκέζην Αλέξανδρον - Γρηγόριον Καππόνην.
-

-

Αλλά τα αρχαία εκείνα μνημεία τα φαινόμενα άχρηστα προς τον φι
λοχρήματον Φωκάν εχρημάτισαν πολύτιμα προς τον αγοραστήν Καππόνην
και έδωκαν ύλην προς τον Προφέσορα Ιωσήφ - Σίμωνα Ασεμάνην να εκ
θέση το μέγα σύγγραμμα το γνωριζόμενον υπό τον τίτλον « Εορτ ο λ ό
» γιον τής Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ής Εκκλησίας » . ( Παράβ. Ασεμαν, αυ
τόθι. τόμ. Β.). Εν τέλει δε οι πίνακες ούτοι εχαρίσθησαν παρά του
ρηθέντος πατρικίου ομού με τα βιβλία του εις την Βατικανήν, Βιβλιοθή

κην, όπου ήδη ευρίσκονται.

-

-

Ο δε Ιωακείμ Φωκάς Διδάσκαλος και Ιεροκήρυξ ήκμασεν εις τον ΙΗ'.

αιώνα. Μετά την πρώτην εις την πατρίδα ανατροφήν του μετέβη εις το
περιώνυμον του Παταυίου Πανεπιστήμιον, όπου τελειώσας τας σπουδάς του

διεκρίθη ως προς την Ρητορικήν, την ελληνικήν, και λατινική Φιλολο

γίαν. Ιερωθείς εις Κεφαλληνίαν επέρασεν εις Κωνσταντινούπολιν όθεν ε
φημίσθη μεγαλως δια την πολυμάθειαν και ευγλωττίαντου εις το κή
ρυγμα. Μεταξύ δε των ακμασάντων ενδόξων ανδρών του αυτού αιώνος ε
παριθμεί
("Ορα τόμ.τούτον
Δ'.). και ο ημέτερος εκκλησιαστικός ιστορικός Μελέτιος.
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ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ.

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ Αρχιερεύς Κερνίκης και Καλαβρύ
των εν Πελοποννήσω, Ιεροκήρυξ και συγγραφεύς τόσον γνωστός
εις τους "Ελληνας, δια τα εύγλωττα και σοφάτου συγγράμ
ματα, εγεννήθη περί τα τέλη του ΙΖ'. αιώνος εις την Πα
λαίαν, ή Λιξούριον πόλιν της νήσου Κεφαλληνίας, από τον
Φραγκίσκον Μηνιάτην Αρχιπρεσβύτερον της πόλεως και Μο
ρεζίαν την πρεσβυτέραν του οι τινες, αν και να μην ήσαν
ίσως άνθρωποι πολυκτήμονες, εθεωρούντο όμως δικαίω τώ
λόγω ώς ευγενείς, διότι, καθώς μάς αναφέρει η εισέτι ζώσα
παράδοσις ήσαν στολισμένοι με το πολύτιμον κτήμα της α
ρετής, το μόνον χαρακτηριστικόν της αληθούς ευγενείας.
Είναι δε γνωστόν, ότι πολλαίς φοραίς, ή ενεργητικότης
του ανθρωπίνου πνεύματος, η ευαισθησία εις το ωραίον και
υψηλόν, και όσα άλλα χαρίσματα αναβιβάζουν τον άνθρω
πον εις υψηλοτέραν σφαίραν των ομοίωντου, αναφαίνονται
πρώϊμα και απ' αυτήν ακόμη την παιδικήν ηλικίαν του
ατόμου παρρησιάζονται σημεία τινα, τα οποία μάς κάμνουν
να προμαντεύσωμεν εν μέρει την επιτυχίαν του. Τοιαύτα φαι
νόμενα, προμηνύοντα τα φυσικά προτερήματα του Μηνιάτου
παρεκίνουν τους γονείς του να προσπαθήσουν δι αυτόν μίαν
καλήν ανατροφήν. Αλλ' ή ανάπτυξις του ανθρωπίνου πνεύ
ματος, ομοία με εκείνην των φυτών, εάν δεν λάβη τας αναγ
καίας περιστάσεις, πνίγεται και μένει ατελεσφόρητος κάθε
φυσικήτης προδιάθεσις. Ακαρπα λοιπόν ήθελαν μείνει του
Ηλιού τα μεγάλα φυσικά προτερήματα και ματαία ήθελεν
είσθαι ή επιθυμία των γονέων του δια την καλήν του ανα
τροφήν, εαν ο τωόντι φιλογενής και αείμνηστος Θωμάς Φλαγ
γίνης ο Κερκυραίος δεν ήθελε συστήση το εν Βενετία κατά
στημα, από το οποίον εξήλθον άνδρες ένδοξοι, οι τινες συ
νήργησαν μεγάλως εις την ηθικήν αναγέννησιν της Ελλάδος.

"Οθεν τώ 1669, ενώ ούτος ήτον ακόμη δεκαετής, ευρισκό
μενος ο πατήρτου εις Βενετίαν επέτυχε να τον εμβάση ως
τρόφιμον εις το Φλαγγινιανόν Φροντιστήριον. Ενταύθα δε α

νατραφείς και διδαχθείς ο Μηνιάτης έδειξε τοιαύτην πρόοδον
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εις τα θεολογικά και φιλοσοφικά μαθήματα, εις την κατά

ληψιν πολλών γλωσσών αρχαίων και νεωτέρων, εις την ελ
ληνικήν και λατινικήν Φιλολογίαν, ώστε εις έλλειψεν του Δι
δασκάλου, ή επί της παιδείας Επιτροπή γνωρίζουσα την α
ξίαν του, παρέβλεψε την νεαράντου ηλικίαν και προσδιώρισεν
αυτον Καθηγητήν των ελληνικών μαθημάτων, τα οποία ε
δίδαξε δια τρείς ολοκλήρους χρόνους με κοινήν φήμην και
ν
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πρόοδον πολλήν των μαθητευσάντων. (1) Ηπατήθη λοιπόν ο

κύριος Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλος, όστις εις την ιστορίαν
της νεοελληνικής Φιλολογίας (σελ. 30.) τον αναφέρει, ώς ένα
εκ των σοφών μαθητών του Μαυροκορδάτου.
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. Το λαμπρόν προτέρημα, της φυσικής εκείνης ευγλωττίας,
ήτις διαλάμπει εις τους λόγους του, και η φυσική του κλίσις

εις την ρητορείαν τού άμβωνος παρεκίνουν εκείνον μεν να
καταγίνεται εις το να συνθέτη και να εκφωνή διδαχάς,
(εκτός των συνήθων εις τους σπουδαστας γυμνασμάτων), τους

δε ομογενείς να τον ακούωσιν ευχαρίστως. Μεγάλη όμως
εφάνη η προθυμία του εις το κήρυγμα, μετά την ανάβασιν
του εις την καθέδραν του διδασκαλικού επαγγέλματος διότι
λαβών καιρον και μεσα αρμοδιώτερα, Χζ0ζί βλέπων τον ζήλον
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των ομογενών εις την ακρόασιν, ανέβαινε συχνότατα εις τον

άμβωνα,
και εκφωνών ομιλίας εις τον περικαλλή ναόν των
! κ»
ορθοδόξων Ελλήνων έστήριζεν αυτούς εις τας ευαγγελικάς
αληθείας. Εκ των οποίων ομιλιών μάλιστα εσώθησαν ολί
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γαι τινές. (2).
Ο άνθρωπος προικισμένος από τον Δημιουργόντου με το
-

ρ

29

ρ

9

4

4

ν

4

η

αίσθημα της φιλοτιμίας, εκλέγει πολλάκις ως τόπον σταθεράς
διαμονής την πόλιν εκείνην, ή θέσιν, όπου απολαμβάνει την
γλυκείαν απόλαυσιν του να βλέπη τον εαυτόν του επωφελή εις
την κοινωνίαν, και τους κόπους του δια το κοινόν όφελος τι
(1) "Ορα Μελέτιου Ιστορ. Εκκλησ. Τόμ. Δ'. σελ. 71. έκδ. Βιένννης
1795. Ιδέ. Giornale de' Letterati d' Italia di Αposlolo Ζeno Τomo
26. pag. 487. Βλέπε και την συνοπτικήν βιογραφίαν του εις το αυτού
σύγγραμα το επιγραφόμενον « Πέτρα σκανδάλου » εκτεθείσαν παρά του
Πατρός του.

(2) Ιδε τους Πανηγυρικούς αυτου λόγους.

Α0.

μωμένους αξίως. Ο σοφός Μηνιάτης λοιπόν βλέπων βρα
βευομένους τους πνευματικούς του αγώνας με την ωφέλειαν,
την οποίαν επροξένει εις την εν Βενετία ελληνικήν νεολαίαν
δια της επιστημονικής του διδασκαλίας, και με το σέβας ό
που προς αυτόν εδείκνυον οι τότε πολυπληθείς παροικούντες
Ελληνες, ήθελε μείνει βέβαια πολλούς χρόνους μεταξύ αυ
τών, εάν μία φωνή ιερά της πατρίδος, μετά παρέλευσιν,
τριών χρόνων της διδασκαλίας του, δεν τον επροσκάλη εις
άλλο μέρος. ·
.
:
Η πολιτική των Βενετών, θέλουσα να στερεώση ευκο
λώτερον την εξουσίαν της εις όσας κατακτήσεις έκαμεν εις
".

-

-

-

ξένα έθνη, επροσπάθει να κρατη εις την αμάθειαν τους αυ
τόθι υπηκόους της. Επεριποιείτο τους πεπαιδευμένους αλλο
γενείς, αλλ' οι τοιούτοι έπρεπε να εκπαιδεύωνται εις τας μη

τροπόλεις του Κράτους διά να είναι σύμμαχοι των αρχών
της Κυβερνήσεως και θερμοί προστάται της επιρροής της. Η
παιδεία λοιπόν κατεστάθη μονοπωλείον και ήτον απόκτημα
εκείνων μόνων των ολίγων οικογενειών, αίτινες ήσαν εις κα
τάστασιν να αναθρέψωσι τους υιούς των εις τα καταστήματα
των μητροπόλεων της βενετικής Αριστοκρατίας. Εκπαιδευτικά
καταστήματα δημόσια δεν εφρόντισε ποτέ η Κυβέρνησις να
ανεγείρη εις τα ξένα υπήκοα έθνη, και επομένως έμενεν εις
την φιλομάθειαν των παρημελημένων εκείνων λαών το να προ
σπαθήσωσιν αφ' εαυτού των την ανατροφήν των τέκνων των.
"Οθεν οι φιλόμουσοι Κεφαλλήνες ακούοντες την αξίαν του

συμπατριώτου μας Μηνιάτου επροσκάλεσαν αυτόν δια τον φω
τισμόν της νεολαίας. Εις την φωνήν ταύτην της Πατρί
δος μη δυνηθεις ως αγαθός πατριώτης ν' αντιτείνη παραί
τησε την εν Βενετία διδασκαλικήν θέσιντου, και μεταβας εις

Κεφαλληνίαν εδίδαξε δια επτά ολόκληρα έτη την φιλοσοφίαν
και άλλα εγκύκλια μαθήματα. (1). Είναι δε άξιος πολλών
επαίνων ο πατριωτικός του ζήλος, τον οποίον έδειξεν εις την
εποχήν ταύτην της εις την πατρίδα διαμονής του. παρετή
(1) Ορα την προρρηθείσαν βιογραφίαν του - Παραβαλε και Μελέ
τιον αυτόθι.
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ρησεν ότι οι κατά καιρούς βευετοί Κυβερνηται, διά να γυ-.
μνόνoυν επιτηδειότερον τους πολίτας, εκολάκευοντας διχονοίας,
και αναπτoν τα πάθη με την συνήθη προς τον σκοπόν τού
τον δολιότητα και με γελοίας τινάς αρχάς, των οποίων ό

μως τα αποτελέσματα πόσον ήσαν ολέθρια, μάς το ιδίδαξεν,
η πείρα των δυστυχιών μας και η συχνή χύσις του αδελφι-,

κου αίματος. Θέλων λοιπόν ούτος να προλάβη εν μέρει την,

ραδιουργίαν των κρατούντων, αντιπαρετάχθη με το ισχυρόν
όπλον του ευαγγελικού κηρύγματος, και επροσπάθει να θε
ραπεύση τας τεχνικας της φίλης πατρίδος. πληγάς με το
βάλσαμον του θείου λόγου. Δεν τον εμπόδισαν οι πολλοί κόποι
του ως Διδασκάλου, δεν απέβλεψεν εις τα αποτελέσματα μιάς
προσκρούσεως με τους δυνατούς αλλ' εις όλον το επταετές διά
στημα του διδασκαλικού του επαγγέλματος, δεν έπαυσεν από

του να εκφωνή ψυχωφελείς διδαχας, εκ των οποίων είναι
μία και ο η Περί αγάπης και σωζόμενος λόγος του εκφωνη
θεις παρ αυτού εις τον εν Λιξoυρίω ναόν του Αγίου Νι
κολάου. Λόγος αξιοσημείωτος, διότι παρασταίνει εξ ενός μέ
ρους με ζωηρότατα χρώματα την εικόνα των διχονοιών και
της αξιoδακρύτου ηθικής καταστάσεως εις την οποίαν ευρίσ
κετο τότε η αθλία πατρίς, και εκ του άλλου δεικνύει πόσον
ο εύγλωττος Μηνιάτης, ως αληθής του θείου λόγου διδάσκα
λος και φιλόπατρις, ήγωνίζετο να ενώση τας καρδίας των
πολιτών περιγράφων τα ολέθρια της διχονοίας αποτελέσματα
και συσταίνων θερμότατα την ευαγγελικήν ειρήνην (1).
Εν τοσούτω διαδοθείσα η φήμη της πολυμαθείας του εις
όλην την επτάνησον περικίνησε τους προύχοντας της Ζακύν

θου να τον προσκαλέσουν εις την πόλιν των διά να διαδώση
ε

.. "

" (1) Η ιστορική αλήθεια και μία απαθής κριτική με αναγκάζει να α
ναφέρω ελλείψεις τινας της βενετικής Κυβερνήσεως. Αλλ' από την φιλαλή
δειαν επίσης, κινούμενος δεν θέλω αποσιωπήσει και τας μεγάλας αρετάς της

προς τους ξένους υπηκόους της, δια τας οποίας άφησε βαθείαν εντύπωσιν α
γαπης εις τας καρδίας των υποκειμένων εις την εξουσίαν της λαών, και λαμπρά
μνημεία της γενναιότητός της. Τα περισσότερα δε από τα αναφερόμενα
κακα προήρχοντο από τας ατομικας καταχρήσεις των πεμπομένων Κυβερνη
των, οίτινες έματαίoναν κάθε φρόνιμον μέτρον της Διοικήσεως, και ,

Α2

και προς την ζακύνθιον νεολαίαν τον φωτισμόν της διδασκα
λίας του, όπου μεταβας έμεινεν ως Διδάσκαλος τέσσαρα ολό

κληρα έτη. (1) Εντεύθεν κράζεται εις Κέρκυραν παρά του
Σρατηγού και κυβερνήτου, της επτανήσου Αντωνίου Μολί
νου και εμπιστεύεται παρ αυτού την ανατροφήν των δύω του

ανεψιών Μάρκου-Αντωνίου και Μαρίνου, δείγμα λαμπρόν
της πολλής υπολήψεως του Μηνιάτου και της μεγάλης αρ

μονίας, ήτις έβασίλευε τότε, καθώς και την σήμερον, μεταξύ,
Γραικών και Λατίνων εις την Ελλάδα, και μάλιστα εις
την επτάνησον. Η θέσις αύτη έδωκεν ευκαιρίαν περισσο

τέραν προς αυτόν διά το κήρυγμα, διότι και μεταξύ των
αναπαύσεων της αυλής ευρισκόμενος είχεν υπ όψιν τα ιερά
του χρέη. Ανέβαινε συχνάκις εις την ιεράν καθέδραν της

ευαγγελικής αληθείας, και εδίδασκε το κοινόν των Κερκυ
ραίων εις τας θείας αρχάς της χριστιανικής πίστεως. Τό
σον δε έθελγεν αυτούς ή χάρις των λόγων του, ώστε, εκτός

των πολλών άλλων φιλοδωρημάτων, έδωσαν προς αυτόν, ως
δείγμα ευγνωμοσύνης, και την απόλαυσιν των καρπών ενός
πλουσίου Μοναστηρίου. (2)
Γνωρίσας εκ πείρας ο Μολίνoς όσα η φήμη εκήρυττε περί
του Μηνιάτου συνέλαβε περί αυτού τοιαύτην πληροφορίαν και
υπόληψιν, ώστε ανακαλεσθείς το 1698 εις Βενετίαν έλαβε
μαζή του και τούτον. Μόλις δε φθάνει ο Ηλίας αυτόθι
οι ομογενείς Έλληνες ελπίζοντες να τον έχωσι πολύν καιρόν
προσφέρoυσι προς αυτόν εκ δευτέρου την διδασκαλικήν κα
θέδραν εις το Φλαγγινιανόν Φροντιστήριον. Ευαίσθητος ο
συμπολίτης μας εις το φιλογενές τούτο κίνημα δέχεται ευχα

ρίστως το πρόβλημάτων, αλλά δεν έδυνήθη να μείνη μεταξύ
αυτών ειμή ένα μόνον χρόνον διότι ο Ιππότης Λαυρέντιος
Σοράντζος προσδιορισθείς πρέσβυς εις Κωνσταντινούπολιν τον
έλαβεν ώς συνοπαδόν και σύμβουλόν του μερικόν εις την
πρεσβείαν.
Το νέον τούτο είδος της θέσεως ήνοιξε προς αυτόν στά

(1) Ορα Μελέτιον αυτόθι. - Παραβαλε και την αυτού βιογρ.
(2) "Ορα βιογραφίαν του.
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διον μεγάλης τιμής. Η εμπειρία με την οποίαν έπραγμα
τεύετο τας πολιτικάς σχέσεις του βενετου πρέσβεως, η συνανα
στροφή με διαφόρους πολιτικούς και πεπαιδευμένους άνδρας,
των οποίων εκυρίευε τας καρδίας διά των φυσικών του
προτερημάτων, και η δύναμις της ευγλωττίας, όπου εδείκνυε
κηρύττων ενίοτε εις την Μ. Εκκλησίαν και τον έκαμαν ν' απο
κτήση μεγάλην φήμην, τόσον εις την πατριαρχικήν αυλήν
καθώς ακόμη και προς τους διαφόρους Αντιπροσώπους και
Ηγεμόνας. "Οθεν ο πρίγγιψ της Μολδαυίας Δημήτριος ο
Καντιμήρης ελθών εις ανάγκην να στείλη πρεσβείαν προς
τον Αυτοκράτορα της Αυστρίας Λεοπόλδον έκρινεν άξιον τον

Μηνιάτην διά να πραγματευθή τας πολιτικάς υποθέσεις του,
Ζητήσας δε αυτόν παρά του βενετου πρέσβεως τον έπεμψε,
κατα το 1703 εις Βιέννην, όπου υπεδέχθη εντίμως παρα
του Αυτοκράτορος, και φιλοδωρηθείς με εν παράσημον παρ
αυτού, μετα την τελείωσιν του έργου της πολιτικής αποστολής
του, επιστρέφει εις Κωνσταντινούπολιν.
» Δεν είναι δυνατόν να εκφράση τις (λέγει ο συγγραφεύς
σ του καταχωρηθέντος άρθρου εις την περίφημον φιλολογικήν
και εφημερίδα του Ζένου,) με πόσας επευφημίας εκήρυττεν ε
και κείνος (ο Μηνιάτης δηλ.) εις την πατριαρχικήν Εκκλη
και σίαν, και ποίας αποδείξεις έδιδε της αξίας του και ως προς
σ τας εξωτερικάς υποθέσεις. Δια την οποίαν λαβών αυτόν
» πλησίον του ο πρίγγιψ της Μολδαυίας... τον έπεμψεν ως
και πρέσβυν του εις Βιέννην κατα το 1703, όπου από τον μέγαν
και εκείνον Μονάρχην εδέχθη εντίμως, και διεκρίθη με αξιο
σ σημειώτους δωρεάς. » (1)
Ενώ δε η αξία του ενδόξου πατριώτου μας ετιμάτο τόσον
πολύ από τους πολιτικούς Ηγεμόνας και Βασιλείς, δεν εφάνη
ως προς τούτο κατωτέρα ή πατριαρχική αυλή. Ο Πατριάρ
χης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ τον εκήρυξε, δια συνοδι
κών γραμμάτων, μετά την εκ Βιέννης επιστροφήν του, Ιερο
κήρυκα της Μ. Εκκλησίας, και επρότεινε προς αυτόν την

(1) "Ορα Ζένον αυτόθι σελ. 483 - 84. Βλέπε και Μελέτιον αυτόθι.
Παράβαλε και την ρηθείσαν βιογρ.
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διδασκαλικήν καθέδραν της δημοσίας Σχολής. Ευγνωμο
νών δε ο Μηνιάτης , δια τας τοιαύτας τιμάς της αυτού
Παναγιότητος, και της πατριαρχικής Συνόδου, και μη

δυνάμενος ν' αντιτείνη εις τας επιθυμίας των δέχεται την
ένδοξον ταύτην θέσιν. Φωτίζων λοιπόν ως διδάσκαλος την
φιλόμουσον, νεολαίαν δια των εκτεταμένων του γνώσεων, ε
κίνει και ως ιεροκήρυξ εις θαυμασμόν το σοφόν εκείνο

ακροατήριον, (συγκροτούμενον, από τους εγκρίτους Αρχιε
ρείς και πεπαιδευμένους της Κωνσταντινουπόλεως) με της

ευγλωττίας τα θέλγητρα. Είναι δε λύπης άξιον ότι από
τους πολλούς λόγους του, όπου εις το πολυχρόνιον διάστη
μα της εν τη Μ.
ν

Εκκλησία διαμονής του

εξεφώνησε, δεν

μάς εσώθη ειμή μία μόνη ομιλία εις την δεκάτην Κυρια
κήν του Λουκά » Περί του πώς δεί τι μάν τας εορ
» τάς. »

-

-

-

':

1

»

Με όλην όμως την δόξαν, την οποίαν απελάμβανεν ών
Διδάσκαλος και Ιεροκήρυξ της πατριαρχικής Εκκλησίας,
νικηθείς από τα ευγενή αισθήματα της συγγενικής αγάπης
και του φιλοπατρισμού, μετά παρέλευσιν επτά χρόνων, πα
ραίτησε την έντιμον ταύτην θέσιν δια να υπάγη εις την
πατρίδα. Αναχωρήσας λοιπόν εκ Κωνσταντινουπόλεως μετά
του Ιππότου Καρόλου Ρουτσίνη, του διαδεχθέντος τον πρέσ
βυν Σοράντζον, έφθασεν εις Κεφαλληνίαν, όπου έμεινε και
ρόν τινα αναπαυόμενος ολίγον από τους υπερμέτρους κόπους
του, και απολαμβάνων την γλυκυτάτην εκείνην χαράν, την
οποίαν δοκιμάζει τις... προς καιρόν, επιστρέφων εις την γην

της γεννήσεώς του και ευρισκόμενος εις τους κόλπους της οι
κογενείας του.

-

Αλλ' αι ευγενείς ψυχαι, αίτινες είναι ευαίσθητοι εις τας
ιεράς των υποχρεώσεις, δεν υπενδίδουν εις τας αναπαύσεις,
ειμή μόνον έως να δώσωσιν εις τα όργανα της υλικής μη
χανής νέας δυνάμεις δια να ανθέξη εις μεγαλητέρους αγώ
νας, τους οποίους με προθυμίαν αναδέχονται. Δεν είχε λοι
πόν περάσει πολύς καιρός, μετά την εις την πατρίδα επι
στροφήν του, οπού κραχθείς ο Μηνιάτης από τους Κερκυραί
ους θαυμαστας των φυσικών του προτερημάτων, μετέβη εκεί

και επότιζεν εκ δευτέρου τον φιλόχριστον λαόν με τα καθαρά
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νάματα της ευαγγελικής χάριτος. (1) Εκ των λόγων όμως, τους
οποίους δίς εκήρυξεν εις Κέρκυρανο δεν μάς εσώθη ούτε είς.
Είναι δε άξιον παρατηρήσεως ότι η ζωή του σοφού τούτου
Γεράρχου μάς παρουσιάζει εν σπάνιον φαινόμενον εις την
τύχην των πεπαιδευμένων. Τα ατομικά συμφέροντα αντιμα

χόμενα με τας αρχάς της δικαιοσύνης και του κοινού καλού
θεωρούσιν ώς ενοχήν κάθε προστασίαν των αδικουμένων, και
παιδεύουσιν ως έγκλημα κάθε αντίδρασιν εις την πρόοδον

του σκοπού των. Η αδικία κινεί πάντα λίθον εις βλάβην
του αντιτείνοντος εις αυτήν και δεν την μέλλει περί ουδενός.
Το πάσχον μέρος αγνοούν πολλάκις τας αληθείς αιτίας της
αποδιδομένης υπολήψεως παρεξηγεί τα φαινόμενα και κλίνει,
ως επί το πλείστον, εις το να μέμφεται ως συνεργάτην τού

δυνάστου τον παρ αυτού τιμώμενον. Εις πλοκήν δε τοιαύτην
ευρισκομένη και η μεγαλητέρα αξία, ή γίνεται θύμα της κατα
δρομής των αδίκων, η καταντά αντικείμενον του μίσους και
της συκοφαντίας των αδικουμένων. Ο Μηνιάτης όμως ήγαπάτο

τρυφερώτατα από τον λαόν, τον οποίον έβλεπεν επισωρευόμενον
εις τας διδαχάς του και διψώντα την διδασκαλίαν του, και ε

τιμάτο τόσον από τους βενετους Ηγεμόνας, ώστε εζήτουν άρ
μοδίαν περίστασιν να τον προβιβάσωσιν αναλόγως της αξίας
του, μ' όλον ότι, ώς θέλομεν παρατηρήσει, ήτον μία φρόνιμος μεν,
αλλά παντοτεινή μάστιξ της αδικίας και των καταχρήσεων.

"Οθεν, ενώ ούτος εκήρυττεν εις Κέρκυραν, ο Αγγελος Εμος
ο κυβερνών τότε την Πελοπόννησον τον έκραζεν εκεί δια να

τον καταστήση Επίσκοπον της τότε χηρευούσης Χριστιανου
πόλεως (2). Αλλ' αυτός, είτε κινούμενος από την αρετήν της
ταπεινοφροσύνης, είτε γνωρίζων ότι, δια να επιτύχη την ώ

φέλειαν του πλησίον, ήτων προσφυέστερον μέσον το κοινωφελές
υπούργημα της κηρύξεως, έδειξεν όλην την αδιαφορίαν εις
(1) "Ορα Ζένον αυτόθι. Παράβαλε και την αυτού βιογραφίαν.
(2) Ο αναφερόμενος "Αγγελος "Εμος ήτον ένδοξος τις θείος του περι
φήμου και γνωστού Ναυάρχου, όστις εις την εποχήν του Μηνιατου ήτον
κυβερνήτης Πελοποννήσου. Ανθρωπος πεπαιδευμένος, ως φαίνεται από την

αφιέρωσιν ενός συγγράμματος όπου προς αυτόν έκαμεν ο ηθικός φιλόσο
φος Στελλίνης.

ν

..

( )
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την πρόσκλησιν ταύτην και προφασισθείς έμεινεν εις Κέρκυραν
εξακολουθών την διδασκαλίαν του θείου λόγου και προσπαθών

να γλυκάνη τα υπο των κρατούντων εξαγριούμενα πάθη με
το γάλα της πίστεως. "Οσον όμως αυτός εφαίνετο αδιάφορος
εις τας προτάσεις της υψώσεώς του, τόσον οι Ηγεμόνες της
μεσημβρινής Ελλάδος επέμενον εις τούτο διότι μόλις, μετά
την τελείωσιν τού εν Κερκύρα πνευματικού του αγώνος, και

την εκλογήν άλλου Επισκόπου εις την ρηθείσαν επαρχίαν,
μετέβη εις Ναύπλιον, ο Φραγκίσκος Γρημάνης Κυβερνήτης
της Πελοποννήσου διορίζει αυτόν με την συναίνεσιν των κα
τοίκων, Διδάσκαλον και Ιεροκήρυκα Ναυπλίας και Αργους
(1). Την θέσιν δε ταύτην ώς συμφωνοτέραν με τας αρχάς
του την εδέχθη ευχαρίστως και την εκράτησε μάλιστα εις
πολυχρόνιον διάστημα διαδίδων τας γνώσεις του εις την ελ
ληνικήν νεολαίαν, και τρέφων τας ψυχάς των κατοίκων της
επαρχίας με τον σωτήριον άρτον του θείου λόγου.
Η χάρις της φυσικής ευγλωττίας του παρεκίνει τους εκεί
ευρισκομένους Ιταλούς να συντρέχωσι παμπληθείς εις τας
διδαχάς του και δια τούτο ως διδάσκαλος της κοινής ω
φελείας, και προς ευχαρίστησιν των πολιτικών και στρατιω

τικών Ηγεμόνων, οι τινες ως θαυμασται της αξίας του ή
σαν αχώριστοι από αυτόν, εις το μέρος τούτο εξεφώνησε τας
περισσοτέρας ιταλικάς ομιλίας του.
Παρελθόντος εν τοσούτω του καιρού της εν Πελοποννήσω
ηγεμονίας του Γρημάνη, διεδέχθη τούτον ο Μάρκος Λορεδά
νος. Είναι δε γνωστόν ότι πολλάκις ή αλλαγή των Κυβερ

νητών είναι κλονισμός επικίνδυνος εις τας θέσεις των υπαλλή
λων, διότι άγνοια της αξίας, αντιπάθειαι, και άλλα διάφορα

αίτια φέρoυσι πολλας αλλοιώσεις. Τα παρά πάντων όμως ομο
λογούμενα προτερήματα και το σταθερον της αρετής του Μη
νιάτου τον εσύστησαν μεγάλως εις τον νέον Κυβερνήτην.
Ως να ήθελε διαδεχθή ούτος ομού με την εξουσίαν και το

προς αυτόν σέβας δεν άργησε να τον δείξη την πληροφορίαν
του. Η καθ' ημέραν αυξάνουσα σχέσις των εγέννησεν εις τας
(1)

Παράβαλ. Ζένον και βιογραφίαν του.

ΑΥ

καρδίας των τους ιερούς δεσμούς της καθαράς φιλίας, από

την οποίαν ωφεληθείς ο Λορεδάνος έδυνήθη να τον καταπείση
να δεχθή τόν της αρχιερωσύνης υψηλόν βαθμόν και τοιου
τοτρόπως το 1711 τον έκλεξεν Επίσκοπον Κερνίκης και Κα
λαβρύτων.
Δεν εφάνη δε ολιγώτερον θαυμαστής αυτού ο διαδεχθείς
τον Αορεδάνον Αυγουστίνος Σαγρέδος, όστις καθ' όλον το
-

διάστημα της κυβερνήσεώς του τον εκράτει εις την μητρό
πολιν της Ναυπλίας διά να τον έχη πλησίον του. Ο Μη
νιάτης λοιπόν αγαπώμενος από το ποίμνιόν του τρυφερώς και
τιμώμενος τοιουτοτρόπως κατά διαδοχήν από τους ετερογενείς
πολιτικούς και στρατιωτικούς Ηγεμόνας, εφαίνετο ότι απο
λαμβάνει τους γλυκείς της παιδείας καρπούς και των πνευ
ματικών αγώνων του.
:: Αλλά τας γενναιοφρόνους και ευγενείς ψυχάς, όσον με

γαλήτερον είναι το ύψος της θέσεως εις το οποίον προβι
βάζονται, τόσον περισσότερον τας αναγκάζει να πολλαπλα
σιάζουν, τους κοινωφελείς αγώνας των. Η ύψωσίς των, χω

ρις να θεωρήται παρ αυτών ως μέσον πορισμού και εγωϊστι
«κής απολαύσεως, ερεθίζει τον ζήλον των εις την ακριβή εκ
τέλεσιν των χρεών, και εις την παντοτεινήν προσπάθειαν της
κοινής ωφελείας. Εντεύθεν δε συμβαίνει πολλάκις το δυστυ
χές επακόλουθον να γείνεται ο ευσυνείδητος άνθρωπος θύμα
των μεγάλων αγώνων και του θερμού ζήλου του δια την ε
πιτυχίαν του κοινού καλού.
Τοιούτον θλιβερόν αποτέλεσμα επέφερε, κατά δυστυχίαν,

προς τον ζηλωτήν Μηνιάτην η ανάβασις του εις τον πολύ
πονον της αρχιερωσύνης βαθμόν. Αύτη εξάψασα περισσότε
ρον την φυσικήν του κλίσιν εις τους νοητικούς και ιερούς

αγώνας τον έκαμνε να καταγίνεται, ως ποιμήν αληθινός, με
ακούραστον προθυμίαν δια τον φωτισμόν και την ηθικήν
μόρφωσιν του εμπιστευθέντος ποιμνίου του. Η κράσις του ό
μως, ήτις, κατα την ιδίαν του μαρτυρίαν, ήτον αδύνατος (1),

(1) "Ορα τον δεύτερον εγκωμιαστικόν του λόγον εις την γέννησιν της
Θεοτόκου.
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δεν έδυνήθη να ανθέξη πολύν καιρόν εις τους υπερμέτρους κόπους.
Αι απηυδησμέναι δυνάμεις του οργανισμού του καταπιεσθεί
σαι περισσότερον εις διάστημα τριών χρόνων, μετά την αρ
χιερωσύνην του, εξηντλήθησαν τελείως ώστε, ενώ ήτον ήδη εις
την ακόμη ανθηραν ηλικίαν των τεσσαρακοντα πέντε χρό

νων, κατά το 1714 πρώτη Αυγούστου, ένας άωρος θάνατος
τον ήρπασεν από το μέσον της κοινής του υπολήψεως και
δόξης. Και πρόωρα μεν η Ελλάς εστερήθη από σοφόν άνδρα
αγωνιζόμενον προθύμως δια την ηθικήν της αναγέννησιν, έ

ξαφνα δε ή ορθόδοξος ανατολική Εκκλησία έχασεν ένα
Ιεράρχην του οποίου αι πολυειδείς γνώσεις, τα φυσικά προ
τερήματα και η σταθερά αρετή, ενώ εχρησίμευον μεγάλως
εις την οικοδομήν του πλησίον, ετίμουν ταυτοχρόνως τον
κλήρον της προς τους ξένους.
"
"Ο τεθλιμμένος του πατήρ παρευρεθείς εις τας τελευταίας
ώρας της ζωής του, αφού έπιε τοιούτον πικρόν ποτήριον να
ιδή τόσον ένδοξον υιόν ξεψυχούντα εις τας αγκάλας του, έ
λαβε το λείψανον αυτού από τας παλαιάς Πάτρας, όπου συ
νέβη ο θάνατος, και μεταφέρων αυτο εις Κεφαλληνίαν το εν
ταφίασεν εις τον εν Λιξoυρίω ναόν του αγίου Νικολάου των
Μηνιατών. Διάφοροι πεπαιδευμένοι άνδρες ετερογενείς ανα
φαινόμενοι ενίοτε, μετά την έκδοσιν των συγγραμμάτων του,
εδείκνυον το προς αυτόν σέβας των επισκεπτόμενοι τον τάφον
του, οι δε μόνοι εναπομείναντες συγγενείς του Δ. Ιωάννης Μη
νιάτης έμπειρος δικηγόρος, και ο αιδεσιμώτατος αδελφός αυ
του Ζωσιμάς Ιερεύς, κατά το 1828, τον εκόσμησαν με λαμ
πρόν μάρμαρον εγχαράξαντες την ακόλουθον επιγραφήν, συν
τεθείσαν παρά του Θεολογοδιδασκάλου Κωνσταντίνου Τυπάλδου

Τερέως διαδόχου του ευφυούς Μηνιάτου ως προς την φυσικήν

ευγλωττίαν και πολλά πνευματικά χαρίσματα. Α

-
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Ω.

ΗΛΙΑΙ, ΜΗΝΙΑΤΗΙ.
ΕΠΙΣΚΟΠΩΙ.
ΚΕΡΝΙΚΗΣ . ΚΑΙ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ,

ΕΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩΙ.
ΑΝΔΡΙ. ΕΥΣΕΒΕΙΑΙ. ΣΟΦΙΑΙ. ΚΑΙ. ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΙ. ΤΡΟΠΩΝ..
ΕΣ. ΤΑ. ΜΑΛΙΣΤΑ. ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΙ.

",

ΕΠΙ. ΛΟΓΩΝ. ΔΕΙΝΟΤΗΤΙ.

ΚΑΙ. ΤΗΙ . ΑΠ. ΟΚΡΙΒΑΝΤΟΣ. ΕΥΓΛΩΤΤΙΑΙ.
ΚΛΕΟΣ. ΕΝΕΓΚΑΜΕΝΩΙ. ΑΙΔΙΟΝ.
ΟΙ - ΓΕΝΕΙ. ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΕΣ. ΖΩΣΙΜΑΣ. ΙΕΡΕΥΣ . ΚΑΙ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ .

κusιτλι.

-

ΕΥΛΑΒΩΣ . ΑΝΕΘΗΚΑΝ. ΤΟ . ΜΝΗΜΕΙΟΝ.
ΕΤΟΥΣ . ΑΩΚΗ.

Είναι δε γνωστόν ότι, δια την ανεξήγητον αμοιβαίαν ε
πιρροήν, ήτις θεωρείται μεταξύ του φυσικού και ηθικού, αι
ψυχικαι διαθέσεις αντανακλώμεναι, ούτως ειπείν, εις την όψιν

του ανθρώπου κατασταίνουσιν αυτήν καθαρόν καθρέπτην των
αισθημάτων της καρδίας. "Οθεν ημπορεί τις να συνάξη εκ
των σωζομένων εικόνων του σεβασμίου τούτου ανδρός, και

εξαιρέτως εξ εκείνης, ήτις ευρίσκεται εις τους ρηθέντας συγ
γενείς του, ότι ζωηρα εξωτερικά σημεία του προσώπου του ε

φανέρoναν τας ψυχικάς του αρετάς και τα φυσικάτου προτερή
ματα. Η όψις του φαίνεται χαριεστάτη και υπομειδιώσα. Οι
4
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οφθαλμοί του ζωηροί, το βλέμματου ιλαρόν και ελκυστικόν,
και εν γένει ο σχηματισμός της μορφής του μαρτυρεί ψυχι

κήν αγαθότητα, γλυκύτητα της καρδίας, και νοητικήν οξύ
τητα. Και τωόντι με τοιαύτας αρετάς και χαρίσματα τον

παρασταίνει ή παρά του πατρός του εκτεθείσα βιογραφία,
τοιούτον τον διηγείται η σωζομένη παράδοσις

ώς

προσθέτουσαι

ενταυτώ, ότι γνωρισθείς πάντοτε ως άνθρωπος μιας αυστηράς
ηθικής και ειλικρινούς αγάπης απεκαθίστατο προς τούτοις

αξιαγάπητος, διότι, και

εις

τας φιλικάς

ΤΟ!)

συναστροφάς

ή

τον πάντοτε ευπροσήγορος, χαρίεις, και ταπεινόφρων. (1) Με

τοιαύτα εξωτερικά σημεία και ψυχικας αρετάς τον αναφέρου
σιν αι μαρτυρίαι των νεωτέρων. Ο πολυμαθής Μελέτιος ι
στορών περί του Μηνιάτου, μετά την έκθεσιν των πολλών του

γνώσεων, λέγει, « ήτον προσέτι αγχίνους, ευπροσήγορος, ευσε
» βής, και φιλάνθρωπος και (2). Εις δε την ρηθείσαν εφημερίδα
του Ζένου απαντώμεν περί αυτού τα εξής « Αυτός ήνωνεν
» εις την ζωηρότητα της όψεως, το σοβαρόν, και το καλοκά

» γαθον, τα οποία εφανέρoναν εξωτερικώς την ετοιμότητα, η
και το διαπεραστικόν του νοός, την γλυκύτητα της καρδίας του,
» και την τιμιότητα και αυστηρότητα των ηθών του. Εις τας
και συναναστροφας ήτον πνευματώδης, ιερος εις την φιλίαν,
» άνθρωπος μιας σταθεράς αγάπης, και ανυποκρίτου ευσε
και βείας ». (3).

Διάφορα ανέκδοτα μάς πληροφορούν ότι ήτoν ενταυτό
προικισμένος με θαυμασίαν ενθύμησιν περιορίζομαι όμως,
δια να μην εκτανθώ υπέρ το δέον, εις το να αναφέρω
εν εκ των πολλών. Λέγεται ότι παρευρεθεις ποτέ, εις καιρόν
προετοιμασίας της στρατιωτικής παρατάξεως, ομού με τον
βενετόν αρχιστράτηγον των εν Πελοποννήσω δυνάμεων, και
ακούων την ανάγνωσιν του καταλόγου των ιλλυριών στρατιω
των ηρώτησεν αυτόν αστεϊζόμενος, εάν ήθελε να επαναλάβη
εκ στήθους τα ήδη εκφωνηθέντα ονόματα. Πολλαι περιστα

(1) "Ορα την αυτρύ βιογρ. εν τη πέτρα σκανδάλου.
(2) Παράβαλε Τόμον Δ. αοτοθι.

(3) Βλέπε Ζένον εν τω αυτώ τόμω, σελ. 485.

*
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σεις προκύψασαι από την συχνήν συναναστροφήν αυτών είχον
πληροφορήσει πολλάκις εκείνον, ότι τωόντι ο Μηνιάτης είχε
σπάνιον χάρισμα μνημονικής δυνάμεως μην ελπίζων όμως
ότι έδύνατο να φθάση εις βαθμόν τοιούτον έμεινεν έκθαμβος
ακούσας αυτόν να επαναλάβη τόσον δυσκολομνημόνευτα ιλ

λυρικά ονόματα με την αυτήν σχεδόν τάξιν του καταλόγου.
Η προς τον Μηνιάτην μεγάλη και παντοτεινή υπόληψις
των πεπαιδευμένων και πολιτικών Ηγεμόνων, αι υψηλαι
θέσεις τας οποίας ενεμπιστεύθησαν προς αυτόν, και η μεγάλη
πολυμάθεια ή φαινομένη εις τα σωθέντα συγγράμματά του
ήσαν αρκεται να δώσωσι προς τον αναγνώστην εντελή πληρο
φορίαν, ότι ήνωνε τα φυσικά του προτερήματα με βάσιμου
και εκτεταμένην παιδείαν. Εκτός όμως των αποδείξεων τού
των έχομεν και βητας μαρτυρίας συγχρόνων και μεταγενε
στερων συγγραφέων.

Ο ρηθείς πρίγγιψ της Μολδαυίας, όστις, ως είρηται, τον
εξαπέστειλε πρέσβυν προς τον αυστριακόν Αυτοκράτορα, ανα
φέρων περί αυτού εις την περί του οθωμανικού Βασιλείου
Ιστορίαν του λέγει και Ηλίας Μηνιάτης μοναχός και μετά
σ ταύτα Αρχιερεύς της εν Πελοποννήσω Μεσσηνίας, ήτον
» βαθύνους φιλόσοφος, και εξίσου έμπειρος εις την θετικήν
και και σχολαστικήν θεολογίαν και. (1).

Παρομοίως και Δημήτριος Προκόπιος ο Μακεδών γράφων
περί τούτου, εις την απαρίθμησιν των λογίων Γραικών του
ΙΖ', αιώνος, λέγει » Ηλίας Μηνιάτης εκ νήσου Κεφαλληνίας,

σ ακροατής των εν τη Ιταλία Διδασκάλων, ανήρ σοφός και
και πολυμαθής, δαήμων της ελληνικής και λατινικής γλώσ
σ σης πεπαιδευμένος ουδενός των κατ' αυτόν έλαττον τήν τε
» θύραθεν Φιλοσοφίαν και την ιεραν Θεολογίαν. Προ δε

» πάντων ευδοκίμησεν εν τη ρητορική, ευρoία λόγου και φυ
η σική ευγλωττία κοσμούμενος κτλ. και (2).
Ο εκκλησιαστικός ιστορικός μας Μελέτιος εκθέτων εν συ

(1) "Ορα βιβλ. Γ. της Ιστορ. Δημ. Καντιμήρου εκδοθείσης γαλλιστί
εν Παρισίοις ,
(2) Βλέπε ελληνικ, βιβλιοθ, Φαβρικίου τομ. ΙΑ. έκδ. Αμβούργου.
π.
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νόψει την βιογραφίαν αυτού εκφράζεται τοιουτοτρόπως « Η
» λίας Μηνιάτης κτλ. . . . . . . ανήρ σοφός και πολυμαθής, ει
» δήμων της ελληνικής, λατινικής, εβραϊκής, γερμανικής, και
» ιταλικής διαλέκτου, κτλ. » (1).

Τελευταίον εις το προρρηθέν βιογραφικόν άρθρον του Ζέ

νου, ο συγγραφεύς ομιλών περί των γνώσεων, προτερημάτων,
και των σωζομένων και απωλεσθέντων συγγραμμάτων του
λέγει » Η Φιλοσοφία, και η Θεολογία του εσχημάτισαν την
» σοβαραν εκείνην ευγλωττίαν, την οποίαν έλαβεν εκ της φύ
» σεως και ετελειοποίησεν έπειτα δια της τέχνης... ... ήτον
» προς τούτοις κάτοχος της εβραϊκής, και της γερμανικής
» γλώσσης ωμίλει δε και έγραφε καλώς ακόμη και την ι
σ ταλικήν, ως μαρτυρούσιν οι πανηγυρικοί λόγοι και αι ο
» μιλίαι, τους οποίους ούτος εις διαφόρους περιστάσεις εξεφώ
» νησε δημοσίως, εξ ών τινές εξεδόθησαν ήδη εις τύπον κτλ. ».
Τελειόνει δε το βιογραφικόν του Μηνιάτου άρθρον με τας
ακολούθους εκφράσεις. «'Αλλα συγγράμματα τούτου εχάθησαν,
•, αλλ' η φήμη του δεν θέλει ολιγοστεύσει εις την διαδοχήν
» των αιώνων (2).

-

-

Ο άωρος θάνατος τοιούτου ανδρός έγεινε προς τοις άλ
λοις αιτία να χαθώσι και τα διάφορά του συγγράμματα.
Εκ των πολλών διδαχών, τας οποίας, ως προείπομεν, εξεφω
νησεν εις τόσα διάφορα μέρη και εις τόσον καιρου διάστημα,
δεν εσώθησαν ειμή μικρόν τι μέρος εις την νεοελληνικήν
γλώσσαν, ολιγώταται εις την ιταλικήν, και έτερον κριτικόν

σύγγραμμα επιγεγραμμένον και Πέτρα σκανδάλου, η δια
σα φ η σις της αρχης και αιτιας του σχ ι σ μ ατος της

ανατολικής και δυτικής Εκκλησίας, και θεωρία
των πέντε διαφορών ».

-

Πολλαί και διάφορα εκδόσεις των γραικικών του ομιλιών
έγειναν εν Βενετία, τελευταία των οποίων είναι ή γινομένη
κατά το 1838, εν τη ελληνική Τυπογραφία του Φοίνικος

υπό του φιλογενούς Κυρίου Γεωργίου Διαμαντίδου. Κατά δε
(1) "Ορα Μελέτιον αυτόθι,

(2) Παράβαλε φιλολογικήν εφημερίδα αυτόθι,
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το προρρηθέν άρθρον, του Ζένου, εκ των ιταλικών ετυπώθη
σαν τινές εν Βενετία παρά του Βοζίου (Βosίο) κατά το
1698. και σώζονται εισέτι ανέκδοτοι αι εξής. Α'. ομιλία

προς τον κύριον Φραγκίσκον Γρημάνην γενικόν αρχιστρά
τηγον της θαλάσσης, ή αρχινάυαρχον βενετόν, εκφωνηθείσα
παρά του Μηνιάτου ώς εκ προσώπου του κοινού της Ναυ
πλίας, κατά το 1ϊ08. όταν ο βηθείς ανεχώρει εκείθεν. Β'.
ομιλία προς τον αρχιναύαρχον Αλούσιον Γ. Μοκενίγον,
εκφωνηθείσα ως εκ μέρους της αυτής κοινότητος, και δια την
αυτήν περίστασιν. Γ'. ομιλία προς τον κύριον Μάρκον Λο
ρεδάνον γενικόν κυβερνήτην της Πελοποννήσου, εκφωνηθείσα
τώ 13 Αυγούστου 1712. εν Ναυπλία δια την αυτήν περί
στασιν. Δ. λόγος και περί πίστεως και εκφωνηθείς εις την
μητρόπολιν του Ναυπλίου επί παρουσία του γενικού κυβερ
νήτου Γρημάνη, Ε. λόγος και περί συγχωρήσεως των εχ
θρών » εκφωνηθείς εις το αυτό μέρος, παρευρισκομένου του
γενικού κυβερνήτου Μοκενίγου (1),
Του άλλου κριτικού του συγγράμματος του φέροντος τον
τίτλον » Πέτρα σκανδάλου και ανεφάνησαν δύω εκδόσεις

μία εν Ουρατοσλαυία κατά το 1752. υπό του βιβλιοπώλου
Ιακώβου Κορνίου με λατινικήν μετάφρασιν των κυρίων Νι
κολάου Μεθώνη και Γρηγορίου Κοζίτσκη, και ετέρα εν Βιέννη,
κατά το 1783, εις την προτώτυπον νεοελληνικήν παρά Ιωσήφ

(1) Ορα Ζένον αυτόθι.

Σημ. Εις το άρθρον τούτο αναφέρεται ότι οι ανέκδοτοι λόγοι του ε
σώζοντο εις τας χείρας του Πατρός του. Αλλά μετά παρέλευσιν τόσων
χρόνων, τίς ήξεύρει εάν σωζωνται πλέον, μάλιστα μετά τον θάνατον του
Νομοδιδασκάλου Ιωάννου Μηνιάτου, ός τις ήτον ο τελευταίος πεπαιδει
μένος συγγενής του.
Κατα το 1717, μετα την έκδοσιν των λόγων του εις την νεοελληνι

κήν γλώσοαν, εξεδόθησαν εν Βενετία, παρά τω Τυπογράφω Αντωνίω Βόρ
τoλη, εις έν βιβλιάριον έχον σχήμα 12o. και συγκείμενον, χωρίς της α
φιερώσεως και άλλων, από 105 σελίδας, δύο λόγοι του και τέσσαρες ομι
λίαι εις γλώσσαν ιταλικήν, εις τούτο δε το βιβλιάριον περιείχοντο και

ποιητικαι ωδαι εις έπαινον του Συγγραφέως. (Ορα Εφημ. Ζέν, Τομ ΚΗ'.
σελ. 464, Ετος 1717.)
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εις ήν περιέχονται και σύντομοι βιογραφικαι

τω
γνωσεις.

"Ως μανθάνομεν δε, έγεινεν ήδη και εν Αθήναις νεωτάτη
έκδοσις των ευρεθέντων συγγραμμάτων του, δια το πολυζήτη
τον αυτών από όλον το ελληνικόν έθνος.

Επειδή δε, κατά την κοινήν παροιμίαν ,ο και εκ των
ονύχων ο λέων γινώσκεται ,ο και τα ολίγα ταύτα δια
σωθέντα συγγράμματα είναι ικανά να διαιωνίσωσι την φή
μην του. Οι ρητορικοί λόγοι του, δεικνύουν μεγάλην ιστορι
κήν πολυμάθειαν, βαθείας γνώσεις της θεολογικής επιστήμης,
ρητορικήν εμπειρίαν και μεγάλον χαρισμα φυσικής ευγλωττίας,
Μία εντελής αναλογία θεωρείται πάντοτε μεταξύ της ολι
κής εκτάσεως των λόγων και των προοιμίων, τα οποία έ
χουν προς τούτοις μεγάλην δύναμιν εις το να διεγείρωσι
την προσοχήν των ακροατών. Πολλή καθαρότης στολίζει τας
προτάσεις του και πολλή φυσικότης και δύναμις ισχυράς

καταπείσεως παρρησιάζεται ακαταπαύστως εις την πρόοδον
των αποδείξεων .

Τα ιστορικά παραδείγματα φαίνονται αρμοδιώτατα εφηρ,
μοσμένα εις τας διαφόρους περιστάσεις κατά τας οποίας τα
μεταχειρίζεται ο εύγλωττος ούτος ρήτωρ. Και παντού δια

λάμπει θαυμασία τεχνικότης των ρητορικών σχημάτων υπό
το κάλυμμα της φυσικής εκφράσεως. Ιδού με πόσην χάριν
και εμπειρίαν μεταχειρίζεται το σχήμα των αντιθέσεων εις

το προοίμιον του πάθους της πρώτης τεσσαρακονθημέρου πε
ριόδου.
o, Πώς έκαμεν
ο Θεός τον άνθρωπον, και πώς ο άνθρω
ι
oo πoς τον Θεόν! Ο Θεός μέσα εις τον Παράδεισον της τρυ
νο φής έλαβε χώμα από της γης, το έπλασε με τας χείρας
νο του, το εμψύχωσε με την πνοήν του, το ετίμησε με την ει
ο κόνα του, και εποίησε τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος επάνω
o, εις το όρος Γολγοθά έκατάστησε τον Θεόν χωρίς μορφήν,
4
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χωρίς πνοήν, όλον αίμα, όλον πληγαίς, προσηλωμένον εις
o, ένα ξύλον, Βλέπω εκεί ένα Αδαμ, καθώς τον έπλασεν ο
ο Θεός, έμψυχον εικόνα του Θεού, εστεφανωμένον δόξη και
το τιμήo αυτεξούσιον Βασιλέα πάντων των υπό σελήνην κτισ

, μάτων, εις την απόλαυσιν όλης της επιγείου μακαριότητος,
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Βλέπω εδώ ένα Ιησουν Χριστόν, καθώς τον έκατάστησεν
υο ο άνθρωπος χωρις κάλλος, χωρις είδος ανθρώπου, εστεφα

22

τ, νωμενον

με ακάνθας, κατάδικον,

ατιμον εν μεσω δύο λη

και στων, εις την αγωνιαν του πλέον, επωδύνου θανάτου, Συγ
το κρίνω την μίαν με την άλλην εικόνα, του Αδάμ εις τον
ο Παράδεισον, του Χριστού εις τον Σταυρόν, και στοχάζομαι
ο, τι ωραίον πλάσμα έκαμαν τον άνθρωπον τα πλουσιόδωρα
ο χέρια του Θεού! και τι ελεεινόν θέαμα έκαμαν τόν Θεόν
ο, τα παράνομα χέρια των ανθρώπων! Γνωρίζω εκεί εις την
ο, πλάσιν του ανθρώπου ένα έργον, με το οποίον εστεφάνωσεν
ο, όλα του τα έργα ο Θεός και γνωρίζω εδώ εις το πάθος
», του Χριστού μίαν ανομίαν, με την οποίαν επλήρωσεν όλας
o, του τας ανομίας ο άνθρωπος ξανοίγω εκεί μίαν άπειρον

αγάπην του Θεού προς τον άνθρωπον, εδώ μίαν άπειρον
και αχαριστίαν του ανθρώπου προς τον Θεόν, και δεν ήξεύρω,
99

ο ή τι περισσότερον να θαυμάσω, ή τι περισσότερον να ε

νο λέγξω. Τούτο ήξεύρω, πώς εξίσου πρέπει να κλαύσω και
αο τον Θεόν, όπου τόσα έπαθε, και τον άνθρωπον, όπου τόσα
o, ετόλμησε. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον ένα από τον άλλον εις
ο, την υπόθεσιν των δακρύων μου. Διατί, όταν θρηνώ τα πάθη,
o, εγώ απεικάζω την αφορμήν των παθών. "Οταν μετρώ ταις
"ο πληγαίς, εγώ ευρίσκω τα χέρια όπου ταϊς άνοιξαν. "Οταν
» θεωρώ εκείνον όπου εσταυρώθη, θεωρώ και εκείνον, όπου
σο τον εσταύρωσε και εις τον θάνατον ενός αδικοφονευμένου
,ο Θεού, εγώ ξανοίγω άνθρωπον τον φονέα».

Δεν δεικνύει δε ολιγωτέραν ρητορικήν επιτηδειότητα εις
την χρήσιν των ομοιώσεων, ως πληροφορούμεθα από τας
πολλας και ωραίας ομοιώσεις τας απαντωμένας εις τους
λόγους του, εκ των οποίων αρκούμαι να φέρω εις απόδει
ξιν εν ή δύω παραδείγματα. Ιδού με πόσην επιτυχίαν εξο
μοιάζει τον πολυκτήμονα πλούσιον, όστις, ενώ ούτε δεν συλ
λογίζεται τον θάνατον, βλέπει με απαραδειγμάτιστον πόνον
και τρόμον την αιφνήδιον καταστριφήν του. o Φοβερός είναι

, ο θάνατος εις εκείνους, όπου δεν ενθυμούνται τον θάνατον.
το Ειναι τινές, των οποίων φαίνεται πώς να είναι εις τον
ο κόσμον ώσαν κάποια μεγάλα δένδρα δένδρα, όπου με

το ταις βίζαις βαθυα απλωμέναις, είναι πιασμένοι από την
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το γήν, κρατούσε σφικτά και μακρά περιπλεγμένην την καρ
ο δίαν εις τα επίγεια, εις πλούτον, εις υποστατικά, εις εξου
o, σίαν. Δένδρα, όπου συκώνoυσι πολλά υψηλά την κορυφήν,
το υπεραίρονται εις υπερηφάνειαν, εις κενοδοξίαν, εις ματαιό
ο, τητα. Δένδρα, όπου ρίπτουσι σκιαν πολλήν, έχουσι φήμην,
ο υπόληψιν όνομα. Αυτά τα δένδρα δεν φοβούνται τους ανέμους,
- και αυτοί οι άνθρωποι δεν συλλογίζονται θάνατον. Είπα
ο εν τη ευθηνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον α ι ώ να
ο» (Ψαλ. κθ'.). • Μα όταν εξαίφνης φυσήση σφοδρός βορέας,
o, και ρίψη το δένδρον, να ξανασπασθώσιν αι ρίζα του, να

, εγγίξη, η κορυφήτου εις την γην, να τιναχθώσι τα φύλλα
ο του, να αφανισθή η σκιά του, και να ξηρανθώσιν οι κλό
ο νοι του, και να κοπώσιν εις σχίδακας δια την φωτίαν,
ο» που κατανταίνει το μέγα εκείνο δένδρον εις στάκτην.
ο Η'γουν όταν έλθη ο θάνατος, όπου δεν αναμένει και όταν

ο, δεν αναμένη εκείνος ο μάταιος, όταν έλθη να ξανασπάση
o, μίαν ψυχήν όπου κρατείται τόσον σφικτα από τούτον τον
ο κόσμον, όπου είναι τόσον δυνατά κολλημένη εις τούτην την
o, ζωήν, και ρίψη μέσα εις ένα τάφον τόσον μεγάλην φαν

•, τασίαν, ώ τί βία! ώ τί πόνος! ώ τί πράγμα φοβερόν! (1)
Πολλή ωραιότης θεωρείται επίσης και εις την εξής ομοί

ωσιν εις την οποίαν παρασταίνεται η θλιβερά κατάστασις
του Ιησού, όταν ο ουράνιός του Πατήρ, εκπληρών τους νόμους

της απείρου δικαιοσύνης, τον εγκαταλείπη ώς άνθρωπον, εις
την διάκρισιν τών μιαιφόνων Ιουδαίων.
ιο"Ιδετε ποτέ, χριστιανοί, ένα μικρόν πλοιάριον μέσα εις

πλατείαν θάλασσαν, μακράν από την γήν, εγκαταλελειμέ
νον απο πασαν και τεχνην και βοήθειαν, πολεμούμενον
και απο εναντίους και σφοδροτάτους ανέμους, και συχνοδαρ
9»

o, μένον από άγρια κύματα, όπου τέλος πάντων καταποντί

•, ζεται εις τον βυθόν; Τέτοιας λογής στοχασθήτε να βλέ
o, πετε εις την αιματώδη θάλασσαν των πικροτάτων παθών,
ι, τον μονογενή υιον της Παρθένου, μακραν από τας αγκάλας
•ο της Μητρός, εγκαταλελειμένον από τον άναρχόν του Πατέ

(1) "Ορα το Β. μέρος του περί θανάτου λόγου της Β' περιόδου.
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νορα, όπου μίαν φοράν παρέδωκεν αυτόν μοναχόν, χωρίς
» την βοήθειαν και συντροφίαν των μαθητών όπου τον αφή
ο καν και έφυγον. » (1).
Από τοιαύτας αρμοδίους και γλαφυρας ομοιώσεις γέμου
σιν οι λόγοι του ευφραδεστάτου τούτου ρήτορος. Αλλ' επειδή

δεν κάμνω έργον πανηγυριστού, ούτε ήμπορώ να θεωρήσω
τον ένδοξον τούτον συμπολίτην μας ανεξάρτητον από την

επιρροήν των εθίμων και των καιρών, οίτινες περιορίζουσι
πάντοτε τα πετάσματα, και κρατούσιν εν μέρει δεμένον και

τον πλέον ευκίνητον και ελεύθερον νούν ομολογώ ειλικρινώς
ότι μεταξύ των πολλών του ρητορικών χαρίτων απαντώνται

ενίοτε και ατέλειαι τινές. Ελπίζω όμως ότι καθείς θέλει συγ
κατατεθή με εμέ, ότι αι ατέλειαι αύται πρέπει ν' αποδοθώσι
μάλλον εις τας ρητορικας καταχρήσεις της εποχής του, εκ
των οποίων και ο Μηνιάτης έπρεπεν ως άνθρωπος να συμ
μεθέξη. Τωόντι εις την εξής ομοίωσιν του εγκωμιαστικού
λόγου εις τον ευαγγελισμόν της Θεοτόκου, ενώ δεικνύει την
χάριν με την οποίαν εδύνατο να μεταχειρίζεται την νεοελ
ληνικήν γλώσσαν ο ευτυχής κάλαμός του, και παρασταίνει
αφθονίαν εμφαντικών εκφράσεων, υπερβαίνει όμως τα όρια
της απαιτουμένης μετριότητος ως προς την έκτασιν, και κα
ταχράται πολύ τας πολυσυνθέτους λέξεις.
o, Προβαίνει από την λαμπραν πύλην της ωραιοτάτης α

ο» νατολής εκείνη ή λευκόμορφος μηνύτρια του Ηλίου ή ροδο
ο δάκτυλος, λέγω, και φαεσφόρος αυγή. Και ευθύς όπου αρχίση
o, εις το αργυροχρυσοσύνθετον πρόσωπον του ουρανού να ζω
•, γραφίζη τον ερχομόν του ξανθού Απόλλωνος, τότε δή τότε
και ο πολύμορφος χορός των αστέρων σπουδάζει το εγληγορώ
ο τερον να φύγη. Αφανίζεται παντελώς της σκοτεινής νυκτός
o, το ζοφερώτατον σκότος. Η ασύστατος, και κερατώδης σε
αολήνη, μη υποφέρουσα τέτοιαν αγλαόμορφον λάμψιν, όλη α
o, πό την εντροπήν της σκεπάζεται. Εναρμόνιος μουσική με

ο, τα μελωδικά όργανα διαφόρων πτηνών συνθεμένη εις τα

2, χρυσοπράσινα δάση γροικάται. Οι άνθρωποι βυθισμένοι
(1) Βλέπε μέρος Β', του πάθους της Α' περιόδου.
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το εις βαθύτατον ύπνον εγείρονται εις διαφόρους επαγγελίας,
oo και τέλος, ως χαριέστατος μηνυτής εις όλον τον τετραπέ
ο ρατον Κόσμον ευαγγελίζεται "'Ιδού ημέρα ήγγικεν,
ο ίδου εξέλαμψε o».
ο Τέτοιας λογής, την σήμερον ημέραν προβαίνει από εκεί
ο, νην την ηλιοστάλακτον πύλην του ουρανού ο αγλαοπυρσό
» μορφος του Θεού Αρχάγγελος, ο λαμπρός, λέγω, και κα
» θαρός Γαβριήλ, και ευθύς όπου με τον χαιρετισμόν. « Χαίρε

και κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου και ζωγραφίζει εις
ο» την άμωμον γαστέρα της θεόπαιδος Μαριάμ τον ερχομόν
o, του αδύτου της δικαιοσύνης Ηλίου, τότε δή τότε αρχίζει το
νο όγληγορώτερον να φεύγη ή έντίθεος πολυθεία των δολίων
ο ειδώλων. Αφανίζονται παντελώς του παλαιού νόμου τα
ο σκοτεινότατα σύμβολα. Η ασύστατος χορία των απίστων,
•, μη υποφέρουσα το τηλαυγέστατον της αληθείας φώς κρύπτει
o, με την σιωπήν το ασεβέστατον πρόσωπον. Τα στόματα των
ο ιερών διδασκάλων δεν παύουσι το κελάδημα μιάς ακα
και ταπαυστου δοξολογίας. Το ανθρώπινον γενος βυθισμένον
/
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ο εις τον υπνον της αγνωσιας εγείρεται εις την χριστωνυμον

ο πολιτείαν της ορθοδόξου πίστεως, και τέως με την θεόπνευσ
ο, τον σάλπιγγα ενός χαριεστάτου ευαγγελισμού, εις τον κόσμον
ο όλον ευαγγελίζονται : Ιδού συλλήψη εν γαστρί. »
- Η ζωηρότης της φαντασίας, την οποίαν δεικνύει εις τας
περιγραφάς των λόγων του είναι τωόντι αξιοπαρατήρητος.
Εις ταύτας βλέπει τις μάλλον μίαν ζωγραφίαν της κατα
στάσεως και των κινήσεων των περιγραφομένων προσώπων,
παρά μίαν διήγησιν. Φέρων ως παράδειγμα τον σκληρον
θάνατον του Αβεσσαλώμ εις το προοίμιον του περί κολάσεως
λόγου της Β' περιόδου, ιδού με πόσην ζωηρότητα περιγράφει
τας κινήσεις και τους σπαραγμούς του ετοιμοθανάτου εκείνου
σώματος του τρισαθλίου αποστάτου, αφού ο Ιωάβευρών αυ
τον κρεμάμενον εις το δένδρον του έμπηξε τρία βέλη εις
την καρδίαν.

-, Τρία θανατηφόρα κοντάρια του ανοίγουσι την καρδίαν
oo και με όλον τούτο από μίαν πύλην τόσoν πλατείαν δεν
οο ευγαίνει ακόμη ή βασανισμένη ψυχή. Τινάζεται, στρέφε

ο ται, σπαράττεται, δέρνει με τους πόδας τον αέρα, τρέχει
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» με τα χέρια, τώρα είς τους δεσμούς, και τώρα εις την

ο πληγήν αναγυρίζει με αγριωμένον βλέμμα τα μάτια, στε
ο νάζει θλιβερά, βιάζεται έως την ύστερην πνοήν, δεν δύνα

ιο ται μήτε να αποθάνη μήτε να ζή, και έως τόσον όπου
αο δεν λαμβάνει ένα τέλειον θάνατον, δοκιμάζει την αγωνίαν
» μυρίων θανάτων. »
Εις τους απαντωμένους διαλόγους των ομιλιών του φαίνε
ται πολλή αρμοδιότης ως προς τας περιστασεις των διαλε
'

γομένων προσώπων, και απ' αρχής μέχρι τέλους του διαλό
γου διατηρεί ο ρήτωρ φυσικήν απλότητα. Τοιούτος είναι ο
εξής διάλογος ο απαντώμενος εις το Α' μέρος του περί κο
λάσεως λόγου της πρώτης περιόδου. Εις τούτον θέλων να
παραστήση πόσον μέλλει ν' αυξάνη την βάσανον της αιω
νίου κολάσεως ή ζωηρά ενθύμησις της περασμένης ζωής και
των ποταπών αιτιών, δια τας οποίας ο άνθρωπος ευχαριστεί

ται να κολασθή αιωνίως, λαμβάνει πρώτον ως παράδειγμα
τον Ιωνάθαν υιον Σαούλ, όστις δι ολίγον μέλι κατεδικά

σθη εις θάνατον και έπειτα ζητών την άδειαν να κατεβή
εις τον άδην διαλέγεται φυσικώτατα με μίαν κολαζομένην
ψυχήν κατά τον ακόλουθον τρόπον.
»,"Υψιστε παμβασιλεύ των αιώνων όπου, καθώς το λέγεις

ο ο ίδιος, κρατείς του άδου τα κλειδία, δός μετα την ώραν
ο τούτην να ανοίξω την ζοφεραν εκείνην φυλακήν, όπου είναι
ο αποφασισμένοι εις αιώνιον θάνατον οι παραβάται των εν

ο, τολών σου. Εγώ δεν έχω γνώμην να φέρω ή βάλσαμον
το εις ταις πληγαίς τους, ή νερον εις ταις φλόγες τους, όχι,
ο μόνον θέλω να ερωτήσω μίαν από εκείναις ταις δυστυχη
σμέναις ψυχαίς και να της ειπώ. Βασανισμένη ψυχή, α
ο» πάγγειλόν μοι τί εποίησας. Τι έκαμες και βασανίζεσαι
οο έτζι φοβερά, τί έπταισες και κολάζεσαι έτζι αιώνιας Τι

ι, σε ήφερεν εις τόσον σκότος; τις σε έρριψεν εις τέτοιαν κά

και μινον; Τι εποίησας; - Τίποτες άλλο παρά πώς γευσάμενος
και εγευσάμην μέλι βραχυ, μία γεύσις μιας στιγμής είναι ό
ο λον το πταίσιμόν μου, μα είναι και όλη η αφορμή των
οι βασάνων μου εκείνη η απόλαυσις των σατανικών μου ε
ο ρώτων δια την οποίαν έπλάνεσα την άκακον απλότητα τό

νοσων αγνών παρθένων, εμίανα τον θάλαμον τόσων τιμίων
".

:
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o, γυναικών, παρέδωκα την ουσίαν, την καρδίαν, την ψυχήν
ο μιάς ακολάστου πόρνης, πόση ήτον, μέλι βραχύ. Εκείνη
o, ή τέρψις, όπου εδοκίμασα εις κραιπάλην και μέθην, εις
•, τραπέζια και χορούς, εις ξεφάντωσες και χαραίς, εις παι
o, γνίδια και θέατρα, πόση ήτον, μέλι βραχύ. Η χαρά όπου
•, έλαβα, όταν έκαμα εκείνην την εκδίκησιν, όταν είδα του
» πλησίον την δυστυχίαν, και εκατηγόρησα την τιμήν, δια
•, να ευχαριστήσω το πάθος μου, και τον φθόνον μου, πόση
•, ήτον, μέλι βραχύ. Μα εκείνα τα κέρδη όπου έκανεν ή φι
το λάργυρός μου επιθυμία, δια την οποίαν εβάρυνα την συ
ο νείδησιν με τό φορτίον απείρων αδικιών, πραγμάτων πα,
-Α-

η

/

» ρανόμων, πόση ήτον, μέλι βραχύ. Και εκείνη η δόξα, ή
ο» τιμή, η ανάπαυσις όπου έχαρηκα εις εξουσίαις, εις αξιω

•, ματα, εις πλούτη, με τόσην υπερηφάνειαν, με τόσην απώ
o, λειαν, με τόσον ολίγον φόβον εις τον Θεόν, πόση ήτον;
o, μέλι βραχύ. "Ολα, όλα μέλι βραχύ και εκείνο φαρμακευ
o, μένον, με τόσους κόπους, με τόσαις φροντίδες, με τόσους
•, φόβους, με τόσαις ασθένειας... ... ώιμε, τούτο ενθυμούμαι
o, και δοκιμάζω μίαν φλόγα, όπου μου βασανίζει την ενθύ
•, μησιν, μεγαλήτερην από εκείνην οπού μου καίει το σώμα.
» Μιάς στιγμής αμαρτίαν έκαμα και κολάζομαι αιώνια.
» Α'χ κατηραμένον μέλι προσκαίρων ηδονών εσύ μου είσαι
22

φαρμάκι αιωνίων βασάνων! Ζωή απερασμένη προσωρινή!

o, εσύ μου είσαι αφορμή ατελευτήτου κολάσεως! Ζωή βραχυ

γο τάτη! Μα, διατί σε λέγω βραχυτάτην, εσυ μου εστάθης μα
ο κρα

και πολλά μακρά διά

την

σωτηρίαν μου, Εζησα τό

«ο σους χρονους επανω εις την γην, και ειχα εις τα χερια

και, μου τα κλειδία του Παραδείσου: ήξευρα πως είναι κόλασις
o, δια ένα αμαρτωλόν ώσαν εμέ : ήξευρα τι να κάμω δια να
•, την φύγω ημπορούσα εύκολα να το κάμω, και δεν το έ
και, καμα. "Ημουν εγώ άνθρωπος, ήμουν ελεύθερος, ήμουν λογι
ο κός. Τις με ετύφλωσε; Τις με έπλάνασεν; Αχ! ζωή απε

» ρασμένη

στοχασθώ, την βραχύτητά σου, ή, συλλογισθώ
και το μακρος σου, σα, μοι ειναι πικρα η ενθύμησίς σου, Αχ!
ή

και χρόνοι χρυσοί, ημέραις πολύτιμαις, όπου έδιαβήκατε! Εγώ
ο» σάς έχασα και έχασα όλα. Ποίος με δίδει τώρα μίαν από

εκείναις της ώρας, όπου μοί εφαίνοντο τόσον μακραίς; Τις
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ο, με δίδει ολίγον από εκείνον τον καιρόν, οπού, ή εξωδίασα
o, εις αμαρτίαις, ή άφινα να τρέχη εις ματιαιότητας; Ποιος
οo μου δίδει μίαν μοναχήν στιγμήν να μετανοήσω; Μα δεν
o, είναι πλέον καιρός. Ο καιρός εδιάβη, και εγώ μόνον τον
ο επιθυμώ μάταια, και έχω να τον επιθυμήσω αιώνια. "Ω

o, κοντάρι, όπου μου λαβόνεις την ενθύμησιν! Ολίγον μέλι
σ: το πταίσιμόν μου και κόλασις αιώνιος ή τιμωρία μου! Ω
ο ενθύμησις πικροτάτη! Ω μετάνοια ανωφελής!
Προς τούτοις, εις τους σωζομένους τούτους λόγους του φαί

νεται ο ρητορικός Μηνιάτης πλήρης φιλοσοφικών αξιωμάτων.
Με πολλήν ετοιμότητα νοός συμπεριλαμβάνει τας σχέσεις των
ιδεών, και συναπτων τας αιτίας με τα αποτελέσματα σχη
ματίζει, κατά τας περιστάσεις τόσα σύντομα γνωμικα, εκ των
οποίων συχνότατα αρχίζει τα προοίμια των λόγων του,

Εν συντόμω, οι λόγοι του Μηνιάτου είναι στολισμένοι με
τοιαύτα ρητορικα κάλλη, ώστε όχι μόνον από πολλούς τε
χνογράφους, εθεωρήθησαν ως αρχέτυπα της ευγλωττίας του
άμβωνος, αλλά και από τους νεωτέρους πεπαιδευμένους Έλ
ληνας και ετερογενείς αναφέρονται δικαίως με πολύν έπαινον.
Ο σοφός Νομοδιδάσκαλος Βικέντιος Δαμωδός συμπολίτης
μας, παραδίδων εις την κοινωφελή του σχολήν την ρητορι
κήν τέχνην ανέφερεν ως παραδείγματα ρητορικής τελειότητος
τους λόγους του Μηνιάτου. (1)

. . .

-

-

Αθανάσιος ο Πάριος Καθηγητής των ωραίων γραμμάτων
εις το εν Χίω Γυμνάσιον και σχολιαστής του Ερμογένους
ηύρισκε τοιαύτην τεχνικότητα εις τους λόγους τούτους, ώστε

εις την παράδοσιν της ρητορικής ανέλυεν αυτούς κανονικώς,
και τους ανέφερε και ούτος ώς τύπους αξιομιμήτους (2).
Ο Κύριος Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλος ονομάζων τον Μη

νιάτην « Ρήτορα εμπειρότατον. » ομολογεί ότι εν γένει κα
θ' όλην την Ελλάδα εθεωρήθησαν οι λόγοι του ως παράδειγμα

(1) Ορα ρητορικήν τέχνην Δαμωδού εκδοθείσαν εν Βενετία κατα
το 1759.

«'

(2) "Ορα παράρτημα της νεοελληνκής φιλολογίας Ρίζου εκδοθείσης γαλ
λιστί εν Γειεύη κατά το 1828..
------.
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της ευαγγελικής ευγλωττίας (1). Ο συγγραφείς του βιβλίου
του φέροντος την επιγραφήν ο Οδηγός του Κλήρου , α
ναφέρων τους ενδόξους Ιεροκήρυκας εκάστου έθνους συγκατα
ριθμεί τον Μηνιάτην με τους δύω περιφήμους Γάλλους Βουρ
δαλώ και Μασσιλιών και με τον Ιταλόν Σένιερην.
Το ύφος του Μηνιάτου εις τα σωζόμενα συγγράμματά του,
και μάλιστα εις τους λόγους του, είναι απλούν, φυσικόν, και

ευχάριστον εις πεπαιδευμένους και αμαθείς. "Η σύνταξις των
λέξεων, ο σχηματισμός των περιόδων, και των προτάσεων το
ύφασμα έχουν αρμονίαν προσεγγίζουσαν εις εκείνην της ποι

ήσεως, χωρίς να παραβιάζωνται οι κανόνες της ρητορικής
τέχνης. Η ευκολία και το άφθονον των εκφράσεών του, ή γλυ

κύτης και εύροια των λόγων του, κατά την εμήν γνώμην, εί
ναι τοιαύτη, ώστε δεν διστάζω να ομολογήσω ότι εις τούτον
βλέπω μίαν περιληπτικήν εικόνα των φυσικών χαρισμάτων
της ευγλωττίας του Χρυσοστόμου. Και τωόντι τοιαύτην επω
νυμίαν δίδει προς αυτόν και ο πεπαιδευμένος ομογενής μας
Παναγιωτάκης Κοδρικάς λέγων ""Ο χρυσορ βήμων Μη
νιάτης, έστησεν επί δημοσίου άμβωνος με εύρυθμον γλαφυρότητα
το διδασκαλικον ύφος ,ο. (3) Τέλος πάντων, με πολλήν τε

χνικότητα έγγίζων την ευαισθησίαν της καρδίας, και επιτη
δείως διεγείρων τα αισθήματα σύρει με μαγευτικήν δύναμιν
τον νούν των αναγνωστών εις την πληροφορίαν και παραδο
χήν των παρ αυτου λεγομένων.
Εκ των προτερημάτων τούτων του ύφους του θέλγόμενοι
-

εν γένει οι Έλληνες αναγινώσκουσιν αχορτάστως τους λόγους
του. Μάλιστα τοσαύτη είναι η προς αυτούς κλίσις και υπό
ληψίς των, ώστε, εις την εμήν πατρίδα πολλοί των ιδιωτών
απαγγέλλουσιν εκ στήθους ολόκληρα τεμάχια τούτων. (4)
"

(1) "Ορα αυτόθι.
(2) . . . . . . . . . . . Ενταύθα έπρεπε τα τεθή η ανάλυσις του έτερου
ουγγράμματος του ένδοξου Μηνίατουμας, την παραλείπω όμως εις αρμοδιω
τέρας περιστάσεις,
(3) Ιδε προλεγόμενα Μελετών του Κοδρικά σελ. κά.

(4) Εντεύθεν φαίνεται πόσον ολίγον έγνώριζε την φύσιν και την αξίαν
-
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Την ευχάριστον ανάγνωσιν των λόγων του Μηνιάτου και
τα αποτελέσματα των φυσικών του προτερημάτων προς τους
Ελληνας εκφράζων και ο πεπαιδυoμένος Α. Στούρτζας λέγει
ο Ηλίας Μηνιάτης Κεφαλλήν Κερνίκης και Καλαβρύτων Ε
και πίσκοπος, (είναι) Ιεροκήρυξ, εύγλωττος αγαπώμενος τρυφε

σ, ρώτατα από τον λαόν, αναγινωσκόμενος και ευχαριστών
, και μέχρι της σήμερον. (1)

*.

Είναι δε άξιον απορίας ότι ο κύριος Ρίζος μέμφεται το
παρά πάντων επαινούμενον ύφος του Μηνιάτου ως άτονον
και μορφωμένον εις το του Ιταλού Σενιέρου, και μιμούμενον
την έκφρασιν των μισιοναρίων της Ιταλίας (2).
Σεβόμενος την ομολογουμένην παιδείαν του κριτικού ευ
χαριστούμαι ν' αποδώσω την φανερώς εσφαλμένην ταύτην
κρίσιν εις την απιστίαν της μνήμης του, εκ της οποίας οδη
γούμενος συνέγραψε (3), και ήτις τον ήπάτησεν εις πολλά .
Καθείς ήξεύρει πως ο εύγλωττος Ιεροκήρυξ Σένιερης, εξαι

.

ρουμένων καταχρήσεων τινών ρητορικών, ιδίων της εποχής
καθ' ήν έζη, θεωρείται τόσον από τους ιδίους ομογενείς του,
καθώς και από τους ξένους, ως αρχέτυπον της ευγλωττίας

του άμβωνος. Και ο ίδιος κριτικός τον ονομάζει , περί
φημον Ιεροκήρυκα ο,. Υποτιθεμένου λοιπόν ως αληθούς, ότι
το ύφος του Μηνιάτου είναι απομίμησις του Σενιέρου, όχι

μόνον δεν είναι δια τούτο μεμπτόν, αλλ' είναι μάλιστα πλή
ρες ευγλωττίας και στολισμένον με κάλλη ρητορικά. Ούτε
δύναμαι, τέλος πάντων, να εννοήσω πώς εις την ευφράδειαν

και καλλιέπειαν του κατ' αυτόν, εμπειροτάτου Ρήτορές μας,

εύρεν

ο

κύριος Ρίζος ομοιότητα με την αμορφoν εκφρασιν

των μισιοναριων.

"Οσον δε περί της ατονίας όπου αποδίδει εις το ύφος του
"

την λόγων του Μηνιατου, ο άλλως φιλέλλην Πουκεβίλος, όστις τους μέμ
φεται ως εκτεταμένους και ακατανοήτους από τον λαόν δια την πολλήν

των τεχνικότητα. Ιδε Voyage en Αlbanie, en Μorée ec,
(1) Ορα σημ. Α'. της βισγραφίας του αοιδίμου Ιωαννου
ευρισκομένης εις τας εκδοθείσας επιστολάς του εν Γενεύη και
(2) Παράλαβε Παράρτημα της νεοελληνικής φιλολογ. σελ.
(3) Ιδε εισαγωγήν φιλολογίας σελ. 15.

Vol. Ι.
Καποδίστρια,
εν Αθήναις.

139.
*

":
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Μηνιάτου, κρίνω περιττήν την διά λόγου αναίρεσιν, αφού τα
πράγματα μαρτυρούσιν ότι γενικώς θεορούμενον τό, υφος του
είναι έντονον και ισχυρόν εις το να κινή τα αισθήματα της

καρδίας, και να καταπείθη τον νούν. Τοιούτον φαίνεται και
προς τον θερμόν και σοφόν συγγραφέα των σουλιωτικών ή
ρωϊσμών, τον Ιταλόν λέγω, Τσιαμπολίνην, όστις αναλύσας το

σύγγραμμα

του κυριου

Ρίζου, και μη ευχαριστηθείς,

φαί
τον Μηνιά,

νεται, εις την κρισιν του ταυτην λέγει ο Αλλ εις
» την, τον μετα ταυτα επισκοπον Καλαβρύτων, οσον

ώς

εκ με

ο ρους μου, αισθάνομαι μεγάλην αγάπην δια εκείνην την

ο γλυκείαν, και εύρυθμον ευγλωττίαν του, και δια
φ

φ

ν

χ,

9

θ

W

και την ανδρώδητου ευροι αν ν. (!) Εαν δε εις κανεν
μέρος των λόγων του φαίνεται ενίοτε άτονον, τούτο πρέπει ν

φ

4

αποδοθή εις την αξιέπαινον σπουδήν του να είναι ευκατάλη
πτος εις όλας τας τάξεις των ακροατών του, διά τήν οποίαν
εθυσίαζε την επίδειξιν της αγχινοίας. Και τωόντι υπεραπο
λογούμενος, τρόπον τινα ως προς τούτο, το ομολογεί ο ίδιος
λέγων. "Εγώ ακολουθώντας το παράδειγμα του μεγάλου
» Διδασκάλου των εθνών, όπου λέγει ο σοφοίς τε και α
» γραμμάτρις οφειλέτης ειμί " όσον δύναμαι διδά
αο σκω απλά δια να με καταλαμβάνωσιν όλοι ο, (2).

Εις τον σοφόν τούτον άνδρα πρέπει προς τούτοις ν' απο

δοθή δικαίως και η αξία ότι είναι εις εκ των πρώτων ε
κείνων, οι τινες εφήρμωσαν την νεοελληνικήν γλώσσαν εις ε
πιστημονικήν έκφρασιν. Η εθνική αύτη γλώσσα, έως εις την
εποχήν του, επαρουσιάζετο εν μίγμα τόσον αλλόκοτον, ώστε
από μεν τους λογίους ομογενείς εκαταφρονείτο ως βάρβαρος,
από δε τους ξένους ελέγετο ότι ο τόσον είναι δύσκολον να

o, γράψη τις εις αυτήν με καθαρότητα, όσον είναι το να εύρη
93 εις τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς βάρβαρον τί, ή α
ο κάθαρτον». (3). Από τον τεχνικόν όμως κάλαμον του

Μηνιάτου απεδείχθη ότι ο ελληνικός λαός έχει μίαν γλώσ
"ι

(1) "Ορα Αntologia, Giornale di scienze, lettere, e arti di Fi
renze vol. 43. pag. 98.

(2) Ιδε τον περί εξομολογήσεως λόγον.

(3) Βλέπε φιλολογ. εφημ. Ζένου. σελ. 485.
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σαν, η οποία, ως γνησία θυγάτηρ της Ελληνικής, όχι μόνον
είναι επιτηδειοτάτη εις παράστασιν υψηλών και επιστημονικών
ιδεών, αλλ' ότι είναι και πλουτισμένη με αρμονίαν και γλυ,
κύτητα. Επομένως έδωκε πραγματικήν απόδειξιν πόσον εζη
μίoναν την πρόοδον του έθνους οί πεπαιδευμένοι ομογενείς,
οι τινες καταφρονουντες αυτην εγραφoν εις εκεινην των προ

γόνων μας, και έδιόρθωσεν ενταυτό και την τόσον εσφαλμένην
ιδέαν των ξένων. Δια τούτο και ο κύριος Κοδρικάς δια

λαμβάνων περί των πεπαιδευμένων ανδρών, οι τινες εκόσμη
σαν την νεοελληνικήν γλώσσαν, εκφράζεται περί αυτού τοιου
τοτρόπως ο Μηνιάτης εκ Κεφαλληνίας, ο την απλουστέραν
2) δημοτικήν διάλεκτον εις την δημοσθενικήν ανυψώσας ευ
ο φράδειαν. (1).

Δεν αρνούμαι ότι η γλώσσα, την οποίαν ούτος μεταχειρί
ζεται, περιέχει φράσεις τινας και μόρια τα οποία είναι φα

νεροί ιταλισμοί. Αλλ' ενώ ήθελεν είσθαι αδύνατον εις αυτόν

πρώτον επιχειρισθέντα τον καθαρισμόν και την ανύψωσιν αυ
της να την καταστήση εντελεστάτην, είναι επίσης - αναντίρ

ρητον, ότι έδειξεν εις τους μεταγενεστέρους ποία είναι η α
ληθης εθνική γλώσσα διότι η γλώσσα του, καθαριζομένη από
τους ολίγους ιταλισμούς, είναι εκείνη όπου ομιλεί ο λαός,
και καταλαμβάνει το όλον έθνος.
"Ηθελα, τέλος πάντων, αδικήσει τον σοφόν τούτον Ιεράρχην,
εαν, αναλύων τα διασωθέντα σύγγράμματά του, περιωριζόμην
".

μόνον εις την απόδειξιν της εκτάσεως των γνώσεών του εις
τας φυσικας χάριτας της ευγλωττίας του εις την γλαφυρότητα
του ύφους, και ήθελα αφήση αθεώρητον, ότι εις αυτά τα ίδια
ευρίσκομεν λαμπρας αποδείξεις των ευγενών της καρδίας του
αισθημάτων, με τα οποία έκόσμει την βάσιμον παιδείαντου.

Με πολλότατα μέρη των λόγων του εδυνάμην να πληροφορήσω
τον αναγνώστην, ότι ο φιλοπατρισμός και η γενναιοφροσύνη

εκατακυρίευον τόσον την ενάρετόν του καρδίαν, ώστε βιαζόμε
νος από την φιλογένειαν ανέπεμπε δημοσίως θερμοτάτας ευχάς

προς τον "Υψιστον υπέρ της σωτηρίας της πατρίδος και της
Η

.

. .

. .

α) Παράβαλε Μέρος 5Δ. μελέτη Α. .

..

. . .

. . .

..

. . .

Υ

.

66

καταστροφής των Αγαρινών. Δια δε την γενναιοφροσύνην
του, ούτε τιμαι, ούτε υψώσεις, ούτε υποψίαι φόβων, δεν έδυ
νήθησαν να τον εμποδίσουν από του να ελέγχη πικρότατα
των τότε κρατούντων τας καταχρήσεις, και την παραβίασιν
των ιερών της δικαιοσύνης αρχών. Αρκούμαι όμως να ανα

φέρω εις απόδειξιν έν, ή δύω παραδείγματα,
Ιδού με πόσην φιλoγένειαν εκφράζεται εις τον δεύτερον
εγκωμιαστικόν λόγον του ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εις τον

οποίον φανταζόμενος ότι ευρίσκεται, τρόπον τινά, έμπροσθεν
της θεϊκής εκείνης μεγαλειότητος και δόξης, όπου περιγράφει

εμφαντικώτατα, ότι ύψωσεν ο Θεός την αειπάρθενον Μαριαμ,
λέγει προς αυτήν
2ο Και

εδώ πίπτωντας εις τους παναχράντους σου πόδας,

» άλλο δεν επιθυμώ από εσε, παρά την άμαχόν σου προστα
•, σίαν προς βοήθειαν και συντήρησιν του φιλοχρίστου στρα
του, προς διωγμόν και εξολόθρευσιν του τυράννου. "Εως
το πότε, πανακήρατε κόρη, το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων
» έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δου

•, λείας, έως πότε να του πατή τον ευγενικάν λαιμόν ο βάρ
•ο βαρος Θραξ και έως πότε έχουσι να βασιλεύωνται από ή
το μισόν φεγγάρι αι χώρα εκείναι εις τας οποίας ανέτειλεν,
3% εις ανθρωπίνην μορφήν από την ηγιασμένην σου γαστέρα,
και ο μυστικος της

δικαιοσύνης Ηλιος; Αχ,

παρθένε! Ενθυ

το μήσου, πώς εις την Ελλάδα πρότερον, παρά εις άλλον τό
α» πoν έλαμψε το ζωηφόρον φώς της αληθινής πίστεως. Το
ο ελληνικόν γένος εστάθη το πρώτον, όπου άνοιξε τας αγ

» κάλας, και εδέχθη το θείον ευαγγέλιον του μονογενούς σου
» υιού. Το πρώτον όπου σε εγνώρισε δια αληθινήν μητέρα
•ο του Θεανθρώπου λόγου. Το πρώτον όπου αντεστάθη των
» τυράννων, όπου με μυρία βάσανα εγύρευαν να ξεριζώσωσιν
» από τας καρδίας των πιστών το σεβάσμιόν σου όνομα.
» Τούτο έδωσεν εις τον κόσμον τους διδασκάλους οι οποίοι
•, με το φώς της διδασκαλίας των εφώτισαν τας ημαυρωμένας
, καρδίας των ανθρώπων...... λοιπόν εύσπλαγχνε Μαριάμ
ο παρακαλούμεν σε δια το χαίρε εκείνο, όπου μάς επροξένη
ο σε τήν χαράν, δια τον αγγελικόν εκείνον ευαγγελισμόν όπου

και εστάθη της σωτηρίας μας το προοίμιον χάρισαί τω την
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ο προτέραν τιμήν σύκωσαι το από την κοπρίαν της δουλείας
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νο εις τον θρόνον του βασιλικού αξιώματος, από τα δεσμά
ο εις το σκήπτρον, από την αιχμαλωσίαν εις το βασίλειον ν; Και αν ετούταιμας αι φωναι δεν σε παρακινούσιν εις

σπλάγχνος,
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παρακινήσωσιν ετούτα τα πίκρα, δάκρυα,
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ο, όπου μάς πέφτουσιν από τα ομμάτια. Αλλ' ανίσως και
ο ετούτα δεν φθάνουσιν, ας σε παρακινήσωσιν αι φωναί, και
ο ή παρακάλεσις των Αγίων σου, οπού ακαταπαύστως φωνά
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το ζουσιν από τα μέρη όλα της τρισαθλίου Ελλάδος. Φωνά
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το ζει ο Ανδρέας από την Κρήτην φωνάζει ο Σπυρίδων από
και την Κύπρον φωνάζει ο Ιγνάτιος από την Αντιόχειαν
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φωνάζει η Αικατερίνα από λτην
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ο Αλεξάνδρειαν φωνάζει ο Χρυσόστομος από την βασιλεύ
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o, oυσαν πόλιν, και δείχνοντές σου την σκληροτάτην τυραννίδα
ο» των αθέων Αγαρινών, ελπίζουν εις την άπειρόν σου ευσπλαγ
ο χνίαν του ελληνικού γένους την απολύτρωσιν», κτλ.
Με πόσην δε γενναιοφροσύνην εφύλαξεν αδούλωτον τον
χαρακτήρα του ιερού του επαγγέλματος, το αποδεικνύει, ή
ελευθεροστομία του εις τον έλεγχον των αδικημάτων τα οποία
έκαμνεν, ως προείρηται, ή δυναστεία προς τον λαόν ώς δύ
ναται να παρατηρήση καθείς εις τας εξής ολίγας γραμμάξ,
τας οποίας λαμβάνω από την διδαχήν του πάθους της Β'.
περιόδου. •,"Εχε υπομονήν σε παρακαλώ, ώ Πιλάτε, και
ο πριν να κάμης την απόφασιν άκουσαι δύο λόγια, όπου
νο θέλω να σε ειπώ. Δια να απολύσης
c τον Χριστόν, ή τον
ο Βαραββάν, τι έρωτάς τον λαόν των Εβραίων; Εσύ γνω
οορίζεις, πώς τούτοι όλοι είναι εχθροί του Χριστού ήξεύρεις
ι, πώς τον έπαράδωσαν και τον θέλωσιν αποθαμμένον, όχι
ο δια κανένα του πταίσιμον, αλλά μόνον δια φθόνον τους
ο» (ήδει γαρ ότι δια φθόνον παρέδωκαν αυτόν.) Συ είσαι και
ο εξουσιαστής και Κριτής. Η εξουσία και η κρίσις είναι
ο εις τα χέρια σου. Ο Χριστός είναι απταιστος, εσύ ο ίδιος
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ο, το ομολογείς. Ο Βαραββάς πταίστης, εσύ ο ίδιος το βλέ

ο πεις. Οι Εβραίοι, όπου κατακρίνουσι τον Χριστόν είναι
•, φανεροί του εχθροί και τον κατακρίνουσι μόνον δια τον
"
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ο φθόνον τους, εσύ ο ίδιος το γνωρίζεις δεν είναι έτζι ή α
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ο λήθεια; Αί, τι εστίν αλήθειας εκείνος με αποκρίνεται
σ και μου γυρίζει ταις πλάταις και μισεύει. Στάσου, ώ Πι
οο λάτε σε εξορκίζω εις τον Θεόν λοιπόν εσείς οι εξουσιασται
σο και Κριταί της γης, όταν κρίνετε, δεν αποβλέπετε την αλή

ο θειανς το ζυγι, όπου κρατείτε, δεν είναι ζυγί της δικαιοσύ

εστίν αλή.
τ, θεια, τι με πειράζεις σε λέγω, άλλην μίαν φο,
και νης, όπου ζυγιάζει σωστά την αλήθειανς.

Τι

ο ρ ά ν : τί ακούω; ή αλήθεια είναι εξωρισμένη από τα
ο Κριτήρια; Πιλάτε λογίασαι καλά τι κάμνεις. Εσύ ελευ
το θερόνεις τον Βαραββάν, μα αυτός είναι ένας ληστής μα
ο θημένος εις ταίς λησταρχίαις, και εις τα αίματα. Εις
ο, την φυλακήν και εις τα σίδερα, όπου εστάθη τόσον και
39 ρόν, αυτός δεν άλλαξε γνωμην
πάλιν θέλει υπάγει να
ο πιάση ταίς στράταις, πάλιν θέλει φονεύει, πάλιν θέλει
αν φέρει φόβον και τρόμον εις όλην την Ιουδαίαν πάλιν
ο, θέλει κάμει από τα πρώτα χειρότερα κακα, και εσύ εί

ο σαι η αφορμή. Τι λέγεις; δεν ομιλείς.... δεν αποκρίνεται
ο Πιλάτος, δεν ακούει, διατί ένας λόγος του έφραξε τα

ωτία. ""Αν ελευθερώσης
τον Ιησούν (τον είπον) δεν είσαι
"
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9
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Α

ο φίλος του Καίσαρος ο εαν τούτον απολύσης ουκ εί φί
ο λος του Καίσαρος ο. Δια τα τέλη του ο άδικος Κριτής
ο δεν βλέπει την αλήθειαν, δεν κάμνει δικαιοσύνην! Μα

ο, τόσα κακα όπου έχουν να συνέβουν; Ας χαλάση ο Κό
και σμος όλος, δεν με μέλει, έχω τα τέλη μου, όπου έτζι με
η ερμηνεύουν να κάμω δεν θέλω εγώ να χάσω την φιλίαν
αο του Καίσαρος, ένας ληστής άξιος δια τον σταυρόν ελευθε
ο ρόνεται, και ένας υιός του Θεού άξιος να προσκυνήται,
ο αποθαίνει εις τον Σταυρόν ! αυτά συμβαίνουσιν όταν οι
ο άνθρωποι κρίνουσι μόνον δια τα τέλη τους ο.
Με τοιαύτην αφοβίαν, ο ευαγγελικός ούτος Διδάσκαλος ή
λεγχε τας καταχρήσεις των κρατούντων (1). Το βάρος δε και
.

(1) Προς δίκαιον όμως έπαινον των τότε Κυβερνητών παρατηρείται ότι
ο ζήλος του Μηνιάτου εις έλεγχον των καταχρήσεων των, και το ενεξάρτη
τον του χαρακτήρος του δεν τους εμπόδισεν από του να τιμούν την αξίαν
του. Αυτοί, ως είδομεν, τον υπερηγάπoυν και τον επροβίβαζαν εις ύψη

λους βαθμούς. Πόση διαφορα εις τόν θ'. αιώνα ! ! !

6Ω
ρ'

την πικρίαν τών ελέγχων τούτων θέλει ευνοήσει ο αναγνώ
στης μας, όταν αναβαίνων εις τας εποχας εκείνας γνωρίση
ότι δια τα τέλη της αισχροκερδίας των οι τότε διοικηταί,
χαριζόμενοι εις τους δυνάστας και φεουδαλιστας από τους

οποίους απελάμβανον, άφιναν πολλάκις, επί συμφωνία μεγά
λων δώρων, ατιμωρήτους τους φονείς και κατέτρεχον τους
αθώους. "Οτι, κατά το γενικώς επικρατούν πνεύμα των αξιο
μέμπτων εκείνων καιρών, οι μεγαλόπλουτοι δυνάσται ήσαν

και προς ημάς, καθώς και εις όλην την Ευρώπην, περιστοι
χειωμένοι από τους προθυμοτέρους εις την σφαγήν των α

δελφών των, και αι οικίαι των ήσαν άσυλα των μιαιφόνων,
εις τα οποία ο νόμος δεν είχε δύναμιν ενεργητικήν, διότι

τα πολλά δώρα των φεουδαλιστών οικοκυρίων επροξένουν γενι
κήν παράλυσιν της δικαιοσύνης.
Φθάνει, τελευταίον, να παρατηρήση τις τους διασωθέντας
λόγους του Ιεροκήρυκός μας, δια να γνωρίση ότι ούτος ήτον
εν γένει αφιλοπρόσωπος μάστιξ της κακίας. Αρχίζων από

τους δυνατούς της γης, από αρχιερείς και ιερείς, και προ
χωρών εις όλας τας τάξεις της κοινωνίας εμάστιζεν ελευθέρως
τα ελαττώματα, όπου τα έβλεπε ριζωμένα. Η ανάγνωσις των
λόγων του πληροφορεί επίσης τον προσεκτικόν αναγνώστην ότι

διασπείρων ο Μηνιάτης από το βήμα της αληθείας φρονή,
ματα ευγενή ερέθιζε τας ψυχάς των ομογενών του εις το να

αισθάνωνται το βάρος του οθωμανικού ζυγού, και εμπνέων
δια της ευγλωττίας του την αγάπην της πατρίδος τους πα
ρεκίνει να προσπαθήσωσιν εν καιρώ τα μέσα της πολιτικής
σωτηριας των.

ο» Οι λόγοι του Μηνιάτου, λέγει ο κύριος Ιωάννης Φιλή
•, μων, δεικνύουσι την μεγαλοφυίαν και τον υπέρ της πατρίδος
ο ζήλον του. Εξαίρετος όλων είναι ο "περί αγάπης, τον
ο οποίον εξεφώνησεν εις την πατρίδα του, αποβλέπων με τρόπον
•, έντεχνον να εμπνεύση τον έρωτα της πατρίδος κατά του
ο ζυγού της τυραννίας κτλ. (1)
"Ο σοφός Μηνιάτης λοιπόν και ζών ετίμησε τον ελληνικόν

(1) Ορα προλεγ. των περί της ελλην επαναστάσεως ύπομνημ. Γερμ.
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κλήρον μεταξύ των ετερογενών, και αποθανών αφήκεν εις
τους μεταγενεστέρους "Ελληνας, δια των διασωθέντων λόγων
του, τύπους ευαγγελικής ευγλωττίας, ψυχωφελείς διδασκαλίας
προς τον λαόν, και παράδειγμα προς τους νεωτέρους Ιεροκή
ρυκας του ελληνικού έθνους, πώς δύνανται να διαδώσουν

από τον Ιερόν άμβωνα φρονήματα υγειής φυλάττοντες αδού
λωτον την καθέδραν ταύτην της αληθείας.
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΡΒoΥΡΗΣ.
Η εν Ρωσσία περιώνυμος μηχανική επιχείρησις του Κό

Ά

κατά τον κύριον Πιλλέ
τιον (Pillet), θεωρείται ως η μεγαλητέρα από όσας αναφέρει
ή ιστορία της Μηχανικής επιστήμης (1), κατέστησε πολλά
περίφημον τον τολμηρόν της εκτελεστήν. "Οθεν εις όλα τα
φωτισμένα έθνη, όσοι εντύπωσαν εις την μνήμην των τα ο
νόματα των ανδρών εκείνων, των οποίων αι τολμηραι και
τερατώδεις επιχειρήσεις έσχημάτισαν εποχήν εις την ιστο
ρίαν των ωραίων τεχνών και επιστημών, οι τοιούτοι, νο
μίζω βέβαια, ότι δεν δύνανται ν' αγνοώσι τον Χαρβούρην.
Ούτος δε ο μέγας μηχανικός εγεννήθη περί τας αρχάς
του ΙΗ'. αιώνος εις το Αργοστόλιον πόλιν της νήσου Κεφαλ
ληνίας, από τον Δημήτριον Χαρβούρην, ομού με άλλους δύω
ενδόξους αδελφούς του, περί των οποίων θέλομεν διαλάβει ι
διαιτέρως, και με έτερον αδελφόν και μίαν αδελφήν.
Η οικογένειά του καταγομένη (ώς μάς βεβαιοί ο ίδιος
εις το σύγγραμμάτου (2)), από τας εντίμους εκείνας οικο
μητος Μαρίνου Χαρβούρη,

γενείας, αίτινες προ αιώνων τινών κατέφυγον από την Πε

λοπόννησον εις Κεφαλληνίαν, και συγγενεύουσα με την λαμ
πραν γενεαν Λάσκαρη, ήτον πάντοτε εν υπολήψει. Οι γονείς
του έχοντες κατάστασιν, αφού έδωκαν προς τούτον και προς
τον νεώτερον αδελφόν του Κ. Ιωάννην Βαπτιστήν, όσην

ανατροφήν εδύνατο να προσφέρη τότε η πατρίς έπεμψαν αυ
τους εις το πανεπιστήμιον της Βονωνίας. Ενταύθα δε ευρόν
τες διάφορα είδη μαθήσεων, αφιερώθησαν ο μεν Ιωάννης
(1) "Ορα γενικήν βιογραφίαν εις το όνομα Μarino Carburi.
(2) Βλέπε Μonument elevé a la gloire de Pierre le grand, ou re
1ations des travaux et des moyens mécaniques . . . . . . par le Comle

Μarin Carburi ci - devant lieutenant de Police et Censcur, ayant la

direction du corps noble des Cadets de terre de st. Petersbourg. Α.
Ρaris, 1777.
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εις την σπουδήν της Ιατρικής τέχνης, ο δε Μαρίνος έχων,
ώς φαίνεται, νούν έτοιμον εκ φύσεως εις την ακρίβειαν των
φυσικομαθηματικών επιστημών ηκολούθησε μάλλον την κλί
σιν του παρά την θέλησιν των γονέων, οι τινες τον επεθύμουν

νομικόν, και εδόθη κατ' εξοχήν εις την καθαραν και εφηρ
μοσμένην μαθηματικήν. "Επεται δε εξ ανάγκης το να ηναι
βεβαία και μεγάλη η πρόοδος εις τας γνώσεις, όταν ο νούς
καταγίνεται εις την έρευναν των αντικειμένων διά τα οποία
τον επροδιάθεσεν η φύσις. Και πόσον τωόντι επροχώρησεν
ο ελαστικός και μηχανικός νους του Χαρβούρη ως προς την

μηχανικήν επιστήμην, και ποίας τινάς γνώσεις φυσικας και

γεωλογικάς απέκτησε, μάς δίδουν μεγάλην απόδειξιν αι αγ
χινούσταται και τολμηραι επιχειρησεις του εις την "Ρωσσίαν,
και τα εις την πατρίδα μεγαλόσκοπα σχέδιά του, περί των
οποίων θέλομεν διαλάβει.

Πλανάται λοιπόν (εάν δεν σκοπεύη να πλανήση) ο κύριος

Ανδρέας Γρασέτος Σανσοβέoυρος (Αndre Grasset Saint-Sau
veur), όστις πλάττει τον μηχανικόν μας υιον λαχανοπώλων.
Μάλιστα ο κύριος ουτος, επειδή, ως θέλομεν αποδείξει δεν
ομιλεί απαθώς, καταντά ανεπαισθήτως εις ταύτην την αντί

φασιν. Εκ του ενός μέρους διηγείται, ότι οι γονείς του Κ.
Χαρβούρη πωλούντες λάχανα εις την πλατείαν του Αργο
ς ολίου μόλις έκέρδιζον την αναγκαίαν τροφήν της πολυαρίθ
μου

οικογενείας των και

εκ

του άλλου ομολογεί

ότι έστειλαν

ταυτοχρόνως και τούτον και ετέρους δύω αδελφούς του εις
την Ιταλίαν δια να τελειώσωσι τας σπουδας των. Πόσον δε

τούτο φυσικά αντιμάχεται εις τον ίδιον εαυτόν του, το κατα
λαμβάνει καθείς, όταν ακούση ότι η τότε μικρά πόλις του

Αργοστολίου μόλις εδύνατο να επαριθμήση τρείς χιλιάδας
κατοίκων. Επομένως ήθελεν είσθαι αδύνατον εις λαχανοπω
λην τοιούτου τόπου, εις τον οποίον δεν έδύνατο να έχη
το επάγγελμα τούτο μόνος του, να κερδίζη τόσα πολλά, ώστε
να δώση διαμιάς ανατροφήν εις την Ιταλίαν τριών υιών
του αφού κατά τον ίδιον ρηθέντα Γάλλον, πωλών λά
χανα μόλις εκέρδιζε τα προς τροφήν αναγκαία. (1)
(1) Ορα Voyage bistorique, litteraire, ει pittoresque dans les

Υ3

Δεν ήθελα βέβαια φροντίσει να διορθώσω τον κύριον
Γρασέτον, εάν τούτο μόνον το λάθος ήθελεν απαντάται εις
τα παρ αυτού ιστορούμενα περί του Χαρβούρη, γνωρίζων ότι
οι, εκ πτωχών καταγόμενοι ένδοξοι άνδρες οι νικήσαντες τας
εναντιότητας της τύχης και καταστηθέντες αυτοί μόνοι δη
μιουργοί της δόξης των είναι πλέον αξιοσέβαστοι. Αλλ' επειδή

ο ιστορικός ούτος γράφει τόσον εμπαθώς περί ενός ενδόξου
ανδρός, του οποίου αγνοεί και αυτό το όνομα (λέγων αυτόν
Γεώργιον, αντί Μαρίνου) και επισωρεύων συκοφαντικας διη
γήσεις αμαρτυρήτους και ελεγχομένας από τα ίδια πράγματα,
προσπαθεί, διά τοιούτων ατίμων μέσων, και τον Χαρβούρην
να εξυβρίση, και να προσβάλη εν γένει τον εθνικόν μας χα
ρακτήρα, κρίνω απαραίτητον χρέος μου να τον ελέγχω με
πραγματικας αποδείξεις, όπου τον απαντώ συκοφάντην της
αληθείας.

-

-

-

"Ο Κόμης Μαρίνος λοιπόν τελειώσας εις την Ιταλίαν τήν
σειραν των μαθημάτων του, επιστρέφει εις Κεφαλληνίαν. Εν
ταύθα δε ή νεανική ηλικία, εις την οποίαν τα πάθη, και

μάλιστα εις τα θερμά κλίματα, είναι εις τον βρασμόν τους
και η αδυναμία των τότε επικρατούντων νόμων, τον παρέ
συραν εις πράξιν τινα δυναστικήν. Αλλ' ως άνθρωπος ευγε
νών αισθημάτων, και κατα την ιδιότητα των γενναίων ψυ
χών, αίτινες -θεωρούσι με φρίκην τας ιδίας των πτώσεις και
παρεκτροπας, ελυπήθη μεγάλως δια την ατοπίαν της πράξεως

του. Περί τούτου δε δύναται να πληροφορηθή καθες, από
τας εξης ιδίας του εκφράσεις με τας οποίας εις την εισα

γωγήν του συγγράμματός του, κατακρίνει ειλικρινώς τον ε
αυτόν του λέγων ο Εαν ήναι συγχωρημένον εις αυτόν (τον

ο συγγραφέα δηλ.) να ομιλήση περί εαυτού, τούτο αποκαθίσ
» ταται αναγκαίον αναμφιβόλως, όταν πρόκειται να ομο

- λογήση τα ίδιά του σφάλματα, και να διαμαρτυρηθή ει
νολικρινώς ότι αισθάνεται μεγάλην μετανόησιν. Εν πάθος

isles et possessions cί devant Venitiennes du levant, Savoir Cor-.

foυ, Paxό, ..... Ρar Αndré - Grasser Sant - Sauveur Janne, Αncien.

Consul de France, resident a Corfou et Τom troisieme: Paris.
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ι, πάντοτε ορμητικόν εις την νεανικήν ηλικίαν, και το οποίον
και, καταντά τυραννικώτατον εις τα μεσημβρινα κλίματα, τον
νο ηνάγκασε να κάμη πράξιν τινά δυναστικήν, την οποίαν

το ή ηλικία του μεν εδύνατο να δικαιώση, αλλ' η καρδία του
και, πρέπει να βδελύττεται, και ο νόμος δεν ημπορούσε να λείψη
και από του να την κατατρέξη , (1).

Καθείς ήξεύρει πόσον εις τας εποχας εκείνας, ημπορούσε
τις με μικραν θυσίαν προς τον βενετον Κυβερνήτην να προ
λάβη του νόμου τα αποτελέσματα. Αλλ' εκείνος θέλων να

απομακρυνθή από την παρ αυτού αδικηθείσαν οικογένειαν και
να τιμωρήση ο ίδιος την αταξίαν της νεότητός του εγκατέ
λειψε θεληματικώς την φίλην πατρίδα αναχώρησις δι αυ
τον λυπηροτάτη, και την οποίαν, ώς ομολογεί ο ίδιος, την

ησθάνθη βαρυτέραν πάσης άλλης ποινής. o Μία εξορία α
ο ναγκαία (λέγει), ποινή αναμφιβόλως σκληροτέρα, εις όποιον

και ηυτύχησε να γεννηθή υπήκοος μιάς Αριστοκρατίας φρονί
και, μου και πεπαιδευμένης, εστάθη η αυστηρά τιμωρία την
η οποίαν αυτός έκαμεν εις τον εαυτόν του ο,. (2).
Πολλάκις όμως, καθώς φαίνεται εις την ιστορίαν τών εν
δόξων ανδρών, επισυμβάσα μία δυστυχία, γίνεται αίτιον
της υψώσεως του ατόμου, όπερ συνέβη και προς τον μηχα
νικόν μας, τον οποίον ή λυπηρά περίστασις της φυγής του
από την πατρίδα τον διεύθυνεν εις το στάδιον της δόξης του,
Εις τας θλιβερας εποχας των πολυειδών ζυγών της ανα
ξιοπαθούσης Ελλάδος, η Ρωσσία κατεστάθη το κοινόν ά

συλον των καταπιεζομένων Ελλήνων. Οι κατά καιρούς βα
σιλεύσαντες εις αυτήν από Πέτρου του μεγάλου, και ε
ξαιρέτως η μεγαλόνους Αικατερίνη Β', τους εγκολπούντο
πατρικώς και ετίμουν πάντοτε μεγαλοπρεπώς την αξίαν
των. (3). Ενταύθα καταφυγών ο Χαρβούρης και βοηθηθείς
(1) Ιδε εν τη εισαγωγή του προσημειωθέντος συγγράμματός του.
(2) "Ορα αυτόθι.

(3) Δια να μην παρεξηγηθώσιν από τινα αι εκφράσεις μου αυται, ειδο
ποιώ μίαν φοράν δια πάντα, ότι την καρδίαν μου δεν την καθιέρωσα ποτέ,
ούτε θέλω την καθιερώσει εις άλλο, ειμή εις την αγαπην του έθνους μου.

Περί των λοιπών ομιλώ κατά τας πληροφορίας μου, εκ των οποίων κινού
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πρώτον μεν από τον φιλογενή συμπατριώτην μας, τον ένδοξον
στρατηγόν Μελισσινόν, έπειτα δε συστηθείς από την τολμηράν

του μεγαλοφυϊαν (έξοχον προς αυτόν χάρισμα της φύσεως
και ισχυροποιηθεν δια των πολλών γνώσεων), δεν ήργησε

να αναβή εις υψηλάς θέσεις διότι παρουσιαθεις παρά του
Μελισσινού προς την Λικατερίνην ετιμήθη αμέσως παρά της
γενναιόφρονος εκείνης Βασιλίσσης, με το επάγγελμα του αν

τισυνταγματάρχου (luogotenente Colonnello) εις το σώμα
των μηχανικών.

Ούτος, αφ' ής ώρας ανεχώρησεν από την Κεφαλληνίαν,
είχεν αποκηρυχθή, από την βενετικήν Κυβέρνησιν, διά τήν
φυγήν του. Εκ τούτου δε ηναγκάσθη να εγκαταλείψη προς

καιρόν το όνομα της οικογενείας του, και ν' αναλάβη ως
συγγενικόν εκείνο του Λάσκαρη. "Οθεν εις την Ρωσσίαν ε
γνωρίζετο κοινώς με την επωνυμίαν Ιππότης Λάσκαρης. Η
γενναιότης όμως των φρονημάτων του δεν εσυγχώρησε προς

αυτόν να βαστάξη το μυστικόν τούτο, εις όσους έπρεπε να
γνωρίζωσι και το αληθές όνομα της οικογενείας του και τας
αιτίας της προσκαίρου και οικονομικής ταύτης αλλαγής.
Δια τούτο, ως ο ίδιος ομολογεί, εγνωστοποίησεν όλα ταύτα
και προς τον Βασιλέα και προς τους
του. "Εως ότου,
μετά παρέλευσιν χρόνων τινών, τυπώσας εις την Γαλλίαν το
γνωστόν σύγγραμμά του ανέλαβε πάλιν την αρχαίαν του α
ληθή επωνυμίαν, ώς ρηθήσεται ακολούθως, και έδωκε δημο

Ά

σίως λόγον της αλλαγής.

-

Εις την εποχήν λοιπόν καθ' ήν ο Χαρβούρης ετιμήθη εις
την ρωσσικήν υπηρεσίαν με την ρηθείσαν υψηλήν θέσιν, συ
νέλαβεν η Αικατερίνη την αξιέπαινον ιδέαν να ανεγείρη εις
τιμήν Πέτρου του μεγάλου ένα ανδριάντα και ούτω να διαιω
νίση την δόξαν του, η δε πρότασις έγεινε παρ αυτής προς τον
Γάλλoν Φαλκονέτιον (Falconet). Ο περίφημος ούτος αγαλ
ματοποιός θέλων να παραστήση εις το μνημείοντας μεγάλας

μενος δεν θέλω λείψει εις κάθε περίπτωσιν από του να εκφράζω την ευ
γνωμοσύνην μου προς τους ημετέρους ευεργέτας, όποιοιδήποτε και αν ή
θελαν είσθαι.

-

-

-

"
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δυσκολίας, όπου εδυνήθη να υπερνικήση ο μέγας εκείνος νο»
μοθέτης και κοσμήτωρ του ρωσσικού βασιλείου, έως ότου να

επιτύχη τον εξευγενισμόν και το μεγαλείον του έθνους τους
εσχεδίασε τον μέγαν , Πέτρον, έφιππον, και καταπατούντα
δια του ίππουτου ένα όφιν, ο οποίος εζήτει να εμποδίση την
πρόοδόν του (1) έμβλημα, το οποίον φέρει βέβαια τιμήν
/

/

χy

W

"

-

γ

'

προς τον Φαλκονέτιον, και μαρτυρεί την αγχίνοιάντου. Παρ
όλης της βασιλικής αυλής επευφημίσθη το παρρησίασθεν
τούτο σχέδιον, και το σώμα των μηχανικών διετάχθη παρά

του υπουργού Βετσκίου (Βetzhy) να προτείνη τα σχέδια της
μεγάλης οικοδομής, εις ήν έμελλε να χυθή ο ανδριάς, κατά
την θέλησιν και τας οδηγίας του Φαλκονετίου. Εντεύθεν

δε ήρχισε ν' ανοιχθή το στάδιον της δόξης του Κ. Μαρίνου,
διότι εκ των πολλών σχεδίων, τα οποία επαρρησιάσθησαν προς

τον ρηθέντα Υπουργόν τον προεδρεύοντα εις τας δημοσίους
οικοδομας, επροτιμήθη το του Χαρβούρη. Το μεγαλείον δε
του οικοδομήματος, το ιδιότροπον της κατασκευής, όπου με
τεχειρίσθη ο Κεφαλλήνιος μηχανικός, οι ορμητικώτατοι
άνεμοι, οι πνέοντες συνήθως εις την Πετρούπολιν, και η ενό
χλησις της φιλαυτίας των, δια την προτίμησιν εκείνου, έκα

μαν τους ετερογενείς μηχανικούς να καταδικάζωσι το σχέ
διόν του, και να προλέγουν ότι η οικοδομή, προ της τελειώ

σεώς της, θέλει κρημνισθή. Η πείρα όμως απέδειξεν ότι έκρινον
εμπαθώς και έδωκεν εις τον Υπουργόν και προς την Βασίλισσαν

τας πρώτας αποδείξεις της μηχανικής αξίας του Χαρβούρη, αι
οποία εχρησίμευσαν ως μέσα πληροφορίας δια να εμπιστευθώσι

προς αυτόν έπειτα την τολμηράν και μεγάλην επιχείρησιν (2).
Ο ανδριαντοποιός είχεν ήδη τα πάντα έτοιμα δια να
φυλαχθή όμως η φυσική αρμονία μεταξύ του ανδριάντος,
του υποστυλίου, και του σκοπού δια τον οποίον ανεγείρετο

το μνημείον, έλεγεν ότι όλα, όσα το συσταίνoυσι, πρέπει να
μαρτυρούν την αξίαν του "Ηρωος, και δια τούτο δεν ήθελε να

θέση τον ανδριάντα εις εν από τα συνήθη υπος:ύλια, αλλ' εζήτει
(1) "Ορα Francesco Μilizia Dizionario delle belle arti e del di
segno. Τom. Ι. Βassano 1797. Ιδέ και γεν. βιογ, εις το όνομα Falconnet.

(2) Ιδε Χειρόγραφα Παραβία μέρος Β. επις. 116.

-

γγ.

να κατασκευασθή ένας δυσανάβατος και βραχώδης λόφος:
Πολλαι προτάσεις έγειναν περί τούτου προς τον Υπουργόν από
διαφόρους μηχανικούς, αλλά δεν ευχαρίστουν τον Φαλκονέ

τιον. "Οθεν αποφάσισε να κάμη το υποστύλιον με διαφόρους
μεγάλας πέτρας του αυτού χρώματος, δεδεμένας με σίδηρον

και ορείχαλκον (bronzo) και μάλιστα έδωκε το σχέδιον
πώς έπρεπε να είναι συνηρμοσμένοι οι λίθοι δια να φαί

νεται το όλον υποστύλιον ένας ανώμαλος βράχος, εις την κο
ρυφήν του οποίου να αναβαίνη τρέχων ο μέγας Πέτρος υ
περνικώντας δυσκολίας, και βαστών δια της μιάς χειρός
την ορμήν του ίππου, να βεβαιόνη δια της άλλης τους λαούς
του περί της προς αυτούς αγάπης του (1). Αλλ' ο Χαρβούρης
αντέτεινεν επιμόνως και διϊσχυρίζετο ότι εις το κλίμα της
Ρωσσίας δεν πρέπει να σχηματισθή το υποστύλιον εκ πολλών
πετρών, αλλ' εξ ενός μονολίθου, δια να μην υπόκειται εις την

διάλυσιν τήν οποίαν προξενεί ή διαδοχή των αιώνων εις τα
πολυσύνθετα σώματα. Η θεωρία του Κόμητος επληροφόρει.
τον Υπουργόν και την Βασίλισσαν, οίτινες έβλεπον ότι τωόντι
το υγρόν και κατάψυχρoν κλίμα του τόπου οξυδόνον τα μέ
ταλλα θέλει φθείρει τα δεσίματα των πετρών, και το υποστύ
λιον θέλει καταντήσει ένας σωρός ερειπείων (2) αλλ' εφαί
νετο αδύνατον να κινηθή ένας λίθος τοιούτου μεγέθους, ο
ποιον εζήτει ο Φαλκονέτιος δια βάσιν του ανδριάντος, και

μάλιστα ο υπουργός εις την αναφοράν του παρέστησεν αδύνα
τον, και πολυέξοδον την μετακόμισιν ενός τοιούτου σώματος.
Απεφασίσθη λοιπόν ή εκ πολλών λίθων κατασκευή του υ
ποστυλίου και προσδιωρίσθη παρά της βουλής ο Βέτσκην
να διευθύνη την οικοδομήν όστις όμως έλαβεν αμέσως ως
συμβοηθόν του τον Χαρβούρην. "Εν καλοκαίριoν επέρασεν εις
ανωφελείς ερεύνας δια την εύρεσιν των λίθων είς μόνος ευ
ρέθη μισήν λεύγαν μακράν της Πετρουπόλεως, τον οποίον

απεφάσισαν εντοσούτω να μετακομίσωσιν, αλλ' ούτε ο Νάυαρ

(1) Ορα Κεφαλ. Α. του προρρηθέντος συγγραμματος του μηχανικού
μας. Παραβαλε και Εγκυκλοπ. Εφημ. τόμ. ς. σελ. 46.

{2) Βλέπε Φιλολογική Εφημ. Ρώμης, τόμ. Ζ. σελ. 398,

.

-
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χος, προς τον οποίον διετάχθη η μετακόμισις, ούτε άλλος
τις των μηχανικών εδέχθη την πρότασιν, μολονότι και το
διάστημα μικρόν και το μέγεθός του δεν ήτον ούτε το ήμισυ
του μετακομισθέντος μετά ταύτα υπό του Μαρίνου.
Ειδοποιηθείς ούτος εν τω μεταξύ παρά τινος χωρικού ότι
εντός μιας λίμνης κειμένης πλησίον του φευδαλικού κόλπου, ευ

ρίσκετο ένας βουνώδης μονόλιθος και επισκεφθείς αυτόν είδεν
ότι ήτον ένας γρανίτης υπερβαίνων το μέγεθος του ζητουμένου
υποστυλίου, και επομένως αρμοδιώτατος εις τον σκοπόν. Πα
ρέστησε λοιπόν αμέσως το σχέδιον τούτου προς τον Υπουργόν
Βέτσκην και Φαλκονέτιον, οι τινες εδέχθησαν εκ συμφώνου

ότι αυτός ήτον η αληθής και μόνη βάσις του ανδριάντος,
αλλ' ο μεν Υπουργός δεν συγκατετίθετο ότι δύναται να με

τακομισθή τοιούτον υπερμέγεθες σώμα, ο δε ανδριαντοποιός
επαρακίνει την Βασίλισσαν να προσπαθήση την μετακόμισιν.
Τούτον λοιπόν τον βράχον επεθύμει η Αικατερίνη να μετα
κομίση, ει δυνατόν, εις την Πετρούπολιν δια να επιθέση τον
ανδριάντα. Προβλέπουσα όμως τας μεγάλας και πολλας δυ

σκολίας του επιχειρήματος έταξεν επτά χιλιάδας ρούβλια ως
αμοιβήν, εις τον επιχειριζόμενον να τον φέρη. (1).

Πόσον δε ήτον όχι μόνον δυσκολωτάτη μία τοιαύτη επι
χείρησις, αλλά και καθ' υπερβολήν τολμηρά, θέλομεν το εν
νοήσει ευκόλως, όταν παρατηρήσωμεν το εξαίσιον μέγεθος

και βάρος του γρανίτου εκ του ενός μέρους, και εκ του άλλου
την πληθυν των ανυπερβλήτων δυσκολιών, αι οποίαι επαρά
σταινoν αδύνατον την μετακόμισιν.

Κατά τον κύριον Πιλλέτιον (2), και, κατά την μαρτυρίαν

του ιδίου μηχανικούμας (3), επρόκειτο να μετακομισθη εις
την μητρόπολιν του Ρωσσικού βασιλείου ένας παραλληλεπί

πεδος λίθος, του οποίου το ύψος ήτον εικοσιένα ποδάριον,
το μήκος σαράντα δύω, το πλάτος εικοσιεπτα, και το όλον
βάρος, κατά την γνώμην των περισσοτέρων, τρία μιλιώνια,

(1) Ιδε γενικ, βιογραφ, εις το όνομ. Μarin Carburi.
(2) Ορα βιογραφ, γενικ, αυτόθι.
(3) Βλέπε Κεφαλ. Β. του συγγράμματός του.
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κατά δε τον Πιλλέτιον τρία μιλιώνια και διακόσια χιλιά
δες λίτραι του ζυγίου (1). Εις τας δυσκολίας της κινήσεως
τοιούτου βάρους και μεγέθους προσετίθετο και αι μεγαλήτε
ραι της θέσεως και του δρόμου, όπου έμελλε να κινηθή ή
βουνώδης αύτη μάσσα, ήτις ήτον μακραν από την Πετρού
πολιν δεκατέσσαρα μέλια, τα τέσσαρα ήμισυ γή, τα δε άλλα
εννέα ήμισυ θάλασσα, Ευρίσκετο μέσα εις έδαφος λιμνώδες,
και κατά τον Μιλίτσιαν και τα αναφερόμενα εις την φιλο

λογικήν εφημερίδα της Ρώμης, ήτον χωσμένη δεκαπέντε
ποδάρια εντός λιμνώδους γής (2). "Ολα ταύτα λοιπόν επαρά

σταινoν αδύνατον την επιχείρησιν εις τους τότε μηχανικούς,
και δια τούτο δεν ετόλμησε κανείς να αναλάβη τοιαύτην

τολμηράν υπόσχεσιν: Ο δε Βέτσκη επιμένων ομού με τους
άλλους να νομίζη ότι η μετακόμισις τοιούτου σώματος ή
τον πράξις υπερβαίνουσα τας ανθρωπίνους δυνάμεις, και
ανωτέρα των μέσων της Μηχανικής επιστήμης, εστοχάζετο

να τον κόψωσιν εις τέσσαρα ή και έξι τμήματα (3).
Αλλ' η δόξα μιάς τόσον τερατώδους επιχειρήσεως και ενός
τόσον μεγάλου κατορθώματος, ήτον, ως φαίνεται, προσδιωρι
σμένη εις τον Κεφαλλήνα Χαρβούρην και ένας Ελλην μη
χανικός, ως γνήσιος απόγονος του Αρχιμήδους, έμελλε να ε

νώση την εποχήν μας με τους αιώνας εκείνους εις τους ο
ποίους η Μηχανική επιστήμη, πρώτον διά του ελληνικού νοός,

και ακολούθως και δι άλλων μεγαλοφυών ανδρών ετερογενών,
έδειξε την ταρατώδη της δύναμιν.

,

Ο Κόμης Μαρίνος προικισμένος με τοιαύτα φυσικά χα
ρίσματα αγχινοίας, τα οποία απαιτούσι δυσκολίας μεγάλας

διά να αναφανούν και να δείξωσε την ενέργειάντων, εσκέ
(1) Ιδε,βιογραφ,

αυτόθι.

-
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(2) Τόμ. Ζ. σελ. 398. Παράβαλε και Μιλίτσ. αυτόθι.

Σημ. Κατα την διήγησιν του ιδίου Κόμητος, αφού εζυγίσθη εν τμή
μα του γρανίτου έχον έκτασιν ενός τετραγωνικού ποδός και έγεινεν ή α

ναλογία, έσυνάχθη ότι ούτος προτού να εκπελεκιοθή εζύγιζε τέσσαρα μιλ
λιώνια λίτρας. Αλλ' επειδή έκοψαν, όσον δεν εχρησίμευεν, έμειναν τρία με
λιώνια (έρα εν τω Β', κεφαλ του συγγράμματ.).
(3) Βλέπε αυτόθι.
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πτετο πώς να μετακομίση τον γρανίτην ακέραιον. Καταφρο
νών λοιπόν κάθε δυσκολίαν από τας ρηθείσας αναλαμβάνει
την υπόσχεσιν της τολμηράς μετακομίσεώς του. Η βασίλισσα

εδέχθη ευχαρίστως την πρότασίν του και διάταξε ν' αρχίση

την επιχείρησιν, ο δε Βέτσκην συγκατανεύει. (1).

Δια

τάς

έκτεταμένας του γνωσεις εις τας φυσικας επιστήμας, γνωρίζει

ότι οι υπερβολικοί πάγοι του χειμώνος εις το κατάψυχρον
κλίμα της Ρωσσίας παγόνουν εις τόσον βάθος την γην, ώ
στε δύναται το έδαφος να βαστάξη την κίνησιν σώματος

τόσον εξαισίου βάρους, πράγμα αδύνατον να το ελπίση τις
εις κλίμα διάφορον.
.
Απαιτείτο λοιπόν δια ν' αρχίση, να επινοηθή πρώτον
μηχανή δυναμένη να συκώση την βουνώδη μάσσαν, και
δεύτερον ετέρα επί της οποίας επιτιθέμενος ο βράχος να με
3 Ι

-

-

ι

η
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-ν
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τακομισθή, διότι κανεν από τα γνωστά εργαλεία δεν εχρη
σίμευεν, ούτε κανεν είδος τροχού, ή φορτικής αμάξης δεν
ήθελε βαστάξει τοιούτον βάρος.
" . . .
Είναι όμως γνωστόν ότι εις κάθε επιχειρηματικόν και
ευκίνητον νούν οι παραστάσεις των μεγάλων δυσκολειών χρη
-

σιμεύουν ως μέσα κεντιστικά δια να τον βάλουν εις ενέργειαν
και γοργασμόν, και ούτω συνενόνων τας σχέσεις των ήδη

γνωστών ιδεών να γεννήση εξ αυτών, εν τέλει, ετέραν πάντη
άγνωστον. Κατά τον φυσικόν τούτον νόμον λοιπόν αι ρη
3είσαι δυσκολία ηνάγκασαν τον μεγαλοφυή Χαρβούρην να
επινοήση, δια μεν το σύκωμα του γρανίτου, τους θαυμασίους

εκείνους στρόφιγγας του (viti), δια ών δύναται να συκωθή
κάθε βάρος, και δια την μετακόμισίν του, μίαν περίεργον
μηχανην, της οποίας το άνω μέρος, ή τον κράββατον,
έσχημάτισεν εκ δύω χονδροτάτων δοκών (travi) παραλλήλως
θεμένων. Το μήκος εκάστης δοκού ήτον σαρανταδύω ποδάρια,
το πλάτος δεκαοκτώ δακτύλους, και δεκαέξ το ύψος. Ενώ
σας δε τας δύω ταύτας με άλλας χονδροτάτας, και μακρυάς
δεκατέσσαρα ποδάρια, και συναρμώσας πάλιν αυτας μετα

ξύτων και με τας δύω παραλλήλους, δια μέσου χονδρών και
(1) Ιδε αυτόθι,

81,

δυνατών σιδήρων, εκατασκεύασε ένα κράββατoν δυνάμενον
να βαστά πάντοτε το βάρος. Το κάτω μέρος της μηχα
νής το έσχημάτισεν εκ δύω επίσης παραλλήλων δοκών, αλλά

το μήκος των ήτον τριαντατρία ποδάρια, το πλάτος των δε
κατέσσαρας δακτύλους, και το ύψος των δώδεκα. Εις την
άνω επιφάνειαν των δύω τούτων δοκών, (αι οποίαι δεν ήσαν
ενωμέναι μεταξύτων και ενούντο μόνον με χονδρότατα σίδηρα
κινητά.) έκαμεν αυλακώματα (scannalature), εντός των ο
ποίων έθεσεν, ως ένδυμα, άλλα μετάλλινα αυλακώματα έχοντα
τας πλευράς καμπυλωτας, χονδρα δύω δάκτυλα και κατα
σκευασμένα παρ αυτού από εν μίγμα συγκείμενον εξ ορειχάλ
κου, κασσιτέρου (stagno), και άλλων μετάλλων. Εις τας δο.
κους ταύτας του κάτω μέρους της μηχανής έθεσεν αγκίνια
σιδηρα, εις τα οποία προσηρμόζοντο, άλλοι δοκοί κατασκευα
σμένοι με τον αυτόν τρόπον και εδέχοντο τον κράββατον, ή
το άνω μέρος της μηχανής με τον βράχον και ούτω εκι
νείτο πάντοτε το βάρος επί των μεταλλικών αυλακωμάτων.
Αντί δε τροχών έθεσεν εντός των αυλακωμάτων τριάντα

σφαίρας κατεσκευασμένας από το αυτό μέταλλον και απεχού
σα ή μίας από την άλλην δύω πόδας. Αύται δε στηριζό
μεναι, κατά την ιδιότητα των σφαιρικών σχημάτων, εις δύο
μόνον στιγμάς επρολάμβανον εν μέρει την τριβήν. Επί των

σφαιρών τούτων επέθεσε το άνω μέρος της μηχανής, ή τον
κράββατον, του οποίου αι δύω παράλληλοι δοκοί είχον προς

την κάτω επιφάνειαν τα αυτά αυλακώματα (1).

"..

Ταύτης της αγχινουστάτης μηχανής έκαμε πρώτον ένα

σχέδιον έχον το δέκατον μέρος του μεγέθους της παρ αυτού
σχεδιασθείσης, επί του οποίου θέσας τριών χιλιάδων λιτρών
βάρος, παρετήρησε, με ανέκφραστον χαράντου, ότι έφθανε το

τράβισμα ενός δακτύλου δια να κινή τόσον βάρος με όλην
την ευκολίαν και με πολλήν
ταχύτητα.
, .." Σ'
Ο Υπουργός Βέτσκηνο μ' όλον ότι εγνώριζε την μηχανι
-

c

κήν

ρ

η

μ'

ρή

εμπειρίαν του Χαρβούρη από

9

την

ν.

, .

4

ακρίβειαν και στερεό

τητα της μεγάλης οικοδομής, όπου, ώς είπομεν, έσχεδίασε

(1) "Ορα Κεφάλ. Γ. του συγγράμματός του.
6

. .

. .
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και εξετέλεσεν ούτος δια την χύσιν του ανδριάντος, ευρί
σκετο όμως εις πολλήν αμηχανίαν, αν θέλη δυνηθή να εκ
τελέση τόσον τολμηράν επιχείρησιν. Αλλ' όταν είδε την θαυ

μασίαν κατασκευήν των στροφίγγων και το σχέδιον της πε
ριέργου ταύτης μηχανής, συνέλαβε χρηστας ελπίδας. Κάμνων

πολλάς ερωτήσεις και εναντιώσεις ακαίρους εζήτει να γνωρίση
την γόνιμον ευφυίαν του Χαρβούρη, όστις δίδων εις αυτού
ετοίμους και αγχινουστάτας λύσεις τον έκαμε να ελπίση

μεγάλως περί της επιτυχίας του πράγματος, και να εκτελή
προθύμως με την συναίνεσεν της Βασιλίσσης, όσα ούτος επε
θύμει αναφορικώς εις το σκοπούμενον.
Μετά ταύτα ο μηχανικός μας στρέψας την προσοχήν του
εις την ετοιμασίαν του δρόμου, και λαβων τετρακοσίους αν
θρώπους συκόνει όχθας (argini) εις το μέρος, όθεν έμελλε

να διαβή ο βράχος και διατάσσει να σαρβόνωσε καθ' ημέραν
το χιόνι εκ του δρόμου δια να εισχωρή βαθέως ο πάγος
του χειμώνος και να στερεόνη το έδαφος. Καρφόνει οριζον
τίως εις διάφορα διαστήματα μεγάλας και χονδροτάτας δο
κούς, επί των οποίων έμελλε να θέση τους στρόφιγγας και
τους εργάτας (argani) κάμνει, εν συντόμω, όλας τας αναγ
καίας προετοιμασίας, και καταφρονών τας φλυαρίας και
περιπαίγματα των ημιμαθών και φθονερών επιχειρίζεται εύ
τολμα τας μηχανικάς εργασίας του (1).
Ξεχόνει τον βουνώδη εκείνον λίθον, υπερνικά θαυμασίως
όλας τας δυσκολίας, όσας επροξένει η κίνησις τόσου μεγάλου
σώματος και η βαλτώδης θέσις εις την οποίαν ευρίσκετο,
τον επιθέτει εις την μηχανήν, και αρχίζει να διατρέχη το
διάστημα των τεσσάρων ήμισυ μιλίων της ξηράς, δια να
φθάση εις το παράλιον του κόλπου, όθεν έμελλεν έπειτα να

(1) Βλέπε Δ'. και Ε. Κεφαλ. - Παράβαλε και φιλολογ. Εφημερ, της
Ρωμης αυτόθι.

-

Σημ. Οι φθονεροί και ημιμαθείς περιπαίζοντες τον Χαρβουρην επει
δή ανέλαβε την υπόσχεσιν τόσον τολμηράς επιχειρήσεως, και ιδόντες την
-

κατασκευήν της μετακομιστικής μηχανής, έλεγον περιγελούντες,

ότι σκο

πεύει να βάλη ένα βουνόν επάνω εις ευγά, (όρα χειρόγραφα Παρα
βίου αυτόθι).
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τον μετακομίσωσιν εις την Πετρούπολιν. Τέσσαρες μεγάλοι
εργάται, και ενίοτε δύω, στρεφόμενος καθείς από τριανταδύω
ανθρώπους, έτραβούσαν την μηχανήν, η οποία εις τας ομα
λάς θέσεις διέτρεχεν εξήντα ποδάρια την ώραν. Διά να βα
στώνται δε πάντοτε αι σφαίραι εις ίσην απόστασιν, έκαμε

να σύρωνται επί ψαθίων δεμένων εις ταύτας πολλοί άν
θρωποι .

Το τερατώδες μεγαλείον του γρανίτου κινουμένου επάνω
εις μικράς σφαίρας, των οποίων η διάμετρος ήτον πέντε δα
κτύλων, το πλήθος των εργαζομένων ανθρώπων, οι δύω τυμ
πανισται, οι τινες, κατ' επιταγήν του μηχανικού, έστέκοντο
επί της κορυφής του λίθου, δια να δίδουν εις τους δουλεύ
οντας το σημείον ν' αρχίζουν όλοι ταυτοχρόνως οι τεσσα

ράκοντα πετροκόποι, όπου εντοσούτω επελεκούσαν τον γρανίτην,
δια να δώσουν προς αυτόν την σχεδιασθείσαν μορφήν και
να ολιγοστεύση το βάρος ή κάμινος των χαλκέων, ήτις ή
του εις το μέσον του λίθου πάντοτε αναμμένη, και εκατασ
κεύαζον εις αυτήν τα απαιτούμενα εργαλεία, έπαράσταιναν
έν θέαμα τόσον μεγάλον, ώστε όλη η βασιλική αυλή, ομού

με τον Ερρίκον Πρίγγιπα της Προυσίας υπήγεν εις απάντησιν.
"Ο Κόμης
βαλ
Λαρ6ουρης μ' όλον ότι ασθενής,
μης Χαρβού
Υ]ςο δια τον β

τώδη αέρα εις τον οποίον ηυρίσκετο, έως ότου να εκβάλη τον
γρανίτην, διέταττεν ακουράστως την κίνησιν, και εδείκνυε,

τρόπον τινα, εμπράκτως διά της. τολμηράς ταύτης μηχανικής
επιχειρήσεώς του, την μεγάλην αγχίνοιαν με την οποίαν ήτον

προικισμένος, και την δύναμιν του ανθρωπίνου νοός.

Εις εξ εβδομάδας, διατρέξας όλον το διάστημα της ξηράς
φέρει την βουνώδη εκείνην μάσσαν εις το παραθαλάσσιον,

όθεν έμελλεν ή Ναυαρχία (L' Αmmiragliato), διά του Πο
ταμού Νέβα, να μεταφέρη τον γρανίτην εις το παράλιον της
Πετρουπόλεως. Οι μηχανικοί λοιπόν της Ναυαρχίας έχοντες
ήδη έτοιμου έν πλοίον 180 ποδών μήκους, 66, πλάτους,
και 17. ύψους, αφού το εγέμισαν νερόν και το εκάθισαν εις
έδαφος επίτηδες κατασκευασμένον, έμβασαν εις αυτό τον λίθον.
Αλλ' ευκαιρώσαντες έπειτα τα νερά παρετήρησαν ότι το πλοίον

από το εξαίσιον βάρος είχεν ανοίξει εις διάφορα μέρη, και
συκωθεν από την πρήμνην και πρώραν έλαβε σχήμα καμ
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πυλωτόν. Δύο εβδομάδας ηγωνίσθησαν δια να κάμωσι καμ
μίαν διόρθωσιν, αλλ' όλοι των οι κόποι απέβησαν μάταιοι .
Εμενε λοιπόν εις τον μεγαλοφυή Χαρβούρη να διορθώση
την έλλειψίντων. Ούτος δε, αφού εξετέλεσεν όσα θέλομεν ει
πεί μετ' ολίγον, επιζεύξας δύω φρεγάτας μεταξύ των τάς έθε
σεν εις απόστασιν ανάλογον του πλάτους του πλοίου, το εκά

θισεν αναμέσον αυτών επί τού ζεύγματος, και ταξιδεύσας
ασφαλώς βουνώδη βράχον τον μετεφερεν εις το παράλιον
ΤΟ ν

με έκπληξιν όλων των κατοίκων της μητροπόλεως, οίτινες

επεσωρεύοντο καθ' ημέραν, ώς εις πανήγυριν, δια να βλέπωσι
τον θαυμάσιον τρόπον δια του οποίου τον έκβαλεν εις την
ξηράν.

-

Μετά δε την υπερνίκησιν όλων των φαινομένων ανυπερ
βλήτων δυσκολιών, δι αγχινουστάτων μηχανικών επιχειρή.
σεων, τας οποίας εκθέτει ακριβέστατα εις το σύγγραμμά του,

και περί των οποίων θέλομεν δώσει μικράν τινα νήξιν, το
1769 Σεπτεμβρίου 30 επαρουσίασε τον γρανίτην εις την
πλατείαν της Πετρουπόλεως όστις θεωρείται δικαίως, κατά
τον σοφόν Μιλίτσιαν, ώς ένα λαμπρόν μνημείον, δι ου απε
θανατίσθη μεν η δόξα του Μ. Πέτρου, κατεστάθη όμως α
θάνατος και η δόξα της γενναιόφρονος Αικατερίνης, του
μεγαλοφυούς μηχανικού Χαρβούρη, και του ανδριαντοποιού
Φαλκονετίου. (1).

-

Εβδομήντα χιλιάδες ρούβλια εξοδεύθησαν εις την μετα
κόμισιν ή ύλη όμως, ήτις εναπέμεινεν, έδιδε την τιμήν των
τεσσαράκοντα χιλιάδων.
1

Μία τοιαύτη τολμηρά μεν, αλλ'εξαισία μηχανική ενέργεια

επροξένησε πρεπόντως προς τον Κεφαλλήνα μηχανικόν

μεγί
στην φήμην και έκίνησε δικαίως τον θαυμασμόν των μετα

γενεστέρων αιώνων,
"

/

ρ'

-

-

γ

-

-

-

Ο

"

Ο κύριος Πιλέτιος βιογράφος του παρατηρών ότι ο με

γαλήτερος γνωστός οβελίσκος, τον οποίον κατ' επιταγήν του,
Κωνσταντίνου, μετέφερον οι Ρωμαίοι από την Αίγυπτον εις

την Ρώμην, δεν εζύγιζεν ειμή εν μιλιώνιον λίτρας, ενώ ο
(1) Ορα Μιλίτσιαν αυτόθι, ,
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παρά του Χαρβούρη μετακομισθείς γρανίτης εζύγιζεν, ως
είρηται τρία μιλιώνια, συνάγει ότι ο Κόμης Χαρβούρης,
εκίνησε το μεγαλήτερον σώμα από όσα έδυνήθη ποτέ να με

τακινήση χέρι ανθρώπινον. (1). Ο δε κύριος Πόνσιος
(Ponce) ομολογεί ότι η αγχινουστάτη άυτη επιχείρησις του
μηχανικού μας σχηματίζει εις την επιστήμην της Μηχανι
κής εποχήν (2).
Ο πολυμαθής ομογενής μας Ιππότης Μουστοξύδης, ευαί
-

-

-

σθητος πάντοτε εις την δόξαν των ομογενών του και ικανός

να εκτιμά κατ' αξίαν τα πράγματα, ιδού τι λέγει περί του
ενδόξου Χαρβούρη, εις μίαν από τας φιλολογικάς σημειώσεις
του, εις την παρ αυτού ιταλιστί γινομένην μετάφρασιν του
Ηροδότου. , ο Εις τοιαύτας τολμηράς επιχειρήσεις της Μηχα
και, νικής, τόσον δια το μεγαλείον του σχεδίου, καθώς και
και δια την εκτέλεσιν, φαίνεται, ότι οι Αιγύπτιοι υπερέβησαν
και κάθε άλλο έθνος. Οι ίδιοι Ρωμαίοι ίσως δεν τους ώμοία
και σαν . "Ομως μετά την πτώσιν του βασιλείου των ο τάφος
ο του Θεοδωρίκου Βασιλέως των Γότθων σωζόμενος από τον
», Ε. αιώνα εις την Ραβέννην, μάς έδιδε το τελευταίον πα
και ράδειγμα των τόσων τολμηρών επιχειρήσεων. Οπόταν έ
νας Έλλην, ο δυστυχής, αλλ' αγχινούστατος Μαρίνος Χαρ
ο βούρης Κεφαλλήνιος, κατέστησε και ως προς τούτο την ιδικήν
», μας εποχήν σην με τας παλαιάς, δια τα μέσα και τας
ι, μηχανικάς εργασίας τας παρ αυτού θαυμασίως επινοηθεί
ο σας, δια να μετακομίση εις την Πετρούπολιν τον μέγαν
ο λίθον, του οποίου το βάρος ήτον τρία μιλιώνια, προσδιω
» ρισμένον να χρησιμεύη ως βάσις εις τον έφιππον αν
ο δριάντα, τον οποίον ή Β. Αικατερίνη ανήγειρεν εις τον
και, πρώτον Πέτρον ,ο (3).

Ο σοφός Ιταλός Φραγκίσκος Μιλίτσιας θεωρεί τον μη
χανικόν μας ως άνθρωπον σχηματισμένον από την φύσιν με
τα έξοχα εκείνα χαρίσματα της αγχινοίας, με τα οποία αυτή
μόνον δύναται να πλουτίση άτομα τινα, και να αναδείξη
η

(1) "Ορα βιογραφ. γεν, εις το όνομα τούτο.
(2) Ιδε αυτόθι εις το όνομα Falconet.

(3) "Ορα σημιειωσιν 194 του Β'. βιβλίου του Ηροδότου.
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και

φ

φ
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από εποχής εις έποχήν τους μεγάλους εκείνους νόας, οίτινες

κινούν εις θαυμασμόν την λοιπήν ανθρωπότητα. "Οθεν εξε
τάζων και διηγούμενος την τολμηραν μηχανικήν επιχείρησιν
του Κόμητος Χαρβούρη, λέγει, ο Αι υπερνικηθείσαι δυσκο

•λία
τον ανθρώπινου
νούν.κάμνει
Μόνη ένα
ή φύσις
κάμνει
ενίοτετιμούνμηχανικόν,
καθώς αυτή
αυτοκράτορα,

9)

Ενζζ

το ένα στρατηγόνο ένα φιλόσοφονοο (1).
Φ!

-

Ο δε πεπαιδευμένος ομογενής ώ%μας,
Α. Στούρζας εκφρά
Υ
'

ψ

9

/

ρ

1

ζεται τοιουτοτρόπως περί αυτού " Χαρβούρης ο Κεφαλλήν,

το πνεύμα εφευρετικόν, άνθρωπος αγχίνους και γόνιμος εις
oo τας επινοήσεις, εφεύρε τας μηχανας δι ών μετεκομίσθη ο
το μέγας γρανίτης, όστις χρησιμεύει ως βάσις εις τον αν
ο δριάντα Πέτρου του Μεγάλου ο (2).
"Ηθελα εκτανθή πολύ, εάν ανέφερα τας εγκωμιαστικας εκ
φράσεις όλων των πεπαιδευμένων, οι τινες θαυμάζοντες ομι
λούν περί του Χαρβούρη. Είναι δε φανερόν ότι η τόσον
μεγάλη δόξα του ανδρός έμελλε να κινήση το κατάπτυ
στον πάθος του φθόνου εναντίον του, και από την δυσώδη
ταύτην πηγήν να βεύσωσι μετά ταύτα ρυπαραι τινές ψευδο
λογίαι αντιμαχόμενα μεταξύ των. Ταύτας δε τας αναφέρω
δια να ίδωσιν οι αναγνώσται μας ότι έχουσιν όλα τα χα
ρακτηριστικά του μύθου.
-

"Ο πρoβoηθείς
Γρασέτος εις την εμπαθη
εμπαθή εικόνα την
οποίαν
ρορρηθεις ιρασετος
γη

κάμνει του ενδόξου τούτου ανδρός δεν δύναται ν' αρνηθή
το μεγαλείον της μηχανικής του πράξεως, αλλά, διά να ευ
χαριστήση το πάθος του, και να σμικρύνη εν μέρει την δόξαν
του Χαρβούρη, δεν συστέλλεται να πλάση ότι η μετακόμισις
του λίθου ενεμπιστεύθη παρά της Βασιλίσσης εις ένα Γάλλον
μηχανικόν όντα γενικόν διευθυντήν της στρατιωτικής σχο
λής εν Πετρουπόλεις και του οποίου, λέγει, ήτον μαθητής ο
Χαρβούρης. "Οτι αποθανόντος του Γάλλου μηχανικού, ενώ εί
χεν ήδη προετοιμασμένην την μηχανήν της μετακομίσεως,
εύρεν ο μαθητής του τα σχέδια και αναλαβων την υπόσχεσιν
(1) Ιδε το προσημειωθεν αυτού σύγγραμμα.

(2) Βλέπ. σημείωσιν Δ. της βιογραφίας του Αειμνήστου Κόμητος
Ιωάννου Καποδίστρια, υπό Α. Σ. εις την νεοτυπωθείσαν ανταπόκρισιν του
μεγάλου τούτου ανδρός.
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εξετέλεσε θαυμασίως τα παρα του διδασκάλου του σχεδια
θέντα. Και ότι, χάριν της αποδειχθείσης αξίας του, απή
λαυσε την θέσιν του ρηθέντος Γάλλου, και μάλιστα τοιαύτην
αύξησιν επαγγελμάτων, ώστε έγεινεν ευκατάστατος. (1).
"Οτι δε τα ιστορούμενα παρά του Γρασέτου είναι καθαρός
μύθος το καταλαμβάνει καθείς παρατηρών, πρώτον, ότι είναι
αδέσποτα, διότι δεν μάς λέγει ο καλός ουτος ιστορικός πό
θεν έμαθε ταύτα. Δεύτερον ότι ο παρ αυτού υποτιθέμε
νος Γάλλος μηχανικός δεν έχει όνομα, και ότι καταντά
εις φανεραν αντίφασιν , επειδή ενώ προηγουμένως, ως ανέ
φερα, λέγει ο ίδιος πως ο Χαρβούρης ετελείωσε την σπου
δήν του εις την Ιταλίαν, εις ταύτην την περίστασιν λησ
μονήσας τους πρώτους λόγους του τον κάμνει μαθητήν της
Ρωσσίας.

...

-

".

-

Αλλ' ενώ λέγει ο καλός Γρασέτος Γάλλον τον εφευρετήν
του σχεδίου της μετακομίσεως και διδάσκαλον του Χαρβούρη,
ο

κύριος

Πιλλέτιος

αναφέρει, ότι λέγεται εφευρετής της μη

χανής ένας κλειδοποιός ρώσσος ονομαζόμενος Μουριέφ, ό
στις ιδών να την ιδιοπιηθή ο Χαρβούρης, από φόβον δεν
ώμολόγησε. Γνωρίζει όμως, ως φαίνεται, και ο βιογράφος του
ότι και τούτο είναι καθαρόν πλάσμα, διότι εάν εφοβήθη τότε
το εφευρετής, διατί δεν το ώμολογούσε μετά την αναχώρησιν
του Κόμητος από την Ρωσσίαν: ή διατί άλλος τις συμπα
τριώτης του Ρώσσος δεν διεφιλονείκησε ποτέ την δόξαν της
εφευρέσεως ; Ταύτα δε παρατηρών και αυτός αναφέρει α

πλώς ότι λέγεται. Αλλος τις πάλιν λέγει ότι ήτον Γερ
μανός ο Εφευρετής, και άλλος, ότι ήτον Ελβετός, υπάλληλος
του Χαρβούρη.
-

Αλλ'αι φανεραί αύται αντιφάσεις κηρύττουσιν, ότι μυθά
ρια τοιαύτα πλασμένα από την ζηλοτυπίαν της δόξης του,
δεν δύνανται να σείσουν τον στέφανον του μεγάλου μηχα
νικού μας, τον οποίον επέθεσεν εις αυτόν ή πραγματική του
αξία, και του τον διατηρούσιν ακλόνητον οι αληθώς πεπαι
δευμένοι σύγχρονοι και νεώτεροι άνδρες. Η μεγαλόδωρος

(1) "Ορα το προρρηθέν σύγγραμμα του περιέργου τουτου ιστορικού.
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Αικατερίνη, βραβεύουσα την μεγάλην αξίαν του, τον κατέ
στησεν αμέσως Υπασπιστήν (Αjutante di Campo) του μυ
στικού Συμβούλου της επικρατείας Βέτσκην και Υπουργού
των δημoίων οικοδομημάτων και τεχνών και τελευταίον,
Διευθυντήν του σώματος των ευγενών δοκίμων της ξη

άς (incaricato della direzione del corpo nobile dei Ca
detti di terra) (1).

-

Η Ρωσσία λοιπόν ήτον το λαμπρόν στάδιον της υπολή
ψεώς του, όπου ο Χαρβούρης έζούσε μεταξύ των ευφημιών
και του θαυμασμού των κατοίκων της Πετρουπόλεως, και
των γενναίων φιλοδωρημάτων της Βασιλίσσης. Αλλ' η φύσις
εξ ενός

μέρους, η οποία τον έκαμε δια μεγάλας επιχειρή

σεις, και εκ του άλλου το ευγενές αίσθημα του φιλοπατρι
σμού, το οποίον εις τας γενναίας ψυχάς είναι ανώτερον όλων
των απολαύσεων, τον έσπρoχναν εις νέας ανακαλύψεις. Δια
τούτο, μεταξύ της δόξης του, ενθυμείται πόσον εδύνατο να ω
φελήση την φίλην πατρίδα, την οποίαν ηγάπα θερμώς,
ως αποδεικνύει η περί αυτής θυσία του, και μαρτυρούν σα
φέστατα αι ακόλουθοι πατριωτικαί του εκφράσεις, απαντώμενα
εις την

προειδοποίησιν τού συγγράμματός του. :: Ανακαλεσθείς,

το λέγει, εις τον

κόλπον της πατρίδος

(ο

Συγγραφεύς)

Οχ

ο φιερόνει το επίλοιπον των ημερών του προς αυτήν... Εις
ο, την νήσον της Κεφαλληνίας, άλλοτε μαχομένης και δυ
ο στυχούς, τώρα δε ειρηνικής και ευτυχούς, αυτός απολαμ
ο, βάνων την ωραιότητα του κλίματος και την γλυκυτέραν
ο ανάπαυσιν, θέλει λάβει συχνάκις αιτίαν σκέψεων, ενθυμού
ο μενος ότι, ενώ αι λίμναι της Βενετίας δίδουν νόμους εις
», εν μέρος της Ελλάδος, μία Πριγγιπέσσα, γεννημένη εις
ο, τα παράλια της "Ελβας, κάμνει να ακμάζωσιν εις τους
το υπερβοβρείους και οι νόμοι της Ρώμης, και αι τέχναι
ο των Αθηνών» . (1).

"Οθεν η αγάπη του, ως είπομεν, προς την πατρίδα και

η επιθυμία των ανακαλύψεων τον έκαμαν να στοχασθή ότι
ν

(1) Ορα την επιγραφήν του συγγράμματος του.

(2) Βλέπε το αυτού σύγγραμμα,
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ή άκαρπος και βαλτώδης τοποθεσία της Κεφαλληνίας ονομα
ζομένη Λιβάδι ο ν, ήτις κείται προς το τέλος μικρού τινός

κόλπου κατά το μέρος της Παλαίας ή Λιξουρίου, έχει τοι
αύτας φυσικας περιστάσεις, ώστε ημπορεί να γείνη πηγή ευ
τυχίας εις τους συμπατριώτας του διότι εκεί έδύναντο να
καλλιεργηθώσι διάφορα φυτά εκ των οποίων οι Αμερικανο'
απολαμβάνουσι μέγαν πλουτισμόν.
Μετά παρέλευσιν λοιπόν οκτώ χρόνων, μετά την μετακόμισιν

!

του γρανίτου, ενώ είχεν υψωθή εις τόσον μεγάλα επαγγέλμα
τα, αποφασίζει, δια την κατόρθωσιν του κοινού καλού, να
εγκαταλείψη κάθε του δόξαν, και να επιχειρισθή την νέαν
ταύτην μεγαλόσκοπον ανακάλυψιν του να εισάξη εις Κε
φαλληνίαν προϊόντα πολύτιμα της Αμερικής. Γνωρίζων ό
μως ότι τοιαύτη επιχείρησις απαιτούσεν έξοδα υπέρογγα, και
ότι δεν έδύνατο ν' απομακρυνθή από την ρωσσικήν αυλήν
χωρίς την συγκατάθεσιν και την προστασίαν της Αικατερί
νης, καθυπέβαλεν εις αυτήν το σχέδιον και την ζωηράν του
επιθυμίαν του να γείνη ωφέλιμος και προς την ιδίαν του
πατρίδα. Η μεγαλόδωρος Βασίλισσα, είτε παρακινουμένη

από την ιερότητα του σκοπού, είτε σκεπτομένη καθ' εαυτήν
πόσον ήθελεν είσθαι ωφέλιμος διά τους σκοπούς της, ένας τοι
ούτος άνθρωπος ευρισκόμενος εις τα μέρη της Ελλάδος, εξ

ών εσκόπευε να ωφεληθή εις τον κατά των Οθωμανών πόλε
μον, τον οποίον εμελέτα, υπεσχέθη προς αυτόν την συνδρο
μήντης εις τας επιχειρήσεις του.
Παρεκινήθη όμως ο Χαρβούρης από τους πεπαιδευμένους
-

και αυλικούς της Ρωσσίας να εκδώση, προ της αναχωρήσεώς του,
εις φώς την περιγραφήν της τολμηράς μηχανικής του επιχειρή

σεως και των μέσων, τα οποία επενόησε δια την κατόρθωσίν της.
Θέλων δε και αυτός να γνωστοποιήση ταύτα εις όλα τα έθνη,
δια να δώση όχι μόνον στερέωσιν βάσιμον της υπολήψεως
του, αλλά και την κοινήν εκείνην ωφέλειαν, την οποίαν ημ
πορούν να εξάξωσιν οι μηχανικοί νόες από την θεωρίαν των
εφευρέσεων και εργασιών του, απεφάσισε να κοινοποιήση δια

του τύπου την λύσιν τόσον μεγάλου μηχανικού προβλήμα
τος. "Οθεν το 1777, εγκαταλείψας την Πετρούπολιν, με
την αδειαν της Βασιλίσσης, μεταβαίνει εις τους Παρι

90

σίους, όπου εκδίδει γαλλιστί την περιγραφήν των εργασιών
του και των διαφόρων μηχανών και εργαλείων, πλουτισμένην
με πίνακας παραστατικούς αυτών και με μίαν φυσικο-χη

μικήν ανάλυσιν τού μετακομισθέντος λίθου, γινομένην από τον

περιώνυμον Ιατροδιδάσκαλον αυτάδελφόν του Ιωάννην-Βα
πτι στην .

-

"

.

-

-

.

.

..

Η έκδοσις αύτη αποδεικνύει φανερά πόσον είναι άστατα
ψεύδη, όσα προείπομεν ότι λέγονται περί άλλων εφευρετών του

σχεδίου και της μηχανής. Επειδή, πρώτον, δεν ήθελε βέ
βαια τολμήσει να δημοσιεύση τα παρα των άλλων επινοη
θέντα ως ιδικά του, φοβούμενος μήπως αποδειχθή ή αλήθεια,
και αντί τιμής λάβει αισχύνην. Δεύτερον, η επιστημονική

και εξηκριβωμένη ανάλυσις των μηχανών, τας οποίας με
τεχειρίσθη εις την μετακόμισιν του γρανίτου οι λόγοι τους

οποίους φέρει διατί έδωκε τούτο, ή εκείνο το σχήμα εις τας
μηχανας του και όχι άλλο διατί επρόκρινε τάς σφαίρας αντί
τροχών, και όχι κιλύνδρους, διά ποίον λόγον επροτίμησε το

μίγμα διαφόρων μετάλλων εις την κατασκευήν των σφαιρών
και όχι τον σίδηρον τα πειράματα τα οποία έκαμεν εις
τούτο ή ζωηρά και παραστατική διήγησις της μηχανικής
ενεργείας ή λεπτομερής ακρίβεια της περιγραφής των περι
στάσεων εις την κίνησιν και μετακόμισιν τοιούτου σώματος,
είναι τόσαι αναντίρρητοι μαρτυρία ότι τα πάντα ήσαν επι
νοήσεις του μεγάλου νοός του.

Το σύγγραμμα τούτο δημοσιευθέν οκτώ χρόνους έπειτα
από την θαυμασίαν μηχανικήν πράξιν του Χαρβούρη, δη
λαδή εις καιρόν όπου έζούσαν όλα τα εις αυτό αναφερόμενα

πρόσωπα, και όλοι οι κάτοικοι τής Πετρουπόλεως ενθυμούντο
τα παντα και ησαν αυτοπται των περιγραφομενων πραγματων,

περιέχει περιστάσεις τοιαύτας αι οποίαι συκόνονν κάθε αμ
φιβολίαν. Και ήμπορουμεν να ειπωμεν ότι, καθώς η Ιστο
ρία των πολέμων του Ναπολέοντος αποδεικνύει γελοίους τους
ειπόντας από φθόνον της δόξης του, ότι αυτός δεν ήτον άλλο,
ειμή εκτελεστής των σχεδίων του Καρνώ (1), τοιουτοτρόπως
",

(1) Ορα Viιa privata di Napoleope Τom. Ι. Ρag.....
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και η περιγραφή αύτη κλείει το στόμα της συκοφαντίας και
ελέγχει των φθονερών τα μυθάρια.
Αυτό αποδεικνύει προς τον αναγνώστην ότι, δια να συ
κωθή και να μετακομισθη μία βουνώδης μάσσα τόσον εξαι

σίου βάρους επαρρησίασε δυσκολίας απροβλέπτους και σχεδόν,
ανυπερβλήτους, "Οθεν μάταια ήθελαν είσθαι, ή σχέδιον ευρεθέν
εις χαρτίον, ή μία μηχανή μετακομίσεως, ή ό, τι άλλο α
ναφέρoυσι τα αντιφατικά και αδέσποτα εκείνα πλάσματα, εαν

ο γόνιμος νους του Χαρβούρη δεν ήθελεν είσθαι προικισμέ
νος με έξοχα προτερήματα της φύσεως, δια να επινοή ακα
ταπαύστως, και εις την στιγμήν της ανάγκης, τα μέσα δι ών

επρολάμβανε κάθε νέον κίνδυνον. Εις αυτό παρατηρεί καθείς
ότι εις το σύκωμα του μεγάλου εκείνου σώματος, εκτός των
θαυμασίων στρoφίγγων του, ο μηχανικός μας, έμπροσθεν τε
τρακοσίων ανθρώπων προσδιωρισμένων να εκτελούν τας δια
ταγάς του, σχηματίζει ετέρας πυραμειδοειδείς μηχανάς, όπου
επιθέτει εργάτας. Δια να προλάβη τον κίνδυνον της ορμη
τικής πτώσεως του γρανίτου, όστις ήθελε κατασυντρίψει το
προετοιμασθεν πάτωμα και την μαχανήν εφ’ ών έμελλε να
τεθή, διευθύνει και παραλλάσσει μυριοτρόπως τα σχήματα
και τας θέσεις των μηχανικών εργαλείων. Εκτελεί με όλην
την ευκολίαν, και χωρίς κίνδυνον των εργαζομένων ανθρώπων,
μίαν τόσον τολμηράν επιχείρησιν, και επιθέτει τον βράχον
εις την μηχανήν της μετακομίσεως. Προβλέπων ότι η μη
χανή αύτη δεν έδύνατο να τον χρησιμεύση, όπου έμελλε να

αλλαχθή ο δρόμος και η διεύθυνσις, ιδου επινοεί άλλην
ημικυκλικήν χρήσιμον εις τον σκοπόν τούτον.
Πλημμύρα της λίμνης και βροχαί επισυμβάσαι χαλούν την
στερεότητα του προετοιμασθέντος δρόμου εις διάφορα μέρη,
αλλ' ο Χαρβούρης αμέσως, που φυσιολογών επινοεί εν μίγμα
συγκείμενον από άμμον, από κλαδία ελάτων (abeti), από γήν,
και από άλλας ύλας, δια των οποίων εισχωρών ο πάγος κα
τασταίνει το έδαφος στερεώτατον που συκόνει τα πρώτα στρώ

ματα της γης δια να ευκολύνη την είσοδον του πάγου και που
ως μέγας μηχανικός κατασκευάζει τεχνικόν έδαφος κανόν
να βαστάξη τοιούτον βάρος. Εις κάθε αλλαγήν δρόμου, η
ευκολία με την οποίαν βλέπει ο αναγνώστης ότι εσύκονε τον
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βουνώδη γρανίτην και τον μετεβίβαζεν από την μίαν εις τήν
άλλην μηχανήν, κινεί βέβαια τον θαυμασμόν του.

Ενώ, μετά την επίθεσιν του γρανίτου, εκυρτώθη και ήνοί
χθη, ως προείρηται, το πλοίον, και με όλους τους αγώνας
του Ναυάρχου και των μηχανικών του, ο βράχος εκινδύ
νευε να βυθισθή εις τον ποταμόν, ο ευφυέστατος Χαρβού
ρης ξανοίγει αμέσως την αιτίαν του κινδύνου και επινοεί
ετοίμως τα μέσα της ασφαλείας. Γνωρίζει δηλαδή ότι η
κύρτωσις και το άνοιγμα του πλοίου προήλθον, επειδή το
εξαίσιον εκείνο βάρος εσυγκεντρόνετο εις το μέσον. Δια να
σχηματίση λοιπόν ισορροπίαν βάρους, προστάζει πρώτον να
επιθέσωσι μεγάλας πέτρας εις την πρύμνην και πρώραν,
και ούτω κάμνει το πλοίον να αναλάβη το πρώτον σχή
ματου. Συκόνει έπειτα εις τον αέρα τον γρανίτην, και σχη
ματίσας πολλούς στύλους από δυνατά ξύλα τους βάλλει ως
τόσας ακτίνας εις όλα τα μέρη του πλοίου επιθέσας δε
τον βράχον - μεταξύ των στύλων διαδίδει τοιουτρόπως το
βάρος εις όλον το σκάφος, και αφού εμβάζει το πλοίον, ως
προείρηται, μεταξύ δύω εζευγμένων φρεγαδών, ταξιδεύει α
κινδύνως σώμα τόσον υπερμέγεθες.

-

-

Εις την περιγραφήν του ταύτην, τέλος πάντων, βλέπει με
θαυμασμόν του ο αναγνώστης ότι ο Χαρβούρης υπερνικά με

αγχινούστατον τρόπον όλας τας δυσκολίας, όπου παρρησιά
ζει η απόβασις τοιούτου σώματος. Κάθε παραμικρά κίνησις
πλοίου του εις την στιγμήν του συκώματος και της αποβάσεως

του βράχου, ήθελε φέρει τελείαν καταστροφήν, και καμμία
δύναμις δεν ήθελεν εμποδίσει τον βυθισμόν του εις την θά
λασσαν.

-

-

Δια να προλάβη λοιπόν κάθε κίνδυνον, έπρεπε να κατα

στήση το πλοίον ακλόνητον προστάζει δια τούτο να καρφώ
σωσι βαθέως εις τον ποταμόν, αλλά πλησίον του παραλίου,

εξ σειράς χονδροτάτων ξύλων, κατά το μήκος και πλάτος
του πλοίου, και διορίζει έπειτα να τα κόψωσιν οκτώ πόδας
κάτωθεν της επιφανείας του νερού, όσον αρκούσε δια να
πλεύση εκείνο επί ταύτης δε της στερεάς βάσεως επιθέσας

αυτό συνδέει την πρύμνην, την πρώραν, και την προς το
παράλιον πλευράν του με την γην, δια χονδροτάτων δοκών
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και σχοινίων, επί των οποίων έπειτα σχηματίζει πατώματα
στερεώτατα. Θέτει εν δίκροτον (Vascello) φορτωμένον απέ
ναντι της προς την θάλασσαν πλευράς του πλοίου, μεταξύ

δε τούτου και του δικρότου σχηματίζει έτερον πάτωμα εκ των
ιδίων ξύλων, δια να είναι και εκείθεν το σκάφος ακλόνη
τον. Στήνει, μετά ταύτα, τας μηχανάς του εις την ξηραν και
εις το δίκροτον, και διορίζει ότι, αμέσως όπου δοθή παρ αυ
του το σημείον, να βαλθώσι ταυτοχρόνως όλαι αι μηχαναι
εις ενέργειαν. Μόλις δε κόπτει τους τελευταίους στύλους και
δίδει το σημείον, από εν μικρόν κίνημα του γρανίτου κυρ
τούται και ανοίγει πάλιν το πλοίον, και συντρίβονται εξ
χονδρότατα ξύλα εκ των πατωμάτων αλλ' η δύναμις των
μηχανών του και η ομόχρονoς κίνησις όλων όμου προλαμ
βάνουν τον κίνδυνον, και εν ροπή οφθαλμού ο βράχος ευ
ρίσκεται εις την ξηράν. Η μηχανή, ήτις τον βαστάζει ω
θουμένη από το ίδιον βάρος του βουνώδους λίθου κινείται
με απροσδόκητον ταχύτητα, και μάλιστα τόσον ταχέως, ώστε

όλοι σχεδόν οι άνθρωποι οι τραβώντες εις τους εργάτας κρη

μνίζονται κατά γης. (1)...

-

β)

Ολα ταύτα, τα οποία πλήθος πεπαιδευμένων και αμαθών

θεατών έβλεπον τον Κεφαλλήνιον μηχανικόν εφευρίσκοντα
και εκτελούντα εις την Πετρούπολιν έμπροσθέντων, όντα γεν
νήματα και καρποί της μεγαλοφυίας του, όχι μόνον τα σχε
διάζει εις τους πίνακας, αλλά και τα περιγράφει με τοιαύτην
παραστατικότητα, ώστε η διήγησίς του φαίνεται μία ζωηρο
τάτη ζωγραφία. .
Η φήμη δε της μεγάλης μηχανικής του επιχειρήσεως και
ή τυπωθείσα παραστατική περιγραφή των περιστάσεων και
-

των

μέσων, διών ενικήθησαν

τόσον μεγάλαι δυσκολίαι, εκί

νησαν όχι μόνον, ώς ίδομεν, τα εγκώμια των συγχρόνων
και μεταγενεστέρων σοφών, αλλά και την άμιλλαν των επι
στημονικών εφημερίδων της εποχής εκείνης εις το να δια
δώσωσι τας αναλύσεις του συγγράμματος του Χαρβούρη» και
να επαινέσωσιν αξίως τας αρετάς του.
--

(1) "Ορα Κεφ. ΙΒ'. του

ονηράμματός του.
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Εις την εγκυκλοπαιδικήν εφημερίδα της Βικεντίας ο

αναφέρων το σύγγραμμα τούτο και εκθέσας την ανάλυσιν
της περιγραφής εκφράζεται τοιουτοτρόπως:
» Δεν ημπορεί να επαινέση τις αξίως τον έξοχον τρόπον
» και την ακρίβειαν με την οποίαν ο περικλεής συγγραφεύς
η περιγράφει την παρ αυτού εφευρεθείσαν μηχάνην και όλα
» τα μέρη της διακεκριμένα με το μέτρον εκάστου ώστε ο
» αποδίδων εις ταύτην την ανήκουσαν προσοχήν δύναται
» να την εννοήση ακριβώς και να σχηματίση, χρείας τυχού
και σης, άλλην όμοίαν. Περιγράφει προς τούτοις όλας τας άλλας
ο μηχανάς τας οποίας μετεχειρίσθη δια τον σκοπόν τούτον,
• όλας τας απαντηθείσας δυσκολίας, όλα τα εκτελεσθέντα

ο μέσα δια να τας υπερνικήση ........ "Οστις εννοεί καλώς
» την τελειότητα της λύσεως του προεκτεθέντος προβλήματος
» καταλαμβάνει ενταυτό και πόσον μεγάλη είναι εκ φύσεως
» ή παραστατική δύναμις του νοός του ενδόξου συγγραφέως,
και δια της οποίας αυτός παρασταίνει τας ενεργείας και δυνά
και μεις των παρ αυτού επινοηθεισών μηχανών ώς να τας έβλεπε
» τις δια των ιδίων του οφθαλμών να ενεργώσι τώρα. "Οθεν
και δεν ημπορεί καθείς να διστάση ότι θέλουν έχει εν αποτέλεσμα
και επίσης ευτυχές και αι άλλαι, τας οποίας αυτός θαυμασίως

» επενόησε δια μέσου ωρίμων σκέψεων και ανυπομόνως θέ
» λει περιμένει τον καιρόν εκείνον καθ' ον θέλουν κοινοποιηθή
και παρά του συγγραφέως προς κοινόν όφελος ο (1).
Εις δε την φιλολογικήν εφημερίδα της Ρώμης απαντώμεν
τάς εξής εκφράσεις. " Το βιβλίον όπου αναγγέλλομεν παρα
η σταίνει όλον τον αγχινούστατον μηχανισμόν, τον οποίον
σ μετεχειρίσθη ο κύριος Κόμης Χαρβούρης. Ημπορούμεν δε
να βεβαιώσωμεν ότι η μεγαλοπρέπεια και λαμπρότης των
9%

και εικονογραφιών, και η καθαρότης, των εξηγήσεων, τας ο
» ποίας κάμνει ο συγγραφεύς δεν αφίνουν να επιθυμήσωμεν
και τίποτε... . . . . . . Ημείς εντοσούτω χαίρομεν ότι ένας υπή
και κοος της Βενετικής Δημοκρατίας, δια δόξαν του ιταλικού

» ονόματος, έδυνήθη να εκτελέση εις τα έσχατα των υπερβοβ
(1) Βλέπε τόμον, ς". σελ. 46.
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» βείων την πλέον τολμηραν μηχανικήν επιχείρησιν όπου να
και εφαντάσθη τις ποτέ. Παρακαλούμεν δε τον ενδοξότατον
» συγγραφέα, δια ωφέλειαν του κοινού και αύξησιν της μη

» χανικής επιστήμης, να δώση όσον τάχιστα εις φώς την

μηχανικών προβλημάτων, όπου

» λύσιν τινών δυσκολωτάτων

» μάς υπόσχεται εις το τέλος τούτου του συγγράμματος, και
και των οποίων αυτός ήδη έχει καμωμένα τα σχέδια και τα
» δοκίμια (1) o».

.

Εις τους Παρισίους ευρισκόμενος έλαβεν ως σύζυγόν του
μίαν νέαν Γαλλίδα μετά της οποίας έκαμεν ένα υιόν. Είναι
δε εύκολον να συμπεράνη τις πόσον ετιμάτο ο Κόμης Μα

ρίνος καθ' όλον τον καιρόν της αυτόθι διαμονής του. Οι με
ρικοί τον υπεδέχοντο εις τας λαμπροτέρας συναναστροφάς. Η
Κυβέρνησις επρόσταξε να εναποτεθή εν σχέδιον της περιέργου

μηχανής του εις την αποθήκην των τεχνών και εργοχειρείων,
το οποίον, κατά τον κύριον Πιλλέτιον, σώζεται ακόμη εκεί (2).
Ο δε Βασιλεύς Αλούισιος ονομάζων αυτόν αγαπητόν του εις
την άδειαν της τυπώσεως του συγγράμματός του, όχι μόνον
επιτρέπει να πωληθή τούτο εις όλον το κράτος του, αλλά και

προασφαλέζων, εις αυτόν

την ιδιοκτησίαν εμποδίζει εις κάθε

τυπογράφον την ανατύπωσιν δια τρείς χρόνους (3).
Εις την επιγραφήν δε του συγγράμματος τούτου ο Χαρ
(1) "Ορα τομον Ζ. σελ. 398.
Σημ. Αι παρρησιασθείσαι δυσκολίαι εις την κίνησιν και μετακόμησιν τό
σον εξαισίου βάρους, και ο γορμασμός του νοός του Χαρβούρη εις το να

επινοήση τα μέσα δια να τας υπερνικήση, τον έδωκαν περιστάσεις να ε
φεύρη τήν λύσιν άλλων μεγάλων προβλημάτων της Μηχανικής και να σχη

ματίση σχέδια και δοκίμια θαυμασίων μηχανών, δι ών έδύναντο να εκτε
λώνται μεγαλώνταται μηχανικαι επιχειρήσεις χωρίς φόβον των απροβλέπ
των ή των φαινομένων ανυπερβλήτων δυσκολιών. Περί τούτων αναφέρων
εις το τέλος του συγγραμματός του υπόσχεται να τα εκδώση εις φώς προς
κοινόν όφελος. Το ατυχές όμως, ως θέλομεν ειπεί, προμήνυμα του συμβάν
τος ναυαγίουτου, εις το οποίον έχασεν εν μέρος των σχεδίων του (Εφημ.
Ρώμ. αυτόθι.) και ο μετ' ολίγον ακολουθήσας επιζήμιος θάνατός του, με
ταξύ των άλλων δυστυχιών, εοτέρησε την μεν πατρίδα από την μεγαλη

τέραν δόξαντης, την δε επιστήμην από τον ευφυέστερου προοδευτήντης.
(2) "Ορα γενικήν βιογραφίαν αυτόθι.
(3) Βλέπε το εν τω τέλει του συγγράμματός του βασιλικόν θέσπισμα.
Α
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βούρης αναλαμβάνει πλέον το αληθές όνομα της οικογενείας
του λέγων και Μνημείον ανεγερθέν εις δόξαν Πέτρου του με

ο γάλου, η έκθεσις των μηχανικών εργασιών και μέσων.....
...... υπό του Κόμητος Μαρίνου Χαρβούρη κτλ. o Μετα
βαίνων δε ακολούθως εις, την έκθεσιν των αιτιών δια τας
οποίας, ως προείπομεν, ηναγκάσθη να φέρη το όνομα του

Λάσκαρη, εκφράζεται με όλην την απαιτουμένην καθαρότητα

.. Ο Συγγραφεύς του πονήματος τούτου μη γνωριζό
ο μενος εις την Ρωσσί αν ειμή υπό το όνομα Ιππότης

λέγων

α λάσκαρης, είναι αναγκασμένος νά δώση λόγον

το κοι
•, νον περί των αιτιών, αι οποίαι τον υπεχρεωσαν, διά και
.. ρον τινα, να αναλάβη εν ονομα διάφορον εκεινου, όπου
» φαίνεται εις τον τίτλον του συγγράμματός του, και το ό;
εις

ο ποίον είναι κυρίως το όνομα της οικογενείας του. Επειδή

ο έφθασεν ήδη ο καιρός να ανακαλύψη εν τοιούτον μυστι

όμως δεν ήτον τοιούτον, (μυστικόν δηλαδή)
και προς τον σεβαστόν Αυτοκράτορα, όπου αξιώθη να δουλεύση,
3%

κόν, τό

οποίον

ο, προς τους ανωτέρους του, και προς τους φίλους του ..........

Αφίνων
την επρεπε.
πατρίδανα ηθέλησε
ν' αφήσησυνδεδεμένος,
και εν όνομά
και» εις
το οποιον
ηναι πάντοτε
Αλλ'
και ενταυτώ, εστοχάσθη οτι ητoν αναγκαιον να λάβη εν άλλο,
και όπου να μην είναι όλως διόλου ξένον, Η οικογενεια του
και καταγομένη από την Πελοπόννησον, και προηγουμένως από
Κρήτην, έχει την τιμήν να συγγενεύη με τας, πλέον
παλαιάς, και αξιοσημειώτους οικογενείας, τας οποίας αι

φο την

ο επαναστάσεις του Ανατολικού βασιλείου ήνάγκασαν να
το ζητήσωσιν άσυλον εις Κεφαλληνίαν, μεταξύ δε των άλ
•ο λων, και εκείνην του Λάσκαρη. Αυτός ενόμισεν ότι έδύ

νο νατο να δανεισθή το όνομα τούτο, αποφασισμένος να το
ο βαστάξη αξίως και να λάβη επομένως την χάριν
ο να αναδεχθή εκ ε ί ν ο, όπου τον άφησαν οι πα
ι, τέρες του στολισμένον με αξι ότι μ α π α ρ α δείγ
νοματα. Το ι αύτη ευτυχής εποχή τέλος πάντων
•, έφθασε ο κτλ. (1).

(1) "Ορα προλεγόμενα του συγγράμματός του,
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- Ο Χαρβούρης λοιπόν, ώς βλέπει καθείς, λέγει φανερα ότι
εις την Ρωσσίαν μόνον ηναγκάσθη να λέγεται εις το κοινόν
-

Ιππότης Λάσκαρης, αλλά προς

τον

-

Αυτοκράτορα, προς τους

ανωτέρους του, και προς τους φίλους του, είχε φανερώσει το μυ

στικόν της αλλαγής του ονόματός του, και ότι η οικογένειά
του ήτον συγγενής με εκείνην του Λάσκαρη. Εις την Γαλ
λίαν όμως διακηρύττει ότι το αληθές όνομα της οικογενείας
του είναι το Χαρβούρης, το οποίον ήδη αναλαμβάνων
νομίζει ευτυχή την εποχή ν ε ι ς ο π ο ι α ν ε δυνήθη να
α να δεχθή το όνομα των πατέρων του,
Επομένως έπειτα από μίαν τοιαύτην καθαραν ομολογίαν
του Χαρβούρη γινομένην εις τους Παρισίους και κοινολογη
θείσαν εις την Γαλλίαν και εις τα λοιπά μέρη της Ευρώπης
δια των επιστημονικών εφημερίδων (αίτινες εις την ανά
λυσιν του συγγράμματός του ανέφερον και την ομολογίαν του
ταύτην (1)), έπειτα λέγω από όλα ταύτα, τις ήθελε τολμή
σει, δι' όσον και αν εχθρεύετο ή το άτομον, ή την πατρίδα,
ή το έθνος του ενδόξου τούτου ανδρός, να κρύψη τόσον γνω
στην και πάνδημoν αλήθειαν ; Και όμως ο προβρηθείς Γάλ
λος Γρασέτος, ενώ συνέγραφε περί αυτού οκτώ, ή δέκα χρό
νους έπειτα εις Κέρκυραν, και εξέδιδε το σύγγραμμάτου εις
την πόλιν των Παρισίων, όπου πολλοί βέβαια είχαν αναγνώσει
την ομολογίαν του Χαρβούρη, και ενθυμούντο την διαγωγήν
"

του, δεικνύει όλην την σκανδαλοποιαν αναίδειαν. Αυτός μή

σεβόμενος την κόνιν ενός μεγάλου ανδρός, του οποίου την
αξίαν ανεφέρoυσι με τόσον σέβας οι πεπαιδευμένοι των δια
φόρων εθνών, καθώς και οι ίδιοι ομογενείς του Γάλλοι, δεν
χορταίνει εις όσας συκοφαντίας πλάττει κατ' αυτού αλλά,
θέλων, ως φαίνεται, να τον παραστήση άνθρωπον μικροπρεπή,
και να εγγίξη γενικώς τον εθνικόν χαρακτήρα των Ελλήνων,
και ιδίως των συμπατριωτών του Χαρβούρη, τολμά ώς εμ
παθής να παραμορφώση την αλήθειαν και να εκφρασθή τοι
τοτρόπως περί αυτού. » Σχηματίσας (ο Χαρβούρης εις την
ο Ρωσσίαν) κατάστασιν τινά μεταβαίνει εις την Γαλλίαν
(1) Παράβαλε τας προλεχθείσας Εφημερίδας,
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και φθάσας εις τους Παρισίους, κινούμενος απο μ α τ α ι
και ό τ η τ α γ ρ α ι κ ι κ ή ν, διαφημίζεται ως Ιππότης Λάσκαρης,
κ α ι κ α θ' ομοίωσιν ετέρων συμπατριωτών του,

και απόγονος των Βασιλέων της ανατολής , (1).
Τώρα εις τοιαύτην αδιαντροπίαν, δια να μην χρίση τις
τον κάλαμόν του, τι άλλο είναι αρμοδιώτερον ν' αποκριθή
προς τον Γρασέτον, παρά να εκφωνήση το του αρχαίου ρή
τορος και ως πονηρόν ο συκοφάντης και !
"Οσον δε περι της αθυροστομίας του εις το να έγγίζη τόσον
εύκολα τον εθνικόν χαρακτήρα των Γραικών ονομάζων αυ
τους ματαίους, αν με ήτον συγχωρημένον να συλλογίζωμαι
ώς εκείνος, ήθελα αποκριθή και ότι ένας Γάλλος εγκαλεί
τους Έλληνας δια ματαιότητα ». Αλλά σεβόμενος
την ιερότητα των εθνών και μάλιστα το γενναίον έθνος των
Γάλλων, και ευγνωμονών δια τας πολλάς βοηθείας, τας ό

ποίας ελάβαμεν από πολλούς Γάλλους φιλέλληνας εις τον ιερόν
αγώνα της ανεξαρτησίας μας, αφίνω προς τον κύριον Γρα
σετον την αξίαν ταύτην, του να εγγίζη ολόκληρον έθνος ο
μιλών περί ενός ατόμου και μάλιστα εν έθνος του οποίου
(ας με συγχωρηθή να το είπω βιαζόμενος), και οι πατέρες
και οι απόγονοι έδωκαν τύπους γενναιοφροσύνης και η
ρωισμου .

Τέλος πάντων, περί του χαρακτήρος των συμπατριωτών του
Χαρβούρη δεν λέγω αλλο εις απάντησιν, ειμή μόνον τους λόγους
ενός ξένου ανδρός περιέργου πολυμαθείας, ός τις εις τας περί
των κατοίκων και προϊόντων της Επτανήσου επιστολάς του,
έδου πώς εκφράζεται περί των Κεφαλλήνων.
το Η' Κεφαλληνία, λέγει ο χιλίαρχος Παραβίας, είναι η
•, μεγαλητέρα όλων των Ιονίων νήσων..... Η φυσική γονι
.. μότης ταύτης της νήσου, η θέσις, το κλίμα, και τα βουνά
•ο από τα οποία είναι εσπαρμένη, την αποκαθιστούν ικανήν
κάθε είδους καλλιεργείας... ενούται εις τας επωφελείς δια
και η

θέσεις

τού

κλίματος

ο

σώφρων, ενεργητικός, βιομηχανικός,

και επιχειρηματικός χαρακτήρ των Κεφαλλήνων...... Ει
(1) Ιδε το προσημειωθέν συγγραμμα του Γρασέτου.
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» ναι ζωηροί, πνευματώδεις, σκεπτικοί, και έξυπνοι. Προ
σκολλημένοι μόνον εις το συμφέρον των δεν διστάζουν να
ο απομακρύνωνται από την πατρίδα των δια δεκαπέντε, ή
και είκοσι χρόνους ο κτλ. (επις. 115).
Ο αυτος εις την ακόλουθον επιστολήν του λέγει . Οι Κε
•, φαλλήνες, από όλους τους άλλους λαούς της γης είναι πε
» ρισσότερον επιτήδειοι εις το να επιτυχαίνουν όπου υπάγουν.
ο Εις το φυσικόν πνεύμα των ενόνoυν μίαν ευτολμίαν, δια
o, την οποίαν φαίνονται μάλλον κάτοικοι μιας μεγάλης μη
ο, τροπόλεως παρα νησιώται της Ιονίου θαλάσσης. Εις τας

» ημέρας μας έδωκαν ένα αντιβασιλέα εις την Σικελίαν, τον
ο Κόμητα Γεώργιον Χωραφάν, ένα διδάσκαλον προς τον
ο πρίγγιπα της Πορτογαλλίας, τον κύριον Φραντζή, ένα μέ
o, γαν στρατηγόν, και ένα μέγαν αρχιτέκτονα εις την Ρωσ

και σίαν, τον Μελισσινόν, και Χαρβούρην, και ένα συμβιβαστήν
σ, της Αγγλίας ο Προυσίας, και Τουρκίας, τον στρατηγόν
2))

Λούζην

39

(1)

Την αλήθειαν δε των λόγων τούτων του κυρίου Παραβίου
θέλει την επιβεβαιώσει η σειρα των ενδόξων Κεφαλλήνων, των

οποίων αι βιογραφία μαρτυρούσι την αξίαν των, και τα

παρ αυτού σημειωθέντα προτερήματα.
Αλλ' εγκαταλείπων, δια την ώραν, τον κύριον Γρασέτον

(1) Ιδε μέρος Β'. των χειρογράφων του Παραβίου επιστσλ. 116. Τα
χρονικα ταύτα του κυρίου Παραβίου είναι εις είδος επιστολών, συγκείμενα
από έξ χονδρούς και πολυφύλλους τόμους, υπό τον τίτλον « mio porta

» foglio di viaggi, Οsservazioni, memorie, frammenti d' istoria del mio
» tempo ». Ο Δαλματος κατα την πατρίδα Παραβίας, ήκμασεν εις τα
μέσα του ΙΗ'. αιώνος έχων επαγγελμα χιλιάρχου υπό την Βενετικήν Κυ
βέρνησιν. Από το σωζόμενον τούτο σύγγραμμά του (το οποίον, δια την
καλοκαγαθίαν του πεπαιδευμένου ανεψιού αυτού Ιππότου Πέτρου Παραβίου,

παρετήρησα ακριβώς) φαίνεται άνθρωπος περιέργου πολυμαθείας και πο
λυειδών γνώσεων, χαρακτήρσς φιλελευθέρου και ειλικρινούς. Ευχής έργον
είναι λαβών ευκαιρίαν ο ρηθείς ανεψιός αυτού από τας εντίμους ασχολίας

του να καθαρίση το σύγγραμμα τούτο από όσα ήθελαν είσθαι σήμερον
αδιάφορα, και να το εκδώση εις φώς, δια ν' αποδοθή προς τον συγγραφέα
η ώφειλομένη τιμή.
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επανέρχομαι εις το προκείμενόν μου, περιμένων να ελέγξω
ακόμη και άλλα του ψεύδη εν οικείω τόπω .
Ο Κόμης Χαρβούρης λοιπόν διατρίψας καιρόν πολύν,
μετά την έκδοσιν του συγγράμματός του, εν Παρισίοις μεταξύ
της κοινής υπολήψεως, έλαβεν έπειτα την σύζυγoύν του και τον
υιον και επιστρέψας εις Πετρούπολιν, επέτυχε την άδειαν να
υπάγη εις Κεφαλληνίαν δια να βάλη εις πράξιν τα μεγάλα
του σχέδια. Δια του εν Βενετία ρωσσικού Πρέσβεως κατώρ
θωσε την συγχώρησιν της αποκηρύξεώς του, και εφοδιασθείς
με μίαν γενναίαν αμοιβήν παρά της μεγαλοδώρου Αικατε
ρίνης ανεχώρησεν ομού με την οικογένειάν του δια Βενετίαν,
όπου έμελλε να καθυποβάλη πρώτον τας θεωρίας του, και να
ζητήση παρά της Κυβερνήσεως την ρηθείσαν τοποθεσίαν της
νήσου (1).

-

"Εν επαρίστερον συμβάν, εις το ταξίδιον, εστάθη ούτως
ειπείν, ο πρόδρομος του τραγικού τέλους, το οποίον τον επε
ρίμενεν εις την εκπλήρωσιν τόσον κοινωφελούς επιχειρήσεως,
διότι ναυαγήσας έχασε τον μόνον υιόν του. Ανεξάρτητος ό
μως από προλήψεις και καιόμενος από τον έρωτα της πα
τρίδος εξηκολούθησεν αφόβως το ταξίδιον και φθάνων εις
Βενετίαν επαρουσιάσθη προς την Βουλήν εις την οποίαν
καθυπέβαλε το ζήτημα και τους λόγους, διών έσυμπέραινεν
ότι εδύναντο να καλλιεργηθώσιν εις την ρηθείσαν τοποθεσίαν
της Κεφαλληνίας πολύτιμα τινα προϊόντα της Αμερικής. Η
ακρίβεια την οποίαν ή βενετική Κυβέρνησις εύρεν εις τας
θεωρίας του, και η μεγάλη φήμη του ανδρός επληροφόρησαν
την Βουλήν να χαρίση προς αυτόν, ως ιδιοκτησίαν του, τον
"

ρ

/

-

/

-

β'

ή

W.

w

*

-

ρηθέντα βαλτώδη τόπον της νήσου. (2) Επιτυχών δε ενταύθα
(1) Δεν γνωρίζεται επισήμως όποιον χαρισμα έδωκεν εις αυτόν ή γεν

ναιόφρων Αικατερίνη. Τα υπέρογκα, όμως έξοδα, τα οποία ο Κόμης Χαρ
βούρης, ώς θέλομεν ειπεί, έκαμνε δια την επιτυχίαν των εν Κεφαλληνία
μεγάλων σχεδίων του, επιβεβαιούν την παράδοσιν, ότι αυτή έπεμπεν ετη
σίως προς τούτον μεγάλας δόσεις χρημάτων δια την εκτέλεσιν των επι
χειρήσεων του,
(2) Η τοποθεσία αύτη η χαρισθείσα προς τον Χαρβούρην παρα της

βενετικής Κυβερνήσεως είχεν επιφάνειαν εργάσιμον έως 311. κάμπων κατά
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και ένα Γάλλ.-Αμερικανόν έμπειρον της γεωργικής, και συμφω
νήσας μετ' αυτού μετέβη εις την ποθητήν του πατρίδα μετά
της οικογενείας του και του ρηθέντος φυτοκόμου. Επισκέπτεται
μετ' αυτού τον τόπον και ετοιμάζεται αμέσως να βάλη εις
πράξιν τα μεγαλοφυή του σχέδια.

Δια να ελευθερώση όμως την τοποθεσίαν του Λιβαδίου από
τα πολλά πηγαία νερά, τα οποία λιμνάζοντα την είχαν κα
ταστήσει όλην βαλτώδη και κατασκεπασμένην από άγρια
φυτα, παρετήρησεν ότι είχεν ανάγκην πολλών ανθρώπων και
ζώων τινών, τα οποία μη δυνάμενος να επιτύχη εις Κεφαλ
ληνίαν, επροσκάλεσεν εργάτας πολλούς όμου με τα αναγκαία
ζώα των από την Λακωνικήν, και προσθέτων και άλλους
από τα πλησίαζοντα χωρία της νήσου ήρχισε τας εργασίας του,
Η τεχνική διαίρεσις, την οποίαν έκαμεν εις την εκτετα
μένην εκείνην πεδιάδα, αι διόρυγες και τα αυλακώματα
τα οποία ανέσκαψεν εις έκαστον τμήμα, και αι περίεργοι
μηχανικαί εργασία του δια την εκρίζωσιν των αγρίων φυ
των κατώρθωσαν να ελευθερώσωσι μέγα μέρος της πεδιάδος.
Η δε πληθύς των νερών τα οποία επεσώρευσαν εις τας διώ
ρυγας συνεχομένη με την θάλασσαν και τρέχουσα εις μεγά
λην ποσότητα, εκτός της πολλής αλιεύσεως, έδιδε μέσα εις

τον αγχινούστατον Χαρβούρην ν' ανεγείρη μετά ταύτα και
διαφόρων ειδών βιομηχανικά καταστήματα.
2)

Ενώ δε οι εργάται κατεγείνοντο εις την εξημέρωσιν των

άλλων μερών της ευρυχώρου πεδιάδος, αυτός έχων ήδη προ
μηθευμένα τα αναγκαία σπέρματα και φυτά από την Αμε

ρικήν ηθέλησε να κάμη μίαν δοκιμή των μεγαλοσκόπων
επιχειρήσεών του εις το ήδη καλλιεργηθεν μέρος.

Η πείρα ανταπεκρίθη θαυμασίως εις τας θεωρίας του,
διότι, κατά τας μαρτυρίας των πεπαιδευμένων συγχρόνων του
συμπατριωτών και ξένων, τας οποίας θέλομεν φέρει μετ' ολί
J

προσέγγισιν, το οποίον αναλογεί με 1000 βατσελίων γήν εν Κεφαλληνία ,
έδύνατο όμως ακόμη ν' αυξήση ή έκατασις της με την παραμέρησιν των

νερών. Η πράξις αύτη φέρει τιμήν εις την βενετικήν Κυβέρνησιν, ήτις
έμψύχωνε την αξίαν αλλά περί τούτου θέλομεν διαλάβει ακολούθως,
1
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γον και κατά τας διηγήσεις πολλών γερόντων της πατρίδος
ιδόντων τα πράγματα, το ινδικόν, ή το κοινώς λεγόμενον
λουλάκι, το δενδρώδες βαμβάκιον, και το ζακχαροκάλαμον
υπερευδοκίμουν. Μάλιστα το τελευταίον τούτο εγίνετο και
χονδρόν και πολύχυμον, αλλά δια το πολυέξοδον των απαι
τουμένων καταστημάτων προς κατασκευήν της ζακχάρεως, ε
συμπέραινον τινές ότι δεν ήθελεν είσθαι προϊόν τόσον επικερδές.
Ο Κόμης χαίρων λοιπόν δια την επιτυχίαν των κοινω
φελών αγώνων του, εκ των οποίων επρομηνύετο, εις αυτά τα
πρώτα δοκίμια, και της ιδίας του δόξης και ωφελείας ή αύ

ξησις και το ευτυχές μέλλον της παρ αυτού αγαπωμένης πα
τρίδος και έπεμψεν αμέσως προς την βενετικήν Βουλήν τους
πρώτους καρπούς του ινδικού δια να δώση πραγματικήν
απόδειξιν των υποσχέσεών του και της ευγνωμοσύνης την ο
ποίαν ησθάνετο δια την εμψύχωσιν, όπου είχε κάμει προς
αυτόν χαρίσασα τας πολυτίμους εκείνας γεωκτησίας. Κατ'
επιταγήν δε της Βουλής έγειναν ευθύς εν Βενετία αι αναγ
καίαι δοκιμαι εις το νέον τούτο προϊόν το εισαχθέν παρα
του Χαρβούρη, και εκ της επιτυχίας των γινομένων πειρα
μάτων, επληροφορήθη η Κυβέρνησις ότι θέλει τελεσφορήσει
εν Κεφαλληνία ή καλλιέργεια πολυτίμων προϊόντων της Α
μερικής.

-

Ο μεγαλοφυής ούτος άνθρωπος λοιπόν εθεωρείτο παρα της
Λ'ριστοκρατίας ως επωφελέστατος εις το Κράτος και άξιος
πολλής προσοχής. Αλλ' έν φαινόμενον πολιτικόν ήρχισεν,
ως φαίνεται, να κινή την ζηλοτυπίαν της ήδη γηραλαίας βε
νετικής Κυβερνήσεως.
Ο τότε προμελετώμενος
πόλεμος της Ρωσσίαςς κατά τω y
ρομελετωμενος πολεμος

Οθωμανών, εγέννησεν εις την Ελλάδα και εις την Επτά
νησον μυστικας τινας κινήσεις, αι οποίαι δεν εφαίνοντο
τόσον ευάρεστοι εις την Αριστοκρατίαν, ήτις ούσα ήδη έν
σώμα σεσαθρωμένον εφοβείτο κάθε γειτωνικήν πρόσκρουσιν
μεγάλων δυνάμεων. "Οθεν υπολαμβάνουσα τον Κόμητα Χαρ

βούρην, διά τάς βοηθείας, όπου, ώς ήτον γνωστόν είχε παρά
της Αικατερίνης, και δια τους πολλούς γεωργούς τους οποίους
κατ' έτος ελάμβανευ εκ της Πελοποννήσου, όργανον της ρωσ
σικής επιρροής, όσην περισσοτέραν αξίαν ανεκάλυπτεν εις
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αυτόν, τόσον επικινδυνέστερον τον ένομίζεν. Αι υποψία των

Κυβερνήσεων συλλαμβανόμεναι εις τα βάθη της μυστικότητος
δεν χορηγούσι μέσα αποδείξεων άλλα, ειμή άπλας εικασίας
πολλάκις όμως τα αποτελέσματα τας φέρoυσιν εις το φώς.
Και αληθινα εις την εφεξής περίστασιν, και εις όσα άλλα
θέλει παρουσιάσει η σειρα της διηγήσεως, βλέπει καθείς την
πραγματικότητα της κατά του Χαρβούρη πολιτικής ζηλοτυ
πίας των Βενετών.

Ούτος θέλων να παρευρίσκεται πάντοτε εις τας εργασιάς

του έκτισεν εις

την

ρηθείσαν πεδιάδα του Λιβαδίου, μικραν

οικιαν, οπου εκατοικουσε με την οικογενειαν του και με τον

Γαλλαμερικ
Διευθεντήν
της φυτείας. Παρετήρησεν, όμως
ευρίσκετοανόνμεμονομενο
ς εις τοπον ερημον μεταξύ εκατόν
γεωργών Λακώνων, τους οποίους, ο κατά των οθωμανών α.

ότι

κατάπαυστος πόλεμος τους είχε καταστήσει αίμοβόρους και

εκδότους εις την διαρπαγήν. Νομίζων λοιπόν, ότι από μίαν
Κυβέρνησιν, ήτις τόσον τον εγκολπώθη, και προς την οποίαν
έδωκεν αποδείξεις πόσον θέλει είσθαι επωφελής, έμελλε να
λάβη ικανα μέσα ασφαλείας, καθυπέβαλεν, ως φαίνεται, το
πράγμα προς την Βουλήν. Αύτη όμως δεν έδωκε προς αυτόν
άλλην βοήθειαν, ειμή μόνον εν θέσπιμα, δια του οποίου ε
προστάζετο ο γενικός της Επτανήσου Κυβερνήτης ο στρατηγός
Γρημάνης να δώση τας αναγκαίας διαταγάς προς τον εν
Κεφαλληνία Τοποτηρητήν του Δολφίνον να βαστά πάντοτε εις
το Λιβάδιον, δια την ασφάλειαν του Κόμητος Χαρβούρη, τέσ
σαρας στρατιώτας, και ένα Δεκανέα (Capοrale). Βοήθεια συ
νήθης να γείνεται, όπου δεν επιθυμείται αληθής σωτηρία ,
διότι τι έδύνατο να κάμη ή δύναμις αύτη εις καιρόν α
νάγκης, εναντίον ενός λακωνικού στρατεύματος; (1).

Εν τοσούτω δε η φήμη της ευδοκιμήσεως προϊόντων τινών

(1) "Οτι δια θεσπίσματος της Βουλής έλαβεν ο Κόμης Χαρβούρης μό
νον τέσσαρας στρατιωτας Ιλυριούς και ένα Δεκανέα, το απήντησα εις
μίαν σημείωσιν της προρρηθείσης επιστολής των χρονικών του Παραβίου,

την οποίαν θέλω την αναφέρει ολόκληρον εις το τέλος δια να αναιρέσω
μιαν απατην ευρισκομενην εις αυτην.

Υ
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της Αμερικής εις μίαν των Ιονικών νήσων της Ελλάδος

ήρχισε να διαδίδεται, και εις τον έξω κόσμον όθεν ο κύριος
Βίλιαμς Ετων (Williams Εton) εις την περί του οθωμανικού
βασιλείου περιήγησίν του, ανέφερεν ότι εις τα ανατολικά πα
ράλια του Αδριατικού πελάγως, καλλιεργείται και ευδοκιμεί
το ινδικόν, πλην απατηθείς ούτος ως προς την νήσον αντί
της Κεφαλληνίας αναφέρει την Ζάκυνθον. (1).
Η φήμη αύτη παρεκίνει πολλούς ξένους πεπαιδευμένους,
φθάνοντας εις Κεφαλληνίαν να πηγένωσιν εις την εξοχήν
του Κόμητος δια να τον γνωρίσωσι προσωπικώς, και να ει

δωσι την καλλιέργειαν των αμερικανών φυτών εις ευρωπαϊ
κόν κλίμα.

Ο εμπαθής όμως Γρασέτος ευρισκόμενος τότε εις Κέρκυραν
ως γενικός Πρόξενος της γαλλικής Δημοκρατίας και συγ

γράφων την περιήγησίν του, εναντιείται τάχα προς τον βη
θέντα Βίλιαμς, και μη θέλων ν' αφήση τίποτε αφιλονείκητον
προς τον Χαρβούρην, τολμά ν' αρνηθή πράγματα, τα οποία,
εκτός των ξένων, τα έβλεπαν καθ' ημέραν τόση πληθύς Κε

φαλλήνων. Δεν συλλογίζεται ότι εις την Κεφαλληνίαν ήτον
πάντοτε Κυβερνήτης Βενετος, και δια το ζωηρόν εμπόρειον
των προϊόντων της νήσου με την μητρόπολιν, πλήθος άλλων
Βενετών εγνώριζον και έβλεπον τας εργασίας του Χαρβούρη,
και επομένως, ότι ήτον πραγματικώς αδύνατον προς τούτον
να ψευσθή προς την Βουλήν. Αυτός όμως δεν αισχύνεται να
γράφη εις το προαναφερθέν σύγγραμμά του και ότι δεν αληθεύει
ο πώς εις την Κεφαλληνίαν εφυτεύθησαν και ετελεσφόρησαν
και αμερικανά φυτα, αλλ' ότι ο Κόμης Μαρίνος επρομηθεύθη
» από την Αμερικην Ινδικόν και το έπεμψεν εις Βενετίαν
σ, δια να απατήση την Κυβέρνησιν.
Μετά δε την άρνησιν ταύτην και αναιδή συκοφαντίαν του,
δια την υπερεκχύλισιν της χολής εις τα μέλη του, προσπαθεί
με μίαν θηρειώδη κακίαν και με απανθρώπους σαρκασμούς
να κατασπαράξη τον ηθικόν χαρακτήρα τοιούτου μεγάλου

(1) Ιδε Τableau Ηistorique, politique et moderne de l' Εmpire
ottoman, Τom. ΙΙ. pag, 262.

-

-

-
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ανδρός, προσάπτών εις αυτόν πράξεις και εγκλήματα τοιαύτα,

οποία τον υπαγόρευσε βέβαια έν άγριον πάθος κατ' αυτού.

Δια ν' αποδείξη δε, ότι ήτον αδύνατον να γίνη Ινδικόν
εις Κεφαλληνίαν, ώς ανέφερεν ο Βίλιαμς, και να ευδοκιμή
σουν εκεί τα αμερικανά φυτά, ως διεδόθη φήμη, κάμνει τας

ακολούθους αντιρρήσεις, συνάγων αυτας, ως λέγει, από την
έκθεσιν του ταξιδίου του Σουρινάμο (Surinam) υπό του πλοι

άρχου Στέδμαν (Stedman).
» Αν υποθέσωμεν, λέγει ο κύρ Γρασέτος, ότι το κλίμα,
» και η γη της Κεφαλληνίας δεν εφαίνετο εν εμπόδιον α
» νυπέρβλητον τα έξοδα μόνον δια το κατάστημα του καφέ
» είναι έως 5.000 στερλίνια, τα δε της ζακχάρεως έως 20.000,
και τα οποία δεν ημπορούσε να έχη ο Κόμης Χαρβούρης ».
Εις ταύτα προσθέτει, τελευταίον, ότι υπάγων εκεί, μετά τον
τραγικόν θάνατον του Κόμητος, δεν είδεν ειμή εν μικρόν
οικίδιον, ενώ απαιτούνται τόσον πολυέξοδα και εκτεταμένα
καταστήματα τόσα οικίαι δια τους ανθρώπους, και τόσοι
εργάται και επειδή όλα ταύτα έλλειπαν, λέγει, ότι δεν αλη
θεύει ή φυτεία.
/

θ

Αν,

Α'

%

Φ

β'

Τα πάθη, λέγει ορθώτατα ένδοξος

τις

ή

ς

φιλόσοφος, είναι

τόσα όμματουάλια του νοός, τα οποία παρασταίνουν εις αυτ

τον τα πράγματα με το χρώμα του επικρατεστέρου πάθους.
Και τωόντι ζωηρόν παράδειγμα της αληθείας ταύτης μάς
δίδει ο εχθρικός ούτος , ιστορικός με την όψιν κατά την ο
ποίαν βλέπει τας εργασίας του Χαρβούρη.
Αλλ' ας ειδώμεν οποίον βάρος έχουν αι μεγάλαι αύται
αντιρρήσεις του, δι ών ζητεί ν' αποδείξη ψεύστην τον κύριον
Βίλιαμς και απαταιόνα τον Μαρίνον.
Καθείς βλέπει βέβαια ότι ο κύριος Γρασέτος κάμνει το
έργον του σοφιστού, διότι ομιλεί γενικώς περί του κλίματος
και της γης της Κεφαλληνίας, ενώ ο λόγος είναι περί μιάς
-

.

της νήσου, την οποίαν φυσικα τινές περιστάσεις την
κατασταίνουν θερμοτάτην και έχουσαν γην εξαισίου γονιμό

θέσεως

τητος. Η πεδιάς αύτη του Λιβαδίου, βλέπουσα προς μεσημ
βρίαν, ευρίσκεται σχεδόν εις το κέντρον μιάς φυσικής ελλεί
ψεως, την οποίαν σχηματίζουσι δύο σειραι μικρών βουνών

και λόφων και εκτεινομένη έως εις το παράλιον του μικρού
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κόλπου της Παλαίας αποκαθίσταται ως μία φυσική εστία,
δια την αντανάκλασιν των ηλιακών ακτίνων εις τα περί
αυτήν βουνά. Καταβρέχεται προς τούτοις από άφθονα πη
γάσιμα νερά, και έχει, εν γένει, όλα τα απαιτούμενα δια
την ευδοκίμησιν τινών φυτών της Αμερικής.
"Οτι δε και εις αυτά ακόμη τα ψυχρά κλίματα ευρίσκον
ται τοποθεσίαι τινές, όπου καλλιεργούνται φυτά και γίνονται
καρποί των θερμών και ευκράτων κλιμάτων, τούτο είναι πα
σίδηλον, και πολύ περισσότερον έπρεπε να το γνωρίζη ο κύρ
Γρασέτος, όστις και εις αυτήν την ιδίαν του πατρίδα έδύ

να παρατηρήση την αλήθειαν ταύτην. Και αν τούτο
θεωρήται εις τα ψυχρά κλίματα, πολύ περισσότερον αληθεύει

γ) ΟχτΟ

εις το εύκρατον κλίμα της νήσου μας.

Περί δε των πολυεξόδων καταστημάτων, τα οποία λέγει
ότι απαιτούνται δια τον καφέ και δια την ζάκχαριν και
επειδή δεν τα είδε έτοιμα, συνάγει ότι δεν αληθεύει ή φυ
τεία και
ευδοκήμησις
των αμερικανών
και ΤΟυ)
το
προϊόν
του,ηινδικού
αποκρινόμεθα,
ότι μόνονφυτών,
ή ιδική
4

θ

λογική ευρίσκει αναγκαίον, πώς, ενώ ακόμη ο αγχινούστατος

Χαρβούρης κατεγίνετο εις την εξημέρωσιν της λοιπής πεδιά
δος, και είδε μόνον την επιτυχίαν των πρώτων του πειραμά

των, έπρεπε να έχη κτισμένα τοιαύτα πολυέξοδα καταστήματα.
Και μόνος ο εμπαθής νους ημπορεί να κάμνη τοιαύτα
συμπεράσματα, ότι, όπου δεν είναι ήδη έτοιμα τα καταστή
ματα του καφέ και της ζακχάρεως, εκεί δεν έγεινεν ινδικόν,
ούτε ήρχισε φυτεία και ευδοκίμησις προϊόντων της Αμερι
κής. "Οτι δε ο Κόμης Χαρβούρης δεν ήτον εις κατάστασιν
να κάμη τοιαύτα έξοδα, καθώς λέγει ο κυρ Γρασέτος, δια

να μάς πληροφορήση, έπρεπε καν να μάς ειπή πόθεν έμαθε
τας προσόδους του.

Αλλ' όπου υπάρχουν πράγματα ολίγον χρειάζονται οι λό
γοι . Δια να ελέγξω τας ψευδολογίας του Γρασέτου, ιδού
φέρω

μαρτυρίας, πεπαιδευμένων ξένων

και

συμπατριωτών,

οι

τινες εγειναν αυτοπται των πραγματων, και τα περιγραφoυσι

λεπτομερώς. Ο χιλίαρχος Παραβίας επισκεπτόμενος την Κε
φαλληνίαν, καθ'ον καιρόν ο Χαρβούρης εσύναζε τους πρώτους
καρπούς των αγώνων του, μετέβη εις την τοποθεσίαν του Λι

10Υ

βαδίου διά να γνωρίση προσωπικώς τον περίφημον τούτον
άνδρα, και να ειδή τας φημιζομένας νέας επιχειρήσεις του.
Ομιλών λοιπόν εις τα προσημειωθέντα χρονικά του περί αυ
του, λέγει ο Εγνώρισα τον θαυμάσιον τούτον άνθρωπον ως
ο προς την μηχανικήν, και τώρα αφιερωμένον εις την καλ
το λιέργησιν. Δεν ημπόρεσε, δια λόγους της υγείας του, να

ο συνταξιδεύση μαζήμου δια Ζάκυνθον καθώς του το είχα
ο προτείνει , ούτε και εγώ ν' απολαύσω το γεύμα, όπου ευγε
ο, νώς με είχε προβάλλει, διότι λαβών παρα του Τοποτηρη
•ο του μίαν σακκούλαν με χίλια φλωρία χρυσά απεφάσισα
ο να επιταχύνω την αναχώρησίν μου.... ... Εις το μικρόν
,, διάστημα, όπου έδυνήθην να μείνω, μ' έκαμε να ιδώ την
οι εξαγωγήν του ινδικού, τόσον αναγκαίου εις την βαφικήν.
o. Το ινδικόν είναι εν φυτόν λαχανοειδές (erbacea) το οποίον
• ύψούται δύο έως τρία ποδάρια, και του οποίου το φύλλον
ι, είναι πράσινον βαθύ. "Οταν το φυτόν είναι εις την ώριμό
ο τητα γνωρίζεται από μίαν λεπτήν κόνιν ασπροδερήν, ή ο
ο ποία αναφαίνεται επάνω εις τα φύλλα. Τότε το κόπτουν
•, και το βάλουν εις κάδους γεμάτους νερόν, όπου χωρίζεται
o, από τα φύλλα του φυτού ή κόνις αύτη. Μετά ταύτα εκβα
ο λοντες τα χόρτα κλίνουν ελαφρά τον κάδον και συρόνουν
ο, το νερόν. Εις τον πάτον του κάδου ευρίσκεται τότε μία
οι ύλη γαλαζοειδής (turchinίcia) την οποίαν την βάλουν εις
ο μικρά λινα σακκούλια και κρεμώντες την εις τον αέρα ξη
ο ραίνεται, και ιδού σχηματισμένον το ινδικόν. Το φυτόν
.. ξαναρίχνει εις τον ίδιον καιρόν του χρόνου, έως τρείς φο
ραις. Ο σπόρος του, ομοιάζων με κλονία κυνηγετικής
29

2,9

πυροκονεως, σχηματίζεται ως τοσα μικρά πίζια, και σπει:

ο ρεται το ακόλουθον έτος, αν και το φυτόν βαστά δύο, ή
ι, τρεις χρόνους ιο.
.. Είδα το ζακχαροκάλαμον, υψηλόν επτά έως οκτώ πο
... δάρια, έχον αφθονέστατον χυμόν υδατώδη και γλυκόν. Το
.. δενδρώδες βαμβάκι, φυτόν άγνωστον εις τας νήσους μας,
ι, αν και εις όλας καλλιεργήται το λαχανοειδές βαμβάκιον.

.. Το καρύκιον τούτου είναι μικρότερον από εκείνο του κοινού.
ρ

γ

-

/

2

Ν . ."

χη

φ

ο Ο' Χαρβούρης καλλιεργεί προσέτει και διάφορα άλλα φυτά

ν καρποφόρα της Αμερικής, αλλά προς άπλήν ή δονήν, διότι
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και τα θεμέλια των ελπίδων του είναι τα τρία ρηθέντα προϊόντα,
ι, και δια τα οποία, η Κυβέρνησις τον παρεχώρησε μίαν
ι, αξειοσημείωτον έκτασιν γεων εις την περιοχήν του Λιβαδίου,
ο ήτις, ως κτημα δημόσιον, εχρησίμευεν εις τα προσεγγί
ο ζοντα χωρία δια τα ζώα των. Εκόσμει δε την οικίαν (του
ο Χαρβούρη) μία κυρία Γαλλις πνευματώδης, και ένας έτε
• ρος Γάλλος από τας νήσους Αντίλλας, ών διευθυντής της
•, καλλιεργείας ο . (1).
Παρομοίως και ο πεπαιδευμένος συμπατριώτης ημών Δ.
Σπυρίδων Ασσάνης αρχιατρός του εν Μολδαυία πρίγγιπος
-

-

εκθέσας εις είδος επιστολής προς τον κύριον Θεόδωρον Νέ
γρην μίαν ακριβή περιγραφήν περί του μεγαλοφυούς Χαρ
βούρη, λέγει ο Μεταξύ των ών μετέφερε της Αμερικής φυτών,

το Ινδικόν υπερευδοκίμησε και εδοκιμάσθη μάλιστα και
υ, εις την Βενετίαν ακολούθως, κατ' επιταγήν της εξουσίας.
νο. Το δενδρώδες βαμβάκι επίσης, μόνος ο κάλαμος της ζάκ
και χαρης, αγκαλά και παχύς και πολύχυμος, δεν έδιδεν όμως
ο κέρδος τη δαπάνη ανάλογον,,. (2).
Αι μαρτυρίαι αυται έχουν τόσον μεγάλον βάρος, όσον
είναι μαρτυρία ανδρών πεπαιδευμένων, οι τινες είχον ικα

νότητα να θεωρίσουν ακριβώς τα πράγματα και να γνωρί
σουν την ευδοκίμησιν και επιτυχίαν των τοιούτων προϊόντων,
ώς φαίνεται από τάς ιδίας των περιγραφάς. Είναι εν συντόμω
μαρτυρία ενός ξένου, όστις έγεινεν αυτόπτης των πραγμάτων,
και ενός συμπατριώτου συγχρόνου, ο οποίος εγνώριζεν ακρι
βώς τα πάτρια, και εκτός της ιδίας του αυτοψίας, εβεβαιούτο
και από πολλούς άλλους αυτόπτας.
Δια να μην παρεκτραπώ δε πολύ από το προκείμενον εγ
καταλείπω την μαρτυρίαν του κυρίου Αλεξάνδρου Στούρτζα

και πολλών άλλων νεωτέρων ξένων και ομογενών, αναφέρων

μόνον ότι

ακόμη ζώσιν εις την πατρίδαμας πολλοί γέροντες,
οίτινες έγειναν αυτόπται εκείνων των προϊόντων. Παρά τού

των δε ήκουσα πολλάκις την διήγησιν των μεγάλων ελπίδων
επιστολήν 118.
(2) "Ορα παρά τω λογίφ Ερμή εν τη προς Νέγρην επιστολή Σ.

(1) Ιδε

«

Ασσάνη.

-

-
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της πατρίδος από τους αγώνας του αγχινουστάτου Χαρβούρη
και ότι, μετά την δολοφονίαν του, έβλεπον των χωρικών τα
παιδία ν' ανοίγωσι τον εις πολύν καιρόν διαρκέσαντα ζακ

χαροκάλαμον, και ν' απορροφώσι τον γλυκόν του χυμόν.
Περί δε των συκοφαντιών, όπου πλάττει ανερυθριάστως ο
ρηθείς ιστορικός κατά του Κόμητος Μαρίνου, ήθελαν είσθαι
αρκετός έλεγχος αι δύο αυται παρατηρήσεις.
Πρώτον. "Οτι, ενώ κάθε απαθής ιστορκός δεν τολμά να
εγγίξη τον ηθικόν χαρακτήρα των μεγάλων ανδρών, εαν
δεν βιάζηται από την αλήθειαν, και εάν δεν έχη τας πλέον
αναντιρρήτους αποδείξεις, ο κύριος Γρασέτος αποδίδει πρά

ξεις, θηριώδους δυναστείας και φόνου προς τον Χαρβούρην,
μετά
επιστροφήν
την πατρίδα,
χωρίς νακαθείς
φέρη ούτε
μιαν την
μαρτυριαν,
αλλ.τουώςειςδύναται
να παρατηρηση
εις
συγγραμμά του, διηγείται, μονον οσα τον υπα
γορέυει ή χολερική του διάθεσις, ήτις αναφαίνεται απ' αρχής
μέχρι τέλους τής διηγήσεώς του περί του Κόμητος, και δια
4. Ο

προρρηθέν

την οποιαν καταντα παντοτε εις αντιφασεις.

Δεύτερον. "Οτι άνθρωπος τόσον ευαισθήτου συνειδήσεως,
οποίος αναφαίνεται ο Χαρβούρης, διαμαρτυρούμενος, ως προ
είρηται, ότι αισθάνεται την πλέον μεγάλην μετανόησιν, και
η καρδίατου πάντοτε βδελύττεται μίαν δυναστικήν πράξιν
της νεότητός του πώς ήτον δυνατόν, όταν, με την πρόοδον
της ηλικίας, ο φυσικός μαρασμός των παθών αφίνη ελευθέραν
την ηγεμονείαν του λογικού, ο τοιούτος να πέση εις πράξεις
και μιαιφoνίας θηριώδεις, οποίας αναποδείκτως διηγείται ο
κύρ Γρασέτος, και περί των οποίων ποτε άλλος τις δεν α
/

νεφερε :

Αλλα διά να δώσω εντελή πληροφορίαν προς τους ανα
γνωστας περί της ηθικότητος του Χαρβούρη, και της συκο
φαντικής διαθέσεως του ρηθέντος ιστορικού, ιδού οποίον εγνώρι
σαν τον Κόμητα Μαρίνoν οι σύγχρονοίτου εις Κεφαλληνίαν.

Ο παρ ημών προαναφερθείς Ασσάνης εις την αυτήν προς
"Θεόδωρου Νέγρην επιστολήν του λέγει ο Αλλ' ήθελον και εγώ
ο προσέτι να παραστήσω τη ευγενεία σας και ότι, όσον αξιο
κ θαύμαστος ήτον ο ομογενής ημών Χαρβούρης δια τον μη

ο χανικόν του νουν, τόσον περισσότερον αξιέπαινος και δια
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» τας άλλας αυτού αρετάς. Το δραστήριον, το επιχειρημα
- τικόν, δι ών και εις αυτήν την εσωτερικήν οικονομίαν

τ, διέπρεπε"

2% •

(1).

"

φ

4

-

η

'

-

Αποδείξας (ως νομίζω) αρκετά φανερόν συκοφάντην της
αληθείας τον Γάλλον Γρασέτον, εγκαταλείπω πλέον κάθε άλ
λην του διήγησιν, και μεταβαίνω ήδη εις την θλιβεραν έκ
θεσιν του τραγικού τέλους το οποίον έλαβεν ο μεγαλόνους
Χαρβούρης.

Δύω πράγματα συνέτρεξαν να σβύσωσιν εις αυτήν ακόμη
την γέννησίν των τας μεγάλας ελπίδας της πατρίδος, και
να συκώσωσι πάρωρα από την ζωήν άνθρωπον τόσης μεγάλης
οξίας. Πρώτον η επιθυμία της αρπαγής εκ μέρους των Λα
κώνων γεωργών, και δεύτερον η έλλειψις της βενετικής Κυ
βερνήσεως εις το να τον φυλάξη' επειδή προοδεύουσα ημέραν
παρ

ημέραν

η

πολιτική της ζηλοτυπία,

όχι μόνον δεν τον ε

χορήγησεν άλλα μέσα ασφαλείας, αλλά και σχεδόν ευκόλυνε
τον θάνατόν του.

Ο Κόμης Μαρίνος, όσον έβλεπε τελεσφορούσαν την φυτείαν
του, τόσον επολλαπλασίαζε τα μεγάλα του έξοδα εις την καλ

λιέργειαν και εξημέρωσιν της πεδίαδος, την οποίαν ηύξανεν

αναγκάζων τα νερά ν' αποτραβίζωνται εις
μεγάλας τάφρους. ρί Λάκωνες, οίτινες δεν ήσαν πάντοτε οι
ακαταπαύστως

αυτοί, αλλ' επαραλλάσοντο, παρατηρούντες τας πολυεξόδους

εργασιάς του τον υπέλαβον υπέρπλουτον. "Οθεν νομίσαντες ότι
ήθελαν εύρεί πολλά χρήματα εις την οικίαν του, συνέλαβον
την ιδέαν να τον θυσιάσωσιν όμου με όλην του την οικογέ

νειαν. Μάλιστα βλέποντες ότι οι Κεφαλλήνες πλησιόχωροι

γεωργοί
συνεργάται αποτραβίζονται προς το εσπέρας εις τα
χωρια των... και οτι ο Κόμης δεν είχαν άλλους εντος της οι
κίας του, ειμή την σύζυγόν του, τον Διευθυντήν της φυτείας,

και δύω, ή τρεις υπηρέτας, ενόμιζον ευκολοκατόρθωτον τον
μιαιφόνον σκοπόν των. Η μόνη δυσκολία, δια την οποίαν
δεν ετόλμουν να βάλουν εις πράξιν την μελετωμένην κατα
στροφήν, ήτον οι ολίγοι εκείνοι στρατιώται οι προσδιωρι

(1) Βλέπε λόγιον Ερμήν αυτόθι .
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σθέντες παρα της Βουλής να παρευρίσκωνται εκεί πάντοτε. Ο

αριθμός βέβαια ήτον ασήμαντος, όμως έπαράσταινον με την
παρουσίαν των ότι ο άνθρωπος ούτος προστατεύεται υπό της Κυ
βερνήσεως, και τούτο ήτον ικανόν να χαλινόνη την κακίαν των.
Αλλα των δυστυχιών αι αφορμαι συμβαίνουσι πολλαίς
φοραίς ή μία κατόπιν της άλλης δια να επιταχύνωσι των
καλών την καταστροφήν. Καθ' ον καιρόν οι φονείς του Χαρ
βούρη εζήτουν ευκαιρίαν, ο ήδη κηρυγμένος πόλεμος της
Ρωσσίας κατά των Οθωμανών, και αι υποσχέσεις της Αι
κατερίνης (τας οποίας έπειτα, δια τα ίδια της συμφέροντας
έψευσεν απανθρώπως), παρεκίνησαν τους Έλληνας να πιάσωσι
τα όπλα προς απόκτησιν της ελευθερίας των (1). Οι επτανή
στοι, ευαίσθητοι πάντοτε εις την δυστυχίαν της κοινής μας

μητρός Ελλάδος, και εξαιρέτως οι θερμοί Κεφαλλήνες, έτρε
χον προθύμως εις το στάδιον του πολέμου. Πολλά πλοία
κεφαλλήνια ύψωσαν την ρωσσικήν σημαίαν και ηνώθησαν

με τας ολίγας, ναυτικάς δυνάμεις, τής Αικατερίνης, τας ο
ποίας είχε στείλει εις την ελληνικήν θάλασσαν, με την ελ

πίδα ότι θέλουν αληθεύσει δια την ελευθερίαν της Ελλάδος,
όσα μετά ταύτα εφάνησαν απλα απάται.

Εύκολον είναι να καταλάβη καθείς, ότι τα κινήματα
ταύτα άναψαν πολύ περισσότερον την πολιτικήν ζηλοτυπίαν
της βενετικής Κυβερνήσεως. Η φιλογενής συνδρομή των
Κεφαλλήνων απεδόθη, κατά τον συνήθη τρόπον, εις ενεργείας
βωσσιζόντων, και των οποίων αρχηγός ενoμίσθη, ώς φαίνεται,
ο ατυχής Χαρβούρης, ως βοηθούμενος παρά της Αικατερί
νης (2). Διότι έξαφνα ο Δολφίνος Κυβερνήτης της Κεφαλλη
(1) Ας μην με υπολαβη ο αναγνώστης αντιφάσκοντα, εαν εγκωμιάσας
πρότερον την μεγαλην ταύτην Βασίλισσαν, δια τας ευεργεσίας της εις τους

προς αυτήν καταφεύγοντας "Ελληνας, τώρα την μέμφομαι τόσον . Κρίνων,
ως προείπον εις την εισαγωγήν, με απάθειαν, επαινώ τα καλά και μεμ
φομαι τα κακά. Η εγκατάλειψις την οποίαν έκαμεν εις τους παρ αυτής
κινηθέντας "Ελληνας, να σφαγώσιν απανθρωπως από τους βαρβάρους, μο

λύνει τας πολιτικας αρετάς της.
(2) Η Επτάνησος και παλαιόθεν και νεωστί έχυσε δάκρυα πικρα και
κλαίει απαρηγόρητα ένδοξα τέκνα της θυσιασθέντα υπό το πρόσχημα
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ς αποτραβίζει τους ολίγους εκείνους στρατιώτας από το
νία
-

ον.ωμώται
άδισυν
ΛιβΟι
λοιπόν ιδόντες ότι εσυκώθη πλέον και το

εμπόδιον της μικράς εκείνης φυλακής εκαιροφυλάκτουν δια
να τελειώσουν το σχέδιόντων, και ετοίμαζοντα της φυγής.
Ο Κόμης Κωνσταντίνος Χωραφάς, κύριος μεγάλων γεωκτη
μάτων πλησίον της πεδιάδος του Χαρβούρη, μένων την ά
νοιξιν και το καλοκαίριoν, ως επί το πλείστον εις τας ω
ραίας του εξοχάς παρετήρησε το κίνημα τούτο της Κυβερνή
σεως, και υποψιασθείς εις τον αιμοβόρον και αρπακτικόν
χαρακτήρα των τότε Λακώνων εφοβήθη δια την πολύτιμον
ζωήν του Χαρβούρη. "Οθεν κράξας αυτόν εκοινοποίησεν, ως
αγαθός πατριώτης, τας υποψιάς του, και τον παρεκάλει να
λάβη τα αναγκαία μέτρα της ασφαλείας του εαυτού του αυ
ξάνων τον αριθμόν των υπηρετών, ή κρατών εν μέρος των Κε
φαλλήνων γεωργών εις καιρόν νυκτός, εντός της οικίας του. (1).
Τινά όμως φαινόμενα των μεγάλων ανδρών είναι πολλάκις
ανεξήγητα. Ο Κόμης Χαρβούρης έδωκεν ολίγην, ως φαί
νεται προσοχήν εις την φρόνιμον συμβουλήν του Χωραφά,
διότι δεν έκαμε τίποτε προς ασφάλειάν του, αλλ' ακολουθών
τάς εργασιάς του με αδιαφορίαν, και ών εκ φύσεως χαρα

κτήρος ισχυρού, κατεφρόνει τον επικείμενον κίνδυνον. Οι Λά
κωνες, λοιπόν φυλάξαντες την ώραν του ύπνου εισέρχονται εις
την

οικίαν, φονεύουσι πρώτον τους υπηρέτας και τον

Γαλλα

μερικανόν. Τρέχουσιν έπειτα εις τον κοιτώνα, όπου ευρίσκετο
ό ατυχής Χαρβούρης εις την κλίνην με την σύζυγόν του. και
έκείνον μεν έσφαξαν ελεεινώς, την δε γυναίκα του, αφού την
-

τούτο. Και με θαυμασμόν και θλίψιν της ίδε φυλαικιζομένους και κατα
τρεχομένους τους τιμίους πολίτας της οίτινες εγκαλέσθησαν ως δημιουρ

. κή συμβουλή του Κόμητος Χωραφά την εδι
ριώντην
ριώνιωτι
γοι(1)
φατΤαύ
καιτην
έταιπατρ
ηγηθη πολλάκις προς τον φίλτατόν μου και αληθώς εναρετον Ιερέα Γε

ράσιμον νΚαλόν ένας συγςχωρήτης του γέρων ονομαζόμενος. Αάσκαρης, όστις
άτη
ρην
,
λευε
εδου

ως παραστ

τον Χαρβού

καθ' όλον το διάστημα

όπου έ

ησε μετά την επιστροφήν του εις την πατρίδα. Ο δε βηθείς Ιερεύς την
ανέφερε προς εμέ καθώς την εξέθεσα.
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εκαταπλήγωσαν εις όλον το σώμα, και την ίδoν να κρημνι
σθη από το κρεββάτι κατά γης, νομίσαντές την νεκραν την

άφησαν, και εδόθησαν αμέσως εις την διαρπαγήν. Λαβόντες
δε ό, τι πολύτιμον πράγμα ευρον, εφυγαν ευθύς διευθυνόμενοι,
εν καιρώ της διαρκούσης νυκτός, εις ένα λιμένα της νήσου
ονομαζόμενον αγία Ευφημία, όπου, αγνοουμένης της μιαράς
των πράξεως, επέτυχον εν πλοίον και ανεχώρησαν δια την
πατρίδα των, ωφεληθέντες από την τότε ολίγην προσοχήν των
υγειονομικων αρχων.

Το πρωί παρασυρθείσα μετά βίας και πλήρης αιμάτων ή
Κόμισσα εις εν παράθυρον, επροσκάλει δια νευμάτων τους
διαβαίνοντας χωρικούς των γειτονευόντων χωρίων, εκ των
οποίων τρέξαντες τινές και ιδόντες την τραγικήν εκείνην
σκηνήν, άλλοι μεν έδραμον να ειδοποιήσωσι την Κυβέρνη
2)

η

*

2)

-

ν

ρ

/

/

σιν, άλλοι δε εις έρευναν των φονέων. Ο Κυβερνήτης διέδωσεν

ευθύς εγκύκλιον διαταγήν εις όλους τους λιμένας περί συλ
λήψεως των ενόχων Λακώνων, ο δε Κόμης Χωραφάς μετα
κομίσας την ημιθανή Κόμισσαν εις την οικίαν του έδειξε
προς αυτήν φιλάνθρωπον φιλοξένειαν, και ήτις δια των ετοί
μων χειρουργικών βοηθημάτων ανέλαβε μετά ταύτα εντελώς.
Η διαρκούσα γαλήνη εκράτει το πλοίον, όπου ήσαν οι
φονείς, μεταξύ Ιθάκης και Κεφαλληνίας, και ούτως έδωκεν
ευκαιρίαν εις τας ερεύνας της Κυβερνήσεως να τους πιάση,
και φυλακίσασα αυτούς σιδεροδεσμίους ειδοποίησεν αμέσως
τον εν Κερκύρα γενικόν Κυβερνήτην. Ούτος δε ανακαλέσας αυ
τους εκεί τους έπεμψεν έπειτα, κατ' επιταγήν της Βουλής, εις Βε

νετίαν, όπου, το επί των εγκλημάτων της καθοσιώσεως Κρι
τήριον (Inquisizione di Stato) διετάχθη να θεωρήση την
δολοφωνίαν των. Εν τοσούτω οι συγγενείς των φονέων γρά
ψαντες εις Κωσταντινούπολιν επεκαλούντο την προστασίαν του

Σουλτάνου δια να ζητηθώσι παρ αυτού ως ιδικοί του υπήκοοι.
Οπερ μαθούσα ή βενετική Κυβέρνησις παρά του εκεί πρέ
σξεώς της, προτού να γείνη η ζήτησις επισήμως, τους μεν
πρωταιτίους κατεδίκασεν εις θάνατον, τους δε συναιτίους εις

τα κάτεργα δια βίου.
Τοιούτον ελεϊνόν τέλος έλαβεν ο μεγαλόνους Κόμης Μαρίνος
-

-

Χαρβούρης το 1782, τουτέστι τέσσαρας χρόνους μετά την
8

4ή4

επιστροφήν του εις την πατρίδα, και τόσον έξαφνα έσβέσθησαν
4

9

/

-

αι χρησται της

θ

ν

er

W

γ

Κεφαλληνίας ελπίδες, ήτις δεν θέλει λησμο

νήσει ποτέ την μεγάλην ζημίαν της. Κάθε ευαίσθητος Κε

φαλλήν, όταν βλέπη τόν τόπον εκείνον, όθεν επεριμένοντο τόσα
καλά δια της αγχινοίας του Χαρβούρη (όστις αφ' ου εδόξασε
έβαια το ελληνικόν όνομα με τα μεγάλα του προτερήματα
έγεινε θύμα του πολλού φιλοπατρισμού) πρέπει να αισθάνεται

βαθείαν λύπην εις την ψυχήν ενθυμούμενος ότι εκεί εναυά
γησε

τό κοινόν καλόν τής πατρίδος, (1).

Κρίνω

αναγκαιον, η

9

9

ρ'

μάλλον ειπείν απαραιτητον χρέος

μου, ν αναιρεσω, μιαν πλάνην

διαδοθείσαν εις τους ξένους,
θανάτου του Μαρίνου,

ως προς τας, αιτιας του τραγικου

απατη, ητις εγγίζει τον χαρακτηρα τινων οικογενειών της

πατρίδος, και κατασταίνει την μεγάλην ζημίανμας βαρυτέραν,
Είναι γνωστόν ότι εις τα αξιοσημείωτα και επιβλαβή συμ
βεβηκότα, εις τα οποία να ενήργησεν ή πολιτική μυστικότης,
ή αλήθεια είναι δυσνόητος, και τα πλάσματα τόσον εύκολα,

ώστε ανοίγεται μέγα στάδιον εις τα πάθη και εις την αμά
θειαν να φαντάζωνται και να κηρύττουν ως αληθείς αιτίας
του συμβεβηκότος, όσα έχουσι σχέσιν τινά.
Εις τον τόσον δια την Κεφαλληνίαν επιζήμειον θάνατον
του Χαρβούρη, επειδή ήγνοείτο ή αληθής αιτία, πολλοί, είτε
από πάθος κινούμενοι, είτε από αδυναμίαν του να εισχωρή
σωσιν εις την ενέργειαν της πολιτικής ζηλοτυπίας των Βενετών,
διέδοσαν την εξής απατηλήν φήμην. "Οτι οικογένειαι τινές
ευκατάστατοι των γειτονευόντων χωρίων, αίτινες εχρησιμεύοντο

(1) Είθε οι αγαθοί πατριώται μου να τιμήσωσι την μνήμην του ενδό

ξου Χαρβούρη, του σοφού Ιεράρχου μας Μηνιάτου, και όσων άλλων ήθε
λον κρίνει αξίων, από τας παρεμού εκτεθείσας βιογραφίας με την α

νέγερσιν κανενός μνημείου, δια να δείξωσι το προς αυτούς σέβας και οι
συμπολίται των αφ' ου ανήγειραν εις τινας οι έτερογενείς (όρα βιογραφίαν

Δαλλαδέτζιμα). Τα μνημεία ταύτα ήθελαν είσθαι ο λαμπρότερος στολι
σμός των μικρών μας πόλεων. Η κοινή συνεισφορά εις τοιαύτην πράξιν ού

οα αξία μυρίων επαίνων, ήτον και φανερά απόδειξις γενναιοφροσύνης
και αληθούς φιλοπατρισμού. είθε ! είθε ί
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δια βοσκήν των ζώων των από την ρηθείσαν πεδιάδα του
Λιβαδίου, προ της καλλιεργειάς της υπό του Χαρβούρη, ενήρ

γησαν τον θάνατόν του με την υπόσχεσιν αμοιβών και ασφα
λείας εις τους Λάκωνας, και με τα πολλά δώρα των προς τον
Δολφίνον κυβερνήτην της Κεφαλληνίας, δια να συκώση εκεί
θεν τους στρατιώτας.
ρ

χη

Ο

μ'

ανθρώπινος

των φαινομένων

"

«εν

νους,

9

2.

ψ

ψ

2 κ.ν. Υ

πρόθυμος εις το να ζητή, εξήγησιν

παραδέχεται ευκόλως οσα προβάλονται εις

αυτόν ως αίτια, και τα θεωρεί δια πολύν καιρόν ως αλη

θείας, έως ότου άλλη τις περίστασις να τον παραστήση ότι

ευρίσκεται εις απάτην. Η ψευδής λοιπόν

αύτη

φήμη εξη

γούσα κατά πάντα τον αξιοδάκρυτον θάνατον του ενδόξου

εκείνου ανδρός παρεδέχθη ανεξετάστως υπό πολλών, και μά

λιστα υπό τινών περιηγητών, εκ των οποίων ολιγώτατοι ειδoν
μικρον μέρος, από όσα μάς αναφέρουν εις τα ογκώδη βι
βλία των. (1).

Τα αδόμενα ταύτα προσθέσας ο χιλίαρχος Παραβίας εις το πε
ριθόριον του βιβλίου του, όπου αναφέρει περί του ατυχούς Κόμη
τος Μαρίνου, διηγείται τον τραγικόν του θάνατον τοιουτοτρόπως,
• Μία τρομερά συνωμοσία έσχηματίσθη υπό διαφόρων ευγενών
και κτηματιών, οίτινες, ή διότι έχασαν την χρήσιν της βοσκής,
σ ή δια άλλας αιτίας, έδυνήθησαν να διεγείρουν κατ' αυτού

και τους πλησιoχώρους γεωργούς. Ούτοι δε ενεθάρρυναν τους
ο Λάκωνας να τον ληστεύσουν, υποσχόμενοι ασφάλειαν. Εφύ
λαττον λοιπόν την αρμοδίαν περίστασιν, αλλά μία φυλακή
3, την οποίαν ο κυβερνήτης Δολφίνος έπρεπε να του έχη κατ'
και επιταγήν του στρατηγού Γραδενίγου, και προσδιωρισμένην
σ, δια θεσπίσματος της Βουλής, εμπόδιζε τους σκοπούς των.
» Δια των δώρων της πρώτης τάξεως των ευγενών συνωμο
σ των προς τον Δολφίνον, εδυνήθησαν ν' αποτραβίσωσι την
ο μικραν φυλακήν ενός δεκάνου και τεσσάρων στρατιωτών
» Δαλματών, και τότε έβαλθη εις ενέργειαν ή δευτέρα κλάσις

• των γειτονευόντων γεωργών, και αύτη εκίνησε την τρίτην
τ των Λακώνων .

.

. .

(1) "Ορα Γρασέτον αυτόθι .

.

.

.

.

.

.

.
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Τελειόνει δε την εκτεταμένην ταύτην σημείωσιν εις την
οποίαν παρασταίνεται ο τραγικός θάνατος του ενδόξου αν

δρός με περιστάσεις όλως διόλου εναντίας, από όσα πραγ

ματικώς

και αναφέρονται υπό των συγχρόνων και

συνέβησαν

εκφραζόμενος τοιουτοτρύπως ,

φ

θΥ

και

η

Εξαιρουμένων ολίγων, οι Πελοποννήσιοι όλοι επιάσθησαν

» και εφέρθησαν εις Κέρκυραν εις τα κάτεργα, έπειτα δέ ε
και στάλθησαν εις Βενετίαν κατ' επιταγήν του Κριτηρίου της
» καθοσιώσεως. Η Κόμισσα Χαρβούρη αναλαβούσα εζήτησε
» την καταδρομην των ενόχων αποστειλάντων, και η ιστορία
» της εγκληματικής ταύτης ερεύνης, την οποίαν ήρχισαν και
ρ

9)

/

:

9

μ'

-

εξηκολούθησαν διάφοροι ανθύπατοι (Proconsoli), προσθέτει

και ανέκδοτα . .

.

.

. . .

.

. .

.

.

. . .

.

. .

Ο πολυμαθής Παραβίας ήτον ικανός να εννοήση περισ
σότερον από ημάς την φύσιν της διηγήσεως ταύτης, αλλά το
δίκαιον μίσος, όπου ως τίμιος ησθάνετο κατά των αυθαι
ρεσιών τινών βενετών κυβερνητών της Επτανήσου, τον έκαμε
να την παραδεχθή και να την προσθέση εις την εγκωμια
στικήν διήγησίν του περί του ατυχούς συμπολίτου μας. Ποίος
όμως, γνωρίζωντας εποχας εκείνας, εις τας οποίας τόσον

ευκόλως εδύνατο ν' αφαιρεθή η ζωή εκάστου, την αδυναμίαν
των νόμων, και την φύσιν των τότε Λακώνων, δεν βλέπει φα
νερα ότι η διαδοθείσα αύτη φήμη έχει όλα τα χαρακτηριστικά
του πλάσματος:

-

Εαν τωόντι ήθελαν ευρεθή άνθρωποι τόσον μοχθηροί με
ταξύ των πλησιoχώρων ευγενών κτηματιών του Χαρβούρη,
οίτινες διά την βοσκήν των ζώων των, να επιθυμήσωσι τον

θάνατον τοιούτου ανδρός, τίς ή ανάγκη να ερεθίσωσι τους
γειτονεύοντας γεωργούς, και ούτοι τους Λάκωνας: Κατά το
τότε επικρατούν (όχι μόνον εις τας νήσους, αλλά και εις όλον

τον Κόσμον) κατάπτυστον πνεύμα, οι πολυκτήμονες ήσαν πε
ρικυκλωμένοι από πολλούς ετοίμους να συκόνωσι τας ζωας
εκείνων όπου αυτοί εδιώριζoν έφθανε λοιπόν μία απλή δια
ταγή εις ένα εκ των πολλών υπηρετών των, δια να υπάγη
εις την έρημον τοποθεσίαν του Λιβαδίου, όπου εκατοικούσεν

ο Μαρίνος, και να τον θανατωση, χωρίς ούτε κάν να γνωρισθή
ο φονεύς, ή και γνωριζόμενος χωρίς να έχη φόβον ποινής.
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Και τι άραγε εδύνατο εις τούτο να εμποδίση; Η οικο
γένεια του μεγαλοφυούς συμπολίτου μας, αλλ' αυτή περιωρίζετο
εις τέσσαρας αδελφούς, εκ των οποίων οι μεν δύω ετίμουν
τότε την πατρίδα εις τας καθέδρας του Παταυίου και εις
την βασιλικήν αυλήν της Γαλλίας, ο δε τέταρτος, ή δεν ευ
ρίσκετο εκεί, ή ήτον μικράς ηλικίας. Η καταδρομή τάχα
της Κυβερνήσεως, αλλ' ήξευραν ότι ήμπορούσαν να την α
ποφύγουν. Οι Λάκωνες λοιπόν εκινήθησαν εις την μιαιφονίαν,
από μόνην, ως προείπον, την επιθυμίαν της διαρπαγής, και
επομένως η φήμη της συνωμοσίας είναι φανερόν ψεύδος ε
λεγχόμενον από τα πράγματα. Μας πληροφορεί το πατριω
τικόν κίνημα του Κόμητος Κωνσταντίνου Χωραφά, και α
ποδεικνύει ότι μάλιστα ο Χαρβούρης ήγαπάτο από τους γει
τονεύοντας ευγενείς. Μάς βεβαιόνει ή φυγή των φονέων κατά
την ιδίαν νύκτα δια την πατρίδα των, και η σύλλειψίς των
(κατά τον σύγχρονον των πραγμάτων Ασσάνην, και κατά την
κοινήν μαρτυρίαν) την ακόλουθον ημέραν μεταξύ Κεφαλλη
νίας και Ιθάκης. Και ταύτα αποδεικνύουν ψευδέστατον επί
σης και ότι τους επαρακίνησαν εις τον φόνον, οι γειτονεύ
οντες υποσχόμενοι εις αυτούς ασφάλειαν. Διότι η ιδία των
φυγή μαρτυρεί ότι οι φονείς μάλιστα εφοβήθησαν την κα

ταδρομην

των πλησιoχώρων κτηματιών,
3

4

"

ρη

9

αλλέως ήθελαν
ι

κα

W

ταφυγει εις την προστασίαν των, ητις εις τας εποχας εκεινας

ήτον αρκετή να τους σώση και να τους επιτύχη ασφαλώς
τα μέσα της αναχωρήσεως.
Επίσης ελέγχεται ως φανερόν ψεύδος και το ότι δια των
δώρων κατεπείσθη ο Δολφίνος ν' αποτραβίση την φυλακήν
των στρατιωτών από την οικίαν του Χαρβούρη επειδή ήθε
λεν είσθαι αδύνατον να καταντήση εις τοιαύτην τόλμηνο
ώστε να συκωση μίαν φυλακήν, ήτις ήτον προσδιωρισμένη
με θέσπισμα της Βουλής, να διατηρή τήν ζωήν του Χαρ
βούρη, εαν δεν εγνώριζε τα περί αυτού φρονήματα της Κυ
βερνήσεώς του. Και αν, δια μίαν στιγμήν, ηθέλαμεν υποθέση
το εναντίον, δεν έπρεπε λοιπόν η Βουλή, μετά ταύτα, να τιμω
ρήση αυστηρώς την παρακοήν του Δολφίνου, δια την οποίαν

έθυσιάσθη ένας άνθρωπος τόσον επωφελής εις το Κράτος ;
πράγμα περί του οποίου δεν αναφέρει κανείς ότι έγεινε. Εξ
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εναντίας γνωρίζομεν ότι η Βουλή έβιάσθη να καταδικάση
εις θάνατον τους φονείς προτού να ζητηθώσιν υπό του
Σουλτάνου (1), και ότι αναγκαζομένη από τας ακαταπαύ
στους εγκαλέσεις της Κομίσσης Χαρβούρη, διέταξε πολλάκις

ν' ανοιχθή ή εγκληματική έρευνα της δολοφονίας, και ποτέ
δεν εγνωστοποιήθησαν τα εξαγόμενα της ερεύνης (2).
Ανακεφαλαιούντες λοιπόν τα πράγματα συνάγομεν, πρώ
τον, ότι η ευκολία με την οποίαν οι πλησιόχωροι κτηματία
έδύναντο να συκώσουν την ζωήν του Χαρβούρη, χωρίς να έ
χωσι χρείαν των Λακώνων, ή φυγή των φονέων την ιδίαν
νύκτα δια την πατρίδα των, χωρίς να διευθυνθώσιν εις ου
δένα των γειτόνων ευγενών, και η προειδοποίησις του Χω

ραφά,

είναι τόσα ιστορικά γεινόμενα εκ

τών

οποίων συνάγε:

ται αναγκαίως ότι η πρώτη αιτία του τραγικού θανάτου του

ατυχούς Χαρβούρη ήτον η ιδέα της διαρπαγής εκ μέρους
των Λακώνων, και ότι καμμία εκ των γειτονευόντων οικογε

νειών δεν ήτον ένοχος τοιαύτης μιαιφονίας.
Δεύτερον. . . . . . . .

(1) "Ορα Ασσάνην αυτόθι .

(2) Βλέπε σημείωσιν Παραβίου.

. . . . . . . .
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ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ (1), Περιηγητής, και κατά τον
πεπαιδευμένον Μορέλλην, Ιατρος μεγάλης φήμης, γνωστός εις
την Ελλάδα, Ασίαν, Συρίαν, και Αίγυπτον, και πολύ μάλ
λον εις την Δακίαν και Ρωσσίαν, ήκμασεν εις τας αρχάς
του ΙΗ'. αιώνος γεννηθείς εις την νήσον Κεφαλληνίαν, εξ ευ
γενούς καταγωγής, κατά το 1659 Ιαννουρίου 9. (2) Το αν

θηρόν της παιδείας εις τας βενετικάς μητροπόλεις, ή στέρησις,
ως προείρηται, των παιδευτικών καταστημάτων εις την νή
σονμας, και η κολακευτική ιδέα πολλών ν' αναθρέψωσι τα
τέκνατων εις την πρωτεύουσαν των κρατούντων, παρεκίνησαν
τους γονείς του να τον πέμψωσιν όντα ακόμη δεκαετή εις τα εν

Βενετία Γυμνάσια,

φύσις,

ητις μεχρι των ημερωνμας,
φαίνεται μεγαλόδωρος εις το χάρισμα της αγχινοίας προς
"Η

την εκτεταμένην των Πυλαρινών οικογένειαν, εχάρισεν εις τον
νέον Ιάκωβον τοιούτον πνεύμα, ώστε εις ολιγώτατον καιρού
διάστημα, ετελείωσε τα εισαγωγικά του μαθήματα και πλου
τισμένος με γνώσεις ήρχισε, κατά την θέλησιν των γονέων
του, την σπουδήν της Νομικής επιστήμης.
Μολονότι δε ή νομοδιδασκαλία δεν ήτoν ίσως μάθημα της

φυσικής του κλίσεως, το χάρισμα όμως της ευφυίας τον έκαμε
να προοδεύση ταχύτατα, διδαχθείς αυτήν πρώτον από εμπεί
ρους Δικηγόρους εν Βενετία και τελειοποιηθείς έπειτα εις το
λαμπρόν του Παταυίου Πανεπιστήμιον. Της αγχινοίας τα
γινόμενα είναι πολλάκις τοιαύτης φύσεως, ώστε ήθελαν είσθαι

(1) Εσφαλμένως από τινας συγγραφείς λέγεται Πυλαρίνης.
(2) Ορα Ν. Παπαδόπουλον Ηistoria Gimnasii Patavini Τom. ΙΙ.

ειum. 266. Και Ιάκωβον Μορέλλην operette. Wol. ΙΙ. Νοta della
pag 75.

-
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δυσπαράδεκτα, εαν ιστορικαί μαρτυρίαι δεν ήνάγκαζoν τον

νούν να πληροφορήται περί αυτών. Τοιαύτη φαίνεται η πρόο
δος του αγχινουστάτου τούτου νέου, όστις, κατά την βεβαίω
σιν των περί αυτού γραψάντων, διά να τελειώση τα εισαγω
γικά του μαθήματα με γνώσεις διαφόρων γλωσσών, και διά

νά κριθή άξιος του στεφάνου εις την Νομικήν επιστήμην,
δεν εχρειάσθη είμή εξ χρόνων σπουδήν, την οποίαν και ως
είρηται, ήρχισε δεκαετής ών. (1)
Αναδειχθείς δε Νομοδιδάσκαλος εις το δέκατον έκτον έτος
της ηλικίας του καταβαίνει εις την πατρίδα, όπου τον επρο

σκάλουν οι γονείς, αλλ' η όψις

των

πραγμάτων και

τής

επι

στήμης ή κατάχρησις αντιτείνουσαι εις τον ζωηρόν και τί
μιον χαρακτήρατου τον ήνάγκασαν να εγκαταλείψη της δικη

γορίας το στάδιον, με απόφασιν να γείνη μάλλον οπαδός της
ιπποκρατικής τέχνης. Πληροφορήσας λοιπόν και τους γονείς
του εις τούτο επαναστρέφει εις το Παταύίον και αφιερούται
εις την σπουδήν της Ιατρικής. Η ολιγοχρόνιος δε ενασχό
λησίς του, η μεγάλη εμπειρία, και η θερμή αγάπη, όπου
πάντοτε έδειξεν εις την επιστήμην ταύτην, μάς πληροφορούν
ότι η φύσις τον επροσκάλει τωόντι εις το είδος τούτο των
γνώσεων διότι, κατά τους βιογράφους του, μετα δύω χρόνων
σπουδήν, έλαβε και της Ιατρικής τον στέφανον.
Δυσαρεστημένος δια τας εις την πατρίδα αλληλομαχίας και
κυριευθείς από την επιθυμίαν μιας περιηγήσεως απεφάσισε να πε
ριέλθη τους τόπους εκείνους, όπου ήκμασαν ποτέ διάφορα τέχναι
και επις ήμαι, και εις τους οποίους, ή έσώζοντο λαμπρα της αρ
χαίας των δόξης λείψανα, ή η φύσις εδείκνυεν όλην την δυ
νατην καλλονήν της. Φυγών εκ της Ιταλίας λοιπόν μετέβη

εις την Ελλάδα, δια να επισκεφθή πρώτον την γήν εκείνην
την οποίαν είχον εκλέξη ποτε αι Μούσαι, ως κατοικίαν των

(1) "Ορα Giornale dei Letterati d' Italia Compilato da Αpostolo
Ζeno. Vol. 31. pag. 332. - Βλέπε Παπαδόπουλον αυτόθι. - Παρά
βαλε και Ιωάν - Πέτρον Νικέρoνα Μemoirs pour servir a !' histoire

aes hommes illustres. Vol. 15. pag. 51. Ρaris. ιδε και Μελέτιο»
Εκκλη, Ιστορ. Τόμ. Δ', σελ. 148.
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και καθιέρωσεν ή κόνις των μεγάλων ανδρών της αρ
χαιότητος.
Μετά την ακριβή παρατήρησιν της μητροπόλεως Ελλάδος,
μετέβη εις την πατρίδα του Μίνωος Κρήτην, όπου κατά
πρώτον ήρχισε να μετέλθη τον Ιατρον, δια να συνάξη τα
αναγκαία της περιηγήσεως έξοδα.

Η ευτυχής έκβασις των θεραπειών του και η διαδοθείσα
φήμη της εμπειρίας του έπληροφόρησαν τον Ισμαήλ Πασσάν
Κυβερνήτην της νήσου να τον λάβη ως αρχιατρόν της αυ
λής του με γενναιον μισθόν θέσις ήτις τον εσύστησε πολύ

περισσότερον και έχορήγησε προς αυτόν αφθονοπάροχα μέσα.

Ων όμως, ως φαίνεται, ολίγον φιλοχρήματος, μετά παρέλευ
σιν τεσσάρων χρόνων, αναχωρεί εκείθεν και μεταβαίνει εις
την ποτέ βασιλεύουσαν Κωνσταντινούπολιν, εις την οποίαν

ή φύσις επεσώρευσε τόσον τα δώρατης. Ενταύθα δε περιερ
γαζόμενος τα αξιοθέατα αντικείμενα της τέχνης και της

φύσεως, και μετερχόμενος το επάγγελμα του Ιατρού μέχρι
των 1684 απελάμβανε μεγίστην υπόληψιν, ήτις τον προη
τοίμασε νέαν ύψωσιν διότι λαβων την αυθεντείαν τής Βλα
χίας ο πρίγγιψ Καντακουζινός, και κινούμενος από την παρα
πάντων φημιζομένην αξίαν του τον έλαβεν ως Ιατρόν του. Με
ταξύ όμως της κοινής του υπολήψεως ενθυμήθη την φίλην πα
τρίδα, και βιαζόμενος από την συγγενικήν αγάπην, μετά τρειών
χρόνων παρέλευσιν, παραιτεί την επικερδή και έντιμον εκεί
νην θέσιν και επιστρέφει εις Κεφαλληνίαν αλλ' ευρων ήδη
αποθαμμένον τον πατέρα του δεν έμεινεν εκεί, ειμή ένα χρό
νον. Κατά το 1687 αναχωρήσας πάλιν εκ της πατρίδος
μετέβη εις την Γερμανίαν, και εκείθεν εις το ρωσσικόν βα
σίλειον, όπου, αμέσως ηύρε τύχην λαμπροτέραν της πρώτης. Ε.
πειδή δε ή εύκολος επιτυχία των υψηλών θέσεων εις τόπους,

καθ' ούς το άτομον ακόμη αγνοείται (και επομένως είναι στε
ρημένον προστασιών και μέσων, δι ών επιτυχαίνονται ως επί
το πλείστον οι προβιβασμοί), πρέπει να θεωρήται αναντιρρήτως
ως αποτέλεσμα εξόχων προτερημάτων, τα οποία διαφημιζόμενα
κατασταίνουσι παντού σεβαστόν τον άνθρωπον και τον προετοι
μάζουσι την δόξαν, έπεται, ότι πραγματικώς υπήρχεν εις τον
συμπολίτην μας Πυλαρινόν, όση αξία αποδίδευται εις αυτόν
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υπό πολλών και δια τούτο, μόλις έφθασεν εις το βωσσικόν
Κράτος, έλαβεν αμέσως την ένδοξον θέσιν του βασιλικού
αρχιατρού Πέτρου του μεγάλου. (1).
Αλλ' όσον η ύψωσις αύτη υπέσχετο προς αυτόν λαμπρότητα
τύχης, τόσον εναντιείτο ή κράσις του και το κατάψυχρον της
Ρωσσίας κλίμα. Φύσει αδύνατος και επιρρεπής εις ασθενείας,
ήσθάνθη όλον το βάρος ενός τόπου τόσον διαφόρου από την
γήν της γεννήσεώς του και εκείνης εις ην ανετράφη. "Οθεν
αναγκαζόμενος εκ τούτου δεν έμεινεν εις την βασιλικήν αυ
λήν ειμή εν μόνον έτος, μετά το ποίον μετέβη πάλιν εις την

πατρίδα (2). Η φήμη όμως των γνώσεών του, και εξαιρέτως
ή ιατρική εμπειρίατου γνωριζομένη πολύ εις την Ιταλίαν
(3), δεν άργησε να τον προσφέρη νέαν και επίσης έντιμον
ύψωσιν. Ο Δουξ Φραγγίσκος Μοροζίνης εκλεχθείς τετάρτην

φoραν αρχιναύαρχος και πληρεξούσιος των εν τη Ανατολή
βενετικών δυνάμεων, έκραξεν αυτόν εκ Κεφαλληνίας, και
τον έβασταξεν ως ιατρόν και συνοπαδόντου, έως εις τα 1694.

Αποθανότος όμως, κατά

την

εποχήν ταύτην, του Μοροζίνη,

επέστρεψεν πάλιν ο Ιάκωβος εις Βενετίαν. Εντεύθεν δε α

ναχωρήσας μετέβη εκ δευτέρου εις Βλαχίαν, όπου επροσκλή
θη αμέσως ως αρχιατρός του πρίγγιπος της Σερβίας εις
του οποίου την δούλευσιν έμεινεν έτη τέσσαρα .
Νέα δε επιθυμία της πατρίδος τον ηνάγκασε να παραι
τηθή και να γυρίση εις Κεφαλληνίαν, όθεν, μετά ένα χρόνον
μετέβη εκ νέου εις Βενετίαν. Εντεύθεν πάλιν αναχωρήσας
επέρασεν εις Λιβόρνον, και εκείθεν εις Σμύρνην, και εκ
δευτέρου εις Κωνσταντινούπολιν, όπου έμεινεν έως εις τα
1701 (4).

(1) Κατά λάθος ο πολυμαθής Βιβλιοθηκάριος, Μορέλλης τον λέγει
αρχιατρόν του Ιωάννου αδελφού και συμβασιλέως Πέτρου του Μ. αλλ'

αυτός δεν έζούσεν, όταν ο Πυλαρινός έγεινεν αρχιατρός της ρωσσικής
αυλής

(2) "Ορα Νικέρωνα αυτόθι.
(3) Ιδε Μορέλλην εν αρχή της αναφερθείσης σημειώσεως.
(4) Βλέπε Ζένον αυτοθι. - Παραβαλε και Παπαδόπουλον αυτόθι.
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Μολονότι δε μία ζωηρότης του πνεύματος, εις την οποίαν
κατασταίνεται οχληρα ή πολυχρόνιος παράστασις των αυτών
αντικειμένων, και μία αδιαφορία των εντίμων θέσεων και του
κέρδους κατέσταινε τον ένδοξον τούτον συμπολίτην μας κατα
φρονητήν των λαμπρών περιστάσεων, η μεγάλη του όμως φήμη
και τα πνευματικά του χάρισματα τον κατέσταινoν παντού
επιθυμητόν. "Οθεν ο προρρηθείς πρίγγιψ των Σέρβων επρο
σκάλεσεν αυτόν εκ δευτέρου ως αρχιατρόν του με μισθόν
1500 φλωρίων τον χρόνον. (1) Μόνη, ως φαίνεται, ή επι
θυμία του να συνάξη χρηματικήν τινά ποσότητα δια τα
αναγκαία έξοδα της διαμονής του όπου περισσότερον ευαρεστεί

το, τον έκαμε να δεχθή την πρότασιν του πρίγγιπος διότι δεν
έμεινεν εις την αυλήν του ειμή τρία μόνον έτη. Μετά ταύτα
δε παραιτήσας υπέστρεψε πάλιν εις Κωνσταντινούπολιν, όπου
εκάθησεν έτερα τρία έτη απολαμβάνων το σέβας των εκεί
ευρωπαίων και των πεπαιδευμένων πολιτών.
Εις την εποχήν ταύτην έκαμεν ενταύθα, ομού με έτερον
Ε"λληνα Ιατροδιδάσκολον τον Εμμανουήλ Τιμόνην, την ε
πιστημονικήν παρατήρησιν της μεγάλης και ανθρωποσωτηρίου
ανακαλύψεως του κεντρώματος της φυσικής εύλογίας (inoca

lazione ael νεjolo) ήτις προ

τής

δαμαλίδος (vaccino), έ

σωσεν από την καταστροφην της τρομερας εκεινης νοσου τοσα

μιλλιόνια ανθρώπους.
Είναι γνωστόν, ότι μεταξύ των πολλών και μεγάλων δυ
στυχιών, τας οποίας επροξένησεν εις την ανθρωπότητα ή προ
σέγγισις και μετάβασις των βαρβάρων Σαρακινών, και Ο
θωμανών εις την Ευρώπην, η μεγαλητέρα ήτον ότι, κατά
τας θεωρίας των ιατρών, απ' αυτούς μετεφέρθη κατά πρώτον
από την Αίγυπτον εις τα ευρωπαϊκά μέρη, και μετά ταύτα
διεδόθη και εις τα της Αμερικής, και εις τον λοιπόν κόσμον,
η φρικώδης της ευλογίας ασθένεια (2).

(1) "Ορα Ζένον και Νικέρωνα αυτοθι.

(2) Βλέπε εγκυκλοπαιδείαν της πρακτικής Ιατρικής μεταφρασθείσαν εκ του
Αγγλικού εις την Ιταλικήν γλώσσαν, υπό του Ιατροδιδάσκαλου Αλοησίου
Μικελόττη. φακελλ. 28. σελ. 4536, και εφεξής, έκδοσις Λιβόρνου 1842.
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Τα ελεεινα και απειράριθμα θύματα της όλεθρίου ταύτης
νόσου, η ταχεία εξάπλωσίς της, δια την επιδημικήν και
μεταδοτικήν φύσιν της, εις όλον τον κόσμον, έσυραν την
προσοχήν όλων των μεγάλων ιατροδιδασκάλων να σπου
δάσωσι τα φαινόμενα και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά
της σκληροτάτης ταύτης μάστιγος, από την οποίαν κατε
πληγόνετο τόσον η ανθρωπότης, μήπως δυνηθούν να εύρωσι
κανεν μέσον απαλλαγής. Χίλιοι χρόνοι επέρασαν εις μα
ταίαν σπουδήν των ιατρών και καμμία θεραπεία του κα
κου δεν ευρίσκετο. Αι θεωρία του περιωνύμου Σίδναμ
(Sydenham), το σύστημα του Βοεραυίου (Βoerhave), και
άλλων ενδόξων ανδρών, ήσαν ανωφελή. Τα νοσοκομεία
της ευλογίας ήσαν μάταια η τρομερα νόσος περιπαίζουσα
όλα ταύτα εις τας πολυδακρύτους περιόδους της επρόσβαλε
τρομερά όλας τας ηλικίας των ανθρώπων. Η ωραιοσχημά
τιστος του ανθρώπου μορφή μετεβάλλετο εις λυπηρόν αντικεί

μενον. Η όλη επιφάνεια, των ανθρωπίνων μελών σκεπαζομένη
από συρρευτικά, η ήμισυρρευτικά, η διεσπαρμένα εξανθήματα,
και κατασταινομένη φλογοειδείς, εμαρτύρει εις τινας την ε

σωτερικήν καύσιν των ευγενών σπλάγχνων των. Αφανώδης
δύσπνια συνωδευμένη με βραχνώδη βήχα, αίμετοι βίαιοι
και πολλάκις αιματεροι, παρακολουθούμενοι από παραλογι
σμούς και ανήσυχον αδημονίαν, επροκήρυττον άλλους ελεινα
θύματα αναποφεύκτου θανάτου. Φόβοι αναίτιοι, υποψίαι ά

κυροι, γενικαί ατονία και βίαιος προοδευτικός πυρετός επρομή.
νυον εις τούτους, ότι ήπλωσεν ή θηριώδης νόσος ήδη και εις τον

εαυτόν των τους σκληρούς όνυχας της. Εις μάτην εζήτεις πλέον
εις τους δρόμους των πόλεων και εις τας οικίας τα ωραιο
πρόσωπα και τρυφερα βρέφη αυτά εθερίσθησαν ανιλεώς από
το δρέπανον την ευλογίας, και σωρηδόν ενταφιάσθησαν άωρα
εις την γην. Οι πόροι του γάλακτος εκλείοντο εις τους μα
στους των αθλίων μητέρων, και πικρά δάκρυα έτρεχον από
τους οφθαλμούς των. Στεναγμοί συγχεόμενοι με τους κλαυθ
μούς εις πλήθος οικιών εγνωστοποιούσαν την θραύσιν και
την πληθύν των θυμάτων. Μαυροστολισμοί, άνθρωποι επιζή
σαντες άφωνοι, ή τυφλοί, ή παραμορφωμένοι, και λυπηρά

ερήμωσις των πόλεων ώμολόγουν ότι εκείθεν μετέβη ή σκλη
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ροτάτη μαστιξ της ευλογίας (1). Η ανθρωπότης έπασχε με
γάλως, και ένας γενικός φόβος εκατακυρίευε πανταχού, εις

εκάστην της νόσου περιόδου, χωρίς να επινοηθή από τας
ιατρικας σχολας και τα πολυειδή συστήματα κανεν μέσον
δραστήριον, και ικανόν, να εμποδίση την καταστρεπτικήντης
πρόοδον. (2).

Εις την γενικήν όμως ταύτην απελπησίαν, ή μήτηρ του
Ιπποκράτους Ελλας, αν και στερημένη τότε Πανεπιστημίων,
έμελλε να δώση προς την πάσχουσαν ανθρωπότητα το μέσον
δια του οποίου εμποδίζοντο τα ελεεινά της νόσου αποτελέ
σματα και δύο Έλληνες, ο ημέτερος Πυλαρινός, και ο ρη
θείς Τιμόνης, ήσαν οι πρώτοι, οι τινες ειδοποίησαν περί τούτου
την λοιπήν Ευρώπην.
Η φύσις, ήτις έδειξεν εις τον άνθρωπον τον τρόπον δι ου
γ

γ
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έδύνατο να αναπληρή τας χρείας του, και εκ των πλουσίων
της κόλπων έχορήγησεν εις αυτόν αφθονοπάροχα μέσα δια
να προλαμβάνη την πρόοδον τής ασθενικής καταστάσεως του
οργανισμου του, ώδήγησεν εις την Θεσσαλίαν τινα των εκει
4

-

"

4

-

-"

κατοικων να επινοηση το κεντρωμα της εύλογίας. Δια της

σωτηρίου ταύτης εφευρέσεως, όχι μόνον επρολαμβάνετο ή δευ
τέρα προσβολή της νόσου, αλλά και εμετριάζετο η ποσότης
της χύσεως (eruzione) περιωρίζετο όλη η δύναμίς της εις
την επιδερμικήν επιφάνειαν του σώματος τα ευγενή σπλάγ

χνα, και η εσωτερική οικονομία του οργανισμού έμεναν α
βλαβή, και ούτω επρολαμβάνετο ο θάνατος και τα λοιπά ελεει
νάτης αποτελέσματα. Εκ της Θεσσαλίας μετέβη ή εφεύρεσις

(1) Κατά την μαρτυρίαν Ισπανού τινός Ιστορικού, εισαχθείσα ή τρσ
μερα αύτη νόσος εις το Μεξικoν, κατα το 1517, εις μόνον το βασίλειον

τούτο εθέρισεν, εις ολιγωτατον καιρού διάστημα, τρία ήμισυ μιλλιόνια.
(Ορα εγκυκλοπαιδείαν της πρακτικής ιατρικής αυτόθι. - Παραβάλε και

Ροβέρτσονα (Robertsons') Ιστορ, της Αμερικής τόμος Δ'. σελ. 3.)
(2) Τόσος ήτον ο φόβος των ανθρώπων και η αμηχανία των, ώστε κα
τέφευγον και εις γελοίας τινας δεισιδαιμονίας. Ο Αγγλος Προφέσωρ της
Γατρικής Γρεγόρης (Gregory) αναφέρει ότι εις το βρετανικόν Μουσείον
διατηρείται εν χειρόγραφον, υποτιθέμενον του δεκάτου αιώνος, περιέχον
εξορκισμούς κατά της ευλογίας. ("Ορα εγκυκλοπαιδ. αυτόθι.)
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εις την λοιπήν Ελλάδα, εις την Θράκην, και ακολούθως εις

την Κωνσταντινούπολιν όπου, κατά το 1709, δύω γυναίκες
ελληνίδες εκήρυττον και εκτελούσαν το κέντρωμα, δια την
τότε ακολουθούσαν θηριώδη προσβολήν της ευλογίας. (1).

Είναι άξιον λύπης ότι μία μεμπτη δεισιδαιμονία κατα
κυριεύουσα τους Ιατρούς στερεί την επιστήμηντων από τας

γνώσεις βεβαίων τινών αντιδότων εις πάθη δεινά του λυμ
φατικού, και άλλων συστημάτων. Εις τα πάθη ταύτα πολ

λάκις, ενώ ένας πολυμαθής ιατρός αμηχανεί, και ζητεί μα
ταίως από τας θεωρίας της σχολής να εμποδίση την προο
δόντων, ένας αμαθής χωρικός, η μία γυνή, οδηγούμενοι από
την πείραν, ή πατροπαραδότως, έχουσιν έτοιμον το αντίδοτον
και αρπάζουσιν από τους όνυχας του θανάτου πληθυναν

θρώπων. Πόσον ήθελαν αυξήσει τας γνώσεις της ανθρωπο
σωτηρίου ιατρικής, ως προς τας ιαματικας ιδιότητας πολλών
βοτάνων, και ποίαν ωφέλειαν της ανθρωπότητος δεν ήθελαν

(1) Τινές αναφέρουσιν, ότι το κέντρωμα της ευλογίας ευρέθη πρώτον
εις τας παραλίους πόλεις της Κασπίας θαλάσσης άλλοι, εις την Κιρκα
σίαν, άλλοι εις την Γεωργίαν, και άλλοι εις την Κίναν, και Ινδοστάν.

Οτι όμως ταύτα είναι άστατοι υποθέσεις, και ότι εκ της Ελλάδος εδόθη
και το καλόν τούτο. εις την λοιπήν Ευρωπην, δύναται να πληροφορηθή
καθείς εκ των εξής λόγων του Αγγλου Προφέσορος Γρεγόρη .
» Υπoτέθη (λέγει) ότι έλαβε την αρχήν του (το κέντρωμα) από τας

» παραλίους χώρας της Κασπίας θαλάσσης, της Κιρκασίας, και της Γε
» ωργίας αλλ' η γνωμη αύτη δεν επιστηρίζεται εις αξίας αυθεντείας.
» Ούτε δυνάμεθα να δωσωμεν πίστιν μεγαλητέραν εις τήν γνώμην, ότι η

» αρχαιότης του κεντρώματος κατάγεται από την Κίναν και απο το Ιν
» δoστάν. Αι πρώτα μας ειδήσεις είναι εκ της Κωνσταντινουπόλεως, όπου
» περί τα τέλη του ΙΖ. αιώνος, πρέπει να νομίζεται ότι έλαβε το κέν
» τρωμα την αρχήν του » . (εγκυκλοπαιδ. Πρακτ. Ιατρικ. σελ. 4539. -"Ορα
και Βοφαντην, λεξικόν των αρχών, εφευρέσεων, και ανακαλύψεων, εις τας
τέχνας και Επιστήμας. Τόμ. Γ'. σελ. 1327. Μεδιόλ. 1830.)

Ο αυτός διηγείται ότι ο Τιμόνης και Πυλαρινός ήσαν, ως θέλομεν
ειπεί, εκείνοι, οι τινες εγνωστοποίησαν, ο πρώτος εις την Αγγλίαν, και ο
δεύτερος εις την Ιταλίαν την σωτηριώδη ταύτην εφεύρεσιν, και ότι και

αι δύο περιγραφαίτων εξεδόθησαν εις τας φιλοσοφικας ύποθήκας (όρα εγ
κυκλσπ, αυτόθι).
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κάμει, εάν ηκολούθουν τα βήματα των πρακτικών εκείνων
χωρικών,

ή γυναικών! Από τους. αμαθείς μαθητάς τής πεί,

ρας γνωρισαντες τα βέβαια εκεινα αντίδοτα έδύναντο οι
ιατροι να τα γνωστοποιήσωσιν επιστημονικώς καμνοντες εις
αυτα τας αναγκαίας αναλύσεις. Αλλ' επειδή ο χωρικός ε
κείνος, ή εκείνη η γυνή είναι αμαθείς και δεν έχουσι πολυ
σφράγιστα και μεμβρανώδη διπλώματα δεν παραδέχονται
τάς ιάσεις των, ούτε κινούνται καν από περιέργειαν να εξε
τάσωσι με ποια μέσα κατώρθωσαν τας θεραπείας των παθών,
τα οποία έπερίπαιζον της σχολής τα συστήματα.
Και το χείριστον, ότι πολλάκις ανεξετάστως εναντιούνται,
και εμποδίζουν, όσα ή πείρα αποδεικνύει μέσα σωτήρια.
Οι ακαδημαϊκοί της Αγγλίας δεν επαραδέχοντo, δια πολ
λους χρόνους, την σωτηριώδη εφεύρεσιν του κεντρώματος της
ευλογίας (μ' όλον ότι έβλεποντας μεγάλας ωφελείας της)
διότι ήτον επινόησις αμαθών γυναικών. Ο μεγάλος της αν

θρωπότητος ευεργέτης Ιατροδιδάσκαλος Γέννερος (Jenner) ο
γνωστοποιήσας την δαμαλίδα (vaccino), ενώ ακόμη ήτον
σπουδαστής, ανέφερε πολλάκις προς τον εν Λονδίνω Προφέ

σορα της Ιατρικής Ιωάννην Χούντερον (Ηunter) όσα ή
κουσε παρα των χωρικών περί των ωφελειών του σωτηρίου
τούτου φαινομένου, αλλ' ο σοφός ούτος Προφέσωρ δεν έδωκε
καμμίαν ακρόασιν εις τους λόγους του μαθητού του, διότι
τον ανέφερε θεωρίας χωρικών (1). Κατ' ευτυχίαν όμως της
ανθρωπότητος, ενίοτε Ιατροί τινές, ελεύθεροι από την δεισι
δαιμονίαν, δεν κρίνουν αναξίας προσοχής των πρακτικών
τας ανακαλύψεις. Τοιούτοι, προ του Γεννέρου, εφάνησαν ο

προρρηθείς Τιμόνης και ο ένδοξος συμπολίτης μας Πυλαρινός,
Οι δύω ούτοι ευρεθέντες εις Κωνσταντινούπολιν, καθ' όν
καιρόν μία Θεσσαλίς, και μία εκ Θεσσαλονίκης γυνή (2),
εις περιστάσεις φθοροποιού επιδημίας της νόσου, έκαμνον τε

ράστια δια του κεντρώματος, αφιέρωσαν την προσοχήντων
και εξετάσαντες εύρον την ανακαλυψιν σωτηριώδη. Με φι

(1) "Ορα Εγκυκλοπαιδ. της Πρακτικ. Ιατρικ, αυτόθι.

(2) Βλέπε Βοφάντην, Λεξικόν Τόμ, Γ. αυτόθι.
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λάνθρωπον φιλοτιμίαν παρετήρουν την καθημερινήν πειραν της

εφευρέσεως, και παρεκίνουν τους ερωτώντας αυτούς εις την παρα
δοχήν της. Ερωτηθείς ο ημέτερος Πυλαρινός, παρά τινος φί

λου του μεγαλεμπόρου Έλληνος επωνομαζομένου Γαρόφανου,
οποίαν γνώμην είχε περί του κεντρώματος της εύλογίας, και αν

τον συμβουλεύη να κεντρώση και τα τέσσαρα τέκνα του, ώμολό
γησεν ειλικρινώς ότι οι ιατροί δεν γνωρίζουσι παντελώς την
νέαν ταύτην εφεύρεσιν. Ομιλήσας όμως μετά της μιάς γυναικός,
και ακούσας τον τρόπον καθ' όν εκείνη εξετέλει το κέντρωμα,
όχι μόνον παρεκίνησε τον ρηθέντα φίλον του να τα κεντρώση,
αλλά και, αφού έκαμε προς αυτά την αναγκαίαν προπαρα
σκευαστικήν θεραπείαν των καθαρισμών, παρεστάθη εις την
εργασίαν και τα επισκέπτετο συχνάκις, δια να παρατηρή
τα φαινόμενα, έως την τελείαν ανάρρωσίν των.
Μία αλληλοδιάδοχος σειρά πειραμάτων λοιπόν εβεβαίωσε
τον μεν Τιμόνην να γράψη, κατά το, 1713, ως μαθητής και
μέλος του Πανεπιστημίου του Οξφόρτ, προς τον Αγγλον
Τατροδιδάσκαλον Βόδβαρό (Woadward ) περί της εφευ
ρέσεως ταύτης, τον δε Πυλαρινόν να την κοινοποιήση προς
έτερον "Αγγλον φυσιολόγον και Ιστορικόν, τον Γυλιέλμον
Σεράδ, (Guglielmo Serhad) όντα Πρόξενον εν Σμύρνη άν
δρα γνωστόν εις τους πεπαιδευμένους δια την βοτανικήν
εμπειρίαν του και δια τα συγγράμματάτου της αρχαίας, και
φυσικής ιστορίας. Εκ τούτου δε παρακινηθείς να εκδώση
εις φώς την περιγραφήν και τα ευτυχή αποτελέσματα της
τόσον κοινωφελούς ταύτης εφευρέσεως μετέβη εις Βενετίαν,
όπου κατά το 1715 εξέδωκε περί αυτής Λατινιστί μίαν εκ
τεταμένην πραγματείαν, υπό τον τίτλον, και Νova et tuta

» Μethodus Variolam excitandi per Τransplantationem,
» nuper inventa, et in usum tracta, qua rite per acta,

» immunia in posterum praeservantur ab hujusmodi con
» tagίο corpora ».
» Νέα και ασφαλής μέθοδος του ερεθίζειν την ευλογίαν δια
και κεντρώματος, νεωστί ανακαλυφθείσα και κατά συνήθειαν
και εκτελουμένη, δι ής προφυλάττονται τα σώματα αβλαβή από
ο τοιούτον κολλητικόν πάθος.

Εις την πραγματείαν του ταύτην, έπειτα από μίαν εκτε
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ταμένην και πολυμαθή εισαγωγήν, εκθέτει τα ακόλουθα.
Κατά πρώτον επισύρει την προσοχήν των αναγνωστών πα
ρασταίνων ότι η νεοφανής μέθοδος του κεντρώματος της φυ
σικής ευλογίας, άγνωστος εις τας παλαιάς και νέας σχολας
της Ιατρικής, μ' όλον ότι επενοήθη από ανθρώπους αγνοούν
τας όλως διόλου την ιπποκρατικήν τέχνην, και τελείως αμα

θείς, εκτελείται όμως και έχει

αποτελέσματα μιάς τεχνι
κωτατης ιατρικης ενεργειας. Ομολογεί ακολούθως οτι αγνο:
ειται το ονομα του πρωτου εφευρετου, αλλά βεβαιόνει ότι η
τα

εφεύρεσις έγεινεν εις την Ελλάδα, και εξαιρέτως εις την
Θεσσαλίαν. Εντεύθεν δε προχωρήσασα από χώρας εις χώραν,

έφθασεν εις. Κωνσταντινούπολιν, όπου έμεινε καιρόν πολύν
αποκρυφος, έως ότου μια τρομερά προσβολή της νοσου παρε:
κίνησε γυναίκας τινας ειδήμονας να την βάλωσιο δια το

κέρδος, εις πράξιν. Εκθέτει την περί ταύτης ερώτησιν του
προρρηθέντος φίλου του Γαροφάνου, και ότι μετά τρείς ημέρας
εφέρθη έμπροσθέν του παρά του ρηθέντος, κυρίου μία γυνή
ρ/

β'

η

η

1

-

Ελληνις, ήτις εφανέρωσε προς αυτόν την εποχήν, τον τόπον,
και όλην την σειραν των περιστάσεων της εφευρέσεως. Πα

ρέστησε τον τρόπον καθ' όν εκτελείτο το κέντρωμα, τα φαι
νόμενα, και τα ευτυχή αποτελέσματα. Τον εδιηγήθη απει

ράριθμα, παραδείγματα εφαρμογής, και μίαν πληθύν ατόμων
εις τα οποία η πείρα απεδείκνυε τα σωτηριώδη γινόμενα
της εφευρεσεως.

-

Διηγείται λοιπόν ο Πυλαρινός ότι πληροφορηθείς περί του
πράγματος, και ξανοίγων εις την εργασίαν και την φύσιν,
του κεντρώματος λόγους αποδεικτικούς της ωφελείας του,
παρεκίνησε τον Γαρόφανον να κεντρώση τα τέκνα του έμ
προσθέν του και ότι εκ των τεσσάρων, όπου εκεντρώθησαν,
τα τρία έκβαλαν ολίγην εσπαρμένην ευλογίαν, και μετά μίαν
εβδομάδα ήσαν ελεύθερα. Το τέταρτον όμως, έχον μεγαλη
τέραν ηλικίαν, ήσθένησε βαρέως και δια το κακόχυμον της
κράσεώς του, και δια τον παρημεληθέντα αναγκαίον προκα
θαρισμόν αλλ' ότι και αυτό, μετά παρέλευσιν δεκατεσσάρων
ημερών, ήτον εκτός κινδύνου. "Οτι ή ευτυχής, έκβασις των

τέκνων του γνωστού και εν υπολήψει Γαροφάνου επληροφόρησε
πολλούς των ευγενών να εφαρμώσουν το κέντρωμα εις τας
4.
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οικογενείας των, εκ της επιτυχίας των οποίων έγεινε πολυσέ
βαστον και παρεδέχθη ακολούθως, ως και από τους δεισι
δαιμονεστέρους Τούρκους, οι τινες αποδίδουν τα πάντα εις το
πεπρωμένον.

Μεταβαίνει ακολούθως, ν' αποδείξη ότι εις το κέντρωμα
δεν υπάρχει ούτε αγυρτία, ούτε δεισιδαιμονία τίς, ώς εις
τα αδόμενα περί του μαγνητισμού, ή της συμπαθείας, αλλ'
ότι αυτό είναι μία καθαρά και φυσική ενέργεια . Εκθέτει
τον τρόπον και τα αίτια, δια τα οποία, κατά φυσικόν λόγον,

συμβαίνει τούτο έπειτα περιγράφει την μορφήν των φαινομέ
νων και τίνι τρόπω εξετέλει ή γυνή εκείνη το κέντρωμα της
ευλογίας. Εκλέγουσα (λέγει) τον καιρόν του χειμώνος, όστις
εις το κλίμα της Ελλάδος δεν είναι τόσον ψυχρός, συνάζει
το έμπιον (la marcia) από την ευμενεστέραν ευλογίαν (vajolo
Denigno) και από εν σώμα το πλέον υγειές και ευσχημάτι
στον. Το εγχέει εις μίαν μικραν φυάλην υελίνην καθαρωτά
την και ζεσταμένην, και κλείoυσα αυτήν ερμητικώς την βα
στα εντός του κόλπουτης δια να την θερμαίνη και ούτω την
φέρει , όπου μέλλει να εκτελέση το κέντρωμα . Κλείει τον
κεντρωθησόμενον εις ένα κοιτώνα εύκρατον και μη προσβα

λόμενον υπό του αέρος. Τον εκκεντά πλαγίως με μίαν βε
λώνην εις το μέτωπον εις το πωγώνιον, εις τα μάγουλα, και

εις τα μετακάρπια των χειρών και των ποδών, και εγχέουσα
εις τα τρυπημένα μέρη το ήδη έτοιμον έμπιον, τα δένει ασ
φαλώς και προστάζει τον κεντρωθέντα να μην ξήση και να

μην βρέξη τα μέρη ταύτα, Τελευταίον παραγγέλλει μίαν α
κριβεστάτην δίαιταν εμποδίζουσα τον οίνον, τα κρέατα, και
τον ζωμόν, έως την τεσσαρακοστήν ημέραν επιλέγουσα ότι

εις τους παραβιάσαντας την ακρίβειαν της διαίτης ανανεω
θησαν τα σπυρία της εύλογίας και μάλιστα εις τους οφθαλ

μούς, και ανεφάνησαν συμπτώματα επικίνδυνα.
Εις ταύτα παρατηρεί ο Πυλαρινός ότι εκτός του χειμώ

νος, είναι αρμοδία δια το κέντρωμα και η ανοιξις. Θεωρεί
ότι η κέντρωσις είναι καλήτερον να γείνεται είς μέρη κρε
ώδη, ως ολιγώτερον υποκείμενα εις τον πόνον και εις την
φλόγωσιν. Διηγείται ότι γενομένου του κερτρώματος δεν πα

ρατηρείται εις όλους ταυτότης χρόνου ως προς την αναφάνη
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σίν της εύλογίας, ούτε ταυτότης συμπτωμάτων, αλλ' εις τινας
εκχύνεται ταχέως και εις άλλους βραδύτερον, κατά την ιδιο
συγκρασίαν, κατά τον χαρακτήρα, και κατά την ηλικίαν
εκάστου. Συνήθως όμως παρρησιάζεται την έβδόμην ημέραν
και ενίοτε, αλλά σπανίως, την αυτήν ημέραν. "Οτι τα συμπτώ
ματα παραλλάσσοντα κατά την διαφοραν των ατομικών χα

ρακτήρων, των χυμών, του αίματος, και κατά την ατομικήν
προδιάθεσιν του καθ' ενός, όμοιάζουν με τα συνήθη συμπτώ
ματα της νόσου, όμως πολλά μετριώτερον. Αναφέρει ότι η

εντέχνως

ερεθιζομένη

ευλογία είναι, ως επί το πλείστον, από

το είδος των σποράδην αναφαινομένων και ολιγάριθμος, μη
υπερβαίνουσα συχνάκις τα δέκα σπυρία, ή τα είκοσι, ή τα
τριάκοντα, και σπανίως φθάνουσα μέχρι των εκατόν. Σημει
όνει προς τούτοις, ότι τινές μή θελήσαντες να κεντρωθούν,
ειμή εις τον βραχίονα μόνον, έκβαλαν επίσης την έντεχνου
ευλογίαν και

Ά μετά ταύτα, από την επιδημικήν νό

σον, και ότι εις άλλους κεντρωθέντας δεν ανεφάνη ειμή εις
τον καιρόν της επιδημίας της,
-

και

Παρατηρεί, τελευταίον, ότι εις τα τρυπηθέντα μέρη συνήθως

αναφαίνονται τα σπυρία, ενιότε δε εξογκώσεις (tubercoli),
και κάποτε αποστήματα, και άλλα διάφορα νοσώδη φαινό
μενα. Το κυριώτερον όμως είναι, ότι, από όσους καθυπεβλή

θησαν εις το κέντβωμα, δεν απέθανεν ούτε εις, και υπόσχεται
εις όλους εντελή υγείαν (και μάλιστα εις όσους προετοιμά
ζονται πρότερον από ένα Ιατρόν) δίδων εις τούτο τους α
ναγκαίους λόγους. (1).

-

(1) "Ορα Ζένου Τόμ. 12. σελ. 356.

Σημ. Είναι άξιον παρατηρήσεως ότι, ενώ η επιστημονική ανάλυσις της
σωτηρίου έφευρέσεως της κεντρώματος και η περιγραφή των ευτυχών απο
τελεσματων του εκοινοποιήθησαν, εις μεν την Ιταλίαν υπό του Πυλαρινού
δια του τύπου, εις δε την Αγγλίαν οπο του Τιμόνη εδημοσιεύθησαν εις

τα φιλοσοφικά υπομνήματα, και δι ενός άρθρου εις την εφημερίδα του
Ζένου επεβεβαιοθησαν δια των αναφορών του Αγγλου χειρουργού Κέννεδη
(Κennedy) ταξιδεύσαντος εν Κωνσταντινουπόλει, (τας οποίας εξέδωκεν εν

Λονδίνω, κατα το 1715, υπό τον τίτλον » δοκίμιον περί των εξω
τερικών Ιατρικών » , ενώ, τέλος πάντων, η φιλόπατρις και πεπαιδευ
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Μετά την τύπωσιν της πραγματείας του ταύτης φυγών εκ
Βενετίας μετέβη πάλιν εις Λιβόρνον και εκείθεν εις Σμύρ
νην, και πάλιν εκείθεν εις Ιεράπολιν, η Αλέπιον, όπου έμει
νεν ολίγον καιρόν μετερχόμενος τον Ιατρόν και σημειόνων
παντού τα αξιοθέατα. Εντεύθεν δε αναχωρήσας επήγεν εις

μένη Μάρια Λάδη Μονταγου (Μontague) σύζυγος του εν Κωνσταντινου
πόλει "Αγγλου Πρέσβεως ιδούσα τα σωτηριώδη γινόμενα του κεντρώματος
επερίγραψεν αυτά εις μίαν των εκδοθεισών επιστολών της. "Ολα ταύτα ή

σαν μάταια εις την επιβλαβή προληψιν των ιατρών, οίτινες, δια πολλούς
χρόνους, δεν ήθελον να το παραδεχθώσιν, αν και η ανθρωπότης έπασχεν
ελεεινώς. Μόλις μετα το παράδειγμα της Λάδη Μονταγου (ήτις επιστρέ
ψασα εις Αονδίνον, κατα τόν Απρίλιον του 1721 εκέντρωσε την θυγατέ

ρατης και ταύτην ηκολούθησαν και άλλα πολλα ένδοξα υποκείμενα), μόλις
λέγω, μετα τα παραδείγματα ταύτα, συγκατετέθη η εν Λονδίνω Ιατρική
σχολή να εφαρμωση το κέντρωμα εις πέντε καταδικασμένους εις θάνατον.

Καθημερινή πείρα έβεβαίoνε τας ωφελείας του, αλλ' αι κραυγαι πολλών
φανατικών καταπολέμουν την σωτηριώδη εφεύρεσίν του.

-

Ο Ιατρός Βακστάφιος (wagstaffe) την εκήρυττεν αβέβαιον, ο δε
δεσιμώτατος Ιερεύς Μάσσεης (Μassey) έλεγεν » ότι το κέν τρωμα
ν α ι α σέβεια ». Τι βαθύς θεολόγος ! (εγκυκλοπ. Πρακτικ. Ιατρικ,
τόθι). Τόσην δε αντιπολέμησιν έκαμεν η δεισιδαιμονία, ώστε, κατά

αι
εί
αυ
τον

Προφέσορα Γρεγόρην, μόλις, εις οκτώ χρόνων διάστημα εκεντρώθησαν 897
άνθρωποι καθ' όλην την μεγάλην Βρετανίαν, εκ των οποίων 17 μόνον α
πέθανον. Η σταθερα όμως απόδειξις των μεγάλων της εφευρέσεως ταύ
της ωφελειών και η καθημερινή πείρα απέπνιξε, των φανατικών και δεισι
δαιμόνων τας φωνασκίας.
Κατά το 1746. ήρχισαν ν' ανεγείρωνται εις την Αγγλίαν λαμπρα κα
ταστήματα νοσοκομείων του κεντρώματος. (όρα Λάμην ειδήσεις φιλολογικαι
εν τόμω ΚΕ. σελ. 212). Εις δε την Ιταλίαν ο Ιατροδιδάσκαλος Μορανδος
Μοράνδη κατα το 1749, εν τη εννατη επιστολή της πρώτης δεκάδος των
οικιακών του επιστολών έσυμβούλευε να το παραδεχθώσιν (Λαμ, αυτόθι εν
τόμω Ι. σελ. 114). Εις την Τυρινίαν, κατά το 1755, ο Γάλλος Λα- Κον

δαμένιος (La - Condamine) παρεκίνησε την Κυβέρνησιν να θεσπίση επι
σήμως την παραδοχήν του κεντρώματος, το οποίον και προ του έτους τούτου
εκτελείτο αυτόθι από εμπείρους Ιατρούς (βλέπε Λαμην αυτόθι εν τόμω
ΙΖ'. σελ. 806, και εν ΚΒ. σελ. 774.)

Κατά το 1759-60 οι Ιατροι της Λούκης, του Ουρβίνου, και της Γε
νέβης το υπερασπίσθησαν (Λαμ, Τόμ, Κ. σελ. 88. και τόμ. ΚΑ'. σελ.
31,319). Δεν έδειξαν δε ολιγωτέραν προθυμίαν από τους Ιατρούς της
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-

Αίγυπτον, δια να περιεργασθή τα μεγάλα μνημεία, τα οποία,

ενώ κηρύττουν την ματαιοφροσύνην των Βασιλέων της γης
εκείνης, μαρτυρούν όμως και την μεγάλην πρόοδον της Μη
χανικής των αρχαίων αιώνων. Παρετήρησε με όμμα πολυ
μαθούς περιηγητού τας Πυραμίδας, την περιώνυμον Σφίγγα,

Ιταλίας και οι Ιερωμένοι, ως προς την υπεράσπισιν και παραδοχήν της
εφευρέσεως του κεντρώματος, οι τινες διαφέροντες του Αγγλου Μασσενη, με
αξιέπαινον χριστιανικόν ζήλον εκήρυττοντας ωφελείας του και έσυμβούλευσν

τους χριστιανούς να το εγκολπoθώσιν. "Οθεν ο θεολόγος Λαυρέντιος Βέρ
της μοναχός Αυγουστινιανός διεύθυνε κατά το 1756. προς ένα Καρδινά
λιον πραγματείαν απολογητικήν και συστατικήν του κεντρώματος, ήτις εξε

δόθη μετά ταύτα ομού με τους λόγους του εν Μεδιολλάνοις. Εκτός δε
τούτου, υπερασπίσθησαν και έσυμβούλευσαν αυτό και έτεροι Ιταλοί θεολό
(Λάμ. Τόμ. ΚΕ. σελ. 703).
Η Γαλλία εφανη βραδυτέρα της Ιταλίας εις το να το παραδεχθή

μάλιστα διά πολύν καιρόν ή Κυβέρνησις το κατέτρεξε, διότι κατά το 1763.
ο βασιλικός Επίτροπος κύριος "Ομερ Γιολής δε Φλεουρή (Οmer - Jois
de Fleuri) επρότεινεν εις την συνέλευσιν των αντιπροσώπων να σκεφθή και
να καθυποβαλη εις την Ιατρικήν και Θεολογικήν Σχολήν αν πρέπη να
παραδεχθή, ή να υποφέρηται το κέντρωμα, το οποίον εκτελούμενον εις
τους Παρισίους διήγειρε τας φωνάς πολλών, οι τινες κατεφόβιζον τον λάον,
Και κατά τας 8. Ιουνίου του αυτού έτους με επίσημον διαταγήν εμ

ποδίζετο εις όλην την Γαλλίαν. (Λαμ. ειδήσ. του έτους 1763. Τόμ. ΚΔ.)
Κατα δε το 1765 κατεδιώχθη υπό των Γαλλων ο Ιταλός Ιατρός Γάτης
επειδή εκτελούσεν εις τους Παρισίους το κέντρωμα , όστις μαλιστα προς

ανατροπήν των κατα της σωτηρίου ταύτης εφευρέσεως συκοφαντιών μετα
βας εις την Ιταλίαν ετύπωσεν επί τούτου ένα τόμον. (Λαμ, ειδήσ. του
έτους 1765. σελ. 11.).

Εβράδυνεν επίσης η παραδοχή του κεντρωματσς και εις την Ρωσσίαν,
αλλα κατά το 1779. εις το Ιρτουίσκιον (Ιrtiusk) της Σιβηρίας ανηγέρθη
δι εξόδων του Βασιλέως εν νοσοκομείον λαμπρόν, όπου εκεντρώθησαν 5749.

βρέφη, εκ των οποίων μόνον πέντε απέθανον (όρα εγκυκλοπαιδικήν Εφημ.
του έτους 1780. Μαίον σελ. 20).

Η μεγαλητέρα δε βραδύτης εις την αναγνωρισίν του εφάνη εις την
Προυσίαν, διότι πενήντα χρόνους μετά την δημοσίευσιν της εφευρέσεως

των

μεγάλων ωφελειών του κεντρώματος υπό του Πυλαρινού και Τιμόνη, ο
κύριος Πάλκερός (Palcher), ως φαίνεται εις τον πέμπτον τόμον των πρα
κτικών της Ακαδημίας του Βαρολίνου, επρότεινεν ως ιατρικόν κατα της

διαδόσεως της ευλογίας, ότι προτού να κόπτωσι τον ομφαλικον λόρον των
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τας πόλεις και τείχη, και όσα άλλα μνημεία αξιοσημείωτα
παρέχει το πολυθρύλλητον εκείνο μέρος της γης, κάμνων, ως
αναφέρει ο πεπαιδευμένος Μορέλλης, περιέργους και σοφάς
θεωρίας. (1): Αφού δε συνέγραψε περί όλων των αξιοθεάτων
πραγμάτων, όπου περιέχει η πόλις της Αλεξανδρείας, περιη
γήθη όλην την μικράν Ασίαν», και φθάσας εις Σμύρνην α

μείνη εκεί θέλγόμενος, ως φαίνεται, από τα
φυσικά κάλλη του ασιανού εκείνου παραλίου, τα οποία

πεφάσισε να
τόσα

κατασταίνουσιν ευάρεστον και ήδονικήν την oίκησίν του. Ο
ιππότης Ασκάνιος Ιουστινιάνης ών τότε πρέσβυς της Α
ριστοκρατίας των Βενετών εν Κωνσταντινουπόλεις μαθών παρά
του Πυλαρινού τον σκοπόν της διαμονής του εν Σμύρνει, τον
ιπρότεινεν εις την εν Βενετία Βουλήν ώς γενικόν Πρόξενον

της Αριστοκρατίας εις τον τόσον εμπορικόν εκείνον τόπον,
γεννoυμένων βρεφών να μετακομίζουν, εις την ώραν της γέννας, το εμπεριε
χόμενον αίμα εις το χόριον το κοινώς αδέλφι (placenta) υποθέτων ότι εκ
του αίματος της Μητρός διαδίδεται, την στιγμήν εκείνην, το σπέρμα της
ασθενείας .

Αλλ' εν τέλει κατανικηθείσα κάθε δεισιδαιμονία παρεχώρησεν εις την
αλήθειαν. Η εφεύρεσις τών απείρων χωρικών της Ελλαδος επληροφόρησε
τας Ιατρικας Σχολας και παραδεχθέν το κέντρωμα εις όλας τας επαρ
χίας της Ευρώπης, και των άλλων μερών της γης, διετάχθη επισήμως
υπό των Κυβερνήσεων, και έσωζε την ανθρωπότητα από τον όλεθρον της
ευλογίας, έως ότου ο Γέννερ εκοινοποίησε το ασφαλέστερον μέσον της δα
μαλίδος
Είναι. δε αξιοπαρατήρητυν ότι,

ενώ η εφεύρεσις εκοινοποιήθη, ως προεί

ρηται, εις την Ευρώπην υπό του Κεφαλλήνος Πυλαρινού και του Τιμόνη
και η κυρία Μονταγου δεν έδωκεν ειμή καλον παράδειγμα εις το εν Λον

δίνω ανεγερθέν μνημείον αυτής αναφέρεται ότι εις ταύτην χρεωστείται η
εισαγωγή του κεντρώματος εις την Αγγλίαν. Τοιαύτη είναι η δικαιοσύνη
των ανθρώπων ! (όρα βιογ. Μονταγ, μεταφρ. Ιταλ. υπό της ελληνίδος φι
λολόγου κυρίας Μ. Πετριτίνης )
(1) » Δεν περιγράφει ο Πυλαρινός μόνον τας Πυραμίδας (λέγει ο
» Μορέλλης) εις το σύγγραμμα τούτο, αλλ' ακόμη τας πόλεις και τα τείχη
» του Καϊρου, το Νειλόμετρον, το μέγα πηγάδιον το λεγόμενου του Ιωσήφ,
» την περίφημον Σφίγγα, και άλλα . Εξαιρέτως δε περί του σημαινομένου
» της Σφιγγός, σε διηγείται πραγματα αξιοσημείωτα κατα τον ακολουθον

» τρόπον » . . . . . . . . . . . . . . . (Ορα εν τη πρoβρηθείση σημ.).
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ήτις τον εψήφισεν ευχαρίστως. Η ζωηρότης όμως του πνεύ
ματος του συμπολίτουμας και η ολίγητου φροντις περί των
επαγγελμάτων τον έκαμαν να μην βαστάξη την πολιτικήν
και επικερδή ταύτην θέσιν περισσότερον από πέντε χρόνους,

μετά τους οποίους παραιτησας μετέβη

εις

Βενετίαν και εδόθη

εις την συγγραφην των περιηγησεων του και εις την ερευναν

των παλαιών κωδίκων της εκ τούτων πλουσίας Μαρκιανής
Βιβλιοθήκης. Η μεγαλητέρα όμως ενασχόλησίς του ήτον ή
συγγραφή περί της ιπποκρατικής τέχνης, προς την οποίαν
πάντοτε εδείκνυεν έξοχον αγάπην. (1).
Εις την εποχήν ταύτην ανεφάνη έν βιβλίον κατά της Ια
τρικής συντεθεν παρα του Ιωσήφ Γαζόλα επιγεγραμμένον
» ο Κόσμος ήπατημένος υπό τών ψευδοϊατρών. »
Τούτο ερέθισε τόσον τον πεπαιδευμένον εραστήν της Πυλαρι
νόν, ώστε κατά το 1717 εξέδωκε δια του τύπου αναιρετικόν
σύγγραμμα εις 12, υπό τον τίτλον » Ιατρική υπερασπι
ο ζoμένη, ή παρατηρήσεις α ν α ι ρ ε τ ι κ α ι της απά
εν

-

ν

-

"

της τω ν ν ε ο φ α ν ω ν φρον η μ α τ ων, π ε ρ ι ε χ ο μ ε ν ω ν

» ε ι ς το βιβλίον το επιγεγραμμένον και ο Κόσμος
» υπατημένος υπό των ψευδοϊατρών. »

Εις το σύγγραμμα τούτο προθέτει, εν είδει εισαγωγής,
μίαν εκτεταμένην θεωρίαν περί αρχής, προόδου, και ωφε
λειών της Ιατρικής, εις την οποίαν δεικνύει τας εκτεταμένας
γνώσεις του ως προς τα συγγράμματα των παλαιών ενδόξων
προγόνων μας (όσων διέλαβον περί της ιατρικής ύλης και
περί των ωφελειών αυτής), επιβεβαιών συχνάκις τας θεωρίας
του με πολλας μαρτυρίας εκείνων. Μεταβαίνει ακολούθως εις
την αναίρεσιν των ιδεών του Γαζόλα με κριτικωτάτην και
φιλοσοφικήν μέθοδον, αποδεικνύων τον κατήγορον ότι κάμνει

μάλλον το έργον του σατυρικού παρα του απαθούς συγγραφέως.
Ο κύριος Γαζόλας Ιατρός και αυτός, ομιλών περί των
ψευδοϊατρών σατυρίζει όλους εν γένει, και όμου με αυτούς

και την ιδίαν επιστήμην λέγων ότι δεν υπάρχει αληθής ια
Μ.

χ

9

9

-ν

αν

τρός, ούτε η Ιατρική, εις τας χείρας των τοιούτων, είναι τι
Υ»

--

ε

(1) "Ορα Παπαδόπουλον αυτόθι ,

-

1

- * -".
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αξιοσπούδαστον και ωφίλιμον εις την ανθρωπότητα. Συμβου
λεύει τους ασθενείς ν' αποβάλωσι τους Ιατρούς και να μεί
νωσιν εις τας χείρας της φύσεως. Οπαδός φανατικός της

Καρτεσιανής φιλοσοφίας, καταφρονεί τους παλαιούς φιλοσό
φους χωρίς εξαίρεσιν του Πλάτωνος και Αριστοτέλους. Α
ποδίδει κάποιαν τιμήν εις την νεωτάτην σχολήν της Ιατρι
κής, διότι θεμελιούται εις τας καρτεσιανάς αρχάς, και υβρίζει
αναιδώς την Ιπποκρατικήν σχολήν περιπαίζων τον Ιπποκρά
την και Γαληνόν, και όλους τους παλαιούς εφευρετάς και
κοσμήτορας της επιστήμης.
Το παράξενον τούτο είδος της κατηγορίας, και ο σατυρικός
τρόπος με τον οποίον εκφράζεται ο Γαζόλας, έδωκεν αιτίαν
εις τον σοφόν συμπολίτην μας να δείξη και αθελήτως όλην
την μεγάλην έκτασιν της πολυμαθείας του. Αποδεικνύει ότι
ή Ευρώπη και πολλα των εξευγενισμένων μερών της γης
έχουσιν Ιατρούς ενδόξους εκτελούντας την Ιατρικήν επιστη
μονικώς. Περί δε της επιστήμης αποκρίνεται με λόγους α
ποδεικτικούς, ότι αύτη έχει αρκετά μέσα, τα οποία καλώς
εφαρμοζόμενα σώζουσι την ανθρωπότητα και την απαλλάτ
τουσιν από την ασθενικήν κατάστασιν, καθ' όσον κρέμαται
από τας ανθρωπίνους δυνάμεις. Μεταβαίνων εις την κατη

γορίαν των αρχαίων φιλοσόφων,

αναλύει

με μεγάλην εμπει

ρίαν το φιλοσοφικόν σύστημα της Καρτεσίου και εκείνα των

παλαιών, και με ένα επιστημονικόν παραλληλισμόν αποδει
κνύει ότι ο Καρτέσιος εμιμήθη και εξέφρασε με νέαν όψιν,
όχι μόνον τας ιδίας αρχάς εκείνων, αλλά και τα ίδιατων
ελαττώματα, αναμίξας τα παλαιά συστήματα με τας θεω

ρίας των φιλοσόφων του μεσαιωνος και εξαιρέτως με εκείνας
του Ιορδάνου Βρούνου. Συγκρίνει τας γνώσεις της νεωτέρας
σχολής με εκείνας της ιπποκρατικής και των κλάδων της,
και παρασταίνει ότι, ΟΖί περισσότερα λεγόμενα εφευρεσεις
των νεωτέρων, δεν ειναι, ειμη μεταμορφωσεις και νεοτροποι
εκφρασεις των θεωριών του Ιπποκράτους και Γαληνού και
των άλλων εφευρετών της Ιατρικής.

Αναλύων τα διάφορα συστήματα των νεωτέρων, μετα τον
Καρτέσιον, και ανακρίνων τας αρχάς επί των οποίων στη
ρίζονται δεικνύει ότι αι φάσεις αύται της επιστήμης είναι

-
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αι αυται με εκείνας της παλαιάς της καταστασέως, αναφαι
νόμεναι όμως υπό των νεωτέρων με τεχνικώτερον και ευμε
θοδέστερον τρόπον. - Αι θεωρία του αυται, αίτινες σχηματίζουσιν εν βιβλίον
τετρακοσίων σελίδων, μαρτυρούσι το βάσιμον των φιλοσοφι
κών γνώσεων του Πυλαρινού, την μεγάλην του ιστορικήν Τζό
λυμάθειαν, την επιστημονικήν του γνώσιν εις την Ιατρικήν,
τον φιλολογικόν πλουτισμόν του, και φανερόνουσιν αυτόν ει
δήμονα όλων των παλαιών και των μέχρι των ημερών του
γενομένων θεωριών.
Το σύγγραμμα τούτο αναφέρεται εις την εφημερίδα των
φιλολόγων της Ιταλίας με τάς εξής εντίμους εκφράσεις »Το
-

ο βιβλίον τούτο επευφημίσθη μεγάλως 3 (1).

Η πολλά όμως καθεστική ζωή, την οποίαν έκαμνε δια

τέσσαρας ολοκλήρους χρόνους συγγράφων

εν

Βενετία, επιβαρ

ρύνασα την φιλάσθενον κράσιν του, έγεινεν αιτία να υποπέση
εις την οδυνηραν ασθένειαν του ύδρωπος, δια την θεραπείαν
της οποίας μετέβη εις Παταύιον. Με όλας όμως τας προσ
παθήσεις των εκεί Ιατροδιδασκάλων, το πάθος επροόδευσε
ταχύτατα και, μετα εννέα μηνών διάστημα, απέθανεν εις
το εξηκοστόν έτος της ηλικίας του λυπήσας πολύ όσους εγνώ

ριζον τα πνευματικά του χαρίσματα και τας εκτεταμένας
/

γνωσεις του.

-

» Ο θάνατος (λέγει ο βιογράφος του) του Κυρίου Ιακώβου

» Πυλαρινού, ο ακολουθήσας το έτος τούτο, επροξένησεν εις
και όσους τον είχον γνωρήσει λύπην μεγάλην και (2),
Ο ιστορικός Μελέτιος αναφέρων αυτών μεταξύ των ενδόξων

ανδρών του ΙΗ'. αιώνος λέγει ο Ιάκωβος Πυλαρινός εκ νή
•, σου Κεφαλληνίας, ανήρ ειδήμων της ελλινικής, λατινικής
ο ιταλικής και ρωσσικής διαλέκτου, ακροατής των εν Βενετία

νο και Παταυίω σοφών, Νομοδιδάσκαλος και Ιατροφιλόσοφος
οο περιώδευσε πάσαν την Ελλάδα, Γερμανίαν, και Μοσχοβίαν,

ο εχρημάτισεν αρχιατρός Πέτρου Α'. Αυτοκράτορος Ρωσσίας,
"-

(1) "Ορα Τόμ. ΚΗ'. σελ. 462.

(2) "Ορα Ζένον αυτόθι.
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o, του Καντακουζινού, και Σερπανού, Ηγεμόνων Βλαχίας και
•, Κόνσουλας εν Σμύρνη της των Ενετών Αριστοκρατίας... ...
ο Ε'γραψε λατινιστί, νέαν και ασφαλή μέθοδον του κεν
τρώματος τής Ευλογίας, και ιταλιστί, Ιατρικήν διαυθεν
ι, τευμένην. "Αφησε χειρόγραφον την περιγραφήν των ταξι
9)

ο δίων του ο κτλ. (1).

Εκ των συγγραμμάτων όμως του σοφού τούτου συμπολίτου
μας δεν ανεφάνησαν εις φώς ειμή αι δύω προρρηθείσαι
πραγματείαι, δηλ. ή περί του κεντρώματος της ευλογίας, και
η υπεράσπισις της Ιατρικής ', Το σύγγραμμα των ταξιδίων
του, κατά την εν τη εφημερίδι του Ζένου βιογραφίαν του,
και κατά τον Γάλλον Νικέρωνα, έσωζετο χειρόγραφον εις τας
χείρας των συγγενών του, παρά των οποίων είχον λάβει τας

αναγκαίας βιογραφικας ειδήσεις. Περί δε άλλων δεν εύρον
ουδεμίαν σημείωσιν (2). Δια τα επίλοιπα των χειρογράφων
αυτού εξετάσας τον έμπειρον Ιατροδιδάσκαλον Ιωάννην Πυ
λαρινόν δεν έδυνήθην να λάβω ουδεμίαν είδησιν εις ποίον
από τους διαφόρους κλάδους της εκτεταμένης οικογενείας των
Πυλαρινών σώζονται.
Επί του τάφου του ενδόξου συμπολίτου μας κειμένου εν
Παταυίω ανέγνωσα την ακόλουθον επιγραφήν συντεθείσαν
παρά του πεπαιδευμένου μεν, αλλά πολυμόρφου Παπαδοπού
λου, αξιοσημείωτον δια την αρχαίαν απλότητα, ήτις μεγα
λύνει την έννοιαν,

(1) Βλέβε τομ. Δ', της Εκκλ. Ίστορίας.
(2) Ο σοφος Μορέλλης, αφού, εις την προρρηθείσαν σημείωσίν του

εκθέτει περιληπτικας τινάς ειδησεις βιογραφικας του Πυλαρινού, και περί
των προτερημάτων, της μεγαλης υπολήψεως, των επαγγελματων, της πε
ριηγήσεως και των συγγραμμάτων αυτού, λέγει προς τούτοις ότι μέρος της
περιγραφής των ταξιδίων του σώζεται εις χείρας του χειρόγραφον.

ΜΝΗΜΕΙΟΝ •

ΙΑΚΩΒΟΥ . ΙΙΥΛΑΡΙΝΟΥ ,

ΕΥΓΕΝorΣ • ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ,
ΙΑΤΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΔΡΟΣ • ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΥ,

ΠΡΟΣ . ΤΕ - ΔΑΚΟΥΣ ΡΩΣΣΟΥΣ , ΚΑΙ ΘΡΑΚΑΣ,
ΕΝ ΑΣΙΑ , ΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΥΠΤΩ ,
ΔΙΑΤΕ , ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ . ΦΡΟΝΗΣΙΝ • ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ •
ΚΑΙ • ΤΗΝ • ΕΝ ΤΟΙΣ • ΔΗΜΟΣΙΟΙΣ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ :

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ : ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ . ΑΨΙΗ.
ΕΤΩΝ • Ξ.
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ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΔΑΜΩΔΟΣ.
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΔΑΜΩΔΟΣ Νομοδιδάσκαλος, γνωστός διά
την πολυμάθειάν του και την μεγίστην ωφέλειαν, την οποίαν
ή επιστημονική διδασκαλία του επροξένησεν εις την ηθικήν
της Ελλάδος αναγέννησιν, ήκμασεν εις τον ΙΗ'. αιώνα γεν

νηθεις περί τα 1679 εις έν χωρίον της νήσου Κεφαλληνίας
λεγόμενον Χαβριάτα από τον Φραγγίσκον Δαμωδον και Φι
λανδρίαν Μοσχόπουλω.
Το σμήνος των Ασιανών, όπου ώς ακράτητος χείμαρος
επλημύρησε κατά πρώτον τα προσεγγίζοντα μέρη της Ευρω
πης και με το πυρ και την μάχαιραν διέσπειρεν εις κάθε
μέρος την φρίκην, ήνάγκασε πολλούς των κατοίκων της στε
ρεάς και μεσημβρινής Ελλάδος να εγκαταλείψωσι την γην
της γεννήσεώς των και να προσφύγωσιν εις τους αδελφούς των
επτανησίους ευρισκομένους υπό την εξουσίαν της Βενετικής
Αριστοκρατίας.
Εις εκ των πολλών εκείνων, οι τινες κατέφυγον εις Κε
φαλληνίαν ήτον και ο ρηθείς Φραγγίσκος Δαμωδός πατήρ
του ενδόξου Βικεντίου, όστις κατοικήσας, κατά το 1650, εις
το εν Παλαία προλεχθέν χωρίον και νυμφευθείς την Φιλαν
δρίαν, θυγατέρα της επισημoτέρας οικογενείας των εκεί, έ
λαβεν εξ αυτής τον Βικέντιον (1). Το εν Βενετία ελληνικόν
Φροντιστήριον συστηθεν υπό του φιλογενούς Φλαγγίνη (του
οποίου την μνήμην χρεωστεί απαραιτήτως να διαιωνίση ή
νεωτέρα της Ελλάδος Ιστορία) εστάθη το πρώτον στάδιον,
εις το οποίον εμβας εις τρυφερωτάτην ηλικίαν ο Δαμωδός
έδωκε τα πρώτα δείγματα της αφοσιώσεώς του εις την σπουδήν,
και εξ αυτής της παιδικής του υπάρξεως εδείκνυε την ψυ

(1) Διορθοτέος λοιπόν ο κύριος Ρίζος, όστις εις την Ιστορίαν της

νεοελληνικής φιλολογίας, λέγει τον Δαμωδoν Κρήτα βλέπε εν παραρτήμ.
σελ. 139.

4 44

χικήν του αγαθότητα, της οποίας έδωκεν έπειτα αξιεπαίνους
καρπούς.
ε

ν

ρ

"

Μ

4

β'

4

ν

φ

Συνάπτων ο νέος Βικέντιος την σύνεσιν με την αγχίνοιαν
/

9

ψ

%

.

"

ρ'

2

ρη

η

-

κατεστάθη εντός ολίγου ειδημονέστατος όλων των εισαγωγι

κών μαθημάτων, διεκρίνετο όμως, δια την εις ταύτα φυσι
κήν του κλίσιν, εις την σπουδήν της νεωτέρας φιλοσοφίας, και

εις την βαθείαν κατάληψιν της ελληνικής και λατινικής
γλώσσης.

Ούτω δε έφωδιασμένος μετέβη εις το εν Παταυίω Πανε
πιστήμιον, όπου ευρων ο φιλεπιστημονικός νους του πηγήν
άφθονον μαθήσεως, ώς να προεγνώριζεν ότι εις αυτόν ενα
Μ'

9

2

Μ

ν

Λ

"

-

9

φ

πέκειτο ν' αναμορφώση την μέθοδον του σπουδάζειν εις την

φίλην Ελλάδα, και να σχηματίση διδασκάλους, δι ών έ
πρεπε να αρχίση νέα καλλιέργεια εις το παρα των κατακτη
των χερσωθεν έδαφος αυτής, αφιερώθη πρώτον εις βαθυτέραν
σπουδήν της φιλοσοφίας και εις απόκτησιν πολυειδών γνώσεων.
Ε"πειτα δε συγκεντρωθείς εις την Ρητορικήν και νομοδιδασ
καλίαν προητοίμαζε τον εαυτόν του δια το δικανικόν στά
διον. Τα διασωθέντα συγγράμματά του μας κάμνουν να
2/

συμπεράνωμεν ότι ο Δαμφδος, είτε κινούμενος

από το πνεύμα

του αιώνος του, είτε ωθούμενος από φυσικήν κλίσιν και από
τον αμοιβαίον σύνδεσμον των γνώσεων έκόσμει την βάσιμον

παιδείαν του και με την ακριβή κατάληψιν της θεολογικής
5

Ρ

επιστημης.

Λαβων τον στέφανον της Νομικής εις το ρηθέν Πανεπιστή
μιoν διευθύνεται εις Κεφαλληνίαν, όπου αρχίσας το δικηγο

ρικόν επάγγελμα εδείκνυε την έκτασιν των γνώσεών του και
την ρητορικήν του δύναμιν. Συχνάζων όμως εις τα θορυβώδη
των Κριτηρίων μεγαλοδωμάτια, και βλέπων την κατάχρησιν
της επιστήμης και των νόμων την παραβίασιν, δεν άργησε

να εννοήση ότι δυσκόλως εδύνατο εις τας εποχας εκείνας να
συμβιβάση την δικηγορίαν με της συνειδήσεως τας ηθικας

"fήί,

φ

ν

-

3

γ

'

ρ

ν

.

5' ,

κ.

€

δύναμις και μόρφωσις μιας επιστημης, οποια ειναι η

Νομική, όταν έχη ώς άμεσον αντικείμενον την υπεράσπι
σιν της δικαιοσύνης, την χαλίνωσιν της δυναστείας, την

προστασίαν των δικαιωμάτων του ατόμου και της πατρίδος,
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φέρει βέβαια τιμήν εις τον ανθρώπινου νούν και αποδεικνύει
την ευαισθησίαν της ανθρωπίνης καρδίας εις τας ιεράς αρ

χάς της ηθικότητος, και την υπόκλισίν της εις το κάλλος
της αρετής.

Αλλά τί δεν καταχρώνται τα ανθρώπινα πάθη; Ο Δα
μωδός παρετήρησεν ότι εις την εποχήν του ο φιλοπλουτισμός
και η προς τους δυνάστας κολακεία μετεχειρίζετο την ιεραν
επιστήμην της Θέμιδος ως όργανον καταστρεπτικόν της α
δελφικής αρμονίας και ως επιτήδειον μέσον της προστασίας
των αδικημάτων.
Έβλεπε τινας δικηγόρους πωλούντας την οξύνοιάν των και

γνώσεις των εις τών δυνατών τας θελήσεις. Εγνώ
ρισεν οτι οι νομοι ήσαν τόσα υφάσματα αράχνης εις τα ο
τας

ποία έπνίγετο κάθε μικρόν έντομον, και τα διέσχιζεν ευκόλως
κάθε σώμα βαρύ. Εθεώρει δολοπλόκους τινάς σοφιστας μάλ

λον, ή δικηγόρους εξάπτοντας απεράντους κρισολογίας μεταξύ
των αθλίων χωρικών, και απορροφώντες ούτω τους ιδρώτας

των πτωχών εκείνων επροσπάθουν να γείνωσιν αυτοί πο
λυκτήμονες.

Εις τοιαύτην λοιπόν κατάστασιν ευρών το δικανικόν στά

διον ο ηθικός Βικέντιος ησθάνθη όλην εκείνην την φρίκην
την οποίαν δοκιμάζει κάθε φιλάνθρωπος μυχή εις περιστάσεις
τοιαύτας. Εννοήσας όμως ότι ή λυπηρά εκείνη κατάστασις
των πραγμάτων ήτον αναγκαία συνέπεια των δυναστικών
αρχών της εποχής του) και τής περιθάλψεως των παθών δια
τους σκοπούς των κρατούντων, εσύναξεν εκ τούτου ότι, όσον

μία γενική μεταρρύθμησις δεν ήτον ούτε έργον ενός ατόμου,
ούτε ολίγου καιρού κατόρθωμα, τόσον και μία διάφορος δια
γωγή ήτον δυσκολοκατόρθωτος μεταξύ τοιούτων ελαττωμάτων,
Κινούμενος λοιπόν από ηθικήν ευαισθησίαν και φιλοπα

τρισμόν απεφάσισε νά εγκαταλείψη την δικηγορίαν και να
αφιερωση σωκρατικως τον εαυτον του εις την μόρφωσιν της

νεολαίας και εις την
κών αρχών.
Αλλά δεν απέφυγε
κρατούσαι αρχαι και
ήσαν τόσοι κλονισμοί

διάδοσιν των ηθικών και θρησκευτι
την φιλόσοφον σκέψιν του ότι αι επι
τα ολέθρια δυναστικά παραδείγματα
της ηθικότητος, οι τινες ήθελαν κρη
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μνίζει εκ θεμελίων όσην οικοδομήν ανήγειρεν εις τας τρυ

φερας των νέων καρδίας μία ηθική διδασκαλία. Φιλοσοφή,
σας, ως φαίνεται, εις την ηθικήν του ανθρώπου κατάστασιν
κατά τας διαφόρους τάξεις της κοινωνίας, και γνωρίσας την
διάφορον ποιότητα και τον βαθμόν των ελαττωμάτων μεταξύ

των κατωτέρων και ανωτέρων τάξεων, δεν ηθέλησε να συ
στήση την επωφελεστάτην σχολήν του εις ουδεμίαν των πό
λεών μας. Η τερπνότης των φυσικών αντικειμένων της εξο
ης και το παράδειγμα του εργασίμου λαού των χωρικών
εφάνη εις αυτόν αρμόδιον και ασφαλέστερον άσυλον της α

θωότητος της νεολαίας. Αποτραβιχθείς λοιπόν εις το ρηθέν
χωρίον του Χαβριάτα και συνάξας εκεί διαφόρους νέους ήρ
χισε την παράδοσιν των κοινωφελών μαθημάτων του.

Μ' όλον ότι ο σπηνθήρ της μαθήσεως, ως είρηται εν τη
εισαγωγή, δεν έσβέσθη ποτέ εις την Ελλάδα, και πολλαί των
επαρχιών της ήσαν πλουτισμένα με γυμνάσια και προπαι
δευτικά καταστήματα, έως όμως εις τας αρχάς του ΙΗ'.
αιώνος ή διδασκαλία ήτον αμέθοδος και ολιγόκαρπος. Εμ
πιστευμένη εις άνδρας σπουδάσαντας εις τα ευρωπαϊκά κα
ταστήματα ήτον εντελής απομίμησις της διδασκαλίας της
λοιπης Ευρώπης, και επομένως συμμέτοχος από όλας της τας

ατελείας. Είναι γνωστόν ότι εις το σκότος των μεσαιωνων

σχολαστική ματαιολογία ήνωμένη με των Αράξων τας
φαντασιας επειχεν εις την Ευρώπην της αληθούς φιλοσοφίας
τον τόπον, και έκράτει τον ανθρώπινον νούν εις τα δεσμά
της αμαθείας. Εις τα διασωθέντα λείψανα του ελεεινού ναυα
μία

γίου της Ελλάδος, τα οποία μετέφερον εις την Ιταλίαν
τα πρωτότυπα των Ελλήνων συστήματα, χρεωστεί ο νους την
πρώτην του ελευθέρωσιν. Θελγόμενος όμως από την καλλονήν
των ιδεών του Πλάτωνος, και συρόμενος από την δύναμιν

των Αριστοτελικών αρχών έπεσεν εις νέαν αμηχανίαν, ήτις

βιάσασα αυτόν να ζητήση άλλας αρχάς του φιλοσοφείν τον
έκαμε να πέση εις μυρίας αποπλανήσεις. "

ότου ο Καρτέ

σιος, ο Λόκκιος, ο Κάντιος και άλλοι ένδοξοι άνδρες επενόη

σαν την μέθοδον της φιλοσοφικής ερεύνης, διέκριναν τας αληθείς
από τας ψευδείς αρχας των Πλατωνικών και Αριστοτελικών
και προητοίμασαν την είσοδον της νεωτέρας φιλοσοφίας.
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Αλλ' ενώ τοιαύται ήσαν αι ελλήψεις της εν Ευρώπη φιλο
σοφικής διδασκαλίας, δεν είχεν ολιγωτέρας ή της φιλολογίας
και άλλων επιστημονικών γνώσεων, των οποίων η μεγαλη
τέρα και πλέον επιζήμιος ήτον το να διδάσκωνται τα πάντα
εις την τότε αποθαμμένην λατινικήν γλώσσαν με καταφρόνη
σιν των εθνικών.

Με όλα ταύτα τα ελαττώματα μετεφέροντο και έδιδάσ
κοντο αι γνώσεις και εις την Ελλάδα. Εις τα καταστήματα
ταύτης παρεδίδετο η σχολαστική φιλοσοφία των αριστοτελι
κών με απεραντολογίαν υπομνημάτων υπό Θεοφίλου Κορυ
δαλέως Αθηναίου, Γεωργίου Κορεσίου Χίου, Αλεξάνδρου
Μαυροκορδάτου Κωνσταντινουπολίτου, Ιακώβου Μάνου Αρ
γείου, Μεθοδίου Ανθρακίτου και άλλων ενδόξων διδασκά
λων, οίτινες ήσαν μεν άνδρες πολυμαθείς, ως μαθηται όμως
της Ιταλίας ηκολούθουν την μέθοδον και τας αρχάς του
αιώνος των (1). Αι γνώσεις της μαθηματικής διδασκόμεναι
υπο των Βαλάνων ήσαν μικραί και περιοριζόμεναι μόνον
εις τα στοιχεία του Ευκλείδου και την Αριθμητικήν. (2).
Μία πολυχρόνιος και αφιλόσοφος διδασααλία της παλαιάς
ελληνικής γλώσσης έβασάνιζε την νεολαίαν. Τα πάντα εδι
δάσκοντο εις την παλαιάν ελληνικήν, καθώς εις την λοιπήν.

Ευρώπην δια της Λατινικής, και εν γένει μία αμέθοδος
διδασκαλία έβράδυνεν εις την Ελλάδα της παιδείας την
πρόοδον.

Πρώτος ο Κεφαλλήνιος Δαμωδός έχει την δόξαν ότι εί
σήξεν εις την Ελλάδα την νεωτέραν Φιλοσοφίαν, και ότι
πρώτος ήρχισε να παραδίδη, εκτός ταύτης, την Ρητορικήν
τέχνην, την ελληνικήν φιλολογίαν, και άλλα υψηλότερα μα
θήματα με ευμέθοδον και επιστημονικόν τρόπον.
Προικισμένος με οξύνοιαν και κρίσιν πολλήν παρετήρησεν
ότι η γλώσσα, ήτις είναι το άθροισμα των λέξεων τας οποίας
-

(1) "Ορα επίμετρον Κούμα « περί της εν τη νεωτέρα

Ελλάδι κατα

οτάσεως της φιλοσοφίας » εις την παρ αυτού μεταφρασθείσαν σύνοψιν της
φιλοσοφικής ιστορίας Τεννεμάνου. σελ. 289 - 290.
(2) Βλέπε Κούμ, αυτόθι .
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μεταχειρίζεται το όλον έθνος εις έκφρασιν των ιδεών του,
είναι πάντοτε ανάλογος με την νοητικήν, την θρησκευτικήν,
και την πολιτικήν κατάστασιν των ανθρώπων. Εγνώρισεν
ότι εις

τον σχηματισμόν και την χρησιν των γλωσσών έ
και έθιμα του έθνους, το ε.

χουσι μεγιστην επιρροην τα ήθη

πικρατουν πνευμα του αιωνος, και αι αρχαι επι των οποίων

στηρίζεται η εθνική νομοθεσία. Εντεύθεν λοιπόν εσύναξε πό
σον αλόγως ηγωνίζοντο οι μέχρι της εποχής του πεπαιδευμένοι
ομογενείς να αναζωώσωσι την παλαιάν ελληνικήν γλώσσαν
εις εποχας εις τας οποίας, η θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα,
ή νοητική και πολιτική κατάστασις, ο τρόπος του συλλογί
ζεσθαι, και εν γένει τα πάντα ήσαν εις την Ελλάδα παρηλ
λαγμένα, και διάφορα από εκείνα των αρχαίων προγόνων μας.
Ε"βλεπε προς τούτοις ότι εις την ματαιοπονίαν ταύτην των

λογίων ομογενών προσετίθετο η μεγάλη βλάβη του έθνους ως
προς την διάδοσιν των γνώσεων, και η ταλαιπωρία των νέων
προς τους οποίους εδιδάσκοντο τα άγνωστα δια των αγνώστων,
Εκ των σκέψεων τούτων κινούμενος και παρατηρών ότι ο
σοφος Μηνιάτης απέδειξε πώς εις το έθνος ενυπάρχει μία
γλώσσα πλήρης χαρίτων περιμένουσα τους συγγραφείς δια να

παραστήσωσι

την κoλλονήν της, κατεφρόνησε

την

πεπαλαιω

μένην συνήθειαν, και ως εραστής της κοινής ωφελείας μάλ
λον παρά της ματαίας επιδείξεως, εδίδασκε τα επιστημονικά
του μαθήματα και συνέγραφεν εις την νεοελληνικήν γλώσσαν.
» Α'ν τινάς (λέγει ο ίδιος) θέλη να μάθη ευθύς εις την
» αρχήν, την αφορμήν όπου με παρεκίνησε να συνθέσω την
» Λογικήν εις την απλήν διάλεκτον, πράγμα έως τώρα ασυ
» νήθιστον, η αιτία είναι η μεγάλη ωφέλεια όπου από την
και επιστήμην τούτην λαμβάνει ή Ρητορική τέχνη. Εγώ επι
» θυμώντας να ωφελήσω κάθε λογής άνθρωπον από το γένος
» μας, εσύνθεσα το βιβλίον της Ρητορικής τέχνης εις την
» κοινήν γλώσσαν, και στοχαζόμενος ύστερα πόσον είναι α
» ναγκαία δια την ευγλωττίαν ή Λογική, ηθέλησα να συν

» θέσω και τούτην δια να ανοίξω πλατυτέραν την οδον εις
και την απόκτησιν της Ρητορικής ». (1)
-

"

(1) "Ορα προοίμιον της Αογικής του. . . . .
1 ()

. .

. .

. . . .
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Η ταχύπτερος φήμη δεν ήργησε να διαδώση εις όλην την
επτάνησον και εις διάφορα της Ελλάδος μέρη την αξίαν
της δαμωδίου σχολής. Ητον δε άξιον παρατηρήσεως να
βλέπη τις όχι μόνον νέους Κεφαλλήνας ευκαταστάτων οικο
γενειών, αλλά και εκ των άλλων νήσων, και εκ της άλλης
Ελλάδος, να επισωρεύωνται εις εν χωρίον, απέχον σχεδόν
μιας ώρας δρόμον εκ της πόλεως, και στερημένον ξενοδο
χείων, δια να καλλιεργήσωσι το πνεύμα υπό την οδηγίαν

του σοφού συμπολίτου μας. Τόσην φιλομάθειαν έχουσιν οι
παίδες των Ελλήνων, και τοιαύτη ήτoν ή υπόληψις του ε
ναρέτου Βικεντίου.
Ούτος λοιπόν περιεστοιχισμένος από φιλομαθή νεολαίαν
και προοδεύων αυτήν εις τα καλά, δια των πολυειδών του
γνώσεων και του ηθικού του παραδείγματος, εφαίνετο ως
άλλος Σωκράτης, αδιαφορών περί του ιδίου του πλουτισμού
και της ματαιοφροσύνης των επαγγελμάτων, με τα οποία οι
κρατούντες ήθελαν βραβεύσει την αξίαν του, και αγωνιζόμε
.

ν

νος δια την εξάπλωσιν του φωτισμού εις την πατρίδα, και

την έμπνευσιν των ηθικών αρχών εις τας τρυφερας καρδίας
«»

Τ(κ) ν

/

νΞζλ) ν.

Ούτε το πλήθος των καθηγητών, ούτε τα υπέρογκα έξοδα,
ούτε τα πολυειδή μαθήματα των καταστημάτων δύνανται
πολλάκις να παράξωσι πολλούς και επωφελείς καρπούς, εαν
εις ταύτα δεν ενυπάρχωσι πνεύμα κοινωφελείας, πατριωτισ
μος, ευμέθοδος διάταξις, φιλοσοφική οδηγία του πνεύματος
και θερμός ζήλος δια την διάδοσιν των γνώσεων και την
βάσιμον στερέωσιν της ηθικότητος. Πολλάκις είς και μόνος
καθηγητής ευαίσθητος εις το υψηλόν υπούργημα της ανατρο
φής, και ικανός να διευθύνη τον ανθρώπινον νουν εις την
κατάληψιν των αγνώστων, και εις την εύρεσιν της αληθείας
ωφελεί μεγάλως την κοινωνίαν και ευεργετεί την πατρίδα γεν
ναιότερον από τα καταστήματα των αδιαφόρων.
Τοιούτος εφάνη ο Δαμωδός εις όλον το διάστηαα της κοι
-

-

"

/

μ'

"

"

-

νωφελούς διδασκαλίας του. Η'. βάσιμος παιδείατου, ο ζήλος

του υπέρ του κοινού καλού, ή φιλόσοφος μέθοδός του εις την
παράδοσιν των μαθημάτων ανέδειξαν εντός ολίγου πολλούς

αξίους μαθητας, οι τινες κατεστάθησαν έπειτα επωφελείς δι
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δάσκαλοι, και κήρυκες του θείου λόγου. Μαθηταί του Δαμωδού
ήσαν ο ηθικός και πολυμαθής Μιχαήλ Μοσχόπουλος, διδά
σκαλος του γνωστού Μαυρομάτη ο εύγλωττος Αγάπιος Λο
βέρδος, ο αποθανών διευθυντής του Φλαγγινιανού Φροντι
στηρίου ο της πατριαρχικής Εκκλησίας ιεροκήρυξ Μαυρο

ειδής (περί ών θέλω διαλάβει ιδιαιτέρως), και άλλοι πολλοί
τους οποίους, χάριν συντομίας, παραλείπω.
κ. » Την πρώτην επάνοδον των μαθήσεων εις την Ελλάδα
ο (λέγει ο πεπαιδευμένος Ιωάννης Φιλήμων) θεωρούμεν δια

"η του Δαμωδού της Κεφαλληνίας. Εις την ελληνικήν σχο
ο λήν του, κοινήν διά όλην την Ελλάδα, παρέδιδεν ούτος
ο και ανώτερα μαθήματα. Δια της προσφυούς μεθόδου των
η παραδόσεών του ανέδειξεν εις διάστημα ολίγον, πολλούς μα
• θητας, μεταξύ των οποίων διεκρίθη και ο Μοσχόπουλος ». (1).

Ηπατήθη λοιπόν ο πολυγράφος και πολυμαθής Κούμας,

όστις επαριθμών τους διδάξαντας την φιλοσοφίαν εις την
Ελλάδα, θεωρεί μεν του Βικέντιον ως διδάσκαλον της νεω
τέρας φιλοσοφίας, αποδίδει όμως την πρώτην εισαγωγήν αυ

της εν τη Ελλάδι, προς τον σοφόν μας Ευγένιον Βούλγαριν.
Απάτη εις την οποίαν αντιτείνουν τα πράγματα, και η ε
ποχή της ακμής των δύω τούτων σοφών, διότι όχι μόνον
ο Ευγένιος, κατά την παράδοσιν, υπήρξε μαθητής του Δα
μωδού, αλλά και ήρχισε το λαμπρόν της διδασκαλίας του
στάδιον, μετά τον θάνατον τούτου (2).
Υ

(1) Βλέπε δοκιμ. ιστορικ. περί της φιλικ. έταιρ. εποχή Α'. βιβλ. Γ.
σελ. 61.

(2) Ιδε Κούμα αυτόθι.

Σημ. Ας μην υπολάβη τις των αναγνωστών την παρατήρησίν μου ταύ
την ως αποτέλεσμα άλλης τινος αιτίας, ειμή της δικαιοσύνης και της α

φιλοπρωσωπου ιστορικής ακριβείας. Πνεύμα φιλογενείας βασιλεύον εις την

καρδίαν μου δεν με συγχωρεί να θεωρώ διάφορον τον Κεφαλλήνα, από τον
Κερκυραίον, τον Ζακύνθιον, τον Επτανήσνον, και εν γένει τον Ελληνα .
Η' δόξα κάθε Έλληνος είναι δόξα κοινή όλου του έθνους. Τα ένδοξα

τέκνα της Κεφαλληνίας είναι τέκνα της Ελλάδος, καθώς είναι και εκείνα
της Κερκύρας, της Ζακύνθου και πάσης ελληνικής γης. Η απόδοσις λοι
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Γνωρίζων ως αληθής πεπαιδευμένος, ο ηθικός ούτος. δι
δάσκαλος ότι αι θεοδίδακτοι αρχαι του χριστιανισμού είναι

η μόνη ακλόνητος βάσις της καλής ανατροφής, και ότι από
την εντελή πληροφορίαν της καρδίας εις τας θείας ταύτας
αρχάς γεννάται η ανυπόκριτος θρησκευτικότης, εκπηγάζει η
πρόθυμος εκπλήρωσις των χρεών προς τον Δημιουργόν της
φύσεως, προς την πατρίδα, και προς τον πλησίον, εσπούδασε
πάντοτε να καταστήση τους μαθητάς του ειδήμονας των θείων
γραφών

και θαυμαστάς της ευαγγελικής ηθικότητος,

Εντεύθεν

λοιπόν κινούμενος, μετά την παράδοσιν των φιλοσοφικών και
φιλολογικών γνώσεων, ανέπτυσσεν εις την περί αυτόν νεολαίαν
τας ιεράς Γραφάς, της έμόρφoνε την καρδίαν με την ηθικήν

του ευαγγελίου, και την εθεμελίωνεν εις την θεοπαράδοτον θρη
σκείαν των πατέρων της, με την θεολογικήν επιστήμην.
Τοιουτοτρόπως λοιπόν αγωνιζόμενος υπέρ του κοινού καλού
ο ένδοξος Δαμωδός ετελείωσε, κατά το 1752, το λαμπρόν της
ζωής του στάδιον, αφήσας προς μεν τους συμπολίτας του μνή
μην ανεξάληπτον της ηθικότητος και παιδείας του, προς δε
τους λοιπους πεπαιδευμένους ομογενείς του φήμην της πραγ

ματικής του αξίας, και ευγνωμοσύνην διά την κοινωφελήτου
διδασκαλίαν.

» Βικέντιος Δαμωδος (λέγει ο πολυμαθής Μελέτιος) εκ νή
και σου Κεφαλληνίας, ανήρ σοφός και πολυμαθής, πεπαιδευ
ο μένος έντε φιλοσοφία και ιερά θεολογία, δόκιμος εν τη

και αναγνώσει της θείας Γραφής και ρήτωρ άριστος συνέ.
και γραψε δογματικήν θεολογίαν, "Ρητορικήν, και άλλα

»,

(1)

Εκ των συγγραμμάτων του εξεδόθησαν, κατά το 1759, εν
Βενετία εις ένα τόμον ή Ρητορική του τέχνη και ή επιτομή
της Λογικής του, προτροπή του τότε μεν ιερέως, και με..
τα ταύτα Μητροπολίτου Φιλαδελφίας, Γεωργίου Φατζέα του
Κυθηρίου, δαπάνη δε Σπυρίδωνος Πολυζώη. Η προσφώ-,
πόν της αξίας προς τον συμπολίτην μου Δαμωδόν ότι προ του Ευγενίου
εισήγαγε την νεωτέραν φιλοσοφίαν εις την Ελλάδα, την απαιτούσε τα
πράγματα και είναι έργον της δικαιοσύνης,
(1) Θρα τόμον Δ. Εκκλ. Ιστορ, σελ. 146,

4 λ9

νησις προς τους αναγνώστας του ρηθέντος Μητροπολίτου, συγ
χρόνου του Δαμωδού, αποδεικνύει την μεγάλην υπόληψιν την
οποίαν απελάμβανεν ο σοφός ούτος συμπολίτης μας. Είς ταύ
την διηγείται ο πεπαιδευμένος Φατζέας, ότι βλέπων τον φι
λογενή κύριον Πολυζώην επιθυμούντα να εκδώση, δι ιδίας
δαπάνης, κανέν σύγγραμμα επωφελές εις το έθνος επρότεινε
προς αυτόν την εισέτι ανέκδοτον "Ρητορικήν και Λογικήν
ταύτην, την οποίαν συσταίνει με τας εξής εντίμους εκφρά
σεις. και Προβαίνει εις το φώς η επιτομή της Λογικής και η

» Ρητορική τέχνη, πονήματα του σοφωτάτου Βικεντίου Δα
και μωδού του από Κεφαλληνίας, τώρα μόνον εις τύπον δεδο

και μένα δια το κοινόν όφελος. Η ευφράδεια του λόγου, η
« σαφήνεια, με την οποίαν ερμηνεύει όχι μόνον τον τρόπον
» του διαλέγεσθαι, αλλά και του ρητορεύειν ....... και τέλος

ο πάντων το όνομα του συγγραφέως, δεν αμφιβάλλω πώς
και θέλει δώσει αιτίαν εις τον καθένα, και να τα δεχθή φι
και να ωφεληθή από την διδασκαλίαν των π. (1).

"Ε

Η βάσις εις τα δύω ταύτα συγγράμματά του είναι αι αρισ
τοτελικαί αρχαι με νέας θεωρίας, εκπεφρασμένα όμως με πολ
λήν καθαρότητα και συντομίαν. Αφιερωμένος μάλλον εις το
κοινόν όφελος αποφεύγει κάθε επίδειξιν και κομπορρημοσύνην.
Ζητεί περισσότερον να διδάξη τους αναγνώστας του παρά να
θαυμασθή παρ αυτών ως πολυμαθής και εύγλωττος. • Επά
υ, σχισα (λέγει εις το προοίμιον της Ρητορικής του) να πα
•, ραδώσω τους κανόνας της θαυμαστής τούτης τέχνης με
ο βραχυλογίαν και καθαρότητα. Ο σκοπός μου δεν είναι να
και, δείξω την τέχνην της ευγλωττίας. "Οθεν δεν έλαβα φρον
ο τίδα μήτε να ομιλήσω με ευρυχωρίαν, μήτε με ευφράδειαν,
ν» και να στολίσω το βιβλίον με εύμορφα λόγια . . . . . . . . . . .
ο Δέξου λοιπόν με γενναιότητα το βιβλίον τούτο, και πρό
ο κοψον εις τρόπον όπου να δείξης με το έργον, πως ο σκο
ο πός μου δεν εστάθη δίχως ωφέλειαν ο..

Τα παραδείγματα εις την Ρητορικήν του και η εφαρμογή
(1) Ορα την εν τη 3. σελ. της Λογ. προσφων. Φατζέα, προς τους α
ναγνωστας.

.
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των κανόνων είναι, ως επί το πλείστον, εκ των διδαχών του
Μηνιάτου, εις τον οποίον δεικνύει μεγάλον σέβας και τον

αναφέρει πάντοτε με την έκφρασιν και ο Διδάσκαλος Μη
νιάτης » Συχνάκις όμως εφαρμόζει τους ρητορικούς κανόνας
και εις τεμάχια τινα του Ισοκράτους και Δημοσθένους.
Η γλώσσα του Δαμωδού είναι εντελής απομίμησις εκεί

νης του Μηνιάτου, αλλ' όμως καθαρωτέρα από ιταλισμούς,
Το ύφος του δε είναι απλούν, καθαρόν και στολισμένον με
αρκετήν γλαφυρότητα και, ευφράδειαν, Δια την σπανιότητα
των συγγραμμάτων του φέρω εν ή δύω τεμάχια εκ της Ρη
τορικής, εξ. ών δύνανται να κρίνωσιν οι ειδήμονες αναγνώ
στα-. Είναι
περί όλων
τούτων
, .
πολλαίς
και διάφορας ή τέχναις, από ταίς ο
-

- ποίας γίνονται πολλά θαυμαστά έργα εις τον κόσμον.
.. Ομως δεν είναι θαυμαστότερη τέχνη από την Ρητορικήν.
• Διατί μοναχή αυτή έχει εξουσίαν επάνω εις τας καρδίας
- των ανθρώπων. Μόνης ετούτης εδόθη όλη η δύναμες, να
κρατη το βασίλειον εις τα πάθη της ψυχής, και να την

.. βιάζή να δέχεται εκείνην, την κίνησιν, εις την οποίαν την
ο είχε παρακινήσει. Αυτή είναι όπου εις τα δικαστήρια με
.. βροντώσαν φωνήν ζωγραφίζει εις το πρόσωπον των Κριτών
... την ταραχήν της καρδίας αυτή, όπου ανάπτει όλας ταϊς
•, φλόγας της οργής δια να κατακαύση των παραβατών την

.. ανομίαν. Αυτή είναι όπου εις ταϊς δημηγορίας τώρα υ

., ψόνει ταις ελπίδας, τώρα κράζει τους φόβους, τώρα σκε
.. πάζει από εντροπήν τα όμματα των ακροατών. Αυτή είναι
.. τέως, όπου εις τας πανηγύρεις επαινεί των ηρώων την

-, αρετήν και υβρίζει των οκνηρών την κακίαν. Τούτης της
... τέχνης λοιπόν έρχομαι να εξηγήσω την φύσιν, και την
.. ουσίαν, δια να κατάλαβης τί είναι (1)
Παρομοίως ομιλών περί διαφοράς του τρόπου καθ' όν μετ

ταχειρίζονται οι διαλεκτικοί και οι Ρήτορες τα επιχειρή
ματα λέγει ο Δια να δείξη ένας διαλεκτικός πως ο άνθρωπος
-- δεν πρέπει να φροντίζη δια τον κόσμον, έτζι επιχειρείται

(1) Ορα Ρητορικής βιβλ. Α. κεφ. Α', σελ. 5.
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•, εκ του τελικού όρου. Ο άνθρωπος είναι δια να μεριμνά
υ, τα αιώνια, δεν έχει λοιπόν να στοχάζεται τον πρόσκαιρον

το κόσμον. Μα ο Ρήτορας το ίδιον τούτο επιχείρημα, το αυ
», ξάνει, και καλλωπίζει με διάφορα σχήματα. Με την εκ
•» φώνησιν, με την ερώτησιν, με την αποστροφήν, με αντίθε
ν

το σαις. ωσαν

και Ω αξιοδάκρυτος αφροσύνη των ανθρώπων! "Ω κόποι

ι, μάταιοι, και ανωφελείς! Ω φροντίδες, όπου δεν έχουσι
•, καμμίαν ελπίδα! Και τι χρεία είναι, ώ άνθρωπε, να
κ, έχης τόσην μέριμναν δια τα πρόσκαιρα τούτα, και φθαρτα

ο, πράγματα, διατί είσαι αμέριμνος δια τα ουράνια και

και φροντιστικός διά τά επίγειας εστοχάσθης ποτι ποιος
•, εισαι,,και τι είναι ο κόσμος, εσύ είσαι, εάν δεν ήξεύρης,
» ένα ουράνιον κτίσμα, πλασμένον, διά να έχης μίαν ζωήν
9)

οι αιώνιον εις τον Παράδεισον, δια να χαίρεσαι με τον Θεόν
ό, την ανεκλάλητον εκείνην δόξαν, όπου απ' αρχής σου έχει

--

οι ετοιμασμένην.

» Και

κόσμος ί

είναι και είναι τόπος της εξωρίας του
και, προπάτορος, μία άβυσος των συμφορών, ένα τεταραγμένον
ο

•, πέλαγος, εις το οποίον όποιος πλέει με τους ανέμους και
το ορμαίς των παθών, δεν θέλει φθάσει ποτέ εις γαληνόμορ
ο φον λιμένα. Διατί λοιπόν μεριμνάς δια τον κόσμον, όπου
το επλάσθης διά τον ουρανόν; Τί φροντίζεις δια την γην,
ι, όπου εγεννήθης δια τον παράδεισον : Τί ζητείς τα πρό
το σκαιρα, όπου σου πρέπουν τα αιώνιας Τί συνάζεις εδώ
το κάτω πλούτη αβέβαια, όπου σου ετοιμάζει εκεί επάνω ο

ο πλάστης τους θησαυρούς της ουρανίου μακαριότητος , ,
κτλ. (1).

".

-

Εκ των λοιπών φιλοσοφικών συγγραμμάτων του δεν ανε

φάνη κανεν αλλο εις φώς, αν και εκ παραδόσεως γνωρί
ζεται ότι είχεν ολόκληρον φιλοσοφικόν σύστημα.
":

Η δογματική θεολογία του σώζεται εισέτι ατύπωτος. Εις
την εν Κεφαλληνία μικραν συλλογήν των βιβλίων μου σώζω
ν

*

μ'

W

W

-ν

ν

(1) Βλέπε Ρητ, Κερ, Ζ. Μέρους πρώτου σελ. 36 - 37.

)
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έν χειρόγραφον Κυριακοδρόμιον στερημένον των πρώτων σελί
δων, το οποίον νομίζεται και αυτό σύγγραμμα του σοφού
Δαμωδού, αλλ' επειδή είναι γραμμένον εις παλαιάν ελληνι
κήν γλώσσαν ήτις φέρει χαρακτηριστικά αρχαιοτέρας εποχής
από την ιδικήν του, διστάζω να το αποδώσω προς αυτόν.

Μάλιστα νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι ιδικόν του, διότι
αυτός λέγει ρητώς ότι συνέγραψεν εις την απλήν γλώσσαν
καθ' ότι ολίγοι είναι εις κατάστασιν να ακούωσι την πα
λαιάν. Και αν τοιαύτη ήτον η ιδέα του περί της Ρητορικής
και Λογικής, πολύ περισσότερον δεν ήθελε συγγράψει εις
την παλαιάν εξηγήσεις ευαγγελικών περικοπών.
"Ετερον σύγγραμμα του Δαμωδού εσώζετο εις χείρας του
συμπολίτουμας παναγή Καταρέλλου, (όστις το εκληρονόμη
σεν από τον αποθανόντα σεβάσμιον Ιερέα Χαραλάμπη,
Φλώριoν Λαγκούσην), αλλ' ο απλούς ούτος και αγαθός άν
θρωπος παρουσιασθείς πρός τόν αοίδιμον και μέγιστον
ευεργέτην της επτανησίου νεολαίας Κόμητα Φρηδερίκον
Γυλφόρδ (του οποίου το όνομα θέλει διαιωνίσει η ιστορία
της Επτανήσου), το επρόσφερε προς αυτόν. Ευχάριστος
ο φιλέλλην Κόμης δια το απόκτημα επρότεινεν αμέσως προς
τον Καταρέλλον γενναίαν αμοιβήν, αλλ' ήκουσε παρ αυ
του την πλήρη φιλοπατρισμού και πολλών επαίνων αξίαν

απόκρισιν ότι "η μεγαλητέρα του αμοιβή θέλει ει
ειδή εις τύπον το σύγγραμμα του

το σθαι το να

σοφού συμπολίτου μας, όστις ωφέλησε και ε
το τίμησε την πατρίδα ο . Ιδού άνθρωπος πτωχός α

ποβάλλων χρήματα δια την υπόληψιν της πατρίδος! Πό
σον πλέον ευαίσθητος είναι πολλάκις ή αθώα και αγράμ
ματoς φύσις εις την ευγένειαν των αισθημάτων, από την
υποτιθεμένην σπουδαίαν, και φορτωμένην τίτλους και διπλώ
ματα Ακαδημιών !
Ο τόσον δια την ελληνικήν νεολαίαν επιζήμιος θάνατος
του φιλανθρωποτάτου και ευεργετικωτάτου μας Κόμητος έγει
νεν αιτία να χάσωμεν το σύγγραμμα τούτο του Δαμωδού, .
διότι πιθανώς μετέβη όμου με την βιβλιοθήκην εκείνου εις
Λονδίνον, όπου τις οιδε ποία θέλει είσθαι η τύχητου. Ο

απλούς Καταρέλλος ερωτηθείς παρεμού δεν ενθυμείτο να με
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ειπή το είδος του συγγράμματος, υποθέτω όμως ότι ήτον το
θεολογικόν του σύστημα (1).
Η πράξις αυτη του Κατάρέλλου, αποδεικνύει ζώσαν εισέτι
την υπόληψιν του Βικεντίου, δεν είναι όμως ολιγώτερον α
ποδεικτικόν και το σέβας με τον οποίον θεωρούνται υπό των
κατοίκων του χωρίου τα έβρίπεια της οικίας του, ήτις έστάθη
ποτέ εστία της μαθήσεως εις τόσους νέους.

-

Τοιαύτην εντύπωσιν αφίνουν εις τας καρδίας των επερχο
μένων γενεών, όσοι αφιερόνoυν τας γνώσεις των εις το κοινόν

όφελος και μη εμπορευόμενοι ταύτας, ούτε κατασταίνοντες
αυτας όργανα χαμερπούς φιλοδοξίας, ή ξένης δολιότητος, συ

νάπτουν την παιδείαν με ανυπόκριτον αρετήν και με πατριω
τικά και ευγενή αισθήματα.

-

1.

(1) Είναι αξιοσημείωτος ή απάτη της μνήμης του κυρίου Ρίζου, όσ
τις εις την αναφερθείσαν φιλολογικήν ιστορίαν του (σελ. 139.) θεωρεί τον
Δαμωδόν οι Ιεροκήρυκα και καταδικάζει πολλά τους λόγους του ανακα
λύπτων εις αυτούς μυρία ελαττώματα . Εγω, το μόνον ελαττωμα όπου
ευρίσκω είναι ότι ούτε υπήρξαν, ούτε υπάρχουν λόγοι του Δαμωδού, διότι

ομολογώ ειλικρινώς, ότι ποτέ δεν ήκουσα πως ο Νομοδιδάσκαλος ούτος ήτον
ιεροκήρυξ, και ότι συνέγραψε και ετυπώθησαν διδαχαί του. Πρέπει όμως
να συγχωρηθή ο άλλως πολυμαθής "Ρίζος, επειδή, κατα τον εκδότη του
συγγράμματός του, εξέθεσε την Ιστορίαν ταύτην της φιλολογίας, χωρίς
βοήθημα ούτε βιβλίου, ούτε σημειώσεως, ούτε χειρογράφου. (όρα προλεγ
σελ. 12.)

-

-

-

-
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ, φιλολόγος γνωστός εις την
Ρωσσίαν, Γερμανίαν, και Δανίαν, εγεννήθη περί τα τέλη
του ΙΖ'. αιώνος εις Αργοστόλιον πόλιν της Κεφαλληνίας,
Η Ιταλία ευγνωμονούσα προς την Ελλάδα και ενθυμουμένη
ότι και παλαιόθεν παρ εκείνης έλαβε τα φώτα, και ότι εις
τας τελευταίας στιγμάς της πολιτικής της ζωής η Ελλάς ενε
χείρισε προς αυτήν, ως εις φίλην και έξοχον αδελφήν ό, τι .
καλόν εδυνήθη να σώση από το ελιεινόν της ναυάγιον, με
φιλικήν διάθεσιν εδείχθη πάντοτε πρόθυμος εις την απόδοσιν
της παιδείας προς τους Έλληνας. Εις τα λαμπρά της κατασ
τήματα δεχoμένη τους ελληνόπαιδας με τα αυτά σχεδόν προ
νόμια των ιδίων της τέκνων, τους επλούτιζεν από τον θησαυ
ρόντων γνώσεων της και ετίμα αξιοπρεπώς τας προόδους των.
Εις την φίλην Ιταλίαν λοιπόν σταλθείς παιδιόθεν ο Α
θανάσιος και λαβών την πρώτην ανατροφήν του εις εν των
γυμνασίων της Βενετίας, μετέβη εις το παταυινόν πανεπι

στήμιον προς τελειοποίησιν της παιδείας του. Υπακούων εις
την πατρικήν θέλησιν εσπούδασε πρώτον την νομικήν και
την πολιτικήν οικονομίαν, εις τας οποίας τελειοποιηθείς έ
λαβε ταχέως τον στέφανον προικισμένος όμως με ζωηρότητα
πνεύματος και φαντασίας εθέλχθη μάλλον από την καλλονήν
του φιλολογικού κόσμου, παρά από την σοβαρότητα της νο
μοδιδασκαλίας. "Οθεν ακολουθήσας, μετά ταύτα, την φυσι

κήν του κλίσιν, και έχων άφθονα τα δώρα της αγχινοίας
απέβη ειδημονέστατος της ελληνικής και λατινικής φιλολο
γίας, και κάτοχος της ιταλικής αγνωείται δε αν εις το
Παταύιον ή άλλοθι εσπούδασε προς τούτοις και την γερμα
νικήν, και ρωσσικήν γλώσσαν. (1).

(1) "Ορα Μελέτιου Εκκλησιασ. Ιστορ, Τόμ. Δ'. σελι 143.
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Η επιρροή
από την
την οποιαν
οποίαν παραλλασσεται
παραλλασσετα
επιρροη των
των αιώνων,
αιωνων, από

πολλάκις και αυτή ή νοητική έρευνα των αντικειμένων, εκ
τείνει και συστέλλει ενίοτε τόσον αλλοκότως τα όρια τινών
επιστημών, ώστε, ή τας αποκαθιστά υπερβατικας και δίδει
προς αυτάς γιγαντιαίαν μορφήν, ή τας απογυμνόνει από τα

ουσιώδη στοιχεία των και τας παρασταίνει με πυγμαίον α
νάστημα και υπό γελοίαν όψιν.
Η μάλλον υποκειμένη εις τον δεσποτισμόν των αιώνων
φαίνεται η φιλολογική επιστήμη. Τα όρια ταύτης, φέρ ειπείν,
την σήμερον, κατά την ιδέαν τινών, είναι τόσον περιωρισμένα

και άστατα, ώστε η φιλολογία, ή νομίζεται υπό τούτων επι
στήμη γενικών και επιπολαίων γνώσεων, ή κρίνεται παρ αλ
λων ως τέχνη στιχουργική και ρωμαντικογραφία, ή θεωρείται
ύπο πολλών ως σπουδή ανωφελής, της οποίας οι κάτοχοι δεν
πρέπει να κατατάττωνται εις την τάξιν των επιστημόνων,

Αλλ' εις τους παρελθόντας αιώνας γνωριζομένη ακριβέστερον
ή επιστήμη είχεν όρια σταθερά και ανάλογα της φύσεως του
εκτεταμένου της αντικειμένου.
"Οταν αφιερώθη
ο Αθανάσιος,
φιλολόγος
φιερωθη εις ταύτην
γη
οξο οο φ
γος

έπρεπε να ήναι ειδήμων διαφόρων επιστημονικών γνώσεων.
Μή περιοριζόμενος εις την γλωσσικήν, ή μάλλον ειπείν

γραμματικήν

και

επιπόλαιον έρευναν των νοητικών προϊόν

των ενός έθνους, εχρεώστε να γνωρίζη και να επικρίνη ε

πιστημονικώς τα αριστουργήματα της ανθρωπίνης αγχινοίας,
Αναβαίνων, εις τας πρώτας πηγάς να θεωρή τας μιμήσεις,
και εξιχνιάζων την πρωτοτυπίαν εκάστης εποχής, να αντι
λαμβάνηται ακριβώς τας προόδους, ή οπισθοδρομήσεις του
νοος εις το υψηλόν και ωραίον. Εις τοιαύτην λοιπόν ευτυ
χεστέραν εποχήν της φιλολογίας σπουδάσας ο συμπολίτης μας,

δεν ενόμισεν εκανήν την εν Παταυίω ενασχόλησίν του. Η φήμη
των μεγάλων φιλολόγων, εξ ών τότε επλουτούσεν ή μουσο
τρόφος γή της Ιταλίας, και αι μεγάλαι πρόοδοι της επι
στήμης εις τους ακουράστους σπουδαστας και βαθείς Γερμανούς
τον παρεκίνησαν να επισκεφθή, προς περισσοτέραν έκτασιν των
γνώσεών του, όσα μέρη της Ευρώπης ήκμαζον εις τον φιλο

λογικόν κόσμον. Εύαρες-ούμενος δε εις την παλαιογραφίαν και
καταγινόμενος εις την έρευναν των κωδίκων, ηθέλησε, προ
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της αναχώρησεως του, να παρατηρήση τα εν Παταυίω πα
λαια χειρόγραφα της βιβλιοθήκης των τακτικών κανονικών
(canonici regolari) περί των οποίων αναφέρει εις την εισα

γωγήν του παρ αυτού εκδοθέντος καταλόγου των παλαιών
κωδίκων της εν Μόσχα συνοδικής βιβλιοθήκης (1).
Μετά ταύτα αναχωρήσας εκ Παταυίου περιήλθε πρώτον
τας ανθηροτέρας εις την παιδείαν μητροπόλεις της ιταλικής

χερσοννήσου, και μεταβας ακολούθως εις Γερμανίαν διέτρι
ψεν εκεί διάφορα έτη ωφελούμενος από τα αυτόθι αφθονοπά
ροχα μέσα της φιλολογικής σπουδής, και από τας αποκτου
μένας σχέσεις με τους περικλεείς άνδρας της εποχής του.
Μετά την ακριβή εκπλήρωσιν της επιθυμίας του περά
σας εις Δανίαν περιείρχετο επισκεπτόμενος τα αξιολογώτερα
Μουσεία και πανεπιστήμια. Φθάνων δε εν τέλει εις την

μητρόπολιν του δανικού κράτους και εύρων ενταύθα τον

μέγαν Πέτρον έκρινεν άξιον να παρουσιασθή προς ένα Μο
νάρχην, τον οποίον εσύσταινεν εις τους πεπαιδευμένους ή
γενναιότης των φρονημάτων, και το μεγαλείον της επιχειρή
σεως, ως προς την ανάγέννησιν και μόρφωσιν του ιδίου
έθνους.

«

-

--

Συνομιλήσας λοιπόν ο Αθανάσιος με τον αυτοκράτορα του

ρωσσικού βασιλείου, όχι μόνον εύρε προς τούτον έντιμον υποδο
χήν, αλλά και προσκαλεσθείς εις την δούλευσιν της ρωσσικής
αυλής μετέβη μαζήτου εις την τότε πρωτεύουσαν Μόσχαν.
Ο Πέτρος παρατηρήσας τον Σκιαδάν επίσης αξιον και
κατά την πολιτικήν επιστήμην, καθώς εφημίζετο και ως φιλο
λόγος, έδωκεν εις αυτόν την θέσιν του πρώτου συμβούλου της
δικαιοσύνης εις το ιππικόν (primo auditore nella Caval
laria), και μετά παρέλευσιν πολλών χρόνων, τον επρόσθεσεν
ακόμη και την καθέδραν της ελληνικής φιλολογίας εις το
πανεπιστήμιον της μητροπόλεως.
"Οσον δε εφαίνετο έμπειρος εις το πολιτικόν του υπούργημα,
τόσον έθαυμάζετο και εις την παράδοσιν των μαθημάτων
του. Πολλοί των αυλικών παρευρισκόμενοι συχνάκις εις την
-

-

Υ

(1) "Ορα την ανατύπωσιν του καταλόγου υπό Καππίου, σελ. 18.

,

45Υ

διδασκαλίαν του εδείκνυον προς αυτόν την μεγάλην των ευ
αρέστησιν, και ωμίλουν περί των γνώσεών του με βαθύ σέβας.
Δεν συνέτρεξεν όμως ολίγον εις το ν' αυξήση τα όρια της
υπολήψεως του Σκιαδά και η βασιλική συναναστροφή, εις την
οποίαν αυτός είχεν ελευθέραν την είσοδον. Η ετοιμότης με
την οποίαν ωμίλει, περί οποιουδήποτε επιστημονικού αντι

κειμένου συνέπιπτε λόγος, η ζωηρα των ιδεών του παράστα
σις, και το εύθυμον και ειλικρινές του χαρακτήρος, κατέστη
σαν τον Κεφαλλήνα φιλολόγον αντικείμενον αγάπης και
σεβασμού εις όλην την βωσσικήν αυλήν. (1).
Μετά παρέλευσιν διαφόρων χρόνων επιθυμήσας να ε
ξοδεύση ολίγον καιρόν εις περιήγησιν μερών αγνώστων, να
ιδή, προ του θανάτου του, πάλιν την γήν της Ιταλίας, εις

ην εχρεώστε την ανατροφήν του, και να διαμείνη καιρόν
τινά μεταξύ των συγγενών και συμπατριωτών του, λαβών
την άδειαν, περιήλθε πρώτον όλον το ρωσσικόν κράτος, και
μετέβη ακολούθως εις Βενετίαν. Ενταύθα δε διατρίβων ηθέλησε
να δώση απόδειξιν της πολλής του ευγνωμοσύνης προς τον
Πέτρον, και εις το ελληνικόν έθνος παράδειγμα ζωηρόν, τίνι
τρόπω δύναται ένας άνθρωπος να αναγεννήση και ν' ανυψώση
ολοκλήρους λαούς. "Οθεν εξέδωκεν εις νεοελληνικήν γλώσσαν
εν σύγγραμμα υπό τον τίτλον » Γένος, ήθη, και κατορ
θ ώματα Πέτρου του μεγάλου. » Μετά δε την παρέ
λευσιν της προθεσμίας του επιστρέψας εις Μόσχαν ανέλαβε
τας φιλολογικάς του ασχολίας.

Εις την εποχήν ταύτην συνέλαβεν ο Πέτρος την αξιέπαι

νον ιδέαν ν' ενοίξη, τα προ πολλών χρόνων κεκλεισμένα χαρ
τοφυλάκια και να κοινοποιήση από πόσα πολύτιμα της

Ελλάδος χειρόγραφα ήτον πλουτισμένη η ρωσσική μητρό
πολις.

-

Η Ελλάς ομοία, τρόπον τινά, με μέγα πλοίον φορτωμέ
νον βαρύτιμα είδη εμπορευμάτων, από του οποίου το ναυ
άγιον ωφεληθέντες επλουτίσθησαν μεν πολλοί και διάφοροι,

αλλ' όμως μένουν εισέτι θησαυροί κεκρυμμένοι εντός των
(1) "Ορα Μελέτιον αυτόθι,

ιδίων του συντριμμάτων, εξ ών ευτυχίζονται και οι μετά
ταύτα ερχόμενοι η Ελλάς, λέγω, γυμνoυμένη υπο διάφορων
εθνών ακαταπαύστως, μετά την θλιβεραν πτώσιν της, πά
λιν έσωζεν εντός των διασωθέντων μοναστηρίων πολύτιμα
λείψανα της παιδείας, εκ των οποίων εν αρκετόν μέρος με
τέβησαν εσχάτως εις Μόσχαν. Αλέξιος ο πατήρ Πέτρου του
μεγάλου συμβουλευθείς παρα Αρσενίου πατριάρχου Ρωσ
σίας εστάθη ο πρώτος των αυτοκρατόρων του ρωσσικού κρά
τους, όστις απεφάσισε να συνάξη κώδικας παλαιούς Ελλήνων
συγγραφέων, και βιβλίων θρησκευτικών. Εις τα του Αθωνος
μοναστήρια εσώζοντο πολλοί κώδικες φυλαχθέντες από τας
επιδρομας των βαρβάρων κατακτητών, και από τας απογυ

μνώσεις των ξένων (1). Εντεύθεν λοιπόν έλαβε, δια γενναίων
εξόδων, πολλότατα χειρόγραφα, εκτός εκείνων, όπου εις τους

διαφόρους της Ρωσσίας βασιλείς είχον χαρίσει οι κατα
καιρούς πατριάρχαι Ιεροσολύμων. Λαβούσα λοιπόν την αρ

χήν της ή εν Μόσχα βιβλιοθήκη κατά το 1654 επλουτίσθη,
εντός ολίγου, παρά της Ελλάδος με πεντακοσίους παλαιούς κώ
δικας (2). Τα συναχθέντα όμως ταύτα χειρόγραφα εφυλάτ

(1) Ας μην υποθέση ο επιστήμων αναγνώστης ότι αγνοώ πόσον ωφέλησε
την κοινωνίαν και την πρόοδον των γνώσεων ή μετάβασις των μνημείων

της ελληνικής ευφυίας και των παλαιών χειρογράφων εις τα ευρωπαϊκά

ελεύθερα μέρη, αλλ' επειδή το αυτό έδύνατο να κατορθωθή και δί άλλων
φιλανθρωποτέρων και δικαιοτέρων μέσων είναι συγχωρημένον εις κάθε ελλη
νικήν ψυχήν να αισθάνεται βαθυτάτην θλίψιν βλέπουσα τα πολύτιμα της
πατρίδος κειμίλια εις ξένας γέας εσκορπισμένα .

.

..

--

(2) Ο κύριος Βακμεϊστέρος (Βacmeister) εις τον παρ αυτού εκδοθέντα
κατάλογον της εν Πετρουπόλει βιβλιοθήκης (σελ. 141) λέγει ότι ο πα

τριάρχης της Ρωσσίας θελήσας να διορθώση τα εκκλησιαστικά βιβλία
έγραψεν εις την Ελλάδα και τον έστειλαν πεντακοσίους κώδικας. Αλλ' ε
πειδή δεν φαίνεται τόσον πιθανόν, δι απλής επιστολής, να χαρίζεται τόση
πληθυς πολυτίμων χειροφράφων και οι έλληνες δεν ήσαν τόσον εύ
κολοι ν' αποξενόνισε τα πολύτωμα των προγόνων των

συγγράμματα,

έαν δεν

υποχρεούντο από τινα δυναστικήν επιρροήν, ή από δόσεις χρημάτων, δι ών
έδύναντο να προλαμβάνουν την πτωχείαν των και τας φορολογίας των α
πλήστων βαρβάρων, είναι πλέον αξιόπιστος η διήγησις του Σκιαδά ότι
συνήχθησαν οι κώδικες δια συνεργείας και εξόδων του Αλεξίου. (όρα α
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τοντο κλεισμένα εις μέρος, όπου ήσαν και άλλα πολύτιμα

πράγματα, και, κατά τον Γερμανόν φιλολόγον Ματτέην,

δεν

εσυγχωρείτο εις κανένα η έρευνα των. Κατά δε τους λόγους

του υποβιβλιοθηκαρίου της εν Πετρουπόλει βιβλιοθήκης Βακ

μεϊστέρου, τότε μόνον εφρόντισεν ή Σύνοδος περί αυτών, όταν
ένας πρίγγιψ ήθέλησε να ιδή τα μεγαλοπρεπή εκείνα αντι
κείμενα. (1).

-

-

Ο Ματτέης υπολαμβάνων το φαινόμενον τούτο ως αποτέ
λεσμα μωράς ζηλοτυπίας των εν τοις αξιώμασι Ρώσσων, ή
ως προερχόμενον από την μεταξύ εκκλησιαστικών και φιλο
λόγων ολίγην συμφωνίαν, λέγει πολλά κατά τούτων (2). Αλλ'
όσον το κατ' εμέ, η προφυλακή αύτη των χειρογράφων από
τους ξένους και το ασυγχώρητον της ερεύνης των ήτον μάλ
λον αποτέλεσμα ματαίου φόβου θρησκευτικού, δια τας πολλάς
νοθεύσεις τας γινομένας εις τους αρχαίους κώδικας εξ αι
τίας των επικρατουσών θεολογικών ερίδων τοιούτων δε νο
θεύσεων έχομεν πολλά παραδείγματα. Υπόθεσις ήτις φαί
νεται μάλιστα πειθανωτέρα, όταν παρατηρήσωμεν ότι η
μεγαλητέρα ποσότης των κωδίκων εκείνων περιείχεν ύλας
θρησκευτικάς. Από οποιονδήποτε όμως λόγον προείρχοντο

ερεύνης των χειρογράφων, ήσαν τόσον ισ.
χυρά, ώστε, ώς θέλει δει ο αναγνώστης, οσοι των Ρώσσων

τα εμπόδια της

αυτοκρατόρων έπεχειρίσθησαν την γνωστοποίησίν των, και έ

δειξαν τωόντι πνεύμα κοινωφελείας περιποιούμενοι και ενθαρ
ρύναντες τους αναλαβόντας την έρευναν φιλολόγους, ηναγκά
σθησαν ν' αφήσωσι το έργον ατελές, ή ημιτελές.
Πρώτος, ως προείρηται, ο Πέτρος συνέλαβε τον αξιέπαινον
-

'.

τούτον σκοπόν, όστις, ή μή προιδών τα εμπόδια, ή θέλων
να έχη και ως προς τούτο την δόξαν, διέταξε προς τον παρ
::

--

"

-

.

φιέρωσιν του καταλόγου). Πιθανόν δε και ότι η πρώτη ιδέα του να συ
στηθή ή συνοδική βιβλιοθήκη να ήτον από τον σκοπόν της διορθώσεως

των θρησκευτικών βιβλίων, όχι όμως και ο τρόπος της συλλογής τον ο
ποιον αναφέρει ο Βακμεϊστέρος.
(1) "Ορα κατάλογον αυτού σελ. 142.

(2) "Ορα σελ. 27 και εφεξής που καταλόγου του.
ί

ξ

*
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αυτού αγαπώμενον Σκιαδάν, να επισκεφθή τους εν τη συ
νοδική βιβλιοθήκη, και τους όντας εις άλλα δημοσία χαρ

τοφυλάκεια κώδικας, δια να εκδώση ένα ακριβή κατάλο
γον αυτων.

Χαίρων ο "Ελλην φιλολόγος ότι εις αυτόν εναπέκειτο να
-

κοινοποιήση οποίοι βαρύτιμοι καρποί της αγχινοίας των
προγόνων του, έκειντο ανωφελώς επισωρευμένοι και κατάκλει
στοι εις την Ρωσσίαν, τον Μάρτιον του 1722 ήρχισε των

χειρογράφων την έρευναν. Αλλ' ο κοινωφελής ούτος σκοπός
δεν έμελλε κατά δυστυχίαν να τελεσφορήση.
Το σήμερον αρκετά προοδευμένον εις τον εξευγενισμόν
ρωσσικόν έθνος δεν ήτον εις την εποχήν εκείνην τοιούτον.
Τα έθνη, πρωτοαναφαινόμενα εις το μέγα διάστημα του
πολιτισμού και αναγκαζόμενα από τινα μέγαν νούν να

βαδίζωσιν εις την πρόοδον, ομοιάζουσι με ένα αδάμασ
τον ίππον, όστις φοβείται και τας σκιας και με άτακτον
και ορμητικήν οπισθοδρόμησιν συντρίβει και διασχίζει
τα λαμπράτου στολίσματα, η πεισματικώς δεν θέλει να
προοδεύση.
Η έρευνα των κωδίκων εδυσαρεστούσε τους εν τοις πράγ
μασιν, οίτoινες δεν είχον τον νούν του Πέτρου. Ο γογγυσ
μός των δε ηύξησε τόσον, ώστε ο Μονάρχης, ως φαίνεται,
.

.

ευχαριστήθη να εκδοθή μόνον εν μικρόν δοκίμιον, και να
φυλάξη εις αρμοδιωτέρας περιστάσεις την τελειοποίησιν της
κοινωφελούς επιχειρήσεως. "Οθεν, ενώ το επίπονον τούτο έγον
απαιτεί πολυχρόνιον διάστημα, μετά οκτώ μήνας, τον Νο
εμβριον του 1723, Ο Σκιαδάς ηναγκάσθη να εκδώση εν

Μόσχα ένα απλούν κατάλογον λατινικά και ρωσσικά, εις εν

τομίδιον σχήματος τετάρτου, συγκείμενον από 4:ί σελίδας,
εξαιρουμένης της εισαγωγής και της προς τον Πέτρον αφι

ερωτικής επιστολής. Μόνον πενήντα αντίτυπα τούτου εξεδό
θησαν και αμέσως εμποδίσθη ή ανατύπωσις (1). "Οτι δε ή

ταχύτης της τυπώσεως και το ατελές του καταλόγου προήλ
θεν από τοιαύτας αιτίας θέλουν πληροφορήσει τον αναγνώ
(1) "Ορα την παρα του Καππίου ανατύπωσιν του καταλόγου.

. .

161

στην, όσα διηγείται ο Γερμανός Ματτέης ότι τον συνέβησαν,
όταν και αυτός επεχειρίσθη την έρευναν κατ' επιταγήν της
Αικατερίνης.
Η επιγραφή του βιβλίου τούτου είναι η εξής... Κατάλο
ίο των
συνοδική βιβλιοθήκη
βιβλιοθήκη της
.. γοι δύο
των εν
εν τη
τη συνοδική
της Μό
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ο 1722 υπό Αθανασίου Σκιαδά πρωτοσυμβούλου του ιππικού
-ο και ήδη καθηγητού των ελληνικών γραμμάτων. Ο πρώτος
ο των καταλόγων περιέχει την καταγραφήν πεντήκοντα κω
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δίκων, οίτινες φέρουν την εποχήν της αντιγραφής των. Ο

ο δεύτερος είναι περιεκτικός τριακοσίων τεσσάρων, των οποίων

ο ο σχολιαστής πιθανολογεί εξ υποθέσεως την εποχήν. Επί
ο τούτοις προστίθεται ως παράρτημα έτερος τρίτος περιέχων
και τριαντα χειρογραφα της βιβλιοθήκης της εν τη Τυπογρα
ο φία της Μόσχας.
Δια την ολιγότητα λοιπόν του καιρού και την βίαν, εξ
ών ηναγκάσθη να τυπώση τον κατάλογον του ο Σκιαδάς, έ
πρεπε βέβαια να δώση εις φώς εν σύγγραμμα πλήρες ατε
λειών και σφαλμάτων. Τούτο δε εννοών και ο συγγραφεύς
και μη δυνάμενος να εκθέση τα εμπόδια σημειόνει μόνον
εις αθώωσίν του το μεταξύ της διαταγής και της εκδόσεως
ολιγώτατον διάστημα. Διασώζων, ως φαίνεται, τας κριτικάς
σημειώσεις του, ή ελπίζων αρμοδιωτέρας περιστάσεις υπόσχεται
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άλλον ακριβή και πληρέστατον κατάλογον. Εις δε τον εκ

δοθέντα σημειόνει μόνον τον τίτλον του συγγράμματος, το
όνομα του συγγραφέως, και την εποχήν της αντιγραφής του
κώδικος, εις όσους την έφερον εις δε τους μη έχοντας
προσπαθεί να εξιχνιάση την εποχήν των δια μέσου πειθα
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Παρατηρεί ότι ο αρχαιότερος των θρησκευτικών κωδίκων
της νέας διαθήκης είναι εν ευαγγέλιον χωρίς εποχήν, και
το οποίον αυτός υποθέτει ότι είναι του έκτου αιώνος. Εις
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αλλ' εναντιούμενος και εις τους δύο ο Ματτέης το θέλει ως

χειρόγραφον του δωδεκά του αιώνος.
Ειδοποιεί προς τούτοις ο Σκιαδάς ότι ο μεγαλήτερος α
ριθμός των κωδίκων είναι τα θρησκευτικά βιβλία. "Οτι εκ
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των άλλων υπάρχουν πολυτιμότατα χειρόγραφα δια την άρ
χαιότητά των, και δια το σπάνιον αυτών ότι διάφοροι κώ
δικες είναι εισέτι ανέκδοτοι, και άλλοι τόσον ακριβείς, ώστε

δύνανται εξ αυτών να τελειοποιηθώσι και να διορθωθώσιν
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οι ήδη εκδοθέντες και γνωστοί. Τελευταίον δε, ότι εκ των

χειρογράφων τούτων ήθελον χορηγηθή νέα βοηθήματα εις
την παλαιογραφίαν δια την καθαρότητα των στενογραφικών
σημείων.
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Προσθέτει εις τον κατάλογον τούτον προλεγόμενα τινα, και
αφιερωτικήν επιστολήν προς τον μέγαν Πέτρον. Εις ταύτα
δε διηγείται τον τρόπον της συλλογής και τον αριθμόν των
κωδίκων.

Γνωρίζων ότι η Ελλάς ευρισκομένη εις τον βαρβαρικόν
ζυγόν δεν ήτoν εις κατάστασιν να ωφεληθή από τα όσα α
κόμη διέσωζε πολύτιμα της χειρόγραφα, τα οποία ό θρησκευ
τικός φόβος εκράτει κλεισμένα δια τους Λατίνους, και απελ
πιζόμενος, αν η πατρίς θέλη δυνηθή πλέον ν' αποτεινάξη
τον ζυγόν έθνους βαρβάρου τόσον ισχυρού, όσον εφόβιζε τότε
όλην την Ευρώπην, συμβουλεύει τον Πέτρον να προσπαθήση
αυτός, δια της πολιτικής του επιρροής, να συνάξητ από τας
βιβλιοθήκας του Αθωνος και ετέρους κώδικας. Είναι δε ά
«s

φ

?

ψ

Ρ

φ

/

2/

ξια σημειώσεως αι εκφράσεις με τας οποίας ομιλεί εις την
περίστασιν ταύτην προς τον Μονάρχην εκφράσεις αίτινες
παρασταίνουν πόσον η καρδία του ήσθάνετο την δυστυχή της
Ρ

ρ

'

πατρίδος κατάστασιν.

γ

"

ρ

'

'

« Η αθλία Ελλάς μου (λέ

σ γει), ή ελεει νώς αφανισθεί σα υπό τών βαρ
σ βά ρ ω ν φροντίζει μάλλον δια τας συμφοράς
σ της, π α ρ α δ ι α τα χειρόγραφα εξ ών είναι πλου
9

ρ

και

5.

σ τ ι σ μ έ ν η σ.

-

Η καλλιέπεια ενός συγγραφέως, η ευφράδεια, και το αν
καρη:
νος συγγραφέως, η ευφρασεια,
-

θηρον του ύφους είναι αποτέλεσμα πρώτον της παντοτεινής

εξασκήσεως εις το γράφειν και ομιλείν, και δεύτερον είναι φυ
σική προδιάθεσις επιτηδείας εκφράσεως των ιδεών. Χάρισμα
με το οποίον ή φύσις πλουτίζει πολλάκις άτομα τινα, και το
-ν

γ

ή

γ
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φ
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στερεί από άλλα. Η ακρίβεια της καταλήψεως και η πολλή

θεωρία είναι άσχετα με το φυσικόν τούτο δώρον, ούτε συ
νημμένα πάλιν θέλουν ωφελήσει ως προς το κάλλος της συγ
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γραφής, εάν λείπη ή γύμνασις. Και αν τούτο, καθόσον

εγώ

νομίζω, απαιτείται απαραιτήτως και εις αυτάς τας ζώσας

των γλωσσών, πολύ περισσότερον είναι αναγκαίον εις τας
παλαιάς και ήδη αποθαμμένας.
Επειδή δε ο πεπαιδευμένος συμπολίτης μας Σκιαδάς εγ

καταλείψας τας φιλολογικας ασχολίας του έδαπάνησε το πε

ρισσότερον της ηλικίας εις, την πολιτικήν και στρατιωτικήν
θέσιν του, και επομένως ήτον μακραν της ασκήσεως, δια
τούτο ο λατινισμός του εις τον κατάλογον ειναι ακομψος
έλλειψις, ήτις αποδίδεται και από τον Κάππιον εις τους

ρηθέντας λόγους.
Με όλας όμως τας ατελείας του ο κατάλογος του Σκιαδά
εξεδόθη δις εν Γερμανία, και ο ημέτερος συμπολίτης έχει
την αξίαν ότι πρώτος εγνωστοποίησε τα μέχρι των ημερών
του άγνωστα ελληνικά χειρόγραφα ευρισκομένα εις την ρωσ

σικήν μητρόπολιν. Πρώτος

ο

Ιωάννης Εράρδος Κάππιος

επιτυχων εν εκ των εν Μόσχα τυπωθέντων ολίγων αντιτυπων
έκαμε νέαν έκδοσιν αυτού εν Λειψία, κατά το 1724, εις δω
δέκατον (1), την οποίαν αφιέρωσεν εις τον Φαβρίκιον.
Δεύτερον εξεδόθη ο αυτός κατάλογος κατά το 1776 υπό
Τωάννου Βαπτιστού Σχωρέου εις όγδοον. Εις την εισα
γωγήν του αυτού βιβλίου υπέσχετο ο Σκιαδάς, εκτός του
άλλου ακριβούς καταλόγου, και μίαν ελληνικήν παλαιογρα
φίαν, και έτερα άλλα συγγράμματα, εκ των οποίων μέρος
μεν λέγει, ότι τα έχει ήδη τελειωμένα, μέρος δε ημιτελή.
Διδάσκων λοιπόν την ρωσσικήν νεολαίαν εις την ελληνικήν
καλλονήν και συγγράφων ετελείωσε λαμπρώς το στάδιον της
ζωής του μεταξύ των τιμών της αυλής και της μεγάλης ευ

νοίας του περικλεους Πέτρου, αφήσας διαρκή φήμην της
πολυμαθείας του (2).

(1) Ο Γερμανός ούτος φιλολόγος εύρέσκων άκομψον τον τίτλον του
καταλόγου του Σκιαδά αντέταξεν εις την έκδοσίν του άλλον ιδικόν του,

όστις από τους ειδήμονας κρίνεται ότι, ενώ δεν περιέχει καθαρόν λατι

νισμόν, είναι και επιτετηδευμένος (affettato).
(2) "Ορα Ματτέην αυτόθι.
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Ο ιστορικός Μελέτιος αναφέρων αυτόν μεταξύ των ενδό
ξων ανδρών των ακμασάντων εις τον ΙΗ'. αιώνα και εκ
θέτων συνοπτικώς την βιογραφίαν του λέγει: ο Αθανάσιος

.. Σκιαδάς εκ Κεφαλληνίας, ειδήμων της ελληνικής, λατινι
υ, κής, ιταλικής και ρωσσικής διαλέκτου, και πρώτος Αου
.. διτόρος του Ιππικού. Πιριηγήσατο την Ιταλίαν, Γερμανίαν,

., Ρωσσίαν και Δανίαν, όπου έλαβε την τιμήν να παρρησια
το σθή εις τον μέγαν Πέτρον, παρά του οποίου ετιμήθη πολύ.
., Εξέδωκιν έτι εις Βενετίαν, " Γένος, ήθη, και κατορ

και θώματα Πέτρου του μεγάλου», ή μάλλον

μετέφρα
ο σεν εκ του ιταλικού με προσθήκας, και διορθώσεις, ως αυ

., τόπτης γενόμενος των πραγμάτων, και πολλά ακούσας πα
•)",

ρά του μεγάλου Πέτρου, και των μεγιστάνων του, εις τους
οποίους είχε μεγάλη χώραν' έγραψε και ελληνικήν παλαιο

οι γραφίαν, ήτις ανέκδοτος εστί. "Ιδε Γερμανικ. Βιβλιοθίκ.ο.Εκ των συγγραμμάτων όμως του πεπαιδευμένου τούτου
συμπολίτου μας δεν γνωρίζονται άλλα ειμή ή του Πέτρου

Ιστορία, ο κατάλογος των εν Μόσχα χειρογράφων,

εκδοθέντα,

και η κατα τον Μελέτιον ανέκδοτος εισέτι ελληνική παλαιο

γραφία. Τα λοιπά, ως φαίνεται, ή εσφετερίσθησαν υπό τι
νος, ως συμβαίνει πολλάκις εις τους αποθνήσκοντας εις ξένην

γήν, ή σώζονται ανέκδοτα εις χείρας άλλων. Παρατηρών
όμως ότι ο φιλολόγος Κάππιος εις του παρ αυτού ανατυπω
θέντα κατάλογον μ' όλον ότι διορθόνει την επιγραφήν και
μέμφεται τον λατινισμόν του Σκιαδά, τον ονομάζει άν

δρα πολυμαθέστα τον (1) αν και, ως είρηται, ο κα
τάλογος είναι πράγμα ατελές και μικρόν και βλέπων ότι
και ο σοφός Ματτέης ο ακμάσας ήμισυ αιώνα μετά τον

Σκιαδάν ακολουθών την σωζομένην φήμην του τον αποδίδει
και ούτος τους αυτούς επαίνους, συμπεραίνω ότι τα παρα
του Σκιαδάν υποσχεθέντα συγγράμματα, σωζόμενα εις την

εποχήν των ρηθέντων φιλολόγων, εμαρτύρουν την πραγμα

τικήν του παιδείαν και ότι εις ταύτα μάλλον επεστηρί

(1) Βλέπε την προς τον Φαβρίκιον αφιέρωσιν του Καππίου,
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ζετο η φήμη του, και αι παρά των πεπαιδευμένων σεβαστι
και εκφράσεις. Με επαίνους αναφέρει αυτόν και ο Φρο
μάνος ο χρηματίσας καθηγητής του εν Μόσχα πανεπιστη
/

9

"

μίου (1).
ρ

«Α-

Εν τοσούτω ο παρα του Αθανασίου εκδοθείς κατάλογος
διήγειρε των φιλολόγων την επιθυμίαν δια να γνωρίσωσι
τα παρ αυτού γνωστοποιηθέντα χειρόγραφα : απαιτείτο όμως
να διευθύνη το ρωσσικόν βασίλειον άνθρωπος προστατεύων τα
καλά και αισθανόμενος ζήλον δια την πρόοδον του έθνους
του, οποίος ήτον ο Πέτρος. Αλλα τας προς τούτο ελλείψεις
-
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ρ
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ρ
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του Παύλου ανεπλήρωσεν ή δαιμόνιος Αικατερίνη ή Β'.

Η μεγαλόνους αύτη βασίλισσα διαδεχθείσα ομού με τον
θρόνον της Ρωσσίας και τινα από τα μεγαλόσκοπα του

Πέτρου σχέδια, ηκολούθησε καθ' όλα τα ίχνη του μεγα
λοφυούς εκείνου προκατόχου της. Προστατεύουσα λοιπόν
την παιδείαν επεχειρίσθη και αύτη δεύτερον ν' ανοίξη τα,
μετά τον Πέτρον, πάλιν κεκλεισμένα χαρτοφυλάκια και να
γνωστοποιήση ό,τι πολύτιμον προϊόν της ευφυίας των αρχαίων
ευρίσκετο εις αυτά.
4

-

ρ

4

1

γ

/

"

-ν

2

ρ'

Υπό την προστασίαν ταύτης της Βασιλίσσης επεχειρίσθη
ο Γερμανός φιλολόγος Ματτέης την διόρθωσιν και τελει
ρ
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οποίησιν του καταλόγου του Σκιαδά. Η προς αυτόν εύ
νοια και πίστις της Αικατερίνης ήτον τοιαύτη, ώστε ο Ματ
τέης ελάμβανε κατ' αρχάς τους κώδικας και εις αυτήν την
μερικήν του αικίαν (2). Ούτος συνέταξε πρώτον έν σύγγραμμα
2

τ

-

υπό τον τίτλον «Ελληνική χρηστομάθεια ». Το οποίον
εκδώσας κατά το 1773 το αφιερόνε με πολλούς επαίνους
προς τον ημέτερον Μελισσινόν, τον όντα τότε διευθυντήν του
9

β'

/

ν

2

Α

/

2

,

εν Πετρουπόλει πανεπιστημίου. Ακολούθως δε νομίζων ατά
θ

ραχον την επιχείρησιν του και ωφελούμενος από την γενναι
ότητα της αυτοκρατορίσσης ήρχισε να εκδίδη τινά σχόλια των
-

3

")

/

-

(1) Ιδε Scriptturae de statu scientiarum ed artium in imperio
rossico. Τubingue 1766 pag. 11.
(2) "Ορα προλεγόμενα τεύ καταλόγου .
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χειρογράφων με χαλκογραφίας, αλλά δεν έβράδυνε να ανα
νοηθή ότι η ζηλοτυπία ήρχισε να του διεγείρη εμπόδια,
Συγκεντρωθείς λοιπόν εις την έρευναν των κωδίκων και
θέλων να ωφεληθή αφ' όσας είχεν ακόμη βοηθητικας περι
στάσεις εξέδωκεν ένα άπλούν κατάλογον εν Πετρουπόλει κατα

το 1776. Μιμούμενος τον Σκιαδάν συμβουλεύει και ούτος
την Αικατερίνην να ζητήση και άλλους κώδικας είς τα μο
ναστήρια του "Αθωνος, ήτις, ως λέγει ο Ματτέης, διέταξε
περί τούτου τον Ορλόφ, και ούτος έγραψε προς τον περιώνυ
μον Ερνέστιον να εκλέξη ένα πεπαιδευμένον Γερμανόν δια
να συνάξη και να σχολιάση τας ελληνικάς επιγραφάς, α
γνοείται όμως το αποτέλεσμα. Κατά το 1778 εξέδωκεν εν

Μόσχα δοκίμιά τινα περί των διαφόρων ερευνηθέντων κωδί
κων και το ακόλουθον έτος τ: ε, το 1779 ετύπωσεν εν Λει

ψία έτερον σύγγραμμα εις δύο τόμους υπό τον τίτλον » Γραφαι
Μόσχι α ι ν (Lectiones Μosqueses) εις το οποίον, μεταξύ
των άλλων ανεκδότων συγγραμμάτων και των διαφόρων
γραφών των απαντωμένων εις τους κώδικας, έδωκεν εις
φώς και εν δοκίμιον του συγγράμματος Ευθυμίου του Ζυ
γαδηνού. Εις το σύγγραμμα τούτο, το χειρόγραφον του
οποίου ειναι απο τον δωδέκατον αιώνα, ο μοναχός Ζυγα
δηνός (ο ακμάσας επί Αλεξίου του Κομνηνού και κατ' ε
πιταγήν αυτού συγγράψας τήν δο γ μ α τ ι κ ή ν π α ν ο

πλί αν (1) έχει συναγμένα όλα τα γνωμικά των Πατέρων,

και προσθέτει εν τω μεταξύ διαφόρους παρατηρήσεις ιδι
κάς του αίτινες είναι, κατά τον Ματτέην, πλήρεις σοφίας
και ευφραδείας. (2).
-

"Οθεν ή της Αικατερίνης εύνοια αναχαιτίζουσα εν μέρει
την δυσαρέσκειαν όπου, κατά του Ματτέη, επροξένει εις τους

(1) "Ορα Βακμεϊστέρου κατάλογον σελ. 140.
(2) Βλέπε το προσημειωθεν σύγγραμμα του Ματτέη σελ. 7.
Σημ. Κατά το 1776 εξέδωκεν έτερον κατάλογον πληρέστερον του

πρώτου, εις όν αναφέρει ότι μετέβη εις Μόσχαν και μία βιβλιοθήκη εκ
Ρωμης, και ότι τινές των κωδίκων είχον πωληθή από το δημόσιον χαρ
τοφυλάκιον (σελ. 29), αλλ' ο Βακμεϊστέρος το αναιρεί .
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Ρώσσους ή έρευνα των κωδίκων (όρα σελ. 27. και εφεξής
του καταλόγου) έδιδε προς αυτόν ευκαιρίαν να προχωρή εις

την έρευναν του, αλλ' ενώ είχεν ήδη παρατηρημένους έως τέ

τρακοσίους,
αι φύχη
δυσκολία
έγιναν
τόσον ανυπέρβλητοι,
ώστε
ηναγκάσθη να
από την
Πετρούπολιν,
και ν' αφήση, τό
ρ

εργον, ατελείωτον. Μάλιστα, ως ο ίδιος λέγει, ενω έτυπώθη
έν μέρος των σχολίων του, δεν εδόθη προς αυτόν ειμή εν
αντίτυπον. (1). .

Διασώζων όμως, αντίγραφον των σημειώσεων του εξέ
δωκεν εν Λειψία κατά το 1785 ένα πλήρη κατάλογον εις
δύο τομίδια σχήματος ογδόου, τον οποίον αφιερόνων προς
τον αγαθόν τωόντι και φιλάνθρωπον Αυτοκράτορα Αλέξανδρον
τον κοσμούντα τότε τον ρωσσικόν θρόνον, εκφράζει πολλούς
και υπερβολικούς επαίνους προς αυτόν (2). Ο σεβαστός Μο
νάρχης χαρίσας προς τον Γερμανόν τούτον φιλολόγον χίλια
τάλληρα (όρα προλεγ. καταλ. σελ. ζ') μετά 22 χρόνων διά
στημα, από τον καιρόν της φυγής του, ανεκάλεσεν αυτόν εν
Πετρουπόλει. Αλλ' ούτε και η τρίτη αύτη απόπειρα του Α
λέξανδρου, δεν εκατώρθωσε την τελείαν έρευναν των κωδίκων,
διότι απαντήσας, ώς λέγει ο Ματτέης, εκ νέου δυσκολίας,
ψυχρότητας, και καταφρονήσεις ηναγκάσθη πάλιν να εγκα
ταλείψη διά πάντα την ρωσσικήν μητρόπολιν. Εις τους
1808 εξέδωκεν ούτος από ένα κώδικα της Μόσχας την Ια
τρικήν πραγματείαν του Περγαμηνού Οριβασίου αρχιατρού

(1) "Ιδε κατάλογον σελ. 356.

(2) Ο Φιλολόγος ούτος μεταχειρίζεται μεγάλας υπερβολας τόσον εις
τας μέμψεις του κατα των Έωσσων εκείνων, οίτινες τον εμπόδισαν να τε

λειώση το έργον του, καθως εις τους επαίνους των βοηθησάντων αυτόν.
Ο"θεν εις μεν την προς τον Αλέξανδρον ταύτην αφιέρωσιν του αποκαλεί
αυτον μακαριώτα τον αυτοκράτορα και θείον. Εις άλλην δε
αφιερωτικήν επιστολήν ονομάζει τον υπουργόν της Αικατερίνης Ποτερνεκίνον
(Poternichino) Διανομέα πασης ελευθέρας παιδείας, άρι στον

και μέγιστον, περικλείον τα εις εαυτόν τας αρετάς του
Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, Περικλέους, Φαβί ο υ, Φα
βρικίου, Σκιπίων ο ς και Μ ε τέλλου.

-
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του καίσαρος Ιουλιανού, και άλλα σύγγραμάτια ιατρικά
δι εξόδων της ενδόξου αδελφότητος των μεγάλων του ελλη
νικού έθνους ευεργετών Ζωσιμάδων, οίτινες εν Πετρουπόλει,
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η

εν Μόσχα, εν Λειψία, εν Βιέννη, εν Βινετία, και εν Παρι
σίοις, δι ιδίων αναλωμάτων τυπόνoντες βιβλία, τα διεμέρι

ζον δωρεάν εις το παρ αυτών αληθώς αγαπώμενον γένος των.
Εις δε την πρόοψιν του βιβλίου τούτου ευρίσκεται ενεπίγραμ
μα ελληνικόν και λατινικόν εις έπαινον των Ζωσιμάδων.
"Ο Ματτέης λέγει ότι η ιατρική πραγματεία του Οριβα
σίου ήτον μεταφρασμένη εις τον ις'. αιώνα υπό τινος Ιωάν
ν
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νου Βαπτιστού "Ρασαρίου (όταν, λέγει, εσυνηθίζον οι Ιατροί
να ήναι ειδήμονες της λατινικής και της ελληνικής γλώσ
σης πράγμα παρημελημένον εις την εποχήν ταύτην, την
οποίαν ονομάζουσιν αι ώ ν α φωτεινότατoν), και φαίνεται
ότι ο ίδιος κώδιξ του Ρασαρίου μετέβη εις Μόσχαν από
ταςΕκφράζων
ιονίους νήσους.
δε την πολλή
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σων εκείνων, οίτινες εστάθησαν οι αίτιοι να εμποδισθή
ε- γ. ή
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εντελής και ακριβεστάτη έρευνα όλων των εν Μόσχα έλλη
νικών χειρογράφων, συνοδεύει το τελευταίον του τούτο πόνημα
με τας ακολούθους θερμας εκφράσεις πλήρεις ευγενούς πα
θήσεως « Και επειδή, λέγει, εις το εξής δεν βλέπω
ελπίδα καμμίαν του να αναφανούν αυτοί οι κώ
δικες εις φώς, ήθέλησα τουλάχιστον να εκπληρώσω
το τελευταίον του το καθήκον ώ ν ήδη γέρων άσθε
νής και εγγύς εις τον θάνατον π. "Οθεν εάν τα εμπό
-
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δια,•) τα παρα του Ματτέη διηγούμενα,
προήλθον από
Υ
2 δεν
ν

"

"

9

W

ν

9

θ

-

"η

Ρ

"

φόβον νοθεύσεως, ώς εγώ νομίζω, ενώ αποδεικνύουν ότι η

βασιλική οικογένεια αξιεπαίνως επροσπάθησε την διάδοσιν
των φώτων, φέρουν τωόντι πολλήν εντροπήν εις όσους των
Ρώσσων εμπόδισαν τα καλά. Εντεύσθεν δε ημπορεί τις να
φ

συμπεράνη ότι και αυτή η φαινομένη απόλυτος εξουσία, όχι
μόνον εις το ρωσσικόν κράτος, αλλά και εις εκάστην μοναρ
χίαν, έχει όρια πολλά, τα οποία είναι τόσον περισσότερον
ανυπέρβλητα και ισχυρα, όσον είναι απρονόητα και απροσ
διόριστα.
Με όλα όμως ταύτα, δια των εκδοθέντων καταλόγων και
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συγγραμμάτων, του Ματτέη, γνωρίζεται ήδη ότι εις την Ρωσ
σίαν ευρίσκονται πολύτιμοι ελληνικοί κώδικες. Εκ μεν των
εξωτερικών συγγραφέων υπάρχει κώδιξ της Οδυσσείας του
Ομήρου χρονολογούμενος από τον δωδέκατον αιώνα του
οφοκλέους, του Αισχύλου, του Πινδάρου, του Ευριπίδου,
του Αριστοφάνους, του Αριστοτέλους, του Θεοκρίτου, του
Αράτου, του Παυσανίου, του Αθηναίου, του Αριστείδου, του
Στράβωνος (1). και άλλων διαφόρων. Της υπό Αρσενίου Μονεμ
βασίας γινομένης συλλογής των αξιολογωτέρων τεμαχίων των
παλαιών συγγραφέων. Υπάρχουν μέρη τινα της Ιουστινιανής
συλλογής, και ολίγα χειρόγραφα ιατρικής ύλης και άλλοι
κώδικες σωζόμενοι εις την Ακαδημίαν των επιστημών, τους

οποίους η ζυλοτυπία δεν εσυγχώρησε να ερευνήσουν, ούτε ο
Σκιαδάς, ούτε ο Ματτέης (όρα σελ. του καταλόγου 27 και
εφεξής). Εκ δε των θρησκευτικών συγγραμμάτων, εκτός του
παλαιοτάτου εκείνου Ευαγγελίου, του οποίου η εποχή διαφι
λονεικείται, υπάρχουν χειρόγραφα της νέας διαθήκης περιέ
χοντα σχόλια ανέκδοτα, εκ των οποίων τας διαφόρους γρα
φας ωφελήθησαν πολλοί, μετά τον Σκιαδάν. Εκεί ευρίσκον
ται διάφοροι της μεταφράσεως των εβδομήκοντα κώδικες.
Υπάρχουν τα συγγράμματα του Χρυσοστόμου, του Βασι
λείου, του Νανζιαζινου Γρηγορίου με σημειώσεις ανεκδό
τους. Υπάρχουν χειρόγραφα της υπό του Ζυγαδηνού γενο
μένης συλλογής των αποφθεγμάτων των Πατέρων. Εκεί εί
ναι κώδικες της σειράς των Πατέρων και άλλα πολλά
χειρόγραφα, τα οποία αναφέρονται εις τους ρηθέντας κατα
λόγους. Οι ειδήμονες αναγνώσται λοιπόν είνοούσι, δια των
ειδήσεων τούτων, πόσον ωφέλησεν ο υπό του Κεφαλλήνος φι
λολόγου πρωτοεκδοθείς κατάλογος των εν Εωσσία ελληνι
κών χειρογράφων. Βλέπουσι τους πιθανούς λόγους δι ους ο

(1) Αι διαφοροι γραφα του κωδικος τούτου του Στράβωνος ετυπώθη
σαν εις την έκδοσιν τού Οξφόρτ, ώστε μεταβάντα εκ του "Αθωνος εις
Μόσχαν τα παλαιά εκείνα των προγόνων μας λείψανα διέδωσαν ακτίνας
φωτός και εις τα έσχατα της Αγγλίας ,
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Πέτρος ετάχυνε τόσον την έκδοσιν, και διατί τόσον ολίγα
τα εκδοθέντα αντιτυπα και απαγορευομένη η ανατύπω
σις και τελευταίον, διατί ο Σκιαδάς εξέδωκε τόσον ατελή

τον κατάλογόν του (1).

(1) Ο Γερμανός Βακμεϊστέρος εξέδωκε κατα το 1776 ειδήσεις τινας
περί της εν Πετρουπόλει βιβλιοθήκης υπό τον τίτλον » δοκίμιον περί της
» βιβλιοθήκης, ή του Μουσείου των περιέργων και της φυσικής Ιστορίας
» του όντος εν τη Ακαδημία των επιστημών της Πετρουπόλεως, υπό Ι.
» Βακμεϊστέρου υποβιβλιοθηκαρίου. » εις τούτον δε αναφέρει ότι η βι
βλιοθήκη αύτη εσυστήθη υπό του μεγαλου Πέτρου τώ 1714, όστις δια

να την πλουτίση με εκλεκτα βιβλία έστειλεν εις όλα τα μέρη της
Ευρώπης τον Σουμασέρον (Scumascher) δια να τα συνάξη ("Ορα σελ.
47, 335.).

-

1τι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ (1)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ Ιατροφιλόσοφος και πολιτι
κός γνωστός εις την ρωσσικήν αυλήν, διά τας εις αυτήν πο
λυχρονίους εκδουλεύσεις του, εγεννήθη περί τα τέλη του ΙΖ'.
αιώνος εις Λιξούριον πόλιν της Κεφαλληνίας. Η μητρόπολις
του βενετικού κράτους, εις ήν ο Γεώργιος μετέβη από την
παιδικήν ηλικίαν του, έδωκε προς αυτόν την πρώτην ανατρο
φήν, μετά την οποίαν περάσας εις το τού Παταυίου πανε
πιστήμιον ήρχισε να διατρέξη το ένδοξον των επιστημών
στάδιον. Σπουδάζων εις εποχήν, εις ήν η παιδεία εμβάθυ
νεν εις τας ερεύνας της και με φιλοσοφικόν βήμα προώδευεν
εξ ενός εις το άλλο αντικείμενον, αφού επλούτισε τον νούν του
με την ακριβή γνώσιν της ελληνικής, ιταλικής και λατινικής
γλώσσης, εις τας οποίας επρόσθεσεν ακολούθως και την ρωσ
σικήν, αφιερώθη πρώτον εις την βαθείαν σπουδήν της Φιλο

σοφίας και των φυσικοχημικών γνώσεων. Μετά δε την εντελή
ταύτην προπαρασκευήν του εδόθη εις την απόκτησιν της Ια
τρικής εις την οποίαν ησθάνετο φυσικήν ροπήν. Εραστής
θερμός της ακριβείας των γνώσεων, μετά την ταχείαν παρα
λαβήν του στεφάνου, αναχωρήσας από το Παταύιον μετέβη
εις διάφορα της Ευρώπης μέρη επισκεπτόμενος τα νοσοκομεία
και συνάγων από το μέγα σχολείον της πείρας, όσα δεν δύ
νανται να διδάξωσιν αι θεωρητικαι σπουδαί.
-

Πλήρης λοιπόν μαθήσεως και εμπειρίας επιστρέφει, μετά
ταύτα, εις το πάτριον έδαφος προβλέπων όμως ότι κλειόμενος

(1) Περί του ενδόξου τούτσυ συμπολίτου μας περιορίζομαι, διά την ώραν,
να δώσω περιληπτικας τινας ιδέας, διότι με όλας τας πολλας ερεύνας μου
1

-

ή

ν

και εις την πατρίδα προς τους συγγενείς του, και εις την Ρωσσίαν δια
μέσου αξίων τινών υποκειμένων, δεν έδυνήθην να λάβω τας απαιτουμένας

πληροφορίας, εκτός των ολίγων τούτων, όπου εσύναξα από συγγραφείς,

";
472

εις τας περιωρισμένας περιστάσεις μιάς νήσου, ήτις πολύ ό
λιγώτερον τότε ήτον εις κοινωνίαν με την λοιπήν φωτισμένην

Ευρώπην, όχι μόνον δεν έδύνατο να ελπίση τύχην ανάλογον
της προόδου του, αλλ' ήθελε χάσει και όσους είχεν αποκτήσει
νοητικούς καρπούς, απεφάσισε πάλιν να αναχωρήση.

Εις την εποχήν εκείνην το νεομόρφωτον ρωσσικόν βασίλειον
ήτον εν ευρύχωρον και λαμπρόν στάδιον δια τους πιπαιδευ
μένους άνδρας οποιουδήποτε έθνους και μάλιστα δια τους
Ελληνας. Διευθύνων αυτό ανήρ μεγαλοφυής και ειδήμων των
ς-οιχείων εξ ών σχηματίζεται η αληθής ευδαιμονία των εθνών,
εδέχετο ευχαρίστως όσους έδύναντο να τον γίνωσιν ωφέλιμοι
εις τον υψηλόν του σκοπόν. Μεταξύ των θορύβων του Αρεως,
εις τους οποίους ο Πέτρος εδείκνυε τον εαυτόν του παράδειγ
μα ηρωϊκόν, και αφόβως επρόσβαλε τους πολλούς και δυνα
τους εχθρούς του λαού του και της δόξης του, ενθυμείτο τας

Μούσας, και πληροφορημένος ότι, δια να στερεώση τους θρι
άμβους του και ν' ανυψώση το έθνος του, έπρεπε να το εξη
μερώση δια μέσου των επιστημών και τεχνών, έδεικνύετο
προστάτης θερμός της παιδείας.
Ταύτα γνωρίζων ο ημέτερος Πολυκαλάς μετέβη εις την
Πετρούπολιν, όπου μετ' ολίγον, γνωρισθείσης της αξίας του,
έλαβε τοιαύτην φήμην, ώστε ο Πέτρος τον κατέστησεν Ιατρον
της συζύγου του Αικατερίνης Α. Αι περιστάσεις χρησιμεύου
σαι εις το ανθρώπινον πνεύμα ως μέσα της εκτυλίξεως των
-

δυνάμεών του κάμνουν να αναφανή πολλάκις το άτομον επε
τήδειον εις επιχειρήσεις ασχετους με τας προτέρας ασχολίας
του επιτηδειότης όμως προυπάρχουσα εις τον νούν και α
ναφαινομένη, όταν εξωτερικά αίτια την εκτυλίξωσιν.
Ο Πολυκαλάς λοιπόν ευρισκόμενος μεταξύ της αυλής, και
ών Ιατρός μιάς αρρενόφρονος αυτοκρατορίσσης, ήτις ήτον,
όχι μόνον πιστή σύζυγος, αλλα και συνοδοιπόρος εις τους
πολέμους, και συμμέτοχος εις τας πολιτικάς ανωμαλίας και
ευτυχίας Πέτρου, του μεγάλου (1), απέβη τόσον έμπειρος
πολιτικός, ώστε ο Μονάρχης ούτος έκρινεν αυτόν άξιον να

(1) Ορα Σαλαβεβρή Ιστορ του Οθωμαν, βασιλ Τόμ. Β.
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τον εμπιστευθή την διαπραγμάτευσιν των διπλωματικών του
σχ'σεων με τον πρίγγιπα της Μολδαυίας Δημήτριον τον
Καντιμίρον (1).

Υ

Ο σοφός ούτος πρίγγιψ δουλεύσας πολυχρονίως την οθω
μανικήν αυλήν εγνώρισεν ακριβώς το βάρος του βαρβαρι
κου της ζυγού. Εδιδάχθη εκ πείρας ότι η ύπαρξις ενός ή

γεμόνος και η τύχη των παρ αυτού κυβερνομένων λαών
κρέμανται από την δεσποτικήν θέλησιν ανθρώπων βαρβάρων,
οίτινες, ή από το μακελειον, ή από την ξυλουργικήν, ή από

άλλην τινά βαναυσικήν τέχνην, ανυψώθησαν έξαφνα εις την
αξίαν του Πασσά πολυανθρώπων επαρχιών, και μετ' ολίγον
η σουλτανική φαντασία παρέδωκεν εις αυτούς τας σφραγίδας
του βασιλείου. Έγινε μάρτυς αυτόπτης των φορολογιών, της

διαρπαγής, και των μεγάλων δεινών εις τα οποία υπέκειντο
οι υποκείμενοι λαοί, εξ ών γέμουσιν αι Ιστορίαι, και δεν
δύναται ουδείς να τας αρνηθή.

"Οθεν ανυψωθείς ο Καντιμίρος, επί Αχμετ του Α. εις τον
βαθμόν του ηγεμόνος της πατρίδος του Μολδαυίας δεν απέ
βλεψεν εις το ατομικόντου όφελος, αλλά κινούμενος από το
ευγενές αίσθημα του φιλοπατρισμού απεφάσισε να μεταχειρι
σθή την αρμοδίαν περίστασιν της υψώσεως του ως μέσον της
ελευθερίας της πατρίδος του και της απαλλαγής των αδελφών
του από τα δεινά της δυναστείας.

-

Γνωρίζων όμως ότι η πατρίς του δεν έδύνατο αφ' εαυτής

να παύση τας συμφοράς της, εάν δεν επροστατεύετο (χΤζΟ τί νΟΖ
ευρωπαϊκήν δύναμιν, απεφάσισε να την καταστηση μάλλον
επαρχίαν ενός χριστιανικού κράτους παρά να την βλέπη.

υποκειμένην εις απίστους βαρβάρους. Εκ τοιούτων δ' ευγε
νών αισθημάτων ωθούμενος ήρχισε να σχηματίζη σχέσεις
φιλικας με τον αυτοκράτορα της Αυστρίας Λεοπόλδον, μετα
χειρισθείς δια τον σκοπόν τούτον ως πρέσβυν του τον σοφόν,
Μηνιάτην μας. (2).

-

-

(1) Βλέπε Καντιμίρου βιογραφίαν, ευρισκομ. εις το Ιστορικ, συγγραμ
μάτου περί του Οθωμανικού βασιλείου,

(2) Ορα βιογραφίαν Μηνιάτου.

. . . .

. . . . ,

17Α

-

Η κήρυξις δε του πολέμου εκ μέρους των Οθωμανών
κατά της Ρωσσίας επαρουσίασεν εις τον φιλόπατριν πρίγγιπα

αρμοδίαν περίστασιν δια την επιτυχίαν του σκοπού του, προς
τον οποίον τόσον περισσότερον εστερεώθη, όσον έβιάζετο ύπο
της οθωμανικής αυλής η νέατου ύψωσις εις δύο δυναστικας
πράξεις. Διότι μόλις εκηρύχθη ο πόλεμος διέταξεν αυτόν, εξ
ενός μέρους, ο Σουλτάνος να φορολογήση την πατρίδα του, δια
να σχηματίση μίαν γέφυραν επί του Δουνάβεως εκ του οποίου
έμελλον να μεταβώσι τα πολυάριθμάτου στρατεύματα και εκ
του άλλου, ο επί κεφαλής του στρατού ευρισκόμενος Βεζίρης
τον εζήτει χρήματα δια τον προβιβασμόν του εις τήν θέσιν
του ηγεμόνος.
Ενώ λοιπόν ο Καντιμίρος
ησθάνετο όλην
αγανάκτησιν
μιρος η
ην την
την αγανακτη
ι

κατα της οθωμανικής δυναστείας, ο Πέτρος έστειλε τον Κε

φαλλήνα Πολυκαλάν

προτείνη προς αυτόν την συμ;
μαχιανίου και να πραγματευθή μετ αυτου τας συνθήκας δι
δια να

ών ή Μολδαυία έμελλε να τεθή υπό την ρωσσικήν υπερά
Ο ΤζζΟ ί ν .

» Ο Δημήτριος (λέγει ο Καντιμίρος) έδωκεν ευχαρίστως
και την δεξιάν του, βλέπων ότι κατορθόνει την ευδαιμονίαν του
» λαού του δια μιας ουσιώδους πράξεως, ήτις επρόσφερε την
» περίστασιν να τον παραδώση εις ένα χρις-ιανόν Βασιλέα (1),
Η αποτυχία των Ρώσσων εις την εκστρατείαν ταύτην, ήτις
προήλθεν από τας αντενεργείας Καρόλου του ΙΒ'. Βασιλέως
της Σβεκίας, του Ματσέππα (Μazeppa) ήγεμόνος των Κο
ζάκων, από την προδοσίαν του Κωνσταντίνου Βραγκοβάνη
ηγεμόνος της Βλαχίας, και από την δειλίαν των Μολδαυών,
οίτινες ιδόντες διακοσίας χιλιάδας Τούρκων εφοβήθησαν και
εγκατέλειψαν μόνον τον φιλόπατριν πρίγγιπα των Καντιμί
ρον, ηνάγκασε τον Πέτρον να κάμη την γνωστήν ειρήνην
του Προύτθ (Ρruth).

Αλλ' ο γενναιόφρων ούτος Μονάρχης λαβών τον Δημήτριον
μεθ εαυτού και μη

υπενδώσας, εις, τους Τούρκους (οίτινες βλέ.

ποντες την στενοχωριαν εις ην ευρισκετο ο ρωσσικος στρατος,

(1) Ορα Καντομίρον αυτόθι.
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μεταξύ των άλλων συνθηκών εζήτουν τον Καντιμίρον), μετά
την τελείωσιν της ειρήνης τον έφερεν εις την Ρωσσίαν, όπου
επεριποιήθη αυτόν και όλην του την οικογένειαν με βασιλικήν
γενναιότητα και με λαμπρά αξιώματα εις τους υιούς του (1)

Πάσχων όμως ο Δημήτριος από δεινόν πάθος νευρικόν ε
προσβλήθη εκ νέου όθεν διετάχθη ο Πολυκαλάς παρά του
Πέτρου να μείνη μετ' αυτού εις Αστραχάνιον δια να ανα
λάβη την θεραπείαν του, καθότι εκείνος έμελλε να εξακολου
θήση τας πολεμικάς του επιχειρήσεις. (2).
Δουλεύων λοιπόν ο ένδοξος ούτος συμπολίτης μας ως ια
τρός και πολιτικός την ρωσσικήν αυλήν εις όλον το στάδιον
της ζωής του ετελείωσεν αυτό απολαμβάνων την εύνοιαν του

Πέτρου και της Α'. Αικατερίνης και τιμώμενος παρά των
αυλικών δια την παιδείαν του.

Τούτον αναφέρων μεταξύ των ενδόξων του παρελθόντος αιώ
νος ανδρών ο ιστορικός Μελέτιος λέγει " Γεώργιος Πολυκαλάς
ο εκ Κεφαλληνίας Ιατροφιλόσοφος, ακροατής των εν Παταυίω
ο σοφών, ειδήμων της ελληνικής, λατινικής, ιταλικής και
2» ρωσσικής διαλέκτου, όστις παρα του μεγάλου Πέτρου Ρωσ
ο σίας επέμφθη προς Δημήτριον Καντιμίρην δια τον κατά
o, του Αχμέτ πόλεμον, εχρημάτισεν ιατρός Αικατερίνης Α.
ο Ρωσσίας. (3). •,

(1) "Ορα Σαλαβερρή αυτοθι, τόμ. Β. βιβλ. Ιστον,
(2) Βλέπε Καντιμίρην αυτόθι.
(3) Ιδε Τόμ. Δ. της Εκκλησιαστικ. Ιστορ.

-
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Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΒΟΥΡΗΣ.

Ο Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΧΑΡΒΟΥΡΗΣ, γνωςός

εις το Σαρδικόν βασίλειον δια την πολυχρόνιον διδασκαλίαν
του ως καθηγητής της Ιατρικής εις το πανεπιστήμιον της
μητροπόλεως, και εις την γαλλικήν αυλήν, ως Ιατρός της
βασιλικής οικογενείας του Ις'. Αλοησίου, εγεννήθη εν Αργος-ολίω πόλιν της νήσου Κεφαλληνίας, περί τας αρχάς του ΙΗ'.
αιώνος, και ήτον νεώτερος αδελφός του περιωνύμου μηχανι
κού μας Μαρίνου. Προικισμένος και ούτος με αγχίνοιαν και
κλίσιν εις τας επιστήμας συνεσπούδασεν, ως προείπομεν, με
τον ρηθέντα αυτάδελφόν του εις το πανεπιστήμιον της Βονω
νίας. Κατά την κλίσιν δε της ιδίας του φύσεως, αφιερώθη
εις την ανθρωποσωτήριον τέχνην της Ιατρικής, εις την οποίαν
πόσον μεγάλως ηυδοκίμησεν, η έκθεσις της εντίμων του θέ
σεων θέλει δώσει προς τους αναγνώστας λαμπρας αποδείξεις,
Μετα την τελείωσιν της σπουδής του υπακούων εις των
γονέων την θέλησιν επέστρεψεν εις Κεφαλληνίαν, όπου έμεινε
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καιρόν τινα, αλλ' ή επικρατούσα διχόνοια, και των πολιτών
ο διασχισμός τον κατελύπουν τόσον την ψυχήν, ώστε μη δυ
νάμενος να υποφέρη την δυστυχή της πατρίδος κατάστασιν,
και γνωρίζων ότι, δια την ειλικρίνειαν και το φιλελεύθερου
του χαρακτήρος του, ήθελε κινδυνεύσει, επληροφόρησε τους γο
νείς του να του συγχωρήσουν πάλιν να επιστρέψη εις την Ι
ταλίαν. "Οθεν το 1740 λαβών τον μικρότερον αδελφόν του
Μάρκον επέρασεν εις Βενετίαν, όπου εγκατλείψας αυτόν εις εν
των δημοσίων καταστημάτων δια την τελείωσιν της εισαγω
γικής σπουδής, μετέβη εκ νέου εις Βονωνίαν.
Αι βάσιμαι γνώσεις του εις την επιστήμην, αίτινες τον έκα
μαν να εμβαθύνη εις την αλήθειαν του ιπποκρατικού εκείνου
γνωμικού "Η με ν τέχνη μακρα, ο δε βίος βρα
ο χύς ο και η ευαισθησία της συνειδήσεως τον παρές αινον

πόσον είναι μεγάλη ή υποχρέωσις ενός Ιατρού προς τον οποίον
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εμπιστεύεται το πολυτιμότερον αφ' όσα έχει ο άνθρωπος, οποίον

είναι η ύπαρξις του. Μή ευχαριστούμενος λοιπόν εις τας ο
ποίας είχεν αποκτήσει γνώσεις, και θέλων να ωφεληθή πε
ρισσότερον διά των πολλών βοηθημάτων όπου έχορήγει το
πλούσιον της Βονωνίας πανεπιστήμιον, εδόθη εις βαθυτέρας
ερεύνας της παθολογικής καταστάσεως του ανθρωπίνου οργα
νισμού, αφιερωθείς κατ' εξοχήν, και καταγινόμενος ακουρά
στως εις την πρακτικήν Ιατρικήν. Οσον όμως πλειότερον

εισχωρούσεν

εις

τα μυστηριώδη φαινόμενα του σκοτεινού αν

τικειμενου της ιπποκρατικης επιστημης, και μετερχομενος
ταυτοχρονως το επάγγελμα του Ιατρού εζήτει να εφαρμώση
τα συμπεράσματα της θεωρίας εις την κλίνην των ασθενών,

τοσούτο μάλλον έβεβαιούτο ότι ο αληθής Ιατρός δεν πρέπει να
εμπιστεύηται εύκολα εις την απλήν θεωρίαν. Εγνώρισεν ότι
των φαινομένων η ταυτότης προερχομένη από πληθύν αιτιών,
πολλάκις αντιθέτου φύσεως και αποτελεσμάτων, είναι σκόπελος

εις τον οποίον ναυαγεί και ο πλέον βαθύς θεωρητικός νους.
Εντεύθεν λοιπόν εσύναξε την λογικήν και σωτηριώδη συ
νέπειαν, ότι ο θέλων αξίως να επαγγέλλεται την επωφελή

ταύτην επιστήμην, όχι μόνον χρεωστεί τελείαν αφιέρωσιν του
εαυτούτου εις ακατάπαυστον σπουδήν και πράξιν, αλλ' ότι
βραδύνων εις την απόφασιν της διαγνώσεως, όταν ευρίσκεται
εις την κλίνην του ασθενούς, πρέπει να είναι εγκρατής εις

την χρησιν των αντιδότων, έως ότου η ιδία φύσις να του
γείνη ασφαλής οδηγός εις την εύρεσιν των πραγματικών αι
τιών της ασθενείας. Εν βραχυλογεία εδογμάτιζεν, ότι ο
σκεπτισμός (εκλαμβανομένης της λέξεως εις την αληθή αυτής

σημασίαν, της εσκεμμένης δηλ. προφυλάξεως) εις την
Ιατρικήν είναι αναγκαιότατος προς τον αναλαμβάνοντα την
μεγάλην υπόσχεσιν της κοινής υγείας. .
.

Πόσον δε ο Κόμης Χαρβούρης ήτον κυριευμένος από τον
σκεπτισμόν εις τας θεραπείας του, και με πόσον ζήλον τον

εσύσταινεν εις τους νέους σπουδαστας της Ιατρικής και φί

λους του, μαρτυρούν οι εξής λόγοι του πεπαιδευμένου Παύλου
Ζανίνη χρηματίσαντος μαθητού του εσχάτως εν Παταυίω.
Ο βενετος ούτος ιατροφιλολόγος αποδίδων προς τον σοφόν

Μοντεσάντον την αρετήν
ταύτην λέγει " ούτε εις την εκτέλε
α)
Α

Αν

4 78

-

ι, σιν του υψηλού επαγγέλματος, ήτον άλλος αρμοδιώτερος του
το Μοντεσάντου, όστις μαθητεύσας εις την ιπποκρατικήν σχο
ρο λήν, και διδαχθείς ν' αμφιβάλη πάντοτε εις την Ιατρικήν
ν

ο από

"

-

την πολυχρόνιου συναναστροφήν

«ν

με τον μέγαν εκείνον

ο σκεπτικόν, οποίος ήτον ο Κ. Ιωάννης Βαπτιστής Χαρ
σοβούρης, δεν είχε χρείαν από τας αυστηράς συμβουλας της
οι πρακτικής και των πολυπληθώντης εναντίων συμβάντων,

σ, δια να καταστηθή δύσκολος εις το να παραδέχεται, και
οο φρόνιμος και προνοητικός εις το να εφαρμόζη τας οδηγίας

άλλων •o. (1).
Πλουτιζόμενος λοιπόν

ο» των
9
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Χαρβούρης

"

με γνωσεις στερεας

εις την Ιατρικήν δια την ακατάπαυστον σπουδήν του εν Βο
νωνία, οδηγούμενος καθ' ημέραν από την πείραν εις την πρα
κτικήν, και μετερχόμενος το επάγγελμα του Ιατρού με τοι
αύτην προφυλακήν ήτον φυσικόν επόμενον ν' αποκτήση τό

έγρηγορώτερον μεγάλην φήμην,

Δεν

συνέτρεξαν

όμως ολίγον

εις την αύξησιν της υπολήψεώς του ή αξιέπαινος διαγωγή
με την οποίαν ήνωνε την παιδείαντου, και τα φυσικά χα
ρίσματα, εξ ών απέβαινεν ευάρεστος εις την κοινωνίαν. Διότι,
ώς διηγούνται οι γνωρίσαντες αυτόν ακριβώς, ήτον πνευμα
τώδης, ζωηρός εις την παράστασιν των ιδεών του, και ει
λικρινής εις τας κρίσεις του. "Ολα δε ταύτα, ενώ τον κατέ
σταινoν έντιμον μεταξύ των πεπαιδευμένων της Βονωνίας,
τον προητοίμασαν ένταυτώ και την ανάβασιν εις τας υψηλάς
εκείνας θέσεις, αι οποίαι μαρτυρούν την πραγματικήν αξίαν
του. Επειδή, ως θέλει παρατηρήσει ο αναγνώστης, οι δια
δοχικοί προβιβασμοί του Κ. Χαρβούρη καθ' όλον το στάδιον
της εντίμου ζωής του, συνοδεύονται με τοιαύτας περιστάσεις,
ώστε δεν δύναται να θεωρηθώσιν αλλέως, ειμή ως βραβείον
των βασίμων του γνώσεων και της φυσικής του αγχινοίας.

(1) "Ορα βιογραφίαν Μοντεσάντου υπο Δ. Π. Ζαννίνη. Εν τόμω Η.

του βιοφραφικού συγγραμματος των ενδόξων ανδρών της Ιταλίας του ΙΗ'.
αιώνος, εκδιδομένου υπό του ενδόξου Προφέσορος Αιμιλίου δε Τυπάλδου
Κεφαλλήνος, ανδρός τιμώντος την ελληνικήν του καταγωγήν δια των γνω
σεών του, και των ευγενών αισθημάτων του.
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Το 1750' θελήσας ο Βασιλεύς της Σαρδινίας Κάρολος
Εμανουήλ να αναμορφώση την καθέδραν της Ιατρικής και
να καταστήση ανθηραν την διδασκαλίαν αυτής εις το Ταυ
ρίνον (Τorino) μητρόπολιν του βασιλείου του, απεφάσισε να

ζητήση Ιατροδιδασκάλους των οποίων η αξία να είναι γνω
στή, και άνδρας με κοινήν υπόληψιν. Εύκολον δε είναι να κα
ταλάβη καθείς οποίας ερεύνας έκαμεν ο Βασιλεύς, και προς
ποία άξια υποκείμενα διευθύνθη δια να λάβη πληροφορίας
περί των εκλεχθησομένων. Εκ των συστηθέντων προς τον
Κάρολον, ο Κεφαλλήνιος Χαρβούρης επαρασταίνετο με τοι
αύτα χαρακτηριστικά, ώστε τας 6 του Οκτωβρίου του αυ
του έτους, ή αυτού Μεγαλειότης του θεσπίζει καθηγητήν της

θεωρητικής Ιατρικής με τας ακολούθους τιμητικας εκφράσεις.
ο. Η επιθυμίαμας του να καταστήσωμεν εις το Πανεπι

ο στήμιόν μας ανθηραν και την σπουδήν της Ιατρικής κα
ο θώς είναι και εκείνη των άλλων επιστημών, δεν ημπορεί
ο να πραγματοποιηθή καταλληλότερον, παρά με το να εκλεχ
σο θώσιν υποκείμενα πεπαιδευμένα και έμπειρα εις την ορθήν .
., διδασκαλίαν της. Τοιούτος, κατά τας οποίας ελάβαμεν πλη
•, ροφορίας, παρασταίνεται ο Δ. Ιωάννης Βαπτιστής Χαρ
το βούρης Κεφαλλήνιος πλουτισμένος με τας πρoβρηθείσας και
ο, με άλλας εναρέτους ιδιότητας. Διο παρακινούμεθα ευχα
o, ρίστως να εμπιστευθώμεν προς αυτόν την καθέδραν της
ο, θεωρητικής Ιατρικής., κτλ. (1).
. Το βασιλικόν τούτο θέσπισμα σταλθέν προς τας επί της
παιδείας αρχάς έλαβεν αμέσως την εκπλήρωσίν του, διότι
συνελθούσαι αυται ομού με το σώμα των καθηγητών του

πανεπιστημίου τη 20 του Νοεμβρίου μηνός τον εψήφισαν
προφέσωρα της θεωρητικής Ιατρικής. Ο δε Βασιλεύς, αφού
εθέσπισεν ως μισθον ετήσιου αυτού τρείς χιλιάδας λίτρας
ιταλικας, και χιλίας ως μισθόν δια βίου, (μισθός γενναίος

(1) Τα μέρη ταύτα των βασιλικών θεσπισματων, όσα θέλω αναφέ
ρει, τα επρομήθευσε προς εμέ, ομού με άλλας ειδήσεις εξαχθείσας εκ

των χειρογράφων του βασιλικού αρχιγυμνασίου, ο πεπαιδευμένος προφέ
σωρ Ιππότης Πέτρος Παραβίας.
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εις την Ιταλίαν κατά την εποχήν εκείνην), τον επροσκάλε
σεν εκ Βονωνίας δια να καθέξη την έντιμον ταύτην θέσιν του.

Δεν επέρασε πολύς καιρός, αφού ο Χαρβούρης ήρχησε την
παράδοσιν των μαθημάτων του εις το εν Ταυρίνω πανεπι
στήμιον, και έκαμε θεραπείας τινας εις την πόλιν, όπου η
η
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πείρα εβεβαίωσεν όσα η φήμη διέδιδε περί αυτού. Η πολυ

μάθεια της διδασκαλίας του, και η φαινομένη εμπειρία εις
τας ιατρείας των ασθενειών τον εσύστησαν μεγάλως εις την
αυτού Μεγαλειότητα, και δια τούτο τας 14 Ιαννουαρίου των
1751, δια βασιλικού θεσπίσματος προσδιορίζεται και Ια

τρός εις το βασιλικόν νοσοκομείον του Αγίου Ιωάννου, με
προσθήκην, εις τον ετήσιου μισθόντου, τριακοσίων λιτρών,
θέσις, ολιγοκερδής μεν, όμως ένδοξος, και αποδεικτική

της πληροφορίας, την οποίαν συνέλαβον εντός ολίγου περί
αυτού ,

Ο νέος ούτος προσδιορισμός του ήνοιξεν ευρύχωρον στά
διον προς τον ιατροδιδάσκαλον Χαρβούρην, δια να δείξη

τους καρπούς των πολυχρονίων θεωρειών του, και να εφαρμώση
τας

πρακτικάς συνεπείας του. Και τωόντι ή διδασκαλική

καθέδρα εκ του ενός, και το νοσοκομείον εκ του άλλου, έ
γειναν, με την πρόοδον του καιρού, προς αυτόν πηγαι κοινού

σεβασμού και μεγάλης υπολήψεως. Ο Βασιλεύς Κάρολος ευ
χάριστος εις την τόσην επιτυχίαν της εκλογής του και πρό

θυμος, ώς φαίνεται, εις, το να εμψυχόνη την αξίαν, εζήτει
άρμοδίαν περίστασιν δια να δώση προς αυτόν νέαν απόδει
ξιν της πληροφορίας του. "Οθεν τας 26 Σεπτεμβρίου των
1754 καταστήσας ενβιωμίσθιον (giubilato) τον ήδη γηρά
σαντα Ιατρον Αδάμη, καθηγητήν της πρακτικής Ιατρικής,
παρέδωκε την καθέδραν του

προς

τον

επρόσθεσεν ακόμη εις τον ετησιον του
χιλιάδων τριακοσίων λιτρών, είερας

Κόμητα
μισθόν,

Ιωάννην, και

εκτός

των τρειών

χιλίας διακοσίας.

Η γενναιότης αύτη του Καρόλου και η κοινή εύνοια των
πολιτών ερέθιζε πολύ περισσότερον την προθυμίαν του Χαρ
βούρη εις την ακριβή εκτέλεσιν των καθηκόντων του όθεν
εις όλην την πολυχρόνιον διαμονήν του εν Ταυρίνω εφαίνετο
σπουδάζων να ωφελή την προς αυτόν εμπιστευομένην νεολαίαν,

και αφιερωμένος με ζήλον εις την θεραπείαν των ασθενών.
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Ούτω δε αγαπώμενος και τιμώμενος ο Χαρβύρης εις την
μητρόπολιν του σαρδικού βασιλείου διέμεινεν εκεί έως το
1762. Αλλ' ο ανθρώπινος νους, άπληστος εις τας επιθυμίας
του, όταν λάβη τας αναγκαίας περιστάσεις, τότε, εγκατα

λείπων τας αναπαύσεις του, ζητεί να εμβη εις νέας θεωρίας
και να ίδη νέα αντικείμενα. Κατα την φυσικήν λιπον ταύ
την ιδιότητα του ανθρώπου, εγεννήθη εις την εποχήν ταύ
την και προς αυτόν ή επιθυμία του να περιέλθη τας αξιολο
γωτέρας επαρχίας της Ευρώπης δια να γνωρίση προσωπικώς
τα ένδοξα υποκείμενα, όπου τόσον εσύσταινεν ή φήμη, και
να θεωρήση μέρος των αξιοθεάτων αντικειμένων, αφ' όσα
ευρίσκει ο πεπαιδευμένος νους εις το Μουσείον τούτο της
υδρογείου σφαίρας μας (1).
Φανερώσας λοιπόν προς την αυτού Μεγαλειότητα την επι
θυμίαν του ταύτην έλαβε την άδειαν, και αναχωρήσας πε
ριέρχεται πρώτον τας αξιολογωτέρους μητροπόλεις της Ιτα
λίας. Εις ταύτας δε συσχετισθείς με τους μεγάλους άνδρας
της εποχής του, εκ των οποίων η κλασική αύτη γή, κατα
τους καιρούς, είναι πάντοτε, κατά το μάλλον, ή ήττον πλου
τισμένη, διευθύνθη έπειτα εις την Γαλλίαν, Ολανδίαν, Αγ

γλίαν, και Φιλανδίαν. Εις τα εξευγενισμένα ταύτα μέρη
διατρίψας καιρόν πολύν και επισκεπτόμενος τα πλουσιώτερα
πανεπιστήμια έλαβεν αιτίας να συναναστραφή με πολλά και

ένδοξα υποκείμενα, και να δείξη επομένως τον πλουτισμόν
του πνεύματός του εις τα διάφορα είδη των γνώσεων. Πόσον
δε ετιμήθη παρ αυτών η αξία του δίδoυσι προς ημάς πληρο
φορίαν ή βασιλική εταιρία του Λονδίνου (Societes Royales
de Londres) και εκείνη του Εδεμβούργου, αίτινες τον ανε
κήρυξαν μέλος των. (2),

(1) Τινές αναφέρουσιν ότι το ταξίδιον τούτο το έκαμεν ο Κ. Χαρ
βούρης μετά του Δουκός του Ορλεανς, παρά του οποίου ζητηθεις ύπεχω
ρήθη από τον Βασιλέα ως ιατρός του εις το ταξίδιον. Περί τούτου όμως
δεν εύρον ουδεμίαν έγγραφον απόδειξιν.
(2) "Ορα τον τίτλον της φυσικο - χημικής αναλύσεως του εν Ρωσσία
μετακομισθέντος γρανίτου, γινομένης παρ αυυτού.
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Ευγνώμων ο Κ. Χαρβούρης εις την βασιλικήν γεν
ναιότητα του Καρόλου, και ζηλωτής δια τον καλλωπισμόν
του εν Ταυρίνου πανεπιστημίου, το οποίον ήτον το πρώτον
στάδιον της δόξης του, εφρόντιζεν εις την περιοδίαν του ταύ
την να συνάξη ότι αξιοσημείωτον αντικείμενον της φυσικής
ιστορίας απαντούσε, και κάθε φυσικόν γινόμενον, το οποίον
εγνώριζεν αναγκαίον δια τον πλουτισμόν του νεοσυστάτου ε
πιστημονικού Μουσείου. Οθεν επιστρέψας, μετά δύω ήμισυ

χρόνων ταξίδιον, εις την μητρόπολιν του πιεμοντικού κρά
τους εχάρισεν εις το πανεπιστήμιον μίαν πλουσίαν συλ
λογήν κογχυλών, και ετέραν συγκειμένην από άλλα σπάνια
ή

"

αντικείμενα

-

/

εις τα οποια η φυσις,

γ

δια

τας

ακαταλήπτους

ενεργείας της, σύρει του ανθρωπίνου νοός την προσοχήν και
ελέγχει την αδυναμίαν του.

Περί όλων τούτων ευρίσκομεν την εξής μαρτυρίαν εις μίαν
των αυτογράφων επιστολών του αββά Ιωσήφ Παζίνη διευ
θυνομένην προς τον Μαρκέζον Ριπέραν Βικεντίνον (1). • Ε

., πέστρεψε μετά δύω ήμισυ χρόνους, από το ταξίδιόν του εκ
ο της Αγγλίας, Ολανδίας, Φιλανδίας και Γαλλίας ο Κό
ο μης Χαρβούρης Κεφαλλήνιος, προφέσωρ της πρακτικής
ο Τατρικής εις το πανεπιστήμιον τούτο . . . . . . και έφερε μεθ'
ο εαυτού πολλά σπάνια πράγματα προς στολισμόν του Μου
ο σείου τούτου, το οποίον καθημέραν πλουτίζεται κτλ.
Εν Ταυρίνω 19 Μαρτίου 1764.
Η απόδειξις αύτη της ευγνωμοσύνης του Χαρβούρη ευηρέ
στησε τόσον τον Βασιλέα, ώστε, διά νέου θεσπίσματος, χρο
νολογουμένου τας 25 Απριλίου των 1764, τον προσδιορίζει,
ως μισθον ετήσιον χιλίας λίτρας δια βίου. Εις το θέσπισμα

εκφράζει ο γενναίος Βασιλεύς την προς αυτόν πληρο
φορίαν του, ως προφέσορα, και την ευαρέστησίν του διά τα πα

τούτο

ρα του ιδίου χαρισθέντα με τους εξής λόγους,
-ο Εις ένδειξιν της ευχαριστήσεώς μας με την οποίαν πα
7

(1) Αι επιστολα αύται σώζωνται παρα τω Κόμητι Τριρίνω, και αντε

γράφησαν ύπο του προφέσορος Ιπποτου Παραβίου, όστις ευηρεστήθη να
με χορηγήση τα αφορώντα τον Χαρβούρην τεμάχια,

483

σ, ρατηρούμεν επίσης την δούλευσιν του Κόμητος Χαρβούρη
o, ως καθηγητού της πρακτικής Ιατρικής εις το πανεπι
ο στήμιόν μας, καθώς και το παρ αυτού προσφερθέν δώρον
•, μιάς πλουσίας συλλογής κογχυλών και μιάς άλλης διαφό
• ρων αντικειμένων της φυσικής Ιστορίας, χαρισθέντων παρά
το του ιδίου εις το Μουσείον του πανεπιστημίου, συγκατανεύο
σ μεν να προσδιορίσωμεν προς αυτόν έτερον μισθόν λιτρων
2)

χιλίων ο

κτλ. (1)

-

Εχων, ως είρηται ο Δ. Ιωάννης, εκ φύσεως, χαρακτήρα
φιλελεύθερον και ειλικρινή έλεγεν ασυστόλως τας πληροφο
ρίας του. Ερωτώμενος λοιπόν πολλάκις παρά των φίλων του,
οι τινες εγνώριζoν ότι εδύνατο να κρίνη ορθώς περί της
αξίας των φημιζομένων ανδρών, όπου προσωπικώς εγνώρισεν
εις το ταξίδιόν του, έλεγεν ότι προς μεν τον περιώνυμον

Φραγκλίνον, περισσότερον παρά εις άλλον τινά, καθώς και
προς τον σοφόν αββάν Στελλίνην, ευρεν αξίαν μεγαλητέραν
της φήμης των, εις δε τους άλλους ή φήμη ήτον πολύ ανω
τέρα της πραγματικής ικανότητός των. Περί τινος δε πεπαι
δευμένου έλεγεν ότι, δια τον αξιέπαινον ζήλον του προς την
σπουδήν, ήτον άξιος να ηξεύρη κάτι τι .
Εξακουλουθών, τέλος πάντων, μετά ταύτα, τας ασχολίας
του ο πεπαιδευμένος ούτος συμπολίτης μας διέτρεξεν εντίμως

(1) Ο Δ. Βονίνος (biograf medica Picmontese ΙΙ. 177) αναφέρει
όχι ως χαρισθείσαν, αλλ' ως αγορασθείσαν παρά του Βασιλέως την συλλο
γήν ταύτην, ομού με άλλας δύω του Βελίνου, και του Βιταλιανου Δο
νάτη, και θεωρεί την ενβιoμίσθωσιν των χιλίων λιτρων ως αποτελέσμα της
αγοράς. Αλλα το βασιλικον θέσπισμα λέγει ρητώς ότι και την προς τον
Βασιλέα και την προς το Μουσείον του πανεπιστημίου ο Χαρβούρης τας
εχαρισεν. Ούτε βλέπω τον λόγον του δια βίου μισθού των χιλίων λιτρων,

δια την αγοραν της συλλογής. Επειδή όμως ο Κ. Ιωάννης αγαπών την
φυσική ιστορίαν έκαμνεν ακαταπαύστως συλλογας φυσιολογικών αντικειμέ
νων, και μεταξύ των χειρογράφων του Ταυρινού πανεπιστημίου απαντάται
μία σημείωσις περί κογχυλών πωληθεισών υπό του Χαρβούρη, φαίνεται
ότι συγχέει ο Βονίνος τας χαρισθείσας ταυτας συλλογάς, με άλλας πω
ληθείσας ίσως μετά ταύτα, και την εις το θέσπισμα αναφερομένην δω
ίεάν, με την συμφωνίαν μιας πωλήσεως .
*

184'

εν στάδιον είκοσι ολοκλήρων χρόνων διδάσκων ώς καθη
γητής του πανεπιστημίου και έχων πάντοτε την έντιμον θέ
σιν του Ιατρού εν τω βασιλικό νοσοκομείω. Καθ' όλον δε
το πολυχρόνιον τούτο διάστημα έμεινεν αμετάβλητος ή προς
αυτόν βασιλική εύνοια, ως μαρτυρούσι τα ήδη αναφερθέντα
θεσπίσματα, και εν άλλο, το οποίον θέλω φέρει ακολούθως,
και όλη η εν Ταυρίνω διαμονήτου συνωδεύετο με την τιμήν
των πεπαιδευμένων και με το κοινον σέβας των πολιτών.

Μάλιστα είναι αξιοπαρατήρητον, ότι και ενώ η ελευθεροστο
τού χαρακτήρος τον κατέσταινον

μία του και, τό ειλικρινές

όχι τόσον ευάρεστον εις όσους ευχαριστούνται μάλλον εις την

κολακείαν, ή βάσιμος όμως παιδεία του και η μεγάλητου
εμπειρία εις την ιπποκρατικήν τέχνην ηνάγκαζε να τον τι
μώσιν ως και αυτοί οι δυσαρεστούμενοι εις τας ελευθέρας
9

/

εκφρασεις του.

Η φήμη δε του Κ. Χαρβούρη ως εμπείρου Ιατρού δεν
περιωρίζετο μόνον εντός των ορίων του σαρδικού βασιλείου,
αλλ' ήτον ήδη εξαπλωμένη και εις άλλα κράτη, ως μάς βε
βαιοι ή ακόλουθος περίστασις αναφερομένη παρά του ρηθέντος
αββά Παζίνη εις μίαν των επιστολών του.
Ο αρχιδασμοτελώνης (Capo Fermier) της Γαλλίας, άν

θρωπος εντιμος, προσβληθείς από

δεινήν τινα

ασθένειαν,

ήτις,

κατά την μαρτυρίαν του κυρίου Σωβελεν (Chauvelin), έχα
ρακτηρίσθη από τους εν Παρισίοις ιατρούς ως ανίατος,
παρεκινήθη από την φημιζομένην αξίαν του Κεφαλλήνος Χαρ
βούρη να ζητήση παρ αυτού θεραπείαν του πάθους του, το

οποίον εφόβισε τόσον τους παρισινούς Ιατροδιδασκάλους.
Μεταβας λοιπόν εις την Προουϊγκίαν (Provenza) έγραψε προς
τον Βασιλέα Κάρολον παρακαλών αυτόν να τον υποχωρήση
δια ολίγον καιρόν τον Κόμητα Χαρβούρην, ο δε Βασιλεύς

διάταξεν αμέσως τούτον να υπάγη εις επίσκεψιν και να προσ
παθήση την θεραπείαν του εντίμου εκείνου υποκειμένου.
Ευτυχέστερος ο Έλλην ιατρός, ως προς την διάγνωσιν της
ασθενείας, από τους Γάλλους καθηγητας έδυνήθη, δια της

αξίας του, να ιατρεύση εντελώς τον πάσχοντα, και να δοξάση
τοιουτοτρόπως τον εαυτόν του και την ελληνικήν του κατα
γωγήν.

185

-

Ο μεγαλόπλουτος Γάλλος ευχάριστος εις υπερβολήν δια
την ανάρρωσίν του από την νομιζομένην ανίατον ασθένειαν,
αφού αβράβευσε τον θεραπεύσαντα αυτόν Κ. Χαρβούρην με
δεκαπέντε χιλιάδας φράγκα, μετέβη εξεπίτηδες εις Ταυρίνον
δια να εκφράση προς τον Βασιλέα την μεγάλην του ευγνω
μοσύνην διότι τον παρεχώρησε προς αυτόν.
Η θεραπεία αύτη έκαμε τοιαύτην εντύπωσιν, ώστε ο ρη
θείς Παζίνης γράφει, περί αυτής και περί των άλλων της
περιστασεων, προς τον φίλον του Μαρκέζον ΤΟχ εξής: Ανε,
» φανη (εν Ταυρίνω) ο αρχιδασμοτελώνης της Γαλλίας,
23

» άνθρωπος πλουσιώτατος και τόσον έντιμος, ώστε επήγαν

ο εις απάντησίν του αι άμαξα της γαλλικής πρεσβείας.
» Αυτός ήλθε δια να ευχαριστήση τον Βασιλέα, επειδή έδω
» κεν άδειαν προς τον Κ. Χαρβούρην προφέσορα της πρακ
» τικής Ιατρικής εις το πανεπιστήμιον τούτο, του ν' α
» φήση την καθέδραν, και να μεταβή εις Προουϊγκίαν, δια
και να τον θεραπεύση από μίαν ασθένειαν, την οποίαν οι ια
σ τροι των Παρισίων την εκήρυξαν ανίατον, ώς έβεβαίωσε
» και ο κύριος Σωβελέν διαβαίνων, και διευθυνόμενος εις
» Πάρμαν. Ο Χαρβούρης επέτυχεν ευτυχώς την θεραπείαν,
» με δόξαν του ιδίαν και ακόμη του βενετικού ονόματος (1),
» και έλαβεν ως αμοιβήν δεκαπέντε χιλιάδας φράγκων.
ρη

Εν Ταυρίνω 5 Μαίου 1770.
ρ/

ρ

ρ
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η

-

Οσον όμως η προοδευτική του δόξα έβράβευε τους νοητι
κούς του κόπους, τόσον ή ήδη ελλαττωθείσα υγείατου επιβα
ρυνομένη και από την πρόοδον της ηλικίας τον παρέσταινε
την ανάγκην του να ζητήση την παύσιν τού κοπιαστικού
έργου της διδασκαλίας και των πολλών του ενασχολήσεων,

και να ζήση αναπαυτικώτερα. Αλλ' έχων πάντοτε εις την καρ
δίαν ζωηρόν το ευγενές αίσθημα του φιλοπατρισμού, επεθύμει
να καταφύγη εις τους γλυκείς της πατρίδος κόλπους, και να
τελειώση εκεί των επιλοίπων ημερών του το στάδιον.
*

(1) Θεωρουμένη ως φαίνεται η Επτάνησος ως ολοκληρωτικόν μέρος
του βενετικού κράτους, υπελαμβάνοντο και οι επτανήσιοι ως Βενετοί. .

186

Πληροφορημένος περί της προς τον εαυτόν του αγάπης του
Βασιλέως ενόμισεν ότι έδύνατο να λάβη την χάριν παρ
αυτού να τον δίδεται η ενβιωμίσθωσίς του (pensione) εις
Κεφαλληνίαν κοινοποιήσας λοιπόν την
του ταύτην
προς τον Κάρολον και παρουσιάσας την αίτησίν του έλαβε
το ακόλουθον βασιλικόν θέσπισμα, χρονολογούμενον τας 30
Αυγούστου 1770.
» Κατά τα προς ημάς αναφερθέντα υπό του Ιατροδι
και δασκάλου Κ. Ιωάννου - Βαπτιστού Χαρβούρη, ...... δια

Ε.

-

2)

τάς παρ αυτού

γενομένας

εκδουλεύσεις είκοσι χρόνων,

εις

» τουτο το ημετερον πανεπιστημιoν . . . . . . . και προς τούτοις

» δια την ήδη ελλαττωθείσαν υγείαντυ συγκατανεύομεν εις
» τήν ζητουμένην ενβιωμίσθωσίν του, και (δια να δώσωμεν
και προς αυτόν τας τελευταίας αποδείξεις της ευνοίας μας), να
και την λαμβάνη εις την ιδίαν του πατρίδα, όπου θέλει έχη
• αναπαυτικωτέραν ελάφρωσιν των προτέρων ασχολιών του.
σ, Ο'θεν δια του παρόντος, διατάττομεν προς το αρχείον της
σ παιδείας να τον καταγράψη ως καθηγητήν διαθέσιμον
» (gίubilato), και να δίδη προς αυτόν εκ του Ταμείου της
και ακαδημίας, την κατ' έτος απόλαυσιν λιτρων χιλίων εξα
» κοσίων . . . . . . . . Προσέτι δε και τον έτερον ετήσιον μισθόν
» των χιλίων λιτρών υποχωρηθέντα προς αυτόν δια του ή
» μετέρου θεσπίσματος 25 Απριλίου 1764. » κτλ.
Αλλ' ενώ ο φιλόπατρις Χαρβούρης ετοιμάζετο δια την ε
πιστροφήν του εις Κεφαλληνίαν, και η καθέδρα του ήτον ήδη
δεδομένη παρά της Κυβερνήσεως προς τον ιατροδιδάσκαλον
Ιγνάτιον Σομήρον μαθητήν άξιον του Ταλιαρούκη, εν τυχη
ρόν περιστατικόν (το οποίον ενώ επρόσφερε προς αυτόν λαμπραν

τύχην, ήτον ενταυτό και υποχρεωτικόν δια την παρ αυτού
οφειλομένην ευγνωμοσύνην προς την βασιλικήν οικογένειαν)
έμελλε να τον εμποδίση από την επιθυμουμένην εκτέλεσιν του
σκοπού του.

-

Η πριγγιπέσσα θυγάτηρ του βασιλέως Καρόλου υπαν
δρευθείσα τότε τον αδελφόν του Αλοησίου Iς". Βασιλέως της
Γαλλίας Κόμητα του Αρτοά, εζήτει επιμόνως ώς Ιατρόν της
τον Χαρβούρην. "Οθεν αι πολλαι υποχρεώσεις του προς τον

Κάρολον, αι παρακινήσεις της πριγγιπέσσης και του ανδρός
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αυτής, και το αναπαυτικόν της θέσεως, τον έκαμαν να χα

λινώση προς καιρόν τον προς την πατρίδα έρωτα και ν' α
κολουθήση την Κόμισσαν του Αρτοά εις την Γαλλίαν όπου
μετ' ολίγον καιρόν, ή προτέρα του φήμη και αι εκτεταμένα
του γνώσεις τον εσύστησαν τόσον εις την γαλλικήν αυλήν,
ώστε ο βασιλεύς Αλοήσιος τον παρέλαβεν ως Ιατρον όλης
e
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της"Ηβασιλικής οικογενείας
(1). όλ
η
ένδοξος αύτη θέσις ούσα ολιγόπονος και χορηγητική
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Α

4

όλων των αναπαύσεων τον έδωκεν ευκαιρίαν, μετά την α
ναλαβήν της υγειάς του, να φροντίση περί συγγραφής των
πολοχρονίων ιατρικών θεωριών και πρακτικών του παρατηρή
σεων. Δια τούτον δε τον σκοπόν εσύναξε μάλιστα μίαν πλου
σίαν-, βιβλιοθήκην,
εις> τον αριθμόν
των δώδεκα
γυ ηνο ήτις
ητις έφθανεν
εφυα
ριθμ
χιλιάδων τόμων (2).
-

-

Εις την Γαλλίαν ευρισκόμενος συνέγραψε την φυσικο-χη
μικήν ανάλυσιν του περιωνύμου γρανίτου του εν Πετρουπόλει
μετακομισθέντος υπό του Μαρίνου αυταδέλφου του, ήτις, ως
«>
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θ

ρη

/

-

-
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προείπομεν εις την τούτου βιογραφίαν, ετυπόθη ομού με την
/

-

«r

η

-ν

περιγραφήν του ιδίου. Λέγεται προς τούτοις ότι εκεί μετέ
φρασε και τα περί ιατρικής συγγράμματα του περιφήμου
Σάξονος Ιατρού Φρηδερίκου "Οφμαν (Ηoffmann), πλουτίσας
την μετάφρασιν με πολλας σημειώσεις, αλλά με όσας ερεύνας
έκαμα έως τώρα, δεν έδυνήθην να ευρώ καμμίαν έγγραφον
4
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μαρτυρίαν περί τούτου. (3)
-
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Μεταξύ δε της βασιλικής οικογενείας και των πεπαιδευμέ
νων της λαμπράς μητροπόλεως των Παρισίων (4) διέτριψεν ο

(1) "Ορα τον τίτλον της φυσικο - χημικής αναλύσεως του γρανίτου γι
νομενης παρ αυτου .

(2) Ιδε ειδήσεις βιογραφικας των Ακαδημιακών του Παταυίου, υπό
Αντωνίου Μενεγέλλη, εις την βιογραφίαν του Μοντεσάντου .
(3) Ο Χάλλερος (Ηaller) αποδίδει προς τον Κ. Ιωάννην το συγγραμ
μάτιον της φυσικής Ιστσρίας περί ενός θαλασσίου εντόμου (όρα ανατομικ.
βιβλιοθ. τόμ. Α', σελ. 539). Αλλ' ως θέλομεν παρατηρήσει, τούτο ανήκει
προς τον αδελφόν του Μάρκον.

(4) Εγνώρισε μεταξύ των άλλων ενδόξων ανδρών εν Παρισίοις τον Λα
κονδαμένιον, προς τον όποιον είχε δώσει πληροφορίας ότι εις την Ελλάδα
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Χαρβούρης έως τους 1795, εποχή μέχρι
2

-

-ν

-

οποίας, κατά

τής

9

τα πρακτικά της επί της αναμορφώσεως της παιδείας, Επι
τροπής του Ταυρίνου, ελάμβανεν εις την Γαλλίαν την ενβιω
μίσθωσίν του. Εν τέλει όμως αι γνωσται της γαλλικής ε
παναστάσεως ανωμαλία
τον ήνάγκασαν να φύγη εκείθεν και
,
να μεταβή εις την Ιταλίαν προς τον αυτάδελφόν του Κόμητα
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Μάρκον, Καθηγητήν της χημείας εις το εν Παταυίω πανε
πιστήμιον (1). Κ ξέ
Η βενετική Κυβέρνησις παρακινουμένη, ισως, απο την φη
μην του ανδρός επρόσφερεν αμέσως προς αυτόν, μολονότι υ
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πέργηρον την καθέδραν της φυσιολογίας. Ούτος δε, αν και
επεθύμη να ενώση τα κόκκαλά του με εκείνα των πατέρων του,
δια την
συμβάσαν
όμως
δολοφονίαν
του ενδόξου αδελφού του
η
Εμ.
μ.
φ
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Μαρίνου,
παρεκινήθη να μείνη
β
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•"κ ν όμου με τον εν Παταυίω
και ί έ
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τερον αδελφόν, και δια τούτο εδέχθη να τελειώση τας ολίγας

ακόμη ημέρας του διδάσκων. 'Ητον δε αξιοπαρατήρητον ότι,
(ώς μ' εβεβαίωσαν άνδρες τινές φρόνιμοι και πεπαιδευμένοι,
οίτινες έχρημάτισαν μαθηταί του), και εις αυτήν ακόμη την
γεροντικήν ηλικίαν του, διδάσκων έως εις τας τελευταίας ημέ
",

εκτελείτο το κέντρωμα της εύλογίας και έσώζετο η ανθρωπότης (όρα ύ
πομνήματα της των επιστημ. Ακαδημ. 1758, σελ. 721). Ταύτην δε την
είδησιν λαβών ο περιώνυμος Γαλλος και ελθών εις την Ιταλίαν επεκύρωσεν

αυτήν δια της αυτόθι φήμης του ονόματός του. Αλλ' όμως και η προς την
Ιταλίαν ωφέλεια αύτη του Λακονδαμενίου έχει την αρχήν της από την

μαρτυρίαν ένος Ιατρού Έλληνος, ενός πατριωτου του Ιακώβου Πυλαρινού.
Επειδή δε η ρύμη του λόγου μ' έφερε παλιν εις το όνομα τούτο ωφελού
μαι να αναφέρω, ότι κατά τον σοφόν Λακονδαμένιον, το περί ευλογίας
σύγγραμμα του Πυλαρινού εξεδόθη εκ νέου, εις μεν την Νουνεμβέργην
κατά το 1717, εις δε την Λάηδαν (Leida) το ακόλουθον έτος. (Ιδε υ
πομνήμ, Ακαδ. 1754. σελ. 642).

(1) Μία επιστολή τσυ Κόμητος Πριόκα προς τον Πρόεδρον Κ. Αβο
γάρδον, ημερολόγουμένη 13 Μαίου 1797, λέγει ότι η αυτού Μεγαλειότης
επεκύρωσε το να δίδεται, αρχίζων από την πρωτην του Ιαννουαρίου και

εξακολουθών μετά ταύτα, ετήσιος μισθός 1500 λιτρων προς τον Ιατροδι
δάσκαλον Χαρβούρην προς δε τον Ιερέα Δενίναν 500. "Ωστε φαίνεται
ότι και εν Παταυίω ευρισκόμενος ελάμβανεν ο Κ. Ιωάννης την ενβεωμί

σθωσίν του με νέαν αύξησιν.
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ρας της ζωής του, εις τήν κλίνην, διέσωζε το πνευματώδες του
φυσικού χαρακτήρος του, και ζωηρόν αίσθημα πατριωτισμού.

Ευρισκόμενος μεταξύ Κεφαλλήνων μαθητών ησθάνετo μεγί
στην χαράν και, κατά την ιδιότητα της ανθρωπίνης καρ

δίας, ήτις και εις τα πλέον μικρά αντικείμενα της ζωηράς
αγάπης της αποδίδει ιδανικόν κάλλος, όταν έβλεπε τους νο

στίμους καρπούς της πατρίδος, εξάνοιγε προς αυτούς έξοχον
τινα ιδιότητα. Διδάξας λοιπόν εις το εν Παταυίω πανε
πιστήμιον ολίγα τινα έτη την φυσιολογίαν ετελείωσεν εκεί το

ένδοξον στάδιον της ζωής του, αφού εις διαφόρους λαμπρας
μητροπόλεις και μεταξύ των σοφών ανδρών της Ευρώπης,
ετίμησε το ελληνικόν όνομα.
Εις τας μεγάλας ίσως ανωμαλίας της επαναστάσεως πρέ
πει ν' αποδοθή ο χαμός των συγγραμμάτων του, διότι ε
ρευνήσας, δια της καλοκαγαθίας πολλών, τόσον εις το Ταυ
-

-

ρίνον καθώς και εις το Πατάυιον, δεν έδυνήθην να ανακα
λύψω τίποτε.

Η πλουσία βιβλιοθήκη του μεταφερθείσα έπειτα εκ Παρι
σίων εις το Πατάυιον, κατά μεν τα αναφερόμενα υπό του
κυρίου Αντωνίου Μενεγέλλη εν τη του Μοντεσάντου βιογρα

φία, ηγοράσθη παρά της Κυβερνήσεως. Κατά δε τας οποίας
ελάβαμεν πληροφορίας παρ άλλων τινών, εν μικρόν μέρος
ηγόρασεν ο Μοντεσάντος και ο βιβλιοπώλης Σκαπην, την δε
μεγαλητέραν και πολυτιμωτέραν ποσότητα την απέκτησε Γερ

μανός τις πρίγγιψ (1).
(1) Κατά τους λόγους του Κόλλε (χρονικά του εν Παταυίω Γυμνασ,
έκδ. Βέδοβα. σελ. 175) ο Χαρβούρης διεδέχθη εις την Καθέδραν της ια
τρικής τον Γαλλίνον, του οποίου είχε σηκοθή το επάγγελμα, και έλαβε
προς τούτο βοηθόν τον Γαλδάνην. "Οτι όμως εν Βονωνία εχρημάτισε μα
θητής του Γαλδάνη, ή (δια το ανώμαλον της συνταξεως του Κόλλε εις

την περίοδον ταύτην ) ο Γαλδάνης εστάθη μαθητής του Χαρβούρη, δεν
ένδοξος Βονωνός γεννηθείς κατά το 1725 κατέστη
καθηγητής εις την πάτριον πανεπιστήμιον τω 1755, όταν ο Χαρβουρης

είναι δυνατόν διότι ο

ήτον ήδη καθηγητής εν Ταυρίνω. Ο αυτός Κόλλε λέγει ότι αποθανών ο
Κ. Ιωάννης Βαπτιστής Προφέσωρ εν Παταυίω, κατα το 1801, αφήκε
μίαν θυγατέρα,

-,
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ΚΟΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΧΑΡΒΟΥΡΙΗΣ.

Η φύσις, ποικίλη πάντοτε εις τα εξαγόμενα των ενεργειών
της, φαίνεται, ότι ενίοτε φιλοτιμείται να. φανή μεγαλόδωρος
όχι εις εν μόνον άτομον μιάς οικογενείας, αλλ' εις πολλά.

Παράδειγμα του φαινομένου τούτου μας δίδει η ένδοξος α
δελφότης των Χαρβουρέων, της οποίας και ο τρίτος αδελ
φος Μάρκος εφάνη βέβαια άξιος διάδοχος της φήμης του
Κ. Μαρίνου και Ιωάννου Βαπτιστού, περί των οποίων διέ
λαβον.

Ο βαθύνουςς ούτος
ουτος ανήρ,
ανηρο περίφημος
περιφημος δια τα ς

1ΧΟ - (13
χημικο-μ

ταλλουργικάς του θεωρίας και ανακαλύψεις, και γνωστός εις
την Ιταλίαν ως θεμελιωτής της χημικής καθέδρας εις το
περιώνυμον πανεπιστήμιον του Παταυίου, εγεννήθη εις την
αυτήν πόλιν της Κεφαλληνίας το 1731. Περί το έννατον
έτος της ηλικίας του φερθείς, ως προείρηται, παρά του μεγα
λητέρου του αδελφού Κ. Ιωάννου Β. εις Βενετίαν, εισήχθη
παρ αυτού εις τό λαμπρότερον των Φροντιστηρίων τής ποτέ
περιφήμου ταύτης μητροπόλεως και δοθείς εις την σπουδήν
των εισαγωγικών μαθημάτων εδείκνυε παιδιόθεν την δεξιό
τητα του νοός με την οποίαν ήτον προικισμένος.
Καθώς δε εις ανθοστόλιστον τινα κήπον έκαστος των θεα

των σύρεται αθελήτως εις την παρατήρησιν και εκλογήν έ
κείνων των ανθέων, εις των οποίων τας οσμοφόρους προσβολας
και διαχρωματίσεις τον κατέστησεν ή φύσις ευαισθητότε
εις τας πολοειδείς διδασκαλίας 7(α) ν.
καταστημάτων, απ' αυτά ακόμη τα πρώτα βήματα της νοη

ρονο

τοιουτοτρόπως, και

-

ν

-

τικής διευθύνσεως του ανθρώπου, εις τα οποία η αφιέρωσίς
του εις την σπουδήν δεν είναι έργον της εκλογής, ή φύσις

δεικνύει δια ποίον είδος ιδεών έχει προδιωρισμένον το ά
τομον. "Οθεν ο Μάρκος μεταξύ των διαφόρων διδασκα
λιών του Φροντιστηρίου εδείκνυε τοιαύτην ετοιμότητα εις
την σπουδήν των μεταφυσικών και μαθηματικών γνώ
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σεων, ώστε, κατά την μαρτυρίαν του σοφού προφέσορος Θωμά
Α. Κατούλλου βιγράφου του, οι διδάσκαλοι έλεγoν οο ότι ο
")",

νέος ούτος είναι προικισμένος μι μεγάλην αγχίνοιαν, και

και ότι, παρ αυτου, μιαν ημέραν, αι επιστημαι ημπορουν να
•, ελπίσουν πρόοδον και λαμπρότητα (1) η κρίσις η οποία,
ώς θέλομεν ειδεί, εβεβαιόθη μετά ταύτα από τα πράγματα .
Μετά την τελείωσιν των εν Βενετία μαθημάτων του με
τέβη κατ' επιταγήν του αυταδέλφου του εις Βονωνίαν, όπου
σπουδάσας την Ιατρικήν τέχνην έλαβε το του Ιατροδιδασ
κάλου δίπλωμα ών όμως προδιατεθημένος περισσότερον εις
την ανακάλυψιν των πραγματικών αιτιών παρά εις παθολο
γικάς υποθέσεις, έδωκεν όλην του την προσοχήν εις τας φυσι
κο-χημικας σπουδας. "Οθεν δια την εξακολούθησιν αυτών

ηναγκάσθη να μείνη ακόμη εκεί δίδων συχνας αποδείξεις
πόσον εβάθυνεν εις το τοιούτον είδος των γνώσεων.
Ο κύριος Βεκάρης Βαρθολομαίος, Καθηγητής της χη
μείας εις το εν Βονωνία πανεπιστήμιον, παρατηρήσας την
κλίσιν του Χαρβούρη και ών, ως φαίνεται, εκ των αξιε
"

φ

"

ρ'

Ο)

/

ρ

ρ'

παίνων εκείνων διδασκάλων, οίτινες νομίζουσιν ως πρώτιστον"

μισθόν των αγώνων των την διάδοσιν τών γνώσεων και την
εμψύχωσιν των καλών, ελάμβανεν αυτόν ως συνεργόν δια
τας ιδιαιτέρας εργασίας του εις το χημικόν εργαστήριον

(laboratorio). Βεβαιούμενος δε ημέραν παρ ημέραν περί της
φυσικής του δεξιότητος, και των μεγάλων ελπίδων τας οποίας
έδιδεν ο νέος εις την αύξησιν της επιστήμης, δια να ερεθίση

περισσότερον την αφιέρωσίν του εις ταύτην, μετά παρέλευσιν
ενός χρόνου, τον κατέστησεν επαναλήπτην (Ripetitore), ή

υποδιδάσκαλον της χημείας.
Είναι έυκολον να εννοήση τις, ότι τα τοιαύτα κεντηστικά

(1) "Ορα βιογραφίας των ένδόξων Ιταλών Αιμιλίου Τυπάλδυ εις το
όνομα Carburi D. Μarco.

-

Σημ. Ενόσω δεν αναφέρεται άλλη τι πηγή, η διήγησις επιστηρίζει
ται εις τα παρα του κυρίου Κατούλλου λεγομίνα εν τη βιογραφία του
Χημικού μας -

192

εις τας φυσικας προδιαθέσεις επαυξάνοντα την νοητικήν α
νάπτυξιν, καρποφορούν αξιοσημείωτα αποτελέσματα, και
μάλιστα, όταν γίνωνται επιτηδείως. Φιλοτιμούμενος λοιπόν ο
Μάρκος να φανή άξιος της υπολήψεως τήν οποίαν συνέλαβε
περί αυτού ο αξιέπαινος Βεκάρης, κατεγίνετο με μεγάλην
θερμότητα εις την έρευναν των χημικών φαινομένων, και εκ
τελούσε με τοιαύτην ευρίνειαν και επιτυχίαν την επανάληψιν

των μαθημάτων εκείνου, ώστε το εγρηγορώτερον απέκτησε φή
μην εμπείρου χημικού ήτις προητοίμασε προς αυτόν την α

νάβασιν εις την καθέδραν του εν Παταυίω πανεπιστημίου.
Εις το κατάστημα τούτο, έως εις την εποχήν των 1759,
έλειπεν ή καθέδρα της χημικής διδασκαλίας. Αλλ' αι πραγμα
τικαι ωφέλειαι, τας οποίας επροξένουν ήδη αι γνώσεις εκείνης,
και η προόδος των τεχνών ή προκύπτουσα από τας εφαρμο
γας των συνεπειών και πειραματικών αποδείξεων της επλη
ροφόρησαν την βενετικήν Κυβέρνησιν να προσδιωρήση εις το
πανεπιστήμιον ξεχωριστήν καθέδραν, εκ της οποίας να διδά
σκωνται όλοι οι κλάδοι της κοινωφελούς ταύτης επιστήμης.
Ο"θεν ή ήδη διαδεδομένη φήμη της αξίας του Χαρβούρη εν
Βονωνία και αι πληροφορίαι τας οποίας έλαβεν ή Βουλή περί

της αγχινοίας του την παρεκίνησαν μεν να ςτρέψη προς αυτόν
τα βλέμματά της και να τον εκλέξη καθηγητήν οήθέλησεν όμως
πρώτερον να πλουτίση τας γνώσεις του Μάρκου με αυτοψίας και

ερεύνας των μεγάλων μεταλλουργικών αποθηκών (officine) της
Ευρώπης. Διό, κατά το 1760, τον έπεμψε να περιέλθη δι εξόδων
της Δημοκρατίας, τα μεταλλεία της Ουγγαρίας, Γερμανίας
και Σβεκίας, τρέφουσα χριστας ελπίδας ότι αφιερόνων το α
νιχνευτικόν πνεύμα του εις τα τόσον διδακτικά εκείνα ταμεία
της φύσεως, και επαυξάνων τας γνώσεις του δια των παρα
τηρήσεων και της συναναστροφής των μεγάλων τής εποχής
του μεταλλουργών και χημικών ανδρών, θέλει διαδώσει έ
πειτα εις το κράτος όσα καλά δύνανται να προκύψουν από
τοιαύτας ενασχολήσεις.

"Οσον δε ή βενετική Κυβέρνησις, δια της γενναίας ταύ
της πράξεως, φαίνεται αξία πολλών επαίνων και ευεργετική
προς τον Χαρβούρην, τόσον ηυτύχησε και εις την πραγμα
τικότητα των ελπίδων της. Ευαίσθητος ο Μάρκος εις την
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γενναιότητα της Δημοκρατίας εφιλοτιμήθη τωόντι να κατα

στηθή ωφέλιμος όσον τάχιστα εις το κράτος. Επισκεπτόμενος
τα μεταλλεία παρετήρει τας εργασίας και τα εξαγόμενα των
μεταλλουργικών καταστημάτων, έκαμνεν ακαταπαύστως εκθέ
σεις των περιέργων του παρατηρήσεων, και συνοδεύων ταύ
τας πολλάκις με τα σχέδια των καμινoχυτηρίων (forni
fusorii) των διαφόρων σχημάτων των αγγείων, και των
αναγκαίων εις τας εργασίας εργαλείων, τας έπεμπε προς τον
ένδοξον βουλευτην Νάννην Ιάκωβον. Εκ τούτων δε δια
κρίνονται αι περίεργοι παρατηρήσεις και τα σχέδιά του εις
το δυσκολον αντικείμενον των δοκιμαστικών πειραμάτων
(assaggi docimastici), εις τα οποία ο χημικός μας εφάνη
πάντοτε εμπειρότατος.

Τα πρωτότυπα ταύτα έγγραφά του, κατά τον προφέσορα
Κατούλλον, σώζονται εισέτι εις την οικογένειαν του ιπ
πότου Αντωνίου Νάννη. Κατά δε την μαρτυρίαν του ι
δίου, είναι πλουτισμένα με τόσον πολυμαθείς και περιέργους
ειδήσεις, ώστε, εάν εγίνετο εξ' αυτών μία εκλογή των ωφελι
μωτέρων πραγμάτων και εξεδίδετο με τον τίτλον ο Ει δολο
νο γία των παρατηρήσεων του καθηγητού Μάρκου
., Χαρβούρη εις τα πρώτιστα μεταλλεία της Ευρώ
•, πης., μολονότι έγειναν μέχρι τούδε μεγάλα μεταβολαι και
τελειοποιήσεις εις την μεταλλουργικήν επιστήμην, πάλιν ήθελαν
ευρεί οι αναγνώσται πληθύν ειδήσεων τοιούτων, οποίας ματαίως
ζητεί καθείς εις τα τυπωμένα της μεταλλουργίας συγγράμματα.
Εις την επιστημονικήν του λοιπόν ταύτην περιήγησιν, ενώ
επλουτίζετο με πολυειδείς και εκτεταμένας γνώσεις της με
ταλλουργίας και χημείας, ελάμβανε ταυτοχρόνως, δια των
σχέσεών του με τους μεγαλητέρους άνδρας της εποχής του,
λαμπρας αποδείξεις της αξίας του. Αι φιλία των ενδό
ξων ανδρών, ελεύθερα από ιδιωφελή και υλικά τέλη, ή
από ματαιότητα κενην αγάπης, είναι αποτελέσματα ενός α
μοιβαίου σεβασμού της πραγματικής αξίας την οποίαν
ανακαλύπτει ο εις προς τον άλλον είναι γινόμενα κα
θαρού έρωτος προς το ηθικόν κάλλος, όπου έχει ο επιστη
μονικός νους, και επομένως ήμπορούν πάντοτε να θεωρώνται

ώς αναντίρρητοι μαρτυρία του μεγαλείου ενός ατόμου, και
13
"

•

-"
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μάλιστα όταν διασώζονται σταθερα και αμετάβλητοι μέ
χρι τέλους.

Ο Μαργράφιος (Μargraff), ο Κρονστέδος (Cronstedt), ο
Ουαλέριος (Wellerius), ο Λιννέος, και ο Πόττιος (Ρott),
άνδρες τόσης μεγάλης φήμης, γνωρίσαντες τον Κεφαλλήνα
χημικόν και τιμώντες την αξίαν του, όχι μόνον, ως ο ίδιος
ευγνωμονών ομολογεί, έκαμαν προς αυτόν πολλάς περιποιήσεις

και συνδέσαντες με αυτόν στενήν φιλίαν την εφύλαξαν εφ' όρους
ζωής των δι ακαταπαύστου αλληλογραφίας, αλλά και τινές
εξ' αυτών καθυπέβαλον εις την βαθύνοιάν του τας νεοφανείς
θεωρίας των.

-

o, Ο Μαργράφιος (λέγει εις μίαν των διατριβών του) με
ο, τον οποίον συνανεστράφην πολλά, και τον οποίον εθαύμασα
ι, και ηγάπησα δια τας ιδιότητας αυτού, και δια την προς
ο, αυτόν ευγνωμοσύνην μου. Περί δε του Ποττίου λέγει: "Ο
ο πιρίφημος Πόττιος, τον οποίον εις το ίδιόν του χημικόν
ο εργαστήριον εγνώρισα ως μέγαν πειραματικόν (sperimen
o, tatore) oo. (1).

Ο δε Λιννέος, όστις και έκτοτε εθεωρείτο ως αρχηγέτης
σχολής ως προς την φυσικήν Ιστορίαν, καθυποβάλων εις
την κρίσιν του Χαρβούρη το μεταλλουργικόν σύστημα το
παρ αυτού επινοηθεν εζήτει ενταυτό και την γνώμην του ως
προς την παρακτικήν αιτίαν (causa efficiente) της κρυσταλ
λίνου μορφής των μεταλλικών σωμάτων. Ο μέγας ούτος
φυσιολόγος υπέθετεν ότι παρακτική αιτία των κρυσταλλίνων
μορφών είναι αι αλατώσιμοι βάσεις, και εξέφραζε την φαν

ταστικήν ταύτην υπόθεσιν τοιουτρόπως ο Κάθε πολύεδρον
το σχήμα εις το βασίλειον των λίθων (εξαιρουμένων των

απο

ο λιθώσεων) προκύπτει εκ των αλάτων. Τα άλατα είναι η
και μόνη αιτία των κρυσταλλώσεων......... Το σχήμα των

ο κρυστάλλων είναι το αυτό με το τού νάτρου (natro) του
ο νίτρου, του χλωρούχου (muriato) και της στύψεως (allume),
ο λοιπόν τα κρύσταλλα είναι λίθοι συγκείμενοι από άλατα (2),

(1) Πρακτικά της Ακαδημίας σελ. 34.
(2) Λιννέος Σύστημα της φύσεως τόμ. Θ', σελ. 284.
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Ο Χαρβούρης εκτελών τα χρέη του ανεξαρτήτου κριτικού
και του φίλου, αφ' ου επήνεσε τα καλά του λιννέϊκού συστή
ματος, αναιρεί την πλασθείσαν ταύτην αρχήν γράφων προς

τον φίλον του Λιννέον κατά τον εξής τρόπον. • Εάν, λέγει,
» αι άλατώσιμοι βάσεις είναι η παρακτική αιτία (causa
» efficiente) της κρυσταλλίνου μορφής των λιθωδών σωμάτων,
ο, έπρεπεν εις την αποσύνθεσιν αυτών να ευρίσκεται εκείνο

ι, το άλας του οποίου το πετρώδες μεταλλικόν είδος φέρει την
» μορφήν, συμβαίνει όμως να βλέπωμεν το εναντίον ,,. (1).
(1) Ο προφέσωρ Κατούλλος, αναφέρων την προς τον Λιννέoν απόκρισιν
του Χαρβούρη μέμφεται αυτόν μεν πως, ενώ ανεκάλυπτε το άτοπον της
λιννεϊκής αρχής, απεσιώπησεν ότι προ πενήντα χρόνων εξεφράσθη ή ιδία

παρά του ορυκτολόγου πατρός Λάνα Βρεσιάνου. Τον δε Λιννέoν τον κα
ταδικαζει, ότι αντιγράψας την αρχήν ταύτην από τον Λάναν δεν αναφέρει
τον έφευρετήν αυτής.
. Τωόντι ήμισυ αιώνα προ του Λιννέου, ο Βρεσιάνος Λάνας, εις το περί
μυστηρίων της φύσεως και τέχνης σύγγραμμά του, εκφράζετο τοιουτοτρό
πως » Καθώς από τον ορατόν σπόρον του χόρτου, ή του άνθους γεννάται

» ένας ιδιότροπος διοργανισμός και σχήμα, τοιουτοτρόπως είναι εύκολον να
» εννοήσωμεν ότι και άλλα όμοια σχήματα παράγονται αμέσως από άλλα

» αόρατα σπέρματα διακεχυμένα εις όλην την σφαίραν της γης. (Τομ. Γ'.
» σελ. 23. στύλ. 1. έκδοσ. 1692.). Και εις την πρώτην στύλην της ακο

» λούθου σελίδος λέγει: Η πλαστική δύναμις, ή μορφωτική του νίτρου
» (και τούτο εννοητέον και περί των άλλων ειδών των αλάτων) ενυπάρχει
» εις τα πνεύματα τσυ ιδίου άλατος » . Τέλος πάντων εις την 25 σελ.

στυλ. 1. λέγει φανερώτερον » Τα άλατα είναι βέβαια αι βάσεις και τα

» θεμέλια των άλλων μορφώσεων, εξ ών φαίνεται τι πρέπει να ειπή τις
» περί του σχηματισμού πολλών μεταλλικών, επειδή . . . . καθώς εες την
» σύνθεσιν των συντρέχουν όμου μικτα γένη διαφόρων άλατων, πρέπει επο
» μένως να συμμετέχουν και από τα σχήματα αυτών ».

"Ωστε φαίνεται βέβαια μεγαλη ομοιότης μεταξύ της αρχής του Λιννέου
και εκείνης του Λάνα. Αλλ' εκτός της αστάτου εκφράσεως την οποίαν ο

ορυκτολόγος ούτος μεταχειρίζεται παραδεχόμενος πότε αόρατα σπέρματα,
πότε πνεύματα ενυπαρχοντα εις τα άλατα, και πότε απλώς τα άλατα
ως παρακτικάς αιτίας των σχημάτων (ενώ η αρχή του Λιννέου είναι
θετική), όμως και όλην την ταυτότητα των αρχών εάν έβλέπαμεν, πάλιν
ήθελλεν είσθαι τολμηρόν ν' αποδώσωμεν τοιούτον έγκλημα προς τον Κοσ
μήτορα της φυσικής Ιστορίας και Βοτανικής. Των αρχών η ταυτότης
είναι δυνατόν να είναι και μία απλή σύμπτωσις. "Οθεν ημπορεί κάλλιστα
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Πόσον δε ορθώς έκρινεν ώς άτοπον την υπό του Λιννέου
πλασθείσαν αρχήν πληροφορούμεθα δια της παρατηρήσεως ότι
εκείνη η αρχή, μολονότι έστηρίζετο από την μεγάλην του εφευρε
του της υπόληψιν, και, ως εξηγούσα εν μέρει τα φαινόμενα, πα
ρεδέχθη δια καιρόν τινα, τελευταίον όμως έγκεταλείφθη ως άτο
πος. Ο Γάλλος Αΐυιος (Ηaus) απομακρυνθείς από αυτήν εσύ
ναγε τας ουσίας των κρυς-αλλωμένων σωμάτων από τα σχήματα
αυτών. Ο δε Γερμανός Μιττερλίσκιος (Μitterlisch) ωθού
μενος από των φυσιολόγων την συνήθειαν (οίτινες δια μι
κράς εξαιρέσεις, ούσας πολλάκις τροποποιήσεις ενός φυσικού

νόμου, απορρίπτουσι μίαν αρχήν), επειδή παρετήρησεν ότι
ενίοτε είναι αρκετός ένας διάφορος βαθμός θερμότητος εις
τα κρύσταλλα της αυτής ουσίας να δώση σχήμα διάφορον,
απέβαλε τελείως, αν και τροποποιηθείσα υπό του Αϊυίου ε
θεωρήτο ως νόμος τρόπον τινά αληθεύων, διότι το φαινόμε
νον του αποτελέσματος της θερμότητος εδύνατο να είναι γι
νόμενον υψηλοτέρου νόμου. Τέλος πάντων από τα τελευταία
πειράματα συνάγεται ότι, η παρακτική αιτία των σχημάτων

εις τα κρύσταλλα δεν είναι, ως εφαντάσθη ο Λιννέoς ή με
ταλλική ουσία, αλλά το οξύ το οποίον είναι η βάσις. Και
διά τούτο οι ανθρακίαι του μολύβδου (carbonati di piom

Φο) π. χ. έχουν ένα ιδιότροπον σχήμα, εν άλλο οι θιιϊαι
(solfati) κτλ.
Μετα οκτώ χρόνων λοιπόν περιήγησιν και παρατηρήσεις εις
τα σημαντικώτερα μεταλλουργεία και χημικά καταστήματα
της Ευρώπης, πλουτισμένος από γνώσεις, έφωδιασμένος από
πληθύν αντικειμένων της μεταλλουργικής, και διασώζων συ
χνην αλληλογραφίαν με τους ενδόξους χημικούς και φυσιο
λόγους, οίτινες ετίμουν, εις την εποχήν του, το Γερμανικόν
-

ο Σβεκός φιλόσοφος φυσιολόγος να εφανάτζετο μίαν παρακτικήν αιτίαν ως
προς τα σχήματα των μεταλλικών σωματων, χωρίς να ήξεύρη ότι προ
αυτού εφαντάσθη την ιδίαν και ο Βρεσιάνος Λάνας. Ταύτα δε συλλογι
ζόμενος ίσως και ο Κεφαλλήνιος χημικός δεν έκρινεν αναγκαίον να εγκα

λέση ως οικειοποιούμενον τας ξένας εφευρέσεις τον φίλον του Λιννέον.
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και Σβεκικόν έθνος, το 1768 επέστρεψεν εις το Πατάυιον δια

ν' αρχίση το ένδοξον της διδασκαλίας του στάδιον. (1).
Αλλ' ενώ εναπέκειτο εις τον συμπολίτην μας Χαρβούρην
η δόξα του να γείνη ό πρώτος θεμελιωτής της χημικής
καθέδρας εις το παταυινόν πανεπιστήμιον, το οποίον, δια

αιώνας τινάς, ήτον εστία της μαθήσεως, έπρεπε να δοκιμάση
όλας τας δυσκολίας, όσα είναι αναγκαία συνέπεια της
πρώτης συστάσεως μιάς των επιστημών, και μάλιστα όπου
αυτή αγνοείται και νεωστί αναφαίνεται ως μορφωμένη επι
στήμη. Αι παρεξηγήσεις, ή άγνοια των ωφελειών της, και ε
πομένως η αδιαφορία εις την προσεκτικήν της σπουδήν, αι
--

(1) Εις μίαν των αυτογράφων επιστολών του φισιολόγου Ιωάννου Αρ
δουίνου διευθυνομενην προς τον αδελφόν του Πέτρον Αρδουίνον, εύρον, εν
είδει σημειώσεως, ότι η Δημοκρατία, θέλουσα ως φαίνεται να χωρηγή εν
αφθονία προς τον Κόμητα Χαρβούρην όλα τα χρειώδη και να παρρησίαζη

αυτόν εις τας ξένας επικρατίας ως άνθρωπον χαίροντα παρ αυτή πολλήν
την υπόληψιν, εξόδευσεν εις την περιήγησίν του τεσσαράκοντα χιλιάδας
δουκάτων.

-

Ιδού πόσον η Βενετική Κυβέρνησις ήτον πρόθυμος εις το να έμψυχόνη
την αξίαν των υπηκόων της! Τοιαύτα παραδείγματα ημπορούσε τις να ε
παριθμήση πολλά, τα οποία φέρουν τωόντι δόξαν προς αυτήν. Προς έπαι
νον δικαιότατον της Δημοκρατίας πρέπει να παρατηρηθή ότι πολλαί Κα
θέδρα του Παταυίου και των άλλων δημοσίων καταστημάτων ήσαν εμπι
στευμέναι εις έπτανησίους καθηγητας, και εν γένει εις "Ελληνας, τους ό
-

"

κω

φ

ποίους ετίμα και έμψυχονεν η Κυβέρνησις. Εις την λαμπραντης μητρό
πολιν το δικανικόν στάδιον, αι πολιτικαί αρχαι, και άλλαι έντιμοι θέσεις
ήσαν ανοικται δια να εγκολπωθούν και να τιμήσουν την αξίαν καθε υπη
κόου δυναμένου να δουλεύση το κράτος. Η Κυβέρνησις ήτον έτοιμος να
εμψυχώση και να βοηθήση γενναίως την ελαστικότητα του Ελληνικού
νοος εις ό, τι έδύνατο να δειχθή έξοχος. Έτιμάτο παρ αυτής η ικανότης
του υπηκόου καθώς και του γνησίου τέκνου της πατρίδος. Πόσον ήσαν ως

προς τούτο ευτυχέστερσι οι πατέρες μας από ημάς! Με χαράν μου όμως
μανθάνω ότι η φίλη Πατρίς μου Κεφαλληνία, και η Ζακυνθος έδωκαν

παραδείγματα αξιέπαινα φιλοπατρισμού και κοινωφελους πνεύματος, πέμ
ψασαι με πατριωτικας συνεισφοράς εις την Γαλλίαν και Ιταλίαν νέους
πτωχους, οίτινες έδειξαν φυσική προδιάθεσιν εις τινας επιστήμας και ωραίας

τέχνας. Οι δε Κερκυραίοι μιμούμενοι τους προλαβόντας και κατα τούτο
Κεφαλλήνας, έχουν ήδη με ίδιά των έξοδα φιλαρμονικόν καταστημα .
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ελλείψεις των αναγκαίων μέσων, αι φανερα και μυστικαί
αντενέργεια είναι τόσοι σκόπελοι . Εις τούτων δε την υπερ
πήδησιν δεν αρκεί μόνον η προστασία της Κυβερνήσεως, εαν
και εκ μέρους του διδάσκοντος δεν δειχθή ένθερμος ζήλος
δια την πρόοδον της επιστήμης, και ακούραστος αφιέρωσις
δια να αναφανώσι το εγρηγορώτερον αι μεγάλα της ω
φέλειαι .

-

Επειδή δε εις το ρηθέν πανεπιστήμιον, ως προείπομεν,
ή χημική επιστήμη, έως εις την εποχήν του Χαρβύρη, δεν
έδιδάχθη εξ επαγγέλματος, αναγκαίως δεν υπήρχεν ούτε χη
μικόν εργαστήριον, ούτε κανενός είδους εργαλεία. Πόσον όμως
αυτός εφρόντισε δια να προμηθεύση το κατάστημα από όλα
ταύτα, και δια την άγνοιαν της επιστήμης, οποία ήτον ή
έλλειψις και αυτών των απλουστάτων μεν αλλ' αναγκαίων
πραγμάτων, το αποδεικνύουν οι εξής λόγοι του.
ο Το 1768 εγώ έπρεπε, λέγει, έπειτα από τα πολυχρόνια
ο μου ταξίδια εις τα εν τη Ουγγαρία, Γερμανία και Σβε

ο κία μεταλλεία, καμινoχυτήρια, και μεταλλικά εργοχειρία,
ο να επιστρέψω εις το Παταύιον διά να θεμελιώσω εις το
99 πανεπιστήμιόν μας εν χημικόν εργαστήριον και την κα
θέδραν της χημείας, επιστημη, της οποίας, εως εις την
» εποχην εκείνην,

δεν υπήρχον προς ημάς ούτε σχολεία, ούτε

» ίχνη και ότι απο τους προκομένεσέρους του πανεπιστη,

και μίου μας υπετίθετο ότι συνίσταται εξαιρέτως εις μέρος τι
ο, των

συνήθων εργασιών της φαρμακευτικής και ότι καθ' ό

.. λην της την έκτασιν και εις τον έσχατον αυτής βαθμόν
έπραγματεύθη εις το χημικόν σύγγραμμα του Βοεραβίου
(Βοerave). Τα ονόματα του Σθάλου (8thal) του Νιγκέλου
(Νinkel) του Νεουμάννου (Νeumann) του Μαργραφίου
., κτλ. ήσαν άγνωστα σο. (1).
Ο ίδιος προς τούτοις ομολογεί ότι δεν εύρήκεν εις κανένα
-

φαρμακοπωλείον του Παταυίου ούτε μίαν ουγγίαν καθαρού
(1) "Ορα την διατριβήν αυτού περί του κρυσταλλωμένου θειικού οξέως

καταχωρηθείσαν εις τον Β' τόμον των πρακτικών της παταυινής Ακα
δημίας, φυλλ. 78,
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αλκάλεως, ή συμπικνωμένου οξέως κανενός είδους. Ταύτα δε
δεικνύουν πόσον ήτον ακόμη νεοφανής ή.. χημεία εις την
πόλιν ταύτην (1). Δια την παντελή έλλειψιν λοιπόν των μέ
σων υποχρεώθη προ πάντων να προμυθεύση το κατάστημα από
οξέα, αλκάλια, άλατα, και από όλα, όσα έμελλον να τον χρει
ασθώσι. Αλλ' ή χημική επιστήμη, ήτις, ως γνωρίζουσιν οι
ταύτης ειδήμονες, χρεωστεί την εύρεσιν τινών προϊόντων της
εις το συμβάν, και πολλά των οποίων εντεύθεν τα επωνόμασε
θαυμάσια (mirabili), έμελλεν, ως θέλομεν ειπεί ακολούθως,
και εκ της ελλείψεως ταύτης, δια τον παρατηρητικόν νούν του
χημικού Κεφαλλήνος, να ωφεληθή με την ανακάλυψιν του
σχηματισμού νέου τινός σώματος, το οποίον αναφανεν κατά

τύχην άπαξ, δεν έδυνήθη πλέον να σχηματισθή, αν και
μετά ταύτα είχον αγωνισθή περί αυτού πολλοί περίφημοι
άνδρες.
Μετά τας αναγκαίας λοιπόν προετοιμασίας ήρχισε την
σειραν των μαθημάτων, εις τα οποία το ευμέθοδον της πα
ραδόσεως, η έκτασις των γνώσεων, η διαλάμπουσα αγχίνοιά
του συνοδευομένη πάντοτε με ακριβή, των πειραμάτων επιτυ
χιαν εκινουν ακαταπαυστους ευφημιας των παρευρικομενων

πολλών ακροατών. "Οθεν εις την ικανήν υπόληψιν και φήμην,
την οποίαν απελάμβανον πολλαί τού παταυινου πανεπιστη
μίου καθέδραι κατεχόμεναι, δια τον αξιέπαινον της Δημο
κρατίας ζήλον, από άνδρας ενδόξους, ήδη προσετίθετο νέα
λαμπρότης και εκ μέρους της χημικής καθέδρας δια την
καθημέραν αναφαινομένην αξίαν του καθηγητού της. Ερα
στης ο Χαρβούρης της επιστήμης του, ευγνώμων προς το
τόσον ευεργετικόν κράτος, και εννοών ακριβώς την μεγάλην

υποχρέωσιν τήν οποίαν αναλαμβάνει έκαστος καθηγητής προς
όν ή κοινωνία αφιερόνει το πολυτιμότερον κτήμα της, την

νεολαίαν, ήγωνίζετο με ένθερμον ζήλον να πλουτίση την χη

μίαν διά νέων ανακαλύψεων. Προς ταχυτέραν πρόοδον των
μαθητών και διάδοσιν της επιστήμης, εμεταχειρίζετο μέσα,

τα οποία μαρτυρούσι βέβαια την αξιέπαινον προθυμίαν του
(1) Ιδε αυτόθι !

.

-

•

.

ή
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εις τα καλά. Εκτελών τα πειράματα με την μεγαλητέραν εί

λικρίνειαν έμπροσθεν των σπουδαστών ήτον βέβαιος ότι επρο
ξενούσεν εις τας νεανικάς των ψυχας εντελή

πληροφορίαν

αλλά γνωρίζων επίσης, ότι, η απρόσεκτος ακρόασες, ή φυ
σική τις έλλειψις νοήσεως, και ενίοτε η δυσκολία των θεω
ριών ήσαν τόσα προσκόμματα της προόδου, όχι μόνον ήτον
πάντοτε πρόθυμος εις το να βοηθή τους νέους, αλλά και μετά
την τελείωσιν της σειράς των μαθημάτων, εδέχετο ευχαρί
στως οποίον σπουδαστήν εζήτει λύσιν των αποριών του. Περί
ταύτης δε της αγάπης του προς την επιστήμην και της με
γάλης του προθυμίας δια την διάδοσιν των χημικών γνώσεων
αινιττόμενος προς τον φυσιολόγον Ιωάννην Αρδουίνον εκφρά
ζετο τοιουτοτρόπως » Ηξεύρω (έγραφε προς αυτόν) ότι η ευ
» γενεία σας αγαπάτε πολύ την χημείαν, και ο γοργασμός,
και τον οποίον εγώ προσπαθώ να διεγείρω δια την ε
και πιστήμην ταύτην, ή τις ακόμη έχει τόσον ολίγον
και αριθμόν ειδημόνων μεταξύ ημών, θέλει με δώσει
και περίστασιν να τιμήσω την αξίαν των ολίγων εκείνων, ο
και που την γνωρίζουν, ανάμεσα εις τους οποίους εγώ έπαριθμώ
και βέβαια την ευγενείανσας ». (1).
Η Κυβέρνησις ευχάριστος δια την επιτυχίαν των ελπίδων
της εδείκνυε την προς τον Χαρβούρην πληροφορίαν αυτής με
-

αλλεπαλλήλους αυξήσεις του μισθού του τον οποίον, κατά την

μαρτυρίαν του Φραγκίσκου Μαρία Κόλλε συγγραφέως των
χρονικών του παταυινού Γυμνασίου, του τον κατέστησε τρι
πλάσιον. Ο αυτός μάλιστα συγγραφεύς επιβεβαιοί τας μέ
χρι τούδε διηγήσεις μου με τους εξής λόγους.
» Το 1760. Φεβρουαρίου 9. ο Κόμης Μάρκος Χαρβούρης
» Κεφαλλήνιος ανέλαβε την διδασκαλίαν της χημείας καθ' ό
η λους τους κλάδους της. Προς μέγαν έπαινόν του παρατη
η ρείται ότι διευθύνων την ανέγερσιν ενός χημικού εργαστη
η ρίου ζητηθέντος και σχεδιασθέντος παρά του εδίου, το κα

(1) "Ορα την πρός Αρδουίνον πρώτην επιστολήν του χρονολογουμένην τω
4780 Ιουνίου 23. καταχωρηθείσαν εις τα πρακτικά της παταυίνης
Ακαδημίας.
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και τεσκεύασεν εντελές κατά τον σχηματισμόν, και διοργανίσας
και αυτό με πολλήν τεχνικότητα, το επλούτισεν εις έκαστον

και μέρος με πολλας καμίνους, εργαλεία, και ευαρμοστίαν εν
και τελή δια κάθε χημικήν χρήσιν. Αυτός ενασχολείται επι
και μελέστατα εις την διδασκαλίαν και αφιερούται ακουρά
και στως δια να εκτείνη και να κοσμήση την επιστήμην
» του ν. (4).

Αλλ' ενώ το πανεπιστήμιον ήτον το πρώτον στάδιον, όπου
ο Χαρβούρης εδείκνυε την αξίαν του ως χημικός, η Κυβέρ
νησις φιλότιμος εις το να μην φανή κατωτέρα, ως προς την
εμψύχωσιν των καλών, από τας άλλας επικρατείας των φω
τισμένων μερών της Ευρώπης, και επιθυμούσα να διαδώση
εις το κράτος της τας ωφελείας της μεγάλης προόδου των
επιστημών, ήτις εχαρακτήρισε τα τέλη του ΙΗ' αιώνος, ε

σκέπτετο να ανεγείρη έτερον κατάστημα. Εις τούτο δε, ως
θέλομεν ειδή, ο μεν περικλεής συμπολίτης μας έλαβεν αφορ
μήν να δείξη την δύναμιν της αγχινοίας του, η δε Δημο
κρατία ν' απολαύση τους καρπούς των δι αυτόν γενναίων ε
ξόδων της.

" »

Εις το μέγα και πολυδιδακτικόν βιβλίον της φύσεως σπου
δάζων φιλοσοφικώς ο ανθρώπινος νους τα εξαίσια αυτής
φαινόμενα και τον αδιάλυτον δεσμόν, όστις τα συνδέει αμοι
βαίως, έλαβε και το υψηλόν μάθημα ότι όλαι αι πολυειδείς
θεωρία του δεν είναι ειμή τόσοι κλάδοι της καθόλου επι
στήμης. Εγνώρισεν ακριβώς ότι, όσον και αν απέχωσιν ή
μία της άλλης, είναι τόσα ολοκληρωτικά μέρη ενός και του
αυτού δένδρου, του οποίου οι κοινωφελείς και πολύτιμοι καρ
ποι δεν αναφαίνονται ειμή, όταν όλα όμου συνενούμενα,
προσφέρη έκαστον αυτών τον ίδιόν του ζωμόν και την οι.
κίαν του συνέργειαν. Εντεύθεν δε οδηγούμενος εγνώρισε την
ανάγκην της ενώσεως των πεπαιδευμένων ανδρών. Η βενε
τική Βουλή λοιπόν ηξεύρουσα ότι εις το εν Παταυίω πανε

πιστήμιόν της έχει άνδρας επισήμους, εκ της ενώσεως των
(1) Ιδε Fasti Gymnasii Ρatovini ab anno ΜDCCLVΙΙ usqu
ad ΜDCCLΧΧΧVΙΙ a Francesco Μaria Colle Βelunensi...

-
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οποίων έδύνατο το κράτος να λάβη σημαντικας αμοιβας των
εξόδων του, διέταξε την σύστασιν μιάς Ακαδημίας εν Πα

ταυίω, συγκροτουμένης από τους εκλεκτοτέρους καθηγητας του
πανεπιστημίου.

Μεταξύ δε των καθηγητών, οίτινες υπό τον τίτλον και μέλη
με μισθωμένα » (Socii pensionarii) προσδιωρίσθησαν να

σχηματίσουν το ένδοξον εκείνο συνέδριον, ο Χαρβούρης ήτον
όχι μόνον ο πρώτος, αλλ' ως θέλουν βεβαιώσει τα πράγ
ματα, και ο ενεργητικώτερος. Ως νούς φύσει παρατηρητικός
και επιθυμητης να πραγματοποιήση εν μέρει (καθ' όσον εκρέ
ματο από τας δυνάμεις του), τας μεγάλας υποσχέσεις της
χημικής και μεταλλουργικής επιστήμης, κατεγίνετο με έν
θερμον ζήλον εις όσα ελάμβανε μικράν τινά αφορμήν και
εγνώριζεν ότι η εφεύρεσίς των ήθελεν ωφελήσει την πρόοδον
των τεχνών και δοξάσει τας επιστήμας ταύτας. Η εξής
έκφρασις του περιωνύμου Ουαλλερίου » Παρ ή μ ί ν δεν εί
» ναι άγνωστον ότι ο σφυρήλατος σίδηρος (ferro

» malleabile) δύναται να χυθή τοιουτρόπως, ώστε να
» φυλάττη την ιδί αν του ελαστικότητα » . (1). "Εκ
φρασις, ήτις έμεινε μεν μυστηριώδης δια την σιωπην του

Ουαλλερίου ως προς τον τρόπου δι ού εδύνατο να διαλύεται
ο κατειργασμένος σίδηρος χωρίς λυτήρια (fondenti), εκίνησεν

όμως εις
πιτυχιαν.

ενέργειαν όλους τους χημικούς, αλλά χωρίς ε
.

.

.

και

,

Ο Λεούϊος (Lewis), ως αναφέρει ο χημικός μας εις την
περί της ύλης ταύτης πραγματείαν του, δεν έδυνήθη να χύση
ούτε μίαν ουγγίαν σύρματος σιδηρού. Η τιμή της εφευρέ

σεως ταύτης, ως φαίνεται, εναπέκειτο προς τον Ελληνα Χαρ
βούρην. Επίμονος ούτος εις τας ερεύνας του, τέσσαρας χρό

νους προ της συστάσεως της Ακαδημίας, είχεν εφεύρει όχι
μόνον τον τρόπον του να χύνη τον σφυρήλατον σίδηρον,
χωρίς την μεσολάβησιν του άνθρακος και άλλων λυτηρίων,

αλλ' επενόησε και την τέχνην να τον χύνη με τόσην τα
(1) "Ορα Εlementa Μetallurgiae speciatim Chimice ec. cc, pag.

288. Ηolmie 1768, 8.

.."
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χύτητα, ώστε εις ολίγα λεπτά έδύνατο να χύση μεγάλην
ποσότητα. Εις την ανακάλυψίν του όμως ταύτην, ή προσπα
θών την τελειοποίησιν, ή περιμένων καιρόν αρμόδιον, έφύ
λαξε πολλήν μυστικότητα

διότι δεν την εκοινοποίησεν εις

άλλον, ειμή προς τον μεγάλον εκείνον άνδρα Αγγελον Εμον,
προς τον οποίον το 1776 εξήγησε την μέθοδόν του, θέλων,
ως φαίνεται, να έχη τοιούτον άξιον υποκείμενον μάρτυρα
της εποχής καθ' ήν είχεν ήδη καμομένην την εφεύρεσιν (1).
Συσταθείσης λοιπόν της Ακαδημίας επαρουσιάσθησαν προς
αυτόν, αι περιστάσεις να αναδείξη τους καρπούς των ενα
σχολήσεών του. "Οθεν το 1780, τουτέστι δύω μήνας, μετά την
έναρξιν του νέου τούτου καταστήματος, ανέγνωσεν εις την
συνέλευσιν των πεπαιδευμένων μίαν διατριβήν εις την οποίαν

εκοινολόγησε την ανακάλυψίν του παρρησίαζων ενταυτό με
γάλα τεμάχια σιδήρου, τον οποίον είχε χύσει προλαβόντως,
και βεβαιόνων τους λόγους του με νέας πειραματικας απο
δείξεις.

-

-

Ειδήμων της γερμανικής, της αγγλικής, και άλλων τι
νων γλωσσών, και σπουδαστής ακούραστος των συγγραμμάτων
και θεωριών των ξένων πεπαιδευμένων, αναφέρει ονομαστι

εις την διατριβήν του ταύτην τους μεγάλους άνδρας, οίτινες
είχον έως τότε, αγωνισθή ματαίως δια να λύσουν τον σφυ
ρήλατον σίδηρον. Δεν αποσιωπά τα ονόματα πολλών χημι
κών Γερμανών, Γάλλων, Αγγλων, και Σβεκών, οίτενες πα

ρακινούμενοι ίσως από τους λόγους του Ουαλλερίου ώμίλησαν
περί της ύλης ταύτης, ως να ήτον γνωστή. Εκθέτει τα παρά
του Κραμέρου (Κramer) λεγόμενα, όστις μάλιστα περιγράφει
και τα φαινόμενα εις τήν λύσιν του σιδήρου. Αποδεικνύει

όμως εκ των αναντιρρήτων μαρτυριών της πείρας, ότι τα
παρά τούτων λεγόμενα ήσαν απλαί υποθέσεις, και πολύ μάλ
λον οι λόγοι του Κραμέρου, διότι κανέν φαινόμενον, αφ' όσα

ουτος επαριθμεί, δεν αληθεύει εις τον λυόμενον σίδηρον.
Εντεύθεν δε συνάγει με ειλικρινή λύπην του πόσον έβλαψαν
(1) "Ορα την περί ταύτης της εφευρέσεως πραγματεία του Χαρβούρη
σελ. 24, εκδοθείσαν εν τοις πρακτικοίς της παταυινής Ακαδημίας .
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και βλάπτουν τας επιστήμας της φυσικής και χημείας το να
εκφράζωνται τα υποθετικώς δυνατά, ως πραγματικώς υπάρ
ξαντα .

-

Εις την εφεύρεσίν του ταύτην αποδίδει ελπίδας μεγάλων
ωφελειών ως προς τας τέχνας, εαν φθάση εις την τελειοποί
ησίν της. Εις όλας του δε τας εκφράσεις διαλάμπει η μετρι
οφροσύνη, και ομολογεί ότι άλλος νους γονιμώτερος του ιδικού
του ημπορεί να θεωρήση ακριβέστερον τα φαινόμενα, και να
τελειοποιήση ό, τι αυτός ήρχισε, δια να γείνη η ανακάλυψίς
του πηγή όλων των καλών όπου υπόσχεται.

-

Η ανάγνωσις της διατριβής του Χαρβούρη, ήτις μετα
ταύτα ετυπώθη εις τό 52 φύλον της εφημερίδος επιγραφομέ
νης και ειδήσεις του κόσμου και κοινολογήσασα την ανακά

λυψίν του επροξένησε προς αυτόν εξ ενός μέρους τον χρε
ωστούμενον έπαινον παρα των πεπαιδευμένων ανδρών, έγεινεν

όμως και εκ του άλλου αίτιον μιας μεγάλης φιλονεικίας, η
οποία φαίνεται μεν κατ' αρχας αποτέλεσμα μιας απλής α
πάτης, μετά ταύτα όμως γινόμενον ατόπου πείσματος. Δεν
ήθελα βέβαια εμβη εις την έρευναν της λογοτριβής ταύτης
μεταξύ του χημικού μας και του Ιωάννου Αρδουίνου αλλά
με θαυμασμόν μου παρατηρώ ότι ο προφέσωρ Κατούλλος
αποδίδει προς τον Αρδουίνον εκείνο, όπου αυτός ο ίδιος ο
μολογεί ότι δεν ήξευρε, και συμμερίζων την αξίαν της εφευ

ρέσεως μεταξύ Αρδουίνου και Χαρβούρη, υποχωρεί μόνον
προς τον Κόμητα Μάρκον την τέχνην του να χύνη εις ο
λίγον καιρού διάστημα μεγάλας ποσότητας σφυρηλάτου σι,
δήρου.
Σέβομαι ειλικρινώς την παρα πάντων ομολογουμένην παι
δείαν του κυρίου Κατούλλου και ομολογώ πολλας χάριτας
προς αυτόν, δια τα όσα βοηθήματα ευηρεστήθη να με χο
ρηγήση, δια μέσου αλλων, έχων όμως διάφορoν ιδέαν της
ιδικής του κρίνω απαραίτητον χρέος μου να υπερασπισθώ την
υπόληψιν του συμπολίτου μου. Θέλω λοιπόν αναφέρει συντό

μως την φιλονεικίαν ταύτην και μέρη των αμοιβαίων επι
στολών του Αρδουίνου και Χαρβούρη, εξ ών θέλουσι πληροφο
ρηθή οι αναγνώσται ότι το βραβείον της ανακαλύψεως είναι
ιδιοκτησία απαραβίαστος του χημικού Κεφαλλήνος.
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Ο Πέτρος Αρδουίνος προφέσωρ της Αγρονομίας εν Πα
ταυίω ακούων, μετα την ανάγνωσιν της διατριβής και τα
πειράματα του Χαρβούρη, τους προς αυτόν αποδιδομένους
επαίνους, και αγνοών, ως φαίνεται, την θεωρουμένην διαφο
ραν μεταξύ του ακατέργαστου σιδήρου (ferro crudo) και του
κατειργασμένου, η σφυρηλάτου, είπε δημοσίως ότι η φημιζο
μένη χαρβουριανή εφεύρεσις ήτον γνωστή προς τον αδελφόν
του Ιωάννην, και ότι αυτός, προ τεσσάρων ετών, είχε διδάξει
πρός τινα χαλκέα εν Βενετία, την τέχνην του να χύνη χωρίς
λυτήρια τον κατειργασμένον σίδηρον.
Η δημοσία αύτη ομολογία ενός καθηγητού, ενώ επρόσβαλλε
την ανακάλυψιν του Χαρβούρή, έγγιζε και την ιδίαν του
υπόληψιν, ως παρασταίνοντος δια εφεύρεσιν πράγμα ήδη
γνωστόν. Ειδήμων ο Κόμης της αθωότητός του, και νομίζων
ότι η είδησις αύτη, ή είναι μία απάτη, ή συνέβη ένας συγ
χρονισμός εφευρέσεων, γράφει προς τον Ιωάννην Αρδουίνον
την ακόλουθον επις-ολήν ημερολογουμένην τη 23 Ιουνίου 1780.
» Η ευγενεία σας δεν αγνοεί την ενεστώσαν κατάστασιν

» των τη Ευρώπη γνώσεων ως προς το διαλύσιμον (fusibilita)
και του κατειργασμένου σιδήρου. Εγώ εξέθεσα χθες εις ταύτην
» μας την Ακαδημίαν των επιστημών μίαν ευκολοτάτην μέ

» θοδον του να χύνη τις αυτόν εις ποσότητας, και επαρρη
» σίασα κομμάτια τινα αξιοσημειώτου παχύτητος από εκείνον
» όπου είχα χύσει ... . . . . . . . . ανέφερα όλα τα μέρη των
ο συγγραφέων τα ικανά ν' αποδείξωσιν, ότι τούτο είναι νέα

η εφεύρεσις..... ... Μ' εγνωστοποιήθη όμως, ότι ο κύριος
» Πέτρος αυτάδελφός σας είπε πως η ευγενεία σας, προ τεσ
» σαρων ήδη χρόνων, είχετε διδάξει ένα χαλκέα εν Βενετία
και τον τρόπον του να χύνη τον σφυρήλατον σίδηρον. Βλέπω
» ότι τοιούτον τί δεν είναι εκ των αδυνάτων, αλλ' επίσης

και η ευγενείασας γνωρίζετε ότι δεν δύναμαι να κάμω
και και εγώ αλλέως παρα να λάβω βασίμους πληροφορίας μή
» πως τούτο είναι εν αθώον λάθος του κυρίου Πέτρου αυτα
» δέλφουσας, όστις δεν είναι υπόχρεως να γνωρίζη ακριβώς
» την χημείαν. Σας παρακαλώ λοιπόν να με γνωστοποιήσητε
» όλας τας περιστάσεις του καιρού κτλ. . . . . . . ήθελεν είσθαι

και περίεργον να συμπέση ένας συγχρονισμός μεταξύ της εποχής
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και της ανακαλύψεως ταύτης (ήτις είναι πολυχρόνιος, και ως
» τοιαύτη ήδη γνωστή εις σεβασμιώτατον υποκείμενον εν
» Βενετία) και του χρόνου καθ' όν, ως ο κύριος Πέτρος α
και δελφός σας ανέφερεν ότι εδιδάξατε κτλ. ".
Εις ταύτα αποκρίνεται ο ρηθείς Αρδουίνος τοιουτοτρόπως
προς τον Χαρβούρην δι επιστολής χρονολογουμένης 25 Ιου
νίου 1780.

.
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Κύριε Κόμη!
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» Εις απάντησιν του εντίμου γράμματός σας των 23 » σταμένου εγχειρισθέντος μοι χθες παρά του ενδόξου κυρίου
» Κόμητος αυταδέλφουσας, μετά του οποίου έλαβον πολλήν
και ευχαρίστησιν να συνομιλήσω, σάς εξηγώ πόθεν προήλθε
και το λάθος του ειπόντος αυτόθι, ότι εγώ προ τεσσάρων ήδη
ετών είχα χύσει σίδηρον κατειργασμένον, και ότι είχα δι
και δάξει προς ένα χαλκέα να κάμη το αυτό. . . . . Το λάθος
» λοιπόν υφίσταται εις την έκφρασιν ότι εγώ έχυσα και ε
» δίδαξα να χύσουν τον κ α τ ε ι ρ γ ασμένον σίδη ρον,
» ενώ
έπρεπε να ε ι ποθη τον ακατέργα στον (εταdo),
<'s , «
τ, αλλ' όστις δεν έχει ιδέας Μεταλλουργίας ημπορεί να α
Α
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• Συγχαίρω όμως πολύ με την ευγενεί αν σας

και δια την αξιόλογο ν εφεύρεσίν σας ως προς τον
και εύκολον τρόπον του να χύνετε τον κ ατειργασμέ
σ νον σίδηρον εις ποσότητας π. κτλ.
Μετά τας εκφράσεις ταύτας, αίτινες αποτείνονται αμέσως

εις τα παρά του χημικού μας ζητούμενα, μεταβαίνει ο βηθείς
Α'ρδουίνος εις μίαν ερώτησιν, ήτις είναι μάλλον γέννημα
απλής περιεργείας δηλαδή ερωτά τον Χαρβούρην έαν ο παρ
αυτού χυνόμενος σφυρήλατος σίδηρος φυλάττη και μετά την χύ
σιν την προτέραν του ελας-ικότητα, ή καταντά εύθραυστος εις τον
άκμονα και όμοιος του ακατεργάστου διηγείται ότι και αυ

τός είχε χύσει ολίγα τινά ρινίσματα σιδήρου, όμως δια
μεσολαβήσεως του άνθρακος, και ότι μάλιστα εξέδωκεν εν
άρθρον περί τούτου εις την εφημερίδα της Ιταλίας. Τελειόνει
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δε την επιστολήν ταύτην λεγων και θέλει είσθαι ισως και η
3)

τέχνη του. να χύνεται ο κατεργασμένος σίδηρος χωρίς να

» χάνη το ελαστικόν του; "Οθεν εάν τοιούτον τί εξάγεται από
και τα πειράματά σας, ή ανακάλυψίς σας δεν θέλει είσθαι μία
και απλή χημική περιέργεια, αλλ' ενταυτό και εν αντικείμενον
και οικονομικόν και ωφελιμώτατον. Επιθυμώ αληθώς να είναι
» τοιουτοτρόπως, και προς ιδικήν σας δόξαν, και προς ωφέ
ο λειαν εθνικήν, και προς έλεγχον των εμπαιζόντων μίαν
» επιστήμην ενεργητικήν, και της οποίας η αξία δεν γνωρί
» ζεται κτλ.

-

',

..

-

Ταύτην δε την απόκρισίν του περιέκλεισεν ανοικτήν εις την
εξής επιστολήν του ρηθέντος αδελφού του Πέτρου.
» Από την εσώκλειστον, την οποίαν θέλεις αναγνώσει,
» σφραγίσει και πέμψει αμέσως προς τον κύριον Κόμητα
» Μάρκον Χαρβούρην, θέλεις καταλάβει με πόσην ειλικρί
» νει αν εγω αποκρίνομαι προς μίαν του επιστολήν φερθείσαν
» μοι χθες μ. μ. παρα του κυρίου Κόμητος αδελφού του, ός
» τις με παρεκάλεσε πολλά ν' αποκριθώ σήμερον, επειδή
» χθες δεν ημπορούσα. Με κακοφαίνεται ότι έγεινες αίτιος
» μιας συγχύσεως, η οποία δεν ημπορεί παρά να βλάψη.
» Ομως αθωώσου με τρόπον ευγενή, διότι πρέπει τις ν' α
» ποφεύγη όσον δύναται από του να έχη εχθρούς κτλ. »
Εν τοσούτω όμως διαδοθείσα εις το Πατάυιον ή ψευδής
είδησις του Πέτρου Αρδουίνου επαράσταινε την ανάγκην,
δια να μείνη αβλαβής ή υπόληψις και της εφευρέσεως και

του εφευρετού, ν αποδειχθή ή

αυτής

κοινολογηθείσα α
πάτη με τρόπον δημόσιον. Ο Χαρβούρης λοιπόν με την
κατ'

γνώμην του ακαδημαϊκού σώματος αντέγραψε προς τον Αρ
δουίνον την ακόλουθον ετέραν επιστολήν ημερολογουμένην τας
28 Ιουνίου.

ν

Σεβασμιώτατε κύριε Ιωάννη !
» Ο κύριος Πέτρος αδελφός σας έλαβε χθες τον κόπον
» να μ' εγχειρίση την επιστολήν σας των 25 εις απόκρισιν
» της ιδικής μου των 23. βλέπω εξ' αυτής πόθεν προήλθε το

» λάθος του κυρίου Πέτρου αυτός δεν χρεωστεί να γνωρίζη
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οποία διαφορά υπάρχει μεταξύ του ακατεργάστου σιδήρου

» και του σφυρηλάτου . . . . . . Καθόσον όμως αφορά την ενε

» στωσαν περίπτωσιν, δυσάρεστον βέβαια εις την καρδίαν
» μου, επειδή το αθώον λάθος του κυρίου, Πέτρου επροξένησε
ν

γ

'

η

-

φ

ή

και μιαν αναποφευκτον αναγκην του να γεινη αμέσως μια ε

» ξήγησις με τρόπον όπου να μην αφίνη το παραμικρόν
» ίχνος αμφιβολίας, σάς παρακαλώ να με αποκριθήτε συντο
ο μώτατα γυμνήν την αλήθειαν της υποθέσεως δηλαδή ότι

και η ευγενεία σας δεν εστoχάσθητε ποτέ να χύσητε, ούτε έχύ
» σατε τον κατειργασμένον σίδηρον.
» Δεν πρόκειται ειμή περί τούτου μόνου του πράγματος ,
» βεβαιωθήτε ότι δεν ζητώ ειμή την διατήρησιν της υπολή
» ψεώς μου χωρίς την παραμικραν βλάβην του κυρίου Πέ
» τρου, όστις, εν τέλει, δεν είναι ανάγκη να γνωρίζη περί
» μετάλλων και προς τον οποίον εγώ αποδίδω ειλικρινώς
» το ωφειλόμενον σέβας. Πολύ ολιγώτερον ήθελα επιθυμήσει
» να προξενήσω την παραμικραν δυσαρέσκειαν προς την
» ευγενείαν σας προς την οποίαν αισθάνομαι την μεγαλητέ

» ραν υπόληψιν. Λί ομολογία μου αύται χρησιμεύουν εις το
» να σας προασφαλίσουν περί των αισθημάτων μου και περί
» του ειλικρινούς σεβασμού μου. »

- Μεταβαίνων έπειτα εις την απάντησιν των εν παρέργω
ζητημάτων και διηγήσεων του Αρδουίνου λέγει προς αυτόν
ότι αναγνώσας το άρθρον του δεν είδε να αναφέρεται εκεί

ειμη περί διαλύσεως ρινισμάτων (limature) κατειργασμένου
σιδήρου δια μέσου όμως λυτηρίων (fondenti). Πράγμα το
όποιον δεν έχει τι κοινόν με την ιδικήν του εφεύρεσιν δια
της οποίας χύνεται μεγάλη ποσότης τοιούτου σιδήρου και
χωρίς λυτήρια. Τον αναφέρει ονομαστι μίαν μεγάλην σειραν
συγγραφέων της χημείας και μεταλλουργίας, των οποίων
τας γνώμας εξέθεσεν εις την διατριβήν του δια να παρα
στήση ότι μία τοιαύτη τέχνη ήτον άγνωστος. Τον συμβου
λεύει δε να αναγνώση και τούτους και άλλας πραγματείας
παλαιών και νεωτέρων δια να πληροφορηθή ότι ορθώτατα
εσυλλογίσθη και αυτός εις το ρηθέν άρθρον του, πώς κύριος
Βομέιος ώμίλησεν υποθετικώς περί τούτου και όχι εξ ιδίας
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πείρας. Ομολογεί ειλικρινώς ότι ο παρ αυτού διαλυόμενος
σίδηρος δεν φυλάττει την προτέραν του ελαστικότητα και τε
λειόνει
ταύτην επιστολήν
του με τους εξής
λόγους. την. εκτεταμένην
.. .
..
•

-

» Επαναστρέφοντες εις την σπουδαίαν ενόχλησιν.... προ
η ξενηθείσαν από την αθώαν απροσεξίαν του κυρίου Πέτρου,

η βλέπετε καλώς ότι είναι αναπόφευκτος μία άμεσος δημοσία
η εξήγησις, την οποίαν όμως πρέπει να την κάμωμεν ώς
και φιλόσοφοι. Δεν απαιτείται ειμή να τυπωθούν ολίγα γραμ
η μαι, αι οποίαι να διηγώνται απλώς την αλήθειαν. Τοι
» αύτη είναι και η συνετή γνώμη της ακαδημίας, και εγώ
και δεν δύναμαι να το αρνηθώ. »
Εις την επιστολήν ταύτην βλέπει καθείς με πόσην ειλικρί
νειαν ο Χαρβούρης εζήτει να τελειώση κάθε φιλονεικίαν πε
ριοριζόμενος μόνον εις το νομιμώτατον ζήτημα του να υπο
.

στηριχθή ή έγγιχθείσα υπόληψίς του, με την απαιτουμένην
δημοσιότητα, χωρίς την παραμικραν βλάβην εκείνων, οπού
την έγγιξαν.

--

-

-

Με όλας όμως τας διαβεβαιώσεις ταύτας, φοβούμενος ο
Αρδουίνος, ως εικάζεται από την προς τον αδελφόν του προ
σημειωθείσαν επιστολήν, μήπως ήθελεν ακολουθήσει καμμία
βλάβη προς εκείνον, δεν συγκατένευσεν εις την παρα του
Χαρβούρη ζητουμένην δημοσιότητα της αποκρίσεως, αλλ' έ
γραψε μόνον προς αυτόν ιδιαιτέρως την εξής δευτέραν επι
στολήν, χρονολογουμένην τας 30 Ιουνίου 1780.
» Εκείνο όπου με ζητείτε ήξεύρω ότι το εξήγησα καθαρώ
» τατα εις την προλαβούσαν μου . . . . . . . . . . Νομίζω μάλιστα
» ότι εκάμετε προς αυτό χρησιν δια να φανή ή αλήθεια
» περί του γνωστού λάθους, και της διαφοράς των
» εργασιών μας. Είναι λοιπόν διόλου περιττόν να επανα

λάβω εκείνο, όπου ήδη είπα αληθώς και με ακρίβειαν προς
» δικαίαν υπεράσπισιν της αξίας της εφευρέσεώς σας.
» Ελπίζω δε ότι η ευγενεία σας θέλετε έχει την καλοσύνην
» να μείνετε ευχαριστημένος χωρίς να ζητήτε άλλας επανα
» λήψεις εις μίαν υπόθεσιν εις την οποίαν εγώ δεν έλαβον

» καμμίαν εκούσιον μετοχήν, και της οποίας η είδησις ή
και νόχλησε πολλά την καρδίαν μου, ήτις αγαπά πάντοτε την
14
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και ειρήνην, την καλήν άρμονίαν, και δεν είναι ποτέ ζηλότυ
» πος εις των άλλων την δόξαν, μάλιστα επιρρεπής και εύ
κολος εις το να επαινή οποιονδήποτε κρίνει, τρόπον τινά,
άξιον. Καταδεχθήτε να εξακολουθήτε την προς εμέ εύνοιάν
σας ». κτλ.

-

Εις τας δύω ταύτας επιστολάς του λοιπόν ο Αρδουίνος
βλέπομεν ότι λέγει φανερά πως ο αδελφός του έκαμε λάθος
να ειπή ότι αυτός εγνώριζε την τέχνην του να λύη τον κα
τειργασμένον σίδηρον. Ομολογεί εις την πρώτην ότι η λύσις

εις ποσότητας του σφυρηλάτου σιδήρου είναι εφεύρεσις του
Χαρβούρη και συγχαίρει μαζή του. Εις δε την δευτέραν,
και ενώ έμαθε παρ αυτού ότι ο διαλυθεις σίδηρος δεν φυ
λάττει την προτέραν του ελαστικότητα, πάλιν την λέγει εφεύ
ρεσιν εκείνου και διαμαρτύρεται ότι η καρδία του δεν είναι
ζηλότυπος εις των άλλων την δόξαν. Επειδή όμως αι ομολο
γίαι αύται του Αρδουίνου προς τον χημικόν μας δεν ήσαν
δημοσίως γνωσται άφιναν ακόμη την αξίαν της εφευρέσεώς

του αμφίβολον ως προς το κοινόν, και την υπόληψίν του βε
/

γ

ι

"

ν

-

"

... "
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βλαμμένην με την υπονοιαν, οτι οικειουται τας ξένας ανα
καλύψεις. Εντεύθεν λοιπόν αναγκασθείς εξέθεσε την εφεύρεσίν

του ταύτην εις την εφημερίδα, και αναφέρων την απάτην του
Πέτρου Αρδουίνου κατεχώρησε την προς τον Ιωάννην πρώ
την του επιστολήν και το μέρος εκείνο της αποκρίσεως αυτού
το αποβλέπον κυρίως την φύσιν της υποθέσεως, εγκαταλείψας
την εν παρέργω ερώτησιν του Αρδουίνου, εάν δηλαδή ο δια
λυθείς σίδηρος φυλάττη την ελαστικότητά του, και όσα άλλα
δεν ανεφέροντο εις τον σκοπόν. Αλλά δια να φυλάξη την
απαιτουμένην ειλικρίνειαν έζήτησε, και εις τούτο την συναί
νεσιν του Αρδουίνου, ως ομολογεί ο ίδιος ούτος εις την προς
τον αδελφόν του επιστολήν, χρονολογουμένην 12 Ιουλίου 1780.
Μόνον δε παραπονείται ότι ο Κόμης Χαρβούρης δεν εξέθεσε
τας τρείς περιόδους της επιστολής του με τρόπον, ώστε να φαί
νεται η παράλειψις των άλλων μερών, και ελυπείτο να περι
παίζηται ότι απεκρίθη τόσον λακωνικώς. Ιδού οι ίδιοι λόγοι
του « Εαν αι τρεις περιόδοι ετυπούντο ως εν τεμάχιον της
και επιστολής μου, δια των εκφράσεων και π α ρ α λ ε ί π ε ται,
» και τα λοιπά , ως α υ τ ό ς ο Χαρ β ο ύ ρ η μ' έ δε ξε
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» π ρ ο ο λ ί γ ω ν , ή μ ε ρ ώ ν ε γ γ ρ α φ ω ς, ή κ α ρ δία
σ μ ο υ ή θ ε λ ε ν υ π ο φ έ ρ ε ι ή σύχ ω ς τ ο ι ο υ τ ον κ ί
ν η μ α . ,,

Αλλ' επειδή η δια της εφημερίδος δημοσίευσις της εφευρέ
σεως του Χαρβούρη και της αποκρίσεως του Ιωάννου Αρ
δουίνου βεβαιώσασα το κοινόν ότι η τιμή της ανακαλύψεως
ανήκει εις μόνον τον χημικόν μας εκίνησε πόλλην μέμψιν
κατά των Αρδουίνων και μάλιστα κατά του Πέτρου, ο Ιω
άννης, είτε ερεθισθείς, είτε θέλων να υπερασπίση τον αδελφόν
του, εστoχάσθη να προλάβη την κατάκρισιν δημοσιεύων και
αυτός ευθύς μίαν εκτεταμένην απολογίαν. o Προς αθώωσίν
ο μου, (λέγει εις την αυτήν επιστολήν) ευρίσκομαι λοιπόν α
σο ναγκασμένος να κάμω να γνωρίσουν αμέσως εκείνο, όπου
o, με έγραψαν και τί απεκρίθην εις το προκείμενον. το

Εις την απολογητικήν όμως ταύτην διατριβήν του Αρ
δουίνου φαίνεται ότι, κατά δυστυχίαν, η παιδεία όχι μόνον
δεν είναι πάντοτε ικανή να αναχαιτίση των παθών την όρ
μήν, αλλ' ότι και ενίοτε γίνεται μάλιστα τυφλόν όργανον εις
την εκπλήρωσίν των. Ανθρωπος πεπαιδευμένος, ως ήτον αυ

τός, δεν εσυστάλη να ειπή όλον το εναντίον αφ' ό, τι έγραφεν
εις τας ιδίας του επιστολάς. Γράφων, ως ίδομεν, προς τον
Χαρβούρην ώμολόγει φανερά ότι δεν έχυσεν ειμή ακατέργα
στον σίδηρον, και ότι ο αδελφός του εσύγχυσεν από άγνοιαν
της χημικής τον ακατέργαστον και τον κατειργασμένον σίδη
ρον. Συνέχαιρε μετ' αυτού δια την ανακάλυψίν του να χύνη
εις ποσότητας τον κατειργασμένον σίδηρον, και εξακαλουθών

να θεωρή τούτο ώς εφεύρεσιν αξιότιμον διεμαρτύρετο ότι δεν
φθονή των άλλων την δόξαν. Εις δε την αθώωσίν του λέγει
ότι και αυτός έχυσε κατειργασμένον σίδηρον προ πολλών χρό
νων εις χωνίον, και ότι δεν το ανέφερεν εις το τυπωθέν άρ
θρον του, διότι δεν το ενόμιζεν ως πράγμα νέον. » Εάν δεν
ο ανήγγειλα (λέγει) τα τοιαύτα πειράματα, τούτο προήλθεν εκ
» του ότι δεν ενόμισα τότε, καθώς και ούτε τώρα νομίζω
» πράγμα νέον την χύσιν του κατειργασμένου σιδήρου, ούτε

και ότι απαιτεί την επιστήμην και την αγχίνοιαν ενός μεγά
"λου χημικού δια να επιτύχη ενώ δεν χρειάζεται ειμή
» δυνατωτάτη φωτία ανθράκων και κτλ.
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Μετά ταύτα παρεξηγώντας εκφράσεις του Βωμείου (Βaume)

του Μακέρου (Μaiguer) και άλλων συγγραφέων (τους οποίους
ο Χαρβούρης ανέφερεν εις την διατριβήν του) αγωνίζεται ν'

αποδείξη ότι η χύσις του κατειργασμένου σιδήρου ήτον προ
πολλού γνωστή και όχι εφευρεθείσα παρά του χημικού μας .
Διηγείται ότι τας 14 και 15 του Ιουλίου έκαμεν εκ νέου

τρείς χύσεις σιδήρου κατειργασμένου, και μάλιστα, προς α
πόδειξιν, ότι ήξευρε να χύνη τον τοιούτον σίδηρον και εις

μεγαλητέρας
ποσότητας, περιγράφει μίαν εξ αυτών συνιστα
μενην απο δώδεκα ουγγιας, και εις την οποιαν εκθέτει όλας
τας εργασίας του και τας λεπτομερείς παρατηρήσεις των φαι
νομενων.

-

Τελειόνει δε την περιέργον ταύτην απολογητικήν του δια
τριβήν με την παρατήρησιν ότι αυτός δεν νομίζει πολλής
τιμής αξίαν την τέχνην της χύσεως του κατειργασμένου σι

δήρου, μάλιστα ότι δεν ήθελεν αποδίδει εις αυτήν καμμίαν α
ξίαν, αν και ήτον δυνατόν να χύνη χιλιάδας λιτρων εις
μίαν στιγμήν, αφ' ου δεν κάμνει άλλο, ειμή να κατασταίνη.
τον τόσον αναγκαίον κατειργασμένον σίδηρον εύθραυστον και
ως πρότερον ακατέργαστον.
.

Η απλή σύγκρισις των λεγομένων ενταύθα παρα του Αρ
δουίνου με τας δύω προαναφερθείσας επιστολάς του προς τον

Χαρβούρην είναι αρκετή να παραστήση προς τους αναγνώ
στας εις πόσον φανεράς αντιφάσεις καταντά ούτος, και έ
πομένως να κρίνη καθείς εαν τοιαύται αντιλογία είναι ι
καναι ν' αφαιρέσωσι την τιμήν της ανακαλύψεως από τον
ένδοξον συμπολίτην μας. Αλλά δια να δώσω ακόμη μεγα

λητέρας αποδείξεις εις τούτο, ας με συγχωρηθή ή περαιτέρω
παρέκβασίς μου ..

-

,

Ο Κόμης Χαρβούρης βέβαιος δια την εφεύρεσίν του ότι.

ήτον άγνωστος, και θέλων ν' αποδείξη ότι ο Αρδουίνος,
παρεξηγεί τας εκφράσεις του Βωμείου και Μακέρου, έκαμε.
τον αυτάδελφον αυτού Ιωάννην Βαπτιστην ευρεθέντα τότε εις,
το Πατάυιον, να γράψη προς τον ίδιου Μάκερον περί της
ανακαλύψεώς του και περί των εκφράσεων του Βωμείου και,
των ιδικών του, εάν δηλαδή εννοούσεν ως γνωστήν την τέχ

νην της λύσεως του κατεργασμένου σιδήρου χωρίς λυτήρια.
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Διά ν' αφήση δε ελευθέραν την απόκρισιν του φίλου του

Μακέρου ο Κόμης Ιωάννης από την επιρροήν της φιλίας των
έγραψε προς αυτόν, τας 16 Σεπτεμβρίου 1780, τοιουτοτρόπως.
Κύριε !
-

,

,"Ενας χημικός Ιταλός ανεκάλυψε μίαν μέθοδον εύκολον
ο του να επιθέτη, δια τρία σχεδόν τέταρτα της ώρας, εις εν
.. χωνίον δυνατόν κομμάτια σιδήρου ενός ήμισυ δακτύλου
ο, μήκους και ενός πλάτους, ζυγίζοντα καθ' εν τέσσαρας ή
οι πέντε ουγγίας και καταστημένα εις τμήματα, και να τα
το χύνη εις ένα κύλινδρον.
ο Ούτος νομίζει, ότι εκείνο, όπου λέγει ο κύριος Βωμέϊος
-

ο εις τον Β' τόμον της πειραματικής χημείας του ως προς
σο το διαλύσιμον του σφυρηλάτου σιδήρου, δεν ειναι ειμή α
•, πλή υπόθεσις. Αυτός επιστηρίζεται εις τα γραφθέντα παρα
και των μεγαλητέρων χημικών περί του αδιαλύτου του ρηθέντος
ο σιδήρου και κατ' εξοχήν παρά σού, κύριε, του ιδίου εις
ο, την δευτέραν έκδοσιν του λεξικού σας, γινομένην πολύν
ο καιρόν έπειτα, αφού ο κύριος Βωμέίος ετύπωσε το σύγ
ο γραμμά του.

ο Κρίνει λοιπόν ο ίδιος, ότι όχι μόνον ή παρ αυτού α

» νακαλυφθείσα μέθοδος δεν εγνωρίζετο, αλλ' ότι είναι και ο
γο πρωτος αυτης εφευρετης .
δε περίεργοι
να τον πιστεύσουν")
, 9) Επεδη
ριεργ τινέςg διστάζουν
ζ

, και επιστηρίζονται εις τα λεγόμενα παρά του Βωμείου,
o, σας ζητώ την χάριν ταύτην να με ειπήτε, όταν ευκαιρήσητε,

ο, την περί τούτου γνώμην σας θέλω δε σας είμαι πολλά
•, υπόχρεως, και θέλω σάς εκφράσει, τον ερχόμενον χειμώνα,
ο με πολλήν μου ευχαρίστησιν, την ευγνωμοσύνην μου εις τους
ο Παρισίους oo, κτλ.

Βλέπων όμως ότι η απόκρισις του κυρίου Μακέρου ήργο

πόρει, τας

4 Νοεμβρίου έγραψε την εφεξής επιστολήν προς
τον Βάρωνα Δ' Ολβάκιον (d' Ηolbach).
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κ. Αναγκασθείς ένας φίλος μου να εξετάση κατά διαφόρους
και τρόπους και να καταλάβη τα γινόμενα των καλητέρων πυ
ο ρoβoλοτεχνουργείων (Αrtiglierie) επενόησε το μέσον του να
το χύνη χωρίς λυτήρια, και εις τρία τέταρτα της ώρας να
/

-

/

9

ν

εις ένα κύλινδρον κομμάτια σιδήρου σφυρη,
ο λάτου σχεδόν σαράντα ουγγιών, καθώς συγχωνεύονται και

9)

συγχωνεύη

ο χύνονται όλα τα λοιπα μέταλλα. "Ηθελα σάς παρακαλέσει,
ο λφίλτατε κύριέ μου, να μείδειπήτε, εάν τούτο έγεινε παράλ
η

"

,

2,

"!

9
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εν
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φ
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φ

σολων, ή εαν τις άλλος απέδειξεν ότι έκαμε το αυτό. Θέλετε
ο με κάμει κυριε μιαν αληθινήν χαβινο, κτλ.
Ο Βάρων Δ' Ολβάκιος τας 26 Νοεμβρίου κάμνει την
τι
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ακόλoύθον απάντησιν προς τον Χαρβούρην.
Κύριε!

• Με πολλήν μου χαράν έλαβον φίλτατε Κόμη, την επι
")")

στολήν σας των 4 ισταμένου Επιμεληθείς επομένως

να

το λάβω τας αναγκαίας πληροφορίας από υποκείμενα έμπειρα

νο ως προς το αντικείμενον περί ου επιθυμείτε να μάθετε, δεν
έδυνήθην να ευρώ τινα, όστις να γνωρίζη την μέθοδον
2
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)) περί
τής οποίας με αναφέρετε. Οι Αγγλοι, με είπασιν,
ι, οτι χυτουν επίσης χωρίς λυτήρια πολύν σίδηρον, αλλ' αυτοί
γ.
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η
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η
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•, τον εκθέτουν εις την φλόγα της αντανακλάσεως (au feu de
.. reverbére) και δια τούτου του μέσου κατεσκευάζουν ένα
-

σίδηρου μαλακόν, και αρμόδιον διά
/

"»

\

τCχ

πυροβολοτεχνουρ

ο γεία. Ιδού όλον εκείνο όπου έδυνήθην δια των ερευνών
μου να ανακαλύψω λυπούμαι δε ότι δεν ήμπόρεσα να
3

οι σας

-ν

αναγγείλω

\

αν

ωφελιμώτερον 2ο
του Δεκεμβρίου έφθασε
τι

ρ

ι
"

-

Τας 24 ομως
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4.

-

ρ'

και η έφεξής άπό
"

-

φ'

κρισις του κυρίου Μακέρου, διαγράμματος ημερολογουμένου
r

τας 14 Οκτωβρίου 1780.

-
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Κύριε!
oo Με όλα τα λεγόμενα παρά του κυρίου Βωμείου, περί του
κ του αδυνάτου της χύσεως του σφυρηλάτου σιδήρου, και όσα
υ, και εγώ ο ίδιος έδυνήθην να ειπω, δεν δυσπιστώ τελείως
ο, ως προς τα πειράματα του Ιταλού χημικού, δια τα οποία,
ο, τιμώντες με, ζητείτε την γνώμην μου. Ο λόγος είναι, ότι
ι, εις καμμίαν πρότασιν της φυσικής και χημείας δεν είναι
οι δυνατόν ν' αποφασίση τις με γενικότητα και ακρίβειαν, δηλ.
•, καθ' όλας τας περιστάσεις και συμπτώσεις. Οι χημικοί

ο φέρ ειπείν έχουν δίκαιον να θεωρώσι τον κατειργασμένον
•, σίδηρον ώς αδιάλυτον με τα κοινά και συνήθη μέσα προς
ο, τα άλλα μέταλλα, αλλά δεν θέλει άληθεύει τούτο δια εκεί
ο νους, οίτινες δύνανται να επινοήσωσι κανένα τρόπον υπερ
ο τερούντα τον συνήθη, και να τελειοποιήσωσι τα μέσα εξίσου
ο, και δια τον κατειργασμένον σίδηρον. Και μάλιστα αφ' ου
ι, η ιδία χημεία φανερόνει τα μέσα του να λυθή το τοιούτον
ο πρόβλημα.
• Είναι γνωστόν ότι ο χάλυψ (!' acier) είναι πλέον ευκο
ο λόχυτος από τον απλούν σίδηρον, εξ' αιτίας της εν αυτώ

οι αφθονίας του φλογιστού. Είναι γνωστόν ότι πολυαρίθμους
ο ουσίας καθ' υπερβολήν δυσκόλους να χυθώσι καθ' εαυτάς,
το τας αποκαθιστώμεν ευκολοχύτους δια της αναμίξεως τι
ο νών λυτηρίων. Είναι, τέλος πάντων, πασίδηλον ότι προ
το φυλάττοντες ασφαλώς από την επαφήν του αέρος όλα γενι
ο κώς τα μέταλλα τα εκτιθέμενα εις την ενέργειαν του πυρός
o, διατηρώμεν εις ταύτα το φλογιστον αυτών και ότι χύνον
ο ται ευκολώτερον.
φ»

ι,"Οθεν, εαν τα πειράματα περί ών με αναφέρετε, είναι
ι, σταθερά, είναι πιθανώτατον (το εφεύρεμα). Και εις τον χη
9)

μικόν προς

τον οποίον ταύτα

επέτυχον, διά

τής

συνδρομής

, και της ενώσεως διαφόρων μέσων αφ' ών ειπον, δεν δύνα
, τα βεβαιότατα τούτο, ειμή να τον προξενήση τιμήν,

και εν ταυτό θέλει κατορθώσει ώφελείας εις τας
ο τεχνας.

κ Μ' εκάμετε πολλήν ευχαρίστησιν ειδοποιούντες με ότι θέ

2|6

ι, λομεν σας απολαύσει τον προσεγγίζοντα χειμώνα, και χαίρω
.. πολυ ότι θέλω σας ανανεώσει δια ζώσης φωνής τας δια

υ, μαρτυρήσεις της
ι, αφοσιώσεως μου,
Τας επιστολάς
την διατριβήν του
φράσεις.

υψιλής μου υπολήψεως, και της σταθεράς
διής έχω την τιμήν ο κτλ.
ταύτας και αποκρίσεις κατεχώρησεν εις
ο Κόμης Μάρκος με τας ακολούθους εκ

» Εγω καταχωρώ και τας δύω ενταύθα, ομού με τας ε
και πιστολάς του αδελφού μου, δια ν' αφαιρέσω κάθε υποψίαν
και από τους ευκολοπίστους, και δια να διδαχθώσιν οι ολίγον
και έμπειροι, αν ηναι δυνατόν, να κάμνωσι μάλλον ερωτήσεις
/

ή

ν

"

ο μετριοφρονας παρα κρισεις ανικανους και κατακρισεις υ

σ βριστικάς ».

',

Καθείς λοιπόν βλέπει φανερά δια των αναντιρρήτων τού
των εγγράφων, ότι εματαιολόγει ο Αρδουίνος διϊσχυριζόμενος

να πληροφορήση το κοινόν ότι η λύσις του σφυρηλάτου σιδή
δήρου ήτον γνωστή. "Οτι δε ούτε και αυτός ο ίδιος δεν την
εγνώριζε προτού να επινοηθή παρά του Χαρβούρη, περί
τούτου η ιδία του ομολογία, εις τας προς τον χημικόν μας
αποκρίσεις του, είναι η μεγαλητέρα απόδειξις ούτε ισχύει ,
κατά την γνώμην μου, το να λέγη μετά ταύτα το εναντίον,
διότι τίς δύναται να βάλη βάσιν εις άνθρωπον αντιφάσκοντα
με τον ίδιον εαυτόν του. Θέλουσιν όμως θαυμάσει οι αναγνώ
σται με τας εξής προς τον αδελφόν του ομολογίας αυτού δι
ών λέγει, ότι ούτε πιστεύει δυνατήν την λύσιν του κατειργα
σμένου σιδήρου εις ποσότητα. Ομολογίας τας οποίας έλαβον
εκ των ιδίων του αυτογράφων. Εις εν γράμμα του ημερολο
γούμενον τας 15 Ιουνίου 1780 εκφράζεται τοιουτοτρόπως:

ο Α' ς πιστεύη ο περιτετμημένος Ιουδαίος και όχι
ο εγώ. Δεν είμαι τόσον μωρότατος (κατά δε την βενετικήν
οι φράσιν του Βabuinasso) να πιστεύσω δυνατήν την χύσιν του
ο κατειργασμένου σιδήρου εις ποσότητας τοιαύτας, ώστε να
γίνωνται χονδρα χύσεις αλλ' υποτιθεμένου ακόμη ότι αυ
το τoς ημπορεί να επιτύχη ήθελεν είσθαι αντί ωφελείας βλάβη οο.
Την αυτήν αμφιβολίαν εκφράζει επίσης και εις την ι

δίαν του απολογίαν, όπου, ενώ λέγει ότι και αυτός έκαμε
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τρείς χύσεις μεγάλας δώδεκα ουγγιών, τας 14 και 15 Ιου
λίου (δηλαδή την ιδίαν ημέραν καθ' ήν έγραφε προς τον α

δελφόν του ότι δεν είναι μωρότατος να πιστεύση δυνατήν την
χύσιν του σιδήρου) εις το τέλος της απολογίας του λέγει
ταύτα ο Και επειδή η τέχνη του να χύνεται ο κατειργασμέ

και νος σίδηρος ήθελεν είσθαι, ώς είπα, ως προς την πρακτι
ο κήν, μία τέχνη απλής ζημίας, και γινομένη κατά ποσότη
το τας δια πολλούς λόγους επιβλαβεστάτη (υποτιθεμένου

•, ότι είναι δυνατόν), εαν δεν συνενούται, διαβεβαίας με
το θόδου και ασφαλούς, το να διατηρή εις αυτόν το ελαστικόν
σο και ευλίγιστον οι
"Οτι δε κάμνει την περιγραφήν της χύσεως του κατειργα
σμένου σιδήρου και τούτο λύεται εύκολα όταν παρατηρήσωμεν
-

-

πως η τοιαύτη περιγραφή έγεινε παρ αυτού όχι μόνον μετά
την ανάγνωσιν της διατριβής του Χαρβούρη, αλλά και έπει
τα από διάφορα πειράματά του εις την παρουσίαν πολ

λών. Και τωόντι ο ίδιος Αρδουίνος ομολογεί εις την περί
εργον εκείνην απολογιάν του πώς από ένδοξον πρόσωπον
παρευρεθέν εις τα πειράματα του χημικού μας έλαβε λεπτο

μερεστάτην περιγραφήν. Ιδού οι ίδιοι λόγοι του . Εκτός του
9')

βηθέντος τεμαχίου, έλαβα, και άλλο νεωστί από ενδοξώτατον

ο υποκείμενον το οποίον ευρέθη παρόν, τας 16 τούτου του
μηνός, εις μίαν χύσιν σαράντα ουγγιών όχι εντελώς επι
ο τυχούσαν, . . . . . . . και το οποίον παρετήρησε κάθε
•, πράγμα με μεγάλη ν οξύνοιαν, καθώς έδυνή θ ην
το να καταλάβω καλώς από την λεπτομερή έκθεσιν
•» την οποίαν ευηρεστήθη να με στείλη οι.
Ενώ λοιπόν όλα ταύτα αποδεικνύουν φανερά ότι η εφεύ
ρεσις της διαλύσεως του κατειργασμένου σιδήρου χωρίς λυτή
ρια επενοήθη από μόνον τον Κόμητα Χαρβούρην, και ότι
ο Αρδουίνος ούτε την εγνώριζεν ούτε την επίστευε δυνατήν,
μ' εκίνησεν εις θαυμασμόν ή εξής έκφρασις του καθαγητού
Κατούλλου, όστις έδύνατο να ανακαλύψη την αλήθειαν.
το Τωόντι ο σφυρήλατος σίδηρος (λέγει ο καθαγητής) εκ
ο» τεθείς παρά του Αρδουίνου και Χαρβούρη εντός χωνίων
9

-»
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o, εις πολλά ισχυρόν πυρ κατέστη ακατέργαστος (crudo) και
το εύθραυστος εις την σφύραν, και τούτο, διότι και οι δύω
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», επροσπάθησαν να επιτύχουν κατ
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ευθείαν
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ψη

τον μαλακόν, η

το κατειργασμένον σίδηρον χύνοντες τον σφυρήλατον χωρίς
ο, την μεσολάβησιν του άνθρακος ,ο.
Και πολύ ακόμη θαυμασιώτερον με φαίνεται το να λέγη
ότι τόσον ο Χαρβούρης καθώς και ο Λρδουίνος έλυσαν τον
σφυρήλατον σίδηρον χωρίς την μεσολάβησιν του άνθρακος.
Διότι ο Αρδουίνος, τόσον εις την απολογίαντου, καθώς και
εις τας προς τον αδελφόν του επιστολάς, λέγει καθαρά πώς
τα δύω του μικρα πειράματα τα έκαμε με τον άνθρακα και
υπέσχετο να κάμη και άλλα χωρίς λυτήρια, όμως με την
μεσολάβησιν του άνθρακος. Ιδού οι ίδιοι λόγοι του εν τη

επιστολή τας 22 Ιουλίου, ο Δεν φοβούμαι ότι δεν θέλω ε

πιτύχει, ακόμη και χωρίς λυτήρια, όμως με τό μέσον
•, τής κ ό ν ε ως του άνθρακος, ως έκαμα και τα 1767 oο.

"')

Ομολογώ ότι η ανακάλυψις αύτη του Κεφαλλήνος χημι

κου δεν είναι βέβαια ειμή ή αρχή μιας τέχνης, ήτις τε
λειοποιηθείσα θέλει είσθαι πηγή μεγαλωτάτων ωφελειών εις
τας πολυπληθείς του σιδήρου χρήσεις. Αυτός όμως έχει την
αξίαν ότι έκαμε το πρώτον βήμα και επενόησεν εκείνο, όπου

υπετίθετο μόνον ότι έδύνατο να ευρεθή, αλλ' έως εις την επο
χήν του ήτον άγνωστον. Ούτε δύναται τις ν' αμφιβάλη περί
της τελειοποιήσεως της τέχνης ταύτης χωρίς να φανή τολ
μηρός εις τας κρίσεις του περί των δυνατών πραγμάτων.
Μάλιστα, αφ' ου ο Ουαλλέριος, ως προείπομενο ομολογεί ότι
εγνώριζε την τέχνην του να διατηρή τον κατειργασμένον σί
δηρον μετά την διάλυσιν ελαστικόν . Εάν δε δια την ώραν
έμεινε τούτο μυστηριώδες, ίσως ευρεθή κανένας νους, όστις
βοηθούμενος από την ανακάλυψιν του Χαρβούρη, να δώση
την τελείαν λύσιν του προβλήματος .
Εν τοσούτω και εις αυτό το πρώτον βήμα της η εφεύρεσις
του Χαρβούρη εφαρμοσθείσα παρ αυτού εις το πυροβολικον
(artigliaria) επροξένησε πολλήν ωφέλειαν προς την βενετικήν
Δημοκρατίαν. Η Κυβέρνησις πληροφορηθείσα ήδη περί των
εκτεταμένων του γνώσεων εις την μεταλλουργικήν επιστήμην
και ιδούσα την επιτηδείαν μέθοδόν του εις την ταχυτάτην
και τελεσφορούσαν λύσιν του τροποποιημένου σιδήρου (ferro

ghisa) ήτον ευχάριστος διά την επιτυχίαν των ελπίδων της.

Α
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Τον επροσκάλει συχνάκις εις την μητρόπολιν και του ε,
συμβουλεύετο περί μεταλλείων και μέτρων δι ών έδύναντο να
ωφεληθώσιν αι τέχναι από τας εφαρμογάς της χημείας και
μεταλλουργίας, ή τον διέταττε να διευθύνη την χύσιν κα
VOVί (α) ν.

Ο έμπειροπόλεμος και περίφημος ναύαρχος 'Αγγελος Ε
μος διαταχθείς παρά της Δημοκρατίας να υπάγη κατά των,
πράγμα, και όνομα, βαρβάρων της Αφρικής Οθωμανών (οί
τινες με την πειρατείαν κατέθλιβον τότε την ανθρωπότητα

και εμπόδιζον το εμπόρειον) και γνωρίζων, ως προείρηται,
από το 1776 την επινοηθείσαν μέθοδον του Χαρβούρη εις
την διάλυσιν του σιδήρου, διέταξεν αυτόν να χύση τα βομ

βοπυροβόλα (mortaj) και όσα άλλα κανόνια ήσαν αναγ
καία δια να κεραυνώση τα βαρβαρικά εκείνα παράλια τας
φωλεάς των απανθρώπων ληστών. (1)
Τόσον δε επιτηδείως εξετέλεσε τας διαταγάς του ναυάρχου

Ε'μου, ώστε ο ένδοξος ούτος πολεμικός επήνεσε την αξίαν
του συμπολίτου μας εις διαφόρους δημοσίους επιστολάς του,
καθώς περί τούτου μάς πληροφορεί ο προαναφερθείς Φραγκί
σκος Μαρία Κόλλε λέγων κ. Δεν πρέπει δε να παραλείψωμεν

(1) Είναι άξιον παρατηρήσεως ότι ένας "Ελλην κατεσκεύασε τα πολε
μικά εργαλεία δια την καταστροφήν ενός μέρους των βαρβάρων κατακτη
των της Ελλάδος, οίτινες κατοικούντες εις τα παραλια της Αφρικής ε

μίαινον την θαλασσαν με απάνθρωπον πειρατείαν, και σκλαβόνoντες θηριωδώς
τους πλέοντας Ευρωπαίους τους έκαμνον να μάθωσιν έμπράκτως την α
ξιοδάκρυτσν κατάστασιν των εθνών όπου ευρίσκονται εις βαρβαρικας αλύσ
σους. Μυρίας χάριτας ομολογούμεν εις την θείαν πρόνοιαν, ήτις ηλευθέ
ρωσεν εν μέρει την δεινοπαθούσαν Ελλάδα. Πολλήν ευγνωμοσύνην κηρύττομεν

εις τας συμμαχικας τρείς δυνάμεις, αι οποίαι συνέτρεξαν εις τον στηριγμόν
της φίλης Πατρίδος και εις τον περιορισμόν της βαρβαρότητος. Είθε να
φανώσιν ευαίσθητοι εις τους στεταγμούς και τα δάκρυα των εισέτι πασ

χόντων όμοθρήσκων αδελφών των ! Είθε η παντοδυναμία του Υψίστου να
στερεώση και να διευθύνη τα γαλλικά όπλα εις τον τόπσν της Αφρικής,
όπου εισαχθείς πρότερον ο ελληνικός εξευγενισμός και διαδοθέν έπειτα το
φως του Ευαγγελίου ανέδειξαν άνδρας λαμπρούς και Πατέρας ενδόξους της
Εκκλησίας,
αλλ' εμολύνθη, φευ ! μετά ταύτα, από τους πόδας των βαρ
-.... "
15αρων :
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οι ότι πολλαίς φοραίς αυτός μετέβη εις Βενετίαν, όπου ή αγ

, χίνοιά του επροξένησε πολλήν ωφέλειαν και μάλιστα ως
ο προς την χύσιν των κανονίων, ως μαρτυρούν πληρέστατα

οι δημόσια επιστολαί του μεγάλου ανδρός Αγγέλου Εμου,
ι, ναυάρχου του βενετικού στόλου διευθυνομένου κατά των
ο Αφρικανών πειρατών οο (1)

.

.

. .

-

"Ο Χαρβούρης προς τούτοις ηύξησε την ευχαρίστησιν της
προς αυτόν ευεργετικής Δημοκρατίας με νέαν εφεύρεσιν επω
φελεστάτην εις το πυροβολικόν της. Αυτός επενόησε να κατα
σκευάση εν είδος χαρτίου αφλέκτου (carta incombustibile)
τόσον χρησίμου εις τας πυροβολικας χρήσεις, ώστε η Κυ
βέρνησις χαράξασα επίτηδες παράσιμον (medaglia) με επι
γραφήν εκφράζουσαν την ευγνωμοσύνην της δια την τοιαύτην
εφεύρεσιν έβράβευσε τον εφευρετήν αυτής Μάρκον.
Είναι όμως λύπης άξιον ότι κινουμένη από ζηλοτυπίαν

ηθέλησε να φυλαχθή με τελείαν μυστικότητα το απόκρυφον
της κατασκευής, και εμπόδισεν ούτω τον μέλλοντα έπαινον
του εφευρετού, και την ωφέλειαν της εφευρέσεως εις τους με
ταγενεστέρους. Αλλά τοιούτους καρπούς παράγει της ζηλοτυ
πίας το δένδρον.
Φύσει ενεργητικός ο Χαρβούρης και προσέτι εξαπτόμενος
πάντοτε από την αξιέπαινον επιθυμίαν του πλουτισμού της ε
πιστήμης προσήλονε την προσοχήν του εις κάθε φαινόμενον.
Ο'θεν, ενώ κατεγίνετο εις την συμπύκνωσιν του θειϊκού οξέως
δια το χημικόν του εργαστήριον μεταχειριζόμενος εις τούτο
το καπνίζoν έλαιον του Νορθσωνος (Οlio fumante di Νor
thauson) παρετήρησεν εκ περιστάσεως φαινόμενα τινα δι ών
-

έδυνήθη να λύση το ακόλουθον πρόβλημα.

-

-

-

Είναι γνωστόν ότι ο Λεμέριος (Lemery) συμπυκνόνων
και αυτός το ίδιον οξύ και προχωρών εις την εργασίαν του
κατήντησεν ανεπαισθήτως να επιτύχη αυτός πρώτος το θειϊ
κόν οξύ εις μορφήν στερεού σώματος, το οποίον ωνομάσθη

μετά ταύτα θειϊκόν οξύ κρυσταλλωμένον (acido vi
(1) "Ορα Fasti Gymnasii Patavini. Ιδε και νέα δοκίμια της παταυ.
Ακαδημ.

-
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triolico glaciale). Το αξιοπαρητήρητον όμως ήτον ότι ούτε
ο ίδιος Λεμέριος, ούτε όλοι οι μεγάλοι χημικοί της Ευρώ
πης επαναλαβόντες πολλάκις τα πειράματα δεν έδυνήθησαν
πλέον να κρυσταλλώσωσι το οξυ τούτο, και να επιτύχουν το
κατά τύχην ευρεθέν προϊόν υπό του Λεμερίου. Ο ακούραστος
πειραματιστής Βωμέϊος ομολογεί φανερά την ματαιοπονίαν
του ούτω . . Εγώ ε π α ν έ λ α β ο ν τ α ύ τ η ν τ ή ν ε ρ
γο γ α σ ί α ν α λ λ α π ο τ ε δε ν μ ε πέτυχε ο (Ιδε πει
οι ραμ. χημ. Τομ. Γ'. σελ. 578)
Μόνος ο Νελλότος (Νellot) μετά τον Λεμέριον, "μεταχει
"»,

ρισθείς έν δραστήριον πύρ, δια τέσσαρας ολοκλήρους ημέρας, ε
δυνήθη να επιτύχη ολίγας ουγγίας κρυσταλλωμένου θειϊκου
οξέως, αλλά τα κρύσταλλά του ήσαν μαύρα και πλήρη α
καθαρσίας, ώστε η επιτυχία του καθαρού κρυσταλλωμένου
οξέως έμεινεν ως το πρότερον εν πρόβλημα δυσκολόλυτον έως
εις τον καιρόν του χημικού μας .
.
.

Ειδήμων λοιπόν ο Χαρβούρης όλων τούτων, επενόησε
μίαν μέθοδον ασφαλή και ευκολωτάτην διής, όχι μόνον εις
ολίγας ώρας είναι δυνατόν να επιτυχαίνεται εις ποσότητας
το άπαξ αναφανεν προς τον Λαμέριον και Νελλότoν κρυ
σταλλωμένον θειϊκόν οξύ, αλλά και να το σχημητίζη τις εις
στερεωτέραν μορφήν και πολλά καθαρώτερον και πυκνώτερον.
Περί της μεθόδου του ταύτης ανέγνωσε μίαν διατριβήν εις
την Ακαδημίαν το 1781 Ιαννουαρίου 23, ήτις ετυπώθη εις
τον δεύτερον τόμον. σελ. 73 των ακαδημαϊκών πρακτικών.
Εις την διατριβήν του ταύτην φαίνεται ότι ακουράστως εσ

πούδαζε και τους χημικούς του παρελθόντος αιώνος, και ότι
μή περιοριζόμενος εις τους συγγραφείς ενός μόνου έθνους,
εσυμβουλεύετο πολύ και τα συγγράμματα των βαθυνόων Γερ
μανών. Αποδεικνύει ότι η κρυστάλλωσις του θειϊκού οξέως
ήτον άγνωστος αναφέρει όλους τους προ αυτού αγωνισθέντας
μεγάλους χημικούς χωρίς επιτυχίαν, αλλ' όμως με πολλήν

μετριοφροσύνην ομιλών ζητεί να τους δικαιώση. Παρατηρεί
δε εν τέλει ότι το καλοκαίριον τα βελωνοειδή κρύσταλλα του,
οξέως τούτου είναι ολιγώτερα.
Εις το χημικόν μουσείον του παταυίνου πανεπιστημίου

είναι εισέτι εκτεθημένα τα δοκίμια (saggi) του κρυσταλλω
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μένου τούτου οξέως κατασκευασθέντος υπό του Χαρβούρη το
1768. Το παρελθόν έτος επισκεπτόμενος τα αρκετά πλούσια
μουσεία του πανεπιστημίου μ εδείχθη παρά του οδηγούντος
με το προϊόν τούτο του χημικού Κεφαλλήνος, το οποίον είδoν
με πατριωτικήν χαράν, και παρετήρησα ότι τωόντι, ως α
ναφέρεται και παρά του προφέσορος Κατούλλου, εντός μιάς
φυάλης ερμητικώς εσφραγισμένης φαίνεται το οξύ κρυσταλλω
μένον εις μορφήν μακρών βελωνών θεμένων εις σχήμα δια
φόρων αστέρων λευκοτάτων και λαμπρών, και μάλιστα τοι
αύτης πυκνώσεως, ώστε στερημένον όλως διόλου υγρότητος

ήθελεν αφαιρεθή από την σφαίραν των στερεών σωμάτων,
εαν, διά μίαν στιγμήν, ετίθετο εις επαφήν με τον ατμοσφαι
ρικόν αέρα. Τούτο δε το κρυσταλλωμένον οξύ εγνωρίζετο εις
τα εν Βενετία φαρμακοπωλεία υπό το όνομα οξυ του Χαρ
βούρη.

Εις την ακόλουθον έναρξιν της Ακαδημίας, κατά τας 21
Μαρτίου των 1782, ανέγνωσε τας παρατηρήσεις του περί των
διαφορών των θεωρουμένων εις την ενδόμυχον ενέργειαν
(intrinseca attivita) των διαφόρων ειδών του θαλασσίου ά
λατος. Η αιτία δε εξ' ής παρεκινήθη να καταγίνη εις τας
θεωρίας των διαφόρων θαλασσίων αλάτων και να συνάξη
τάς περί τούτων περιέργους και ενταυτώ επωφελείς συνεπείας
είναι η εξής.

Η Γαλλική Κυβέρνησις προσδιώρισεν εις τους κατοίκους
της Λιγκβαδόκας να μεταχειρίζωνται, αντί του κοινού άλατος
του Πεκαί (Ρecais), το άλας του Ζεβανδάν (Gevandan). Αλλ'
επειδή το άλας τούτο εις τα αλατίσματα και εις τας άλλας χρή
σεις της ζωής ήτον ολιγώτερον δραστήριον από εκείνο του
Πεκαί ηνάγκασθησαν οι ρηθέντες να αναφερθώσι πολλάκις πα
ραπονούμενοι προς την Κυβέρνησιν. Ο υπουργός της Οικο
νομίας εζήτησε την περί τούτου γνώμην της Ακαδημίας των
Παρισίων, ήτις αφιέρωσε την έρευναν εις τους τρεις ενδόξους
χημικούς Λεμέριον, Ζοφροαν (Geoffrog) και Νελλότον, δια
να συνάξωσιο δι αναλύσεως συγκριτικής, την διαφοράν μεταξύ
των δύω ρηθέντων αλάτων. Οι χημικοί ούτοι, μετά την έκ
θεσιν των αναλύσεώς των, επρόκριναν το άλας του Πεκαί. Η
δε Ακαδημία κατεχώρησεν εις τα πρακτικάτης των 1740.
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την αναφοράν των τρειών μεγάλων ανδρών με τας εκφρά
σεις » ότι ή περί των θαλασσίων άλάτων αύτη
» θ ε ω ρ ί α ας χρ η σι μ ε υ η ω ς φώς ε π ι τ οι ο ύ τ ων
και π ε ρ ι σ τ α σε ω ν ».

Των ενδόξων ανδρών ή αυθεντεία είναι πολλάκις τόσον
ισχυρά εις τον νούν των περισσοτέρων, ώστε και αι πλέον
ατοποι θεωρία υπολαμβάνονται ώς τόσαι αναντίρρητοι αλή
θεια. Δια τούτο, έως εις την εποχήν του Χαρβούρη, κανείς
δεν επεχειρίσθη να εξετάση περί της ορθότητος ή της ατοπίας
των περί του άλατος θεωριών των Γάλλων χημικών. Πρώτος
ούτος, αφού ανέγνωσε την αναφοράντων, ανεκάλυψεν εις αυ
την πολλά ελαττώματα. Προμηθευθείς λοιπόν από την Γαλ
λίαν τα δύω είδη των ρηθέντων αλάτων επανέλαβε τα πει
ράματα, και παρετήρησεν ότι η παρα των Γάλλων χημικών
διδασκομένη μέθοδος δια να συναχθή ή αναφορά των δύω
βηθέντων αλάτων, έχει τοιαύτας ελλείψεις, ώστε αποβαίνει
ανωφελής προς τους χημικούς. Εντεύθεν δε συνάξας την α
νάγκην μιάς ευκολωτέρας μεθόδου αφιερώθη εις την εύρεσίν
της. Φύσει επίμονος εις τας θεωρίας του εξηκολούθησεν α
κουράστως τας εργασίας, έως ότου αναλύσας δεκατεσσάρων ει
δών κοινού άλατος επενόησε το μέσον του να σχηματίση ένα

πίνακα διου συγκρίνονται τα εξαγόμενα των διαφορών της
ενεργητικότητος των θαλασσίων αλάτων.

Εις την διατριβήν λοιπόν την οποίαν ανέγνωσεν εις την
Ακαδημίαν, δεν αντιλέγει μεν εις την γνώμην των Γάλλων
χημικών ότι το άλας του Πεκαι έχει μεγαλητέραν ενέργειαν
από το τού Ζεβανδάν, παρασταίνει όμως ότι εκείνοι δεν
απέδειξαν πόθεν προέρχεται ή μεταξύ των δύω τούτων αλά
των θεωρουμένη διαφορά. Λέγει ότι εις τα πειράματάτων δεν
φαίνεται ή απαιτουμένη ακρίβεια, και δεν δεικνύεται ή α.
ναγκαιότης των συναχθέντων συμπερασμάτων. Αναλύων δε
τεχνικώτατα την μέθοδον αυτών δεικνύει το εκτεταμένον και

πολύπλοκον αυτής εις το να συνάγη την αναφοράν της ενερ
γητικότητος δύω μόνων αλάτων. Δια τούτο αντ' αυτής προ
τείνει την επινοηθείσαν παρ αυτού ως άπλουστέραν και ακρι
βεστέραν. Τελευταίον, δι ενός πίνακος συγκριτικού τον οποίον
έσχημάτισεν αναλύσας τόσων ειδών άλατα, δίδει προς τους
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χημικούς μέσον ασφαλέστατον δι ου δύνανται ευκόλως να α
νακαλύπτωσι την ενέργειαν του άλατος εις οποιανδήποτε πε
ρίστασιν, και με την πλέον μεγάλην ακρίβειαν.
Εις την αυτήν διατριβήν του παρατηρεί ότι τα άλατα δια
τηρούν, ή χάνουν την υγρασίαν των κατά λόγου του βαθμού
της ενεργητικότητος αυτών, και αποδεικνύει πόσον ήπατήθη
σαν οι χημικοί των Παρισίων οι έχοντες εναντίαν γνώμην.

Θεωρεί ότι το βάρος του άλατος δεν είναι ασφαλής ο
δηγός της καθαρότητος. Κάμνει επωφελεστάτας ερεύνας των

τόπων όπου μεταχειρίζονται διαφόρων ειδών άλατα. Συνάγει
ότι η κατα μάλλον ή ήττον ενεργητικότης των αλάτων δεν

κρέμαται μόνον από το πλάτος (latitudine) των τόπων, αλλά
και από τας τοπικάς περιστάσεις των θέσεων εις τας οποίας
σχηματίζονται διότι εν άλας εις θέσεις τινάς παραλίους
διατηρεί δραστήριον την αλμυράδαντου, ενώ εις άλλα παρά

λια κείμενα εις το ίδιον κλίμα ή αλμυρότης του άλατος εί
ναι αδύνατος δια τα εκεί τρέχοντα γλυκά νερά. Και εν τέλει
παρατηρεί ότι το έδαφος τινών αλικιών (saline) ή ριχών

(bassi fondi) (όπου κρυσταλλούνται τα θαλάσσια νερά κλει
όμενα από την φύσιν, ή από την τέχνην) ξεφτά, ή διαλυό
μενον συγκρυσταλλούται με το νερόν, και ότι εις άλλας άλι
κίας ευρισκομένας εις το αυτό κλίμα, ή δεν ακολουθεί τούτο
παντελώς, ή ασήμαντος και μικροτάτη ποσότης γης αναμι
γνύεται με το άλας. Εντεύθεν δε καταντά εις το συμπέρα
σμα ότι η τέχνη δύναται πολύ να επιτυχαίνη τον καθαρόν
σχηματισμόν και την αξιόλογον ποιότητα του φυσικού τούτου
προϊόντος, τόσον χρησίμου εις την ζωϊκήν οικονομίαν.
Η πολυμαθής αύτη και επωφελής διατριβή του επιθεωρηθείσα
παρ αυτού και επαυξηθείσα, μετά την ανάγνωσίν της εις τον
ακαδημιακον σύλλογον, ετυπώθη μετά παρέλευσιν χρόνων τι
νών εις τον τρίτον τόμον των πρακτικών της Ακαδημίας.
Κατά τον αυτόν χρόνον ανέγνωσεν εις την ακαδημαϊκήν
συνέλευσιν και ετέραν διατριβήν π ε ρ ι τ ι ν ο ς α γ ν ώ στου
π ρ ο ι ό ν τ ο ς το οποίον ανεκάλυψεν εις την αποσύνθεσιν
του θ ε ι ίου της Ποτα σσης, ή ποτασσικού θειίου

(solfato di potassa). Το άγνωστον τούτο σώμα ανεκαλύφθη
παρ αυτού από την εξής περίστασιν,
-
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Καταγινόμενος να καταστήση τον ποτασσικόν θειϊαν εις
εκείνον τον βαθμόν της καθαρότητος, όπου αναφέρει ο κύ

ριος Σθάλιος, ο Πόττιος, και ο Μαργράφιος, παρετήρησεν
ότι, ενώ τον είχε φέρη, διά της ενεργείας του ύδατος και
της θερμαντικού, εις καθαρωτάτην κατάστασιν, ανεφάνη εις
την τελείωσιν της εργασίας του εν μίγμα αλατοειδές ό
μοιον με την αφρώδη στύψιν (allume di piuma) προσκολ
λημένον εις τον θειϊαν. Το νεοφανές τούτο σώμα εκίνησεν
επί μάλλον την φυσικήν του περιέργειαν. Θέλων λοιπόν ν'
αποχωρίση από το άλας το ρηθέν μίγμα και να γνωρίση
την φύσιν του, μετεχειρίσθη μίαν σειράν εργασιών τόσον πε
ριέργων, ώστε η απλή ανάγνωσίς των είναι αρκετή, (ως πα
ρατηρεί, και ο σοφός Κατούλλος), ν' αποδείξη την αγχίνοιαν
και εμπειρίαντου εις τα χημικά πειράματα. Εις όλας δε
τας δραστηρίους ερεύνας του, ως ομολογεί ο ίδιος, ή αλατοει
δης αύτη ουσία δοκιμαζομένη με τα αντιδραστικά έδιδεν
ενίοτε εξαγόμενα εξαιρετικώς ιδιάζοντα εις τα μέταλλα, χω

ρίς νά υπάρχη προηγουμένως

ούτε εις

την.

ουσίαν

ταύτην,

ούτε εις τα μεταχειρισθέντα αντιδραστικά ίχνος μετάλλου.
Υπεσχέθη δε εις την Ακαδημίαν ότι, αν και δεν έδύνατο,
δια την ώραν να προσδιωρίση την φύσιν και τα συστατικά
του, παρ αυτου, εφευρεθέντος νεου σωματος, πλην δεν θέλει
-

9

ων

9

/

1

/

Ν. 1

μ. "

παύσει τας ερεύνας του. Αλλά, δι όσον ο ακούραστος χημι

κός μας επολλαπλασίασε μετά ταύτα, δια την εξιχνίασιν του
νεοφανούς εκείνου σώματος, τα πειράμα του, περί ών πολλάκις

ανέφερε εις την Ακαδημίαν, ή φύσις αυτού εξακολουθεί να
μενη αγνωστος.

-

-

Η δυσκολία όμως αύτη της ανακαλύψεως των συστατικών
της νεοφονούς ουσίας εις τον αναλυτικόν και φιλεπιστήμονα
νούν του Χαρβούρη, αντί αψυχίας, παρέσταινε δύω περιέργους
όψεις της χημικής επιστήμης. Η μεν αιφνίδιος παράστασις
του σώματος τον έκαμε να βλέπη εις την χημείαν μίαν γεν
νητικήν δύναμιν προσεγγίζουσαν εις τους παρακτικούς νό
μους της φύσεως με την οποίαν εκείνη έδύνατο τρόπον τινα
να συνερίζη ως προς την παραγωγήν των σωμάτων. Η δε
αποτυχία του εις την διάγνωσιν της φύσεως αυτού, τον ε
πληροφόρησεν ότι πρέπει οι έμπειροι χημικοί να θεωρώσιν
15

"
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εισέτι την επιστήμην των νηπιάζουσαν δια να μετριοφρονώσι
μεν εξ ενός μέρους, εκ του άλλου όμως προβλέποντες εις
πόσον γιγαντιαίον ύψος δύναται να φθάση, να δείξωσιν ά

κούραστον ζήλον εις την αύξησίν της. Ιδοο αι περί τούτου
εκφράσεις του ληφθείσαι από μίαν των διατριβών του περί
του αγνώστου τούτου προϊόντος π Οι πλέον φωτισμένοι χη
» μικοί κάθε εποχής εγνώρισαν ότι, σχεδόν όλη η σειρά των
» χημικών προϊόντων ή επιτυχηθείσα δια μέσων απροσδο
» κήτων, ή δια περιστάσεων φυσικού χαρακτήρος, αλλ' απε
» χόντων από την φύσιν, μάς δίδει σώματα θαυμάσια μεν
» και επωφελέστατα εις την ζωήν, μη υπάρχοντα όμως εις
» την κλάσιν των προϊόντων της φύσεως. Μία προσεκτική
και σκέψις εις την αλήθειαν ταύτην θέλει κάμει πάντοτε κάθε
και έμπειρον χημικόν να θεωρή τα αληθή όρια όπου πρέπει
» να δώσωμεν εις το θάρρος μας ως προς την υποτιθεμένην
".3%

μας επιστήμην της φύσεως, σχηματισθείσαν

από

την πα

» ρατήρησιν και από τ' αποτελέσματα των χημικών μας
» θεωριών. Αλλ' αυτή μάς ενθαρρύνει ταυτοχρόνως του να
» προσπαθήσωμεν επί μάλλον ν' ανιχνεύωμεν τα καταλλη
» λότερα μέσα, τα οποία προσεγγίζουν περισσότερον εις εκείνα
» όπου η φύσις μεταχειρίζεται δια να παράξη όσα βλέπομεν
2

- η

-

•» εις την σφαιραν μας.

» Ταύτα μόνα καλώς εφηρμοσμένα και τελειοποιημένα δύ
» νανται να μάς δώσουν και αναλύσεις των σωμάτων αλη

» θεστέρας, και να μάς πλησιάσουν περισσότερον εις το να
» ξανοίξωμεν ποιον δρόμον ακολουθεί πραγματικώς ή φύσις
» εις το να παράγη τους περιοδικούς της σχηματισμούς των
» σωμάτων και τας μεταβολας της ύλης (1).

Αι θεωρία του αύται περί του τρόπου καθ' όν ανεκάλυψε
το

ρηθέν, άγνωστον χημικόν, προιον.. και περί των πολλών

και επιμόνων πειραμάτων, τα οποία έκαμε δια να γνωρίση
την
του, ετυπώθησαν
το 1786 εις τον πρώτον τόμον
των φύσιν
πρακτικών
της Ακαδημίας.
Α

(1) "Ορα Δοκίμια της παταυινής Ακαδημίας,
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Ανεξάρτητος ο Κ. Μάρκος από το κύρος της αυθεντείας
και επιθυμών να θεωρη εις την επιστήμην του ως βέβαια,
(και ως τοιαύτα να τα παρρησιάζη εις την σπουδάζουσαν
νεολαίαν), όσα έδιδε προς αυτόν η πείρα, μολονότι φίλος και
θαυμαστής του Κρονσταδίου, ηθέλησε να γνωρίση, δια των
ίδίων του πειραμάτων, εάν το Νίκελλον (Νickll) το ανακα

λυφθεν παρ εκείνου είχε τας ιδιότητας όπου προς αυτό απέ
δωκεν ο εφευρετής του.

-

Ο περιώνυμος χημικός Κρονστάδιος ανακαλύψας το σώμα
τούτο κατά το 1784 απέδωκεν ως χαρακτηριστικας ιδιότητας
ιδιαζούσας εις το Νίκελλοντας εξής δύω. Πρώτον ότι ε
νούται με όλας τας μεταλλικάς ουσίας, εξ α ι ρ ο υ μ έ ν ο υ
του α ρ γ ύ ρ ο υ. Και δεύτερον ότι φαίνεται ευαίσθητον εις
την ενέργειαν της μαγνητικής βελώνης. Ο Χαρβούρης γνω
ρίζων την αξιολογότητα του φαινομένου κατεγίνετο εις την
θεωρίαν του σώματος τούτου. Τελειώσας λοιπόν την σειράν
των πειραμάτων του ανέγνωσεν εις την Ακαδημίαν ετέραν
διατριβήν, δια της οποίας ειδοποιούσε τον ακαδημιακον σύλ
λογον ότι το Νίκελλον, αντί να αποποιήται την ένωσιν με
τον άργυρον έχει μάλιστα με το μέταλλον τούτο περισσοτέραν
συγγένειαν παρά με τα άλλα, και ότι δεν δεικνύει ουδεμίαν
ευαισθησίαν εις τον μαγνήτην.

Αλλ' όσον ο Κρονστάδιος ήπατήθη αρνηθείς την συγγένειαν
του Νικέλλου με τον άργυρον, τόσον επίσης και ο Χαρβού
ρης έσφαλε μη δεχθείς τον μαγνητισμόν του. Διότι, ενώ
αναντιρρήτως το Νίκελλον ενούται με τον άργυρον, όμως
κατά τα πειράματα του Θενάρου (Τhenard), του Προυστίου,
και άλλων νεωτέρων χημικών, δεν είναι ουδεμία αμφιβολία
περί του μογνητισμού του σώματος τούτου.
Η απάτη δε του χημικού μας ως προς την δευτέραν ταύ
την ιδιότητα του Νικέλλου, προήλθεν ίσως από την τότε δε
σπόζουσαν ιδέαν εις τους νόας των χημικών, οίτινες ακολου
θoύντες την γνώμην του περιφήμου Βεργμάνου (Bergmau)
εθεώρουν ως αποδεδειγμένον ότι η μαγνητική ιδιότης του
νέου τούτου μετάλλου πρέπει ν' αποδίδεται μάλλον εις μίαν

αδιαχώριστον ποσότητα σιδήρου ενυπάρχουσαν εις αυτό, παρά
εις το καθαρόν Νίκελλον. Ιδέα εσφαλμένη, διότι, κατά τους
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νεωτέρους χημικούς το Νίκελλον έπαριθμείται εις τήν τάξιν
των πενήντα δύω απλών σωμάτων, ή στοιχείων.

Τέλος πάντων τόσον ήτον ενεργητικός και περίεργος ο νους
του Χαρβούρη, ώστε κάθε φυσικόν αντικείμενον έσυρε την
προσοχήν του και μ' όλον ότι επιφορτισμένος με τόσα είδη
ασχολιών αφιερούτο ακαταπαύστως εις νέας ερεύνας και ε
ζήτει πάντοτε νέας ανακαλύψεις χημικο - μεταλλουργικάς.
Εις μερικά φυτά ελώδη (palustri) παρετήρησεν ούτος ιδιότη
τας δια των οποίων ανεκαλύπτετο ο σύνδεσμος μεταξύ του
σιδήρου του παρά των μεταλλουργιστων λεγομένου ελώδους
(limoso), και των ρηθέντων φυτών.
"Οθεν το 1788 ανέγνωσεν εις την ακαδημιακήν συνέλευ
σιν περιεργωτάτας και ωραίας θεωρίας περί των παρατηρή
σεων τας οποίας είχε κάμει εις τα ελώδη φυτά. Εις ταύτας
αποδεικνύει ότι μεταξύ του ελώδους σιδήρου και τινών έλω
δών φυτών θεωρείται ένας κρίκος ενότητος, και ότι δια της
περιωδικής των σήψεως τα φυτά ταύτα επαυξάνουν το γεώδες
έδαφος και δίδουν τροφήν και ύλην εις τα σιδηροφόρα (fer
rifere) μεταλλεία των ελών.

"Ο τρόπος δι ού προχωρεί εις την ανάλυσιν των ρηθέντων
φυτών είναι (ως αναφέρει ο πεπαιδευμένος Κατούλλος) όλως
διόλου νέος και επινόησις ιδία του χημικού μας. Επειδή
έως εις τον καιρόν του, ούτε είχεν επιχειρισθή τις, ούτε ε
καμεν άλλος παρατηρήσεις τόσον ανιχνευτικας και ευμεθό
δους. Είναι όμως λύπης άξιον ότι το χειρόγραφόν του ευρί
σκεται εισέτι ανέκδοτον μεταξύ των εγγράφων της Ακαδη
μίας. Συνήθης αμέλεια, δια την οποίαν πολλάκις μένουν
σχεδόν άκαρπα τα δημόσια ταύτα καταστήματα, τα έγγραφα
των οποίων ερευνόμενα από τους νεωτέρους ήθελαν δώσει στε

ρεωτέραν τροφήν του ανθρωπίνου πνεύματος και συγγράμματα
επωφελή εις την κοινωνίαν (1).

(1) Η αφιέρωσις του καιρού εις την εξέτασιν τών εισέτι ανεκδότων
χειρογράφων, ήθελεν είσθαι εντιμότερον στάδιον εις τους πεπαιδευμένους

από την συγγραφήν των ρωμαντικών με τα οποία επλημήρησαν πολλά της
Ευρώπης μέρη. Και, ήτις, κατά δυστυχίαν, θέλγει και τινας "Ελληνας

να
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Ο άνθρωπος κυριευμένος από την αμάθειαν έρπει μεταξύ
της φυτικής ζωής και κτηνώδους θεωρεί με αδιαφορίαν κάθε

θαυμάσιον γενόμενον της φύσεως, και αγνοών την αξίαν του
το μεταχειρίζεται πολλάκις εις χρήσεις ουτιδανάς. Οταν όμως
έχη το όμμα ωπλισμένον με τους διαπεραστικούς υέλους της
παιδείας, βλέπει με θαυμασμόν του την εκτέλεσιν των φυσικών
νόμων και από κάθε μικρόν αντικείμενον εξάγει πολλάς ω
φελείας.

Iία μαυροειδής ουσία αμμώδης σχηματιζομένη από την
αποσύνθεσιν των πυρικαύστων βράχων, διεσπαρμένων εις τους
πρόποδας των παταυϊνών λόφων, και την οποίαν μετεχει
ρίζοντο ως άμμον μελανοδοχείου, έσυρε την προσοχήν του

χημικού μας διά να την καθυποβάλη εις τας σοφας ερεύ
νας του.

-

..

.

. .

.

Περί ταύτης λοιπόν της ουσίας ανέγνωσεν εις τον ακα
δημιακον σύλλογον ετέραν διατριβήν παρασταίνων ότι το πα
ρημελημένον εκείνο προϊόν της φύσεως ήτον καθ' υπερβολήν
μαγνητικόν και σιδηροφόρον, επειδή ηύρε δι αναλύσεως ότι

εκατόν λίτρα εκείνης της άμμου περιέχουν εβδομήκοντα λίτ
τρας μετάλλου. Εδιηγήθη ότι εκτεθείσα εις την ενέργειαν
του πυρός δεν δίδει ειμή έν πνεύμα (gas), αλλ' όμως αναγ
καζομένη δια των χημικών αντιδραστικών προσφέρει εν
λαμπρόν κυανούν (azzuro) χρήσιμον εις κάθε είδος ζωγρα

φίας διελαίου, δια κόμμεως (a tempera), και δι άλλων μέ

σων του ζωγραφίζειν. Και εν πορφυρούν χρώμα, κατώτερον
όμως από εκείνο, όπου δίδει ο χρυσός, διά να ζωγραφίζωσι
τας πoρκελλάνας και τα σμάλτα.
Η μαυροειδής αύτη άμμος των παταυϊνών λόφων είναι
«"

από το είδος εκείνων των ουσιών τας οποίας οι μεταλλουργοί
επονομάζουσι σίδηρον τιτανωμένον (ferro opίdulato titinato)
εκ των οποίων γέμουσιν αι ηφαίστιαι γέα της Σβεκίας,
της Νορβεγίας, και της Γαλλίας.
4

.

Χ

.

-

.."

έξοδεύουν τον πολύτιμον καιρόν εις τας μεταφράσεις των, ενώ η νεομόρφω.
τος Πατρίς μας έχει χρείαν γενναιοτέρων ιδεών και κοινωφελών συγγραμ,
μάτων.

-
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Ο προφέσωρ Κατούλλος μέμφεται τους Παταυϊνους τεχνί
τας ότι παραμελούν και το επωφελές τούτο προϊόν της φύσεως
το ανακαλυφθέν παρά του χημικού μας, καθώς δεν ήξεύρουν
να ωφεληθώσι και αφ' όσα άλλα ευρίσκονται εις τα όρη τα
έχοντα γεώδεις (fossili) ουσίας ικανάς προς κατασκευήν των
κρυστάλλων και σμάλτων.
Τέλος πάντων δεν απέφυγε το επιστημονικόν όμμα του
-

Χαρβούρη εν εντομον θαλάσσιον γνωριζόμενον κοινώς υπό το
όνομα Αρμενιστάρι, το οποίον γεννάται εις τα παράλια

της Αφρικής, και παρασυρόμενον υπό των κυμάτων, εις και
ρόν του χειμώνος, φέρεται σωρηδόν από τους λυβικούς ανέ
μους εις την νήσον μας. Εις το βαθυκυανούν και υμενο
πτερον τούτο έντομον αυτός παρετήρησε την λύσιν μιάς φιλο
νεικίας φυσιολογικής, και την διόρθωσιν μιάς εσφαλμένης
ιδέας την οποίαν εζήτουν να στηρίξωσι πεπαιδευμένοι τινές
εις την φυσικήν ιστορίαν, και ότι δηλαδή δεν υπάρχουν

κοχλί α ι γαλαζ όχρω ο ι. » (coclee cerulee o turchine).
Επιστρέψας δε από την πατρίδα, όπου είχε κάμει πολλας
παρατηρήσεις φυσιολογικάς, εξέθεσεν αμέσως την ανάλυσιν
και τους παραστατικούς πίνακας του εντόμου τούτου, ήτις ε
τυπώθη εις την εξακολούθησιν της επιστημονικής και φιλολο
γικής συλλογής του Καλογερά. Εις ταύτην παρατηρών ότι

το αρμενιστάρι είναι μία εκτύληξις ενός κοχλίου, όστις γεν
νάται και εκτυλίσσεται εις τα ρηθέντα παράλια, διορθώνει
την υπάρχουσαν εσφαλμένην ιδέαν λέγων, » Τούτο το έντο
» μον ήθελε κάμει τον Π. Βονάννην να γνωρίση πόσον ηπα
» τήθη διϊσχυριζόμενος ότι δεν υπάρχουν κοχλίαι κυανόχρωοι
» (όστις όμως είναι άξιος συγγνώμης, διότι δεν είδε τούτον),
» και ήθελε τον απαλλάξη από τον κόπον, όπου έκαμεν εις
και το να δώση λόγον διατί, μεταξύ τόσης ποικιλίας χρωμά
» των, τα οποία παρατηρούνται εις τους κοχλίας, δεν υπάρ
» χει, ούτε ημπορεί να υπάρξη το κυανούν, ή γαλάζιον ».
(Βonan. Rur. dell' occh. e della mente. Probl. 35. pag.
366. ed. di Roma 1681).
Περί της αναλύσεως ταύτης ομιλών ο εξακολουθήσας την
συλλογήν του Καλογερά Αββάς Φ. Μανδέλης λέγει » Η έ
και κτη διατριβή του κυρίου Μ. Χαρβούρη μάς παρουσιάζει
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και έν είδος θαλασσίου εντόμου λεγομένου Αρμενιστάρι, περί
τ, του οποίου ο συγγραφεύς πραγματεύεται εμπείρως, και ώς
» βαθύνους φιλόσοφος. Το δοκίμιον τούτο μάς κάμνει επιθυ
και μητας όλας του τας παρατηρήσεις τας αποτεινομένας εις
την φυσικήν ιστορίαν, και τας ανακαλύψεις, όπου έκαμεν
» εις τα εν τη Ελλάδι ταξίδια του. Από τον κάλαμον του

» αξίου τούτου συγγραφέως θέλουν λάβει νέαν λαμπρότητα
» τα ήδη γνωστά και θέλουν είσθαι επωφελή τα κατά πρώ
και τον παρ αυτού δημοσιευόμενα (1). »
Εκ των όσων διέλαβον λοιπόν μέχρι τούδε νομίζω, ότι
έκαστος νοήμων αναγνώστης θέλει συμπαιράνει πως, δικαίω
τώ λόγω, η Ελλάς δύναται να θέση μεταξύ των μεγάλων της
εποχής εκείνης χημικών της Ευρώπης, και τον Κεφαλλήνα
Χαρβούρην, δια τας πολλας χημικας και μεταλλουργικας
γνώσεις του και δια τας μεγάλας του σχέσεις με τους ενδο

ξωτέρους χημικούς του καιρούτου. Και καθείς θέλει συμφω
νήσει μαζήμου ότι η δραστηριότης του πνεύματος με την
οποίαν χαρακτηρίζεται από τας θεωρίας και ανακαλύψεις
του ο Κ. Μάρκος, ο μεγάλος έρως του εις την χημικήν επι

στήμην και ο ακούραστος ζήλος του δια να την δοξάση και
να εκτείνη τα όρια της, είναι τόσαι αναντίρρητοι αποδείξεις,
ότι, εαν ούτος ήθελεν είσθαι εις ταύτας τας εποχας εις τας
οποίας η επιστήμη έλαβε βάσεις στερεωτέρας, και τα μέσα

των ανακαλύψεων είναι ήδη αφθονέστερα, ήθελεν αποβή εις
εκ των σημαντικωτέρων και μάλιστα εξ εκείνων, οίτινες εις
την ιστορίαν των επιστημών αφίνουν λαμπρά μνημεία της
αξίας των.

"»

Αλλά καθ'Τον καιρόν ο Λαβουαζιε, ο Βαρθολλέ, ο Φουρ

κρουας και άλλοι περικλεείς χημηκοι έδιδαν εις την επιστή
μην νέας αναπτύξεις, και προσδιορίζοντες την ονοματολογίαν
αυτής ευκόλυνον την κατάληψίν της, ο Κεφαλλήνιος χημικός
ήτον ήδη εις την παρακμήν της ηλικίας, και αι απαυδησ

1

(1) Ορα εισαγωγή του γ' τόμου της νέας συλλ. Καλογερά,
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μένα νοητικαί δυνάμεις του δεν ήσαν πλέον επιδεκτικαι νέου
ώθησμου. Αι αρχαι με τας οποίας είχε συγγηράσει, κατά
το σύνηθες του ανθρώπου, είχον λάβει τοιαύτην επιρροήν εις
την ψυχήν του, ώστε τον διήγειρεν εις αγανάκτησιν κάθε νε
ωτερισμός τείνων εις το να ανατρέψη καμμίαν από αυτάς.
Εις τούτο δε το φυσικόν ελάττωμα του ανθρώπου, και εις την
δυσκολίαν τήν οποίαν έχουν οι μεγάλοι άνδρες του να πα
ραδέχωνται τας νεωτέρας θεωρίας προτού να επικυρωθώσιν
από την πείραν και από την συναίνεσιν των σοφών, πρέπει
ν' αποδοθώσιν όσα έγραψε και εξέδωκε κατά της λαβου
αζιενής θεωρίας και κατά της διδασκαλίας των Γάλλων
χημικών ,

Η υπόθεσις τού φλογιστού ή φαντασθείσα από τους χημι

κους ούσα ικανή να εξηγή πολλά φαινόμενα των σωμάτων
εθεωρείτο, έως εις τον καιρόν του Λαβουαζιε, ως μία αρχή
αφιλονείκητος. "Οθεν η ακριβής θεωρία του περικλεούς τού
του χημικού ανατρέπουσα την υποθετικήν εκείνην αρχήν των

αρχαιοτέρων του διήγειρε πολλούς να γράψωσι κατα του νε
ωτερισμού τούτου, εκ των οποίων ο θερμότερος υπερασπιστής
του φλογιστου εφάνη ο ήδη γέρων Χαρβούρης.
"Ως νούς όμως εραστής της αληθείας δεν ήργησε να γνω
ρίση την ακρίβειαν των νεωτέρων θεωριών, και δια τούτο,
ώς μάς αναφέρει ο βιογράφος του Κατούλλος, εις τους τελευ
ταίους χρόνους της ζωής του εφαίνετο προδιατεθημένος να
-

κηρυχθή οπαδός αυτών. Αλλά καταναλώσας τας δυνάμεις
του από τους υπερβολικούς κόπους, και ών ήδη προχωρημένης
ηλικίας επροσβλήθη από μίαν πολυχρόνιον ασθένειαν, από
την οποίαν το 1808 Δεκεμβρίου 9 απέθανεν εις την πόλιν
του Παταυΐου δευτέραν πατρίδα του, εγκαταλείψας λαμπραν
φήμην της αγχινοίας του και χημικής του εμπειρίας,
4,

Νυμφευθείς δε εις προχωρημένην ηλικίαν την Κόμισ
σαν Κικιλίαν Βαρβώ - Σοκήν γυναίκα πολλά ενάρετον, α
φήκεν εξ αυτής μίαν μονογενή θυγατέρα στολισμένην με

αξιόλογον ανατροφήν και κληρονόμον των μητρικών και
πατρικών αρετών, την οποίαν είχεν υπανδρεύσει με τον έν
δοξον της χημείας προφέσορα Μελάνδρην όστις μορφωθείς
πρότερον από αυτόν και ωφεληθείς από τας νεωτέρας θεω
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ρίας εγεινε, μετά τον θάνατον του Κ. Χαρβούρη, διάδοχος
και της καθέδρας και της υπολήψεως του περικλεούς πενθε
ρού του. (1),

(1) Ομολογώ πολλάς χάριτας προς την ενάρετον και ευγενή Κυρίαν
Βικτορίαν Μελάνδρη Χαρβούρη θυγατέρα του χημικού μας, ήτις ευηρεστήθη
να με χορηγήση αρκετα βοηθήματα δια την βιογραφίαν του ενδέξου
Πατρός της.
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ΚΟΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ.
: -

Η παιδεία συνημμένη με τα ευγενή της καρδίας αισθή
ματα αποτελεί εν σύνθετον αξιαγάπητον και σεβάσμιον. Ο
άνθρωπος, εις ον παρατηρείται η τοιαύτη ένωσις, φαίνεται
εις την κοινωνίαν έξοχον αντικείμενον, και παύων από την
υλικήν του ύπαρξιν εγκαταλείπει βαθείας εντυπώσεις της κοι
νωφελούς διαγωγής του. Της θεωρητικής ταύτης αληθείας δί
δει πραγματικήν απόδειξιν ή υπόληψις με την οποίαν τιμάται
από τους συγχρόνους ή μνήμη του Ιατροδιδασκάλου Αγγέ
λου Δαλλαδέτσιμα, περί της πολυμαθείας του οποίου δεν ανα
φέρoυσιν οι γνωρίσαντες αυτόν, χωρίς να συνάψωσιν εγκώμια
των προτερημάτων της καρδίας του.
Ο ανήρ ούτος ο θαυμασθείς διά το εγκυκλοπαιδικόν της
μαθήσεώς του και την πολλήν του αγαθότητα εγεννήθη κατα

1752 Φεβρουαρίου 12, εις Αργοστόλιον πόλιν της Κεφαλ
ληνίας παρά του Κόμητος Κωνσταντίνου Δαλλαδέτσιμα και
Στυλιανής Κρασά ών δε ακόμη εις τρυφερωτάτην ηλικίαν
εφέρθη παρά του ιδίου πατρός του εις το εν Παταυίω γυ

μνάσιον των Σαμάσκη δια να διδαχθή εκεί τα εισαγωγικά
μαθήματα.

-

Η φύσις ή πολλάκις φαινομένη τόσον μεγαλόδωρος εις
τινας, όσον παρασταίνεται φειδωλός εις άλλους, επλούτισε τον
νέον Δαλλαδέτσιμα με έξοχον αντιληπτικήν δύναμιν και
με σπάνιον ευαισθησίαν εις όλα τα είδη, ούτως ειπείν, των
ιδεών. Προικισμένος λοιπόν με τοιαύτας φυσικας προδιαθέ
σεις δεν έβράδυνε να διατρέξη το στάδιον της πρώτης μα
θήσεως εις το ρηθέν γυμνάσιον. Πλήρης βαθέων γνώσεων
της ελληνικής, λατινικής, ιταλικής, γαλλικής, και αγγλικής

γλωσσης, ήτον επίσης προωδευμένος εις την σπουδήν των ω
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ραίων γραμμάτων, εις γενικάς αρχάς της μαθηματικής, φυ
σικής και χημείας. Με τοιαύτην δε προετοιμασίαν εξελθών
από το γυμνάσιον κατετάχθη εις τον αριθμόν των μηθητών
του παταυϊνού Πανεπιστημίου.

-

Εις το περίωνυμον τούτο κατάστημα, το οποίον ή μεγα
λοδωρεά της βενετικής Κβερνήσεως είχε πάντοτε πλουτισμέ
νον με ένδοξους άνδρας, ηυτύχησε να λάβη έμπειρους οδηγούς
της περαιτέρω καλλιεργείας του πνεύματός του εις πολλά είδη
γνώσεων. Διδαχθείς την Φιλοσοφίαν από τον περικλεή της
Ιταλίας ηθικολόγον Στελλίνην επροχώρησεν εις την επιστή
μην ταύτην τόσον μεγάλως, ώστε ο καθηγητής Μενεγέλλης

εις τας συντόμους βιογραφικας ειδήσεις του σοφού τούτου
συμπολίτου μας λέγει » Αι πρόοδοι ήσαν έξοχοι, δια το έξο
» χον της αγχινοίας του μαθητού, και της μαθήσεως του
» διδασκάλου (1) ».

Την αυτήν επιτυχίαν αποδείξας εις την τελειοποίησιν του
ως προς τας φυσικας και μαθηματικας επιστήμας, των οποίων
την ακρίβειαν ηγάπα υπερβαλλόντως, αφιερώθη εν τέλει εις
την ιπποκρατικήν σπουδήν σκοπεύων να καταστήση ταύτην
αρχικόν του επάγγελμα. Εφωδιασμένος δε με τόσας πολυειδείς
γνώσεις και βοηθούμενος από τα φυσικά του χαρίσματα διέ
τρεξε με θαυμασίαν ταχύτητα τους διαφόρους κλάδους της
επιστήμης και μετα τέσσαρας χρόνους, αφού εισήλθεν εις
το πανεπιστήμιον, φθάσας εις το τέλος του σχολαστικού στα

δίου, κατά το 1775 έλαβε τον στεφανον της Ιατρικής. (2)
Αλλ' όσον ένας περιωρισμένος νους νομίζει ότι προωδευσεν
εις το μη περαιτέρω, όταν λάβη μικράς τινας γνώσεις της
περιέργου μηχανής του ανθρώπου, ή άλλου τινός αντικειμέ
νου, και τολμηρώς αναλαμβάνει κάθε υπόσχεσιν, τόσον ο με
γαλόνους άνθρωπος συστέλλεται ν' αποδώση εις τον εαυτόν του
καμμίαν αξίαν. Η μεγάλη έκτασις των γνώσεων δεικνύουσα
προς αυτόν την άπειρον έκτασιν της αγνοίας του, και τας

(1) "Ορα Νnovi

"εει

dell' Ι. R. Αccademia di scienze, Ιcttere,

ed arti di Padova νol. Ill. pag. 12.
(2) Βλέπε Μενεγέλλην αυτόθι.
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τυχηράς τροποποιήσεις εις τας οποίας υπόκεινται όσα νομί
ζει ότι ήξεύρει, τον κάμνει πραγματικώς να γνωρίση ότι,

προ πάσης επιχειρήσεως, έχει ανάγκην πολλής πείρας και
αόκνου σπουδής.

".

Εκ τούτου κινούμενος και ο αγχίνους Δαλλαδέτσιμας και
μή ευχαριστούμενος εις όσας είχεν ήδη αποκτημένας γνώ
σεις, απεφάσισε να περιέλθη τας μεγαλοπόλεις εκείνας της Ε
ταλίας, αίτινες εφημίζοντο κατά την λαμπρότητα των επι
στημονικών καταστημάτων και νοσοκομείων, δια να επαυξήση
τας θεωρίας του με πραγματικας αυτοψίας. Αναχωρήσας λοι
πόν από το Παταύίον μετέβη πρώτον εις Βονωνίαν (Βologna)

δια να καταγίνη εις την πρακτικήν υπό την διεύθυνσιν των
εκεί μεγάλων καθηγητών. Εντεύθεν δε, καλούμενος από την

φήμην του περικλεούς Τισσότου (Τissot), επέρασεν εις Παυίαν
και έγεινεν ακροατής αυτού.
Μεταβας ακολούθως εις Φλωρεντίαν ανέλαβεν εις το εκεί
νοσοκομείον της αγίας Μαρίας δώδεκα κλίνας ασθενών, ό
που έδειξεν οποίας χρηστας ελπίδας έμελλε να τρέφη παρ
αυτού η επιστήμη ως προς την αύξησιν των ορίων της. Ευ
χαριστημένος εις όσην ενταύθα είχε κάμει πρακτικήν μετέβη
εις Νεάπολιν δια να συσχετισθή με τους εκεί φημιζομένους
χημικούς, και να γνωρίση τας θεωρίας των. Εκείθεν δε δια
βας εις Ρώμην έμεινεν αυτόθι καιρόν τινά δια να επισκεφθή
τα λαμπρά της αρχαιότητος μνημεία, με τα οποία είχον
παλαιόθεν στολίσει την μεγάλην εκείνην μητρόπολιν οι πολε
μικοίτης κάτοικοι (οι επισωρεύσαντες κάθε πολύτιμον των
-

υποκειμένων λαών, και ανοικοδομίσαντες εν αυτή μεγαλο
πρεπή κτήρια), και να ωφεληθή από την παρατήρησιν των
επιστημονικών αντικειμένων, εξ ών ή μεγαλόπολις εκείνη έ
λαβε νέαν διακόσμησιν μετά την πρόοδον των επιστημών
και τεχνών εις την Ιταλίον.
-

Εις την περιοδίαν ταύτην επιβεβαιών τας θεωρίας δια
της πρακτικής εφαρμογής, ελάμβανεν αφoρμας να συσχετί
ζεται με σοφούς άνδρας και να τιμηθή με την στενήν φιλίαν
των ενδοξοτέρων υποκειμένων, και μάλιστα των φημιζομέ
νων εις τας μαθηματικας επιστήμας. Εκ τούτων δε αρκεί

να αναφέρω τον Βοσκόβιον (Βoscovich) και τους δύο αδελ
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φους Φοντάνας, Γρηγόριον και Φίληκα (1). Επαυξήσας λοι
πόν τον πλούτον των γνώσεών του μετέβη εις την λαμπραν
μητρόπολιν του βενετικού κράτους, όπου έμεινε μετερχόμενος
το επάγγελμα του Ιατρού με μεγάλην υπόληψιν. Αλλ' ενταύθα,

ή φυσική του χαρακτήρος του γλυκύτης, ούτε ή προαι
ρετικη χρηστoτης των ηθών του ισχυσαν να τον φυλάξωσιν

ούτε

αμέτοχον από τα πικρά εκεινα ποτήρια, τα οποία χαρίζει

πολλάκις ή ανθρωπίνη κοινωνία. Η πρόοδος της υπολήψεως
του, και η θερμή υπεράσπισις της παρ αυτού επαγγελλομένης
επιστήμης εκίνησεν ανακτίοντου τα βέλη της καταδρομής,
τα οποία όμως προσκρούοντα εις το σταθερον της ηθικότητος

και το πραγματικόν της αξίας του έμειναν ανενέργητα.
Η ημιμάθεια και ο φθόνος, δύο φαρμακεραι πηγαι των
οποίων τα θανατηφόρα νάματα τείνουσιν εις το να καταξη
ράνωσι κάθε αναφαινόμενον καλόν, παρασύρουν τον ανθρώ
πινον νουν εις γελοίους παραλογισμούς. Οι ημιμαθείς ανί
κανοι να εννοήσωσι τον αμοιβαίον σύνδεσμον των γνώσεων,
και τα αίτια δια τα οποία, και αυταί αι πλέον ακριβείς
θεωρίαι εφαρμοζόμεναι εις την ύλην δεν δύνανται να πα
ραξωσιν ακριβώς τα ελπιζόμενα αποτέλεσματα, καταντούν ευ
κόλως εις φωνασκίας, και τολμούν να καθυβρίζωσιν, όσα
αυτοί δεν καταλαμβάνωσιν οι δε φθονούντες την δόξαν και
πρόοδον των ατόμων μεταβιβάζουσι το μίσος των και εις

τας παρ εκείνων επαγγελλομένας μαθήσεις. Εξ ών εκπηγά
ζουν τα γραφόμενα κατά των επιστημών, και των επωφελών
γνώσεων. Από τοιαύτας φωνασκίας κατατρεχομένη εις την

εποχήν του. Δαλλαδέτσιμα ή Ιατρική, κατεφρονείτο

τόσον υ

πό τινων, ώστε εκηρύττετο ως αναξία να φέρη το όνομα της
επιστήμης. Εμέμφοντο, παρ αυτών αι αρχαίτης ως άστατοι,
και επεριπαίζοντο τα θεραπευτικά της μέσα ως αβέβαια.
Ο ζήλος λοιπόν του πεπαιδευμένου τούτου ανδρός δια την
υπεράσπισίν της, και η πολυμάθεια με την οποίαν απεστό

μονε τους καταφρονητας αυτής, επροξένει μεν τον κοινόν έ

παινον, ερέθιζαν όμως και την ατομικήν καταδρομην κατ'
(1) Ιδε Μενεγέλλην αυτόθι .
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αυτού. Αλλ' εν τέλει η αρετή και αξία του θριαμβεύσασαι
δεν ήργοπόρησαν να βραβευθώσι.
Εκτός της καθημερινής πείρας, ήτις μαρτυρούσα τα προ
τερήματα επηύξανε την φήμην του, δύο πραγματείαι, τας ο
ποίας εξέδωκεν εν Βενετία, εδείκνυον την έκτασιν των γνώ
σεών του. Εις την μίαν αποτεινόμενος προς τον περίφημον
μαθηματικόν Γρηγόριον Φοντάναν λύει το περι τρειών
σωμάτων περιώνυμον μαθηματικόν ζήτημα τ. ε. η τίνι
και τρόπω προσδιορίζεται η γραμμή, την οποίαν διατρέχει έν
» σώμα, ενώ έλκεται ταυτοχρόνως, κατά τους νόμους του
» Νεύτονος, από δύο άλλα σώματα και (1). Η δε δευτέρα ε
πιγράφεται και σκέψεις περί φύσεως διαφόρων δηλητη
-'

"βίων φαρμάκων και διαφόρων άλλων ουσιών. »
Ταύτα αναφέρων και ο κύριος Μενεγέλλης λέγει : •o επιστρέ
το ψας εις Βενετίαν έδωκε βέβαια δείγματα ως προς την έ
ο κτασιν της μαθήσεώς του, δημοσιεύσας δύο συγγραμμάτια

» (opuscoli), τα οποία παρεδέχθησαν από το κοινόν με πολ
λήν εύνοιαν, ο (2)

-

Μετριοφρονών όμως ο τότε πολλά νέος Δαλλαδέτσιμάς ε
ξέδωκε την περί δηλητηρίων πρώτην πραγματείαν του ανωνύ
μως, ήτις κατεχωρήθη εις τον ΙΒ' τόμον της φεραρικής συλλο
γής των επιστημονικών και φιλολογικών συγγραμματίων (3).
Ανωνύμως εξέδωκεν ακόμη και δευτέραν πραγματείαν περί
της αυτής ύλης, ήτις ειναι εξακολούθησις της πρώτης, και
την οποίαν κατεχώρησαν εις τον ΙΓ' τόμον της αυτής συλ
λογής (4), Εγνωρίζετο όμως παρά πάντων ότι ο συγγρα
φεύς των σοφών τούτων πραγματειών ήτον ο Κόμης Δαλλα
δέτσιμας, και δια τούτο εις τον κατάλογον των συγγραφέων,
τον ευρισκόμενον εν τώ 15. τόμω σελ. 214 αποδίδονται ρη
τώς προς αυτόν.

(1) Η πραγματεία αύτη εξεδόθη παρα του Κόμ. Δαλλαδέτσιμα λα
τινιστί κατα το 1780 εν τη τυπογραφία του Ιωσηφ Μπιάγκη.
(2) "Ορα Μένεγέλλην αυτόθι .
(3) Σελ. 45 μέχρι της 102. Βενετ. 1781 εις 4.
(4) Σελ. 75, μέχρι της 146.
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Εις την εισαγωγήν του ΙΒ' τόμου της ρηθείσης συλλογής
αναφέρων περί της πρώτης πραγματείας ο πεπαιδευμένος Αβ
βάς Αντώνιος Μελόνης λέγει : " το επόμενον συγγραμμάτιον
", δεν φέρει το όνομα του συγγραφέως. Η μετριοφροσύνη του
», συγγράψαντος μάς αφαιρεί την περίστασιν του ν' αποδώσω
» μεν προς αυτόν τον έπαινον, όπου κατά πάντα λόγον τον

•, πρέπει, δια τας ωραίας, νέας, και θεμελιώδεις σκέψεις τας
» οποίας μάς δίδει περί δηλητηρίων. Τοιουτοτρόπως αυτός
o, διασαφίζει θαυμασίως μίαν ύλην πραγματευθείσαν ήδη
» από τον τεχνικόν κάλαμον του περικλεούς Αββά Φίληκος
σ, Φοντανα, και μάς κάμνει να ιδωμεν πόσον είναι βαθύς
σ, εις την φυσικήν και ιατρικήν επιστήμην. Πόσον φώς δεν
ο χρεοστώμεν ημείς εις τας παρατηρήσεις του Φοντάνα !

» και πόσας χάριτας δεν ομολογούμεν, προς τον ακούραστον
ο ανώνυμον, όστις μάς τας παρασταίνει, ούτως ειπείν, εις
•, μίαν μόνην στιγμήν όψεως! από αυτόν, όντα ακόμη εις
και τρυφεραν ηλικίαν, περιμένομεν νέα και έτι μάλλον επωφελή
» προϊόντα, προς βοήθειαν της ανθρωπότητος.»
Εις δε την εισαγωγήν του ΙΓ', τόμου (σελ. ιγ) ο αυτός
Μελόνης ομιλών περί της δευτέρας πραγματείας λέγει » Το

» δεύτερον συγγραμμάτιον είναι μία εξακολούθησις των σκέ
ι, ψεων περί των διαφόρων δηλητηρίων, και άλλων τινών

» ουσιών κτλ. περί ών εντίμως ώμιλήσαμεν εις τον προη
το γούμενον τόμον. Μετά τας οποίας εκφράσεις μας, ήθελεν

•, είσθαι περιττός κάθε λόγος, και μάλιστα, αφού ο αγχινού
•, στατος ανώνυμος νέος επιμένει να φυλάττητα άγνωστος,

ν, και θέλει είσθαι, έως ότου δεν συγχωρεί να γίνη λόγος
ο περί αυτού ».

-

"

, "

Κατά δε το 1784 εξέδωκεν εις Νεάπολιν και σκέψεις τι
το ν ας καθ' ας προσδιορίζεται η παράμετρος των
το κονικών τομών και, εις είδος επιστολής διευθυνομένης
προς τον πρίγγιπα του Μαρτσάνου (Μarzano) Οράτιον Λαν
τσελλότην, ήτις κατεχωρήθη και εις την εγκυκλοπαιδικήν ε
φημερίδα της Βενετίας των 1784 εν μηνί Ιουνίω (1).
(1) σελ, 102.

μέχρι

των 117.
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Το ακόλουθον έτος εξέδωκε πάλιν εις είδος επιστολής προς
τον Αββάν Ιωσήφ Τοάλδον καθηγητήν της Αστρονομίας,
την λύσιν και εφαρμογήν του γεωμετρικού προβλήματος
ο Περί τω ν φ α ι ν ο μ έ ν ω ν της κινήσεως πολλών σω
o, μάτων ή νωμένων μεταξύ των δια μέσου αλι γί
o, στων και αβαρών ραβδων, τα οποία αναγκάζον
νο ται να κινώνται εντός δύο αυλακωμάτων υπε
και κλινόντων προς άλληλα ο.
Ο Γάλλος μαθηματικός Δαλλαμβέρτιος εφαρμόζων ευτυχώς
την γνωστήν αρχήν του της δυναμικής εις το πρόβλημα τούτο
περιορίζει την θεωρίαν του εις την περίστασιν καθ' ην εν
- -

μόνον εκ των ηνωμένων σωμάτων ήθελεν είσθαι ηναγκασ
μένον να κινήται εις αυλάκωμα, το οποίον να παραλλάσση
ακαταπαύστως την κίνησιν του σώματος και επομένως εκείνην

του όλου συστήματος. Αλλ' ο Κεφαλλήνιος μαθηματικός Δαλ
λαδέτσιμας επεκτείνων την εφαρμογήν της δυναμικής αρχής
εις πολλά σώματα θεωρεί το πρόβλημα εις περιστάσεις κατά
τας οποίας αποβαίνει πολύ δυσκολώτερον, διότι, εκτός των

εμποδίων των ράβδων, η κίνησις του συστήματος

των σω

μάτων υποφέρει παραλλαγάς και από εξωτερικά κωλύματα,
τα οποία απαντά εν ή περισσότερα τούτων των σωμάτων (1).

Του δυσκολωτάτου τούτου προβλήματος την λύσιν αναφέ
ρουσα ή εν Παταυίω εκδιδομένη εφημερίς της ιταλικής φι
λολογίας εκφράζεται τοιουτοτρόπως: ο Εις την γενικήν λύσιν,
ο, όπου αυτός (ο Δαλλαδέτσιμας) μάς δίδει, καθώς και εις

ο την εφαρμογήν τήν οποίαν κάμνει εις διαφόρους περιστά
οι σεις δι εννέα πορισμάτων, δεικνύει ο συγγραφεύς μεγάλην
οξύνοιαν, και τοιαύτην εμπειρίαν υπολογισμού, την οποίαν
και ημείς δεν δυνάμεθα ν' ακολουθήσωμεν εις την αναφοράν
9)

ταύτην, Ειδοποιούμεν μόνον ότι εις το έκτον πόρισμα, εις

ρο ο υποθέτει την επιταχυντικήν (acceleratrice) δύναμιν ίσην
νο με το μηδέν, ο γενικός του τύπος μεταμορφούται εις τον

ο προβαλλόμενον παρά του Βοσσέτου (Βossut) εν τω τρίτω
,

ν

-

(1) "Ορα εφημ. της Ιταλικ φιλολογ. Δαρίου, εν Παταυίω 1811. Τομ.
ΚΗ'. σελ. 73,

*»

.

.

. . .

.

-

-

-

-
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τομη των υπομνημάτων των δημοσιευθέντων υπο της εν Πα
ο ρισίοις βασιλικής ακαδημίας των επιστημών, υπό τον τί
το τλον ο ύπομνήματα κτλ. "Οπου ο κύριος Βοσσέτος, δια
ο μιάς μεθόδου διαφόρου ταύτης του συγγραφέως, δίδει την
η λύσιν της ιδίας περιστάσεως του παρόντος προβλήματος (1).
Αι εκδοθείσαι αύται πραγματείαι εσύστησαν τόσον τον
νέον Δαλλαδέτσιμα εκτός και εντός του βενετικού κράτους,

ώστε, ενώ πολλαι ακαδημίαι τον ανεκήρυττον μέλος των ή
Βουλή έστρεψε προς αυτόν την προσοχήν της. Το πολιτικόν
τούτο σώμα συγκροτούμενον πάντοτε από έξοχα της Βενετίας
υποκείμενα, κεκοσμημένα με μεγάλην πολιτικήν φρόνησιν και
με σοφίαν πολλήν (την οποίαν δεικνύουσιν εναργέστατα αι
βάσεις, εφ' ών έστηρίζετο Δημοκρατία τόσον μεγάλη και πολλά
των κυβερνητικών μέτρων, δι ών διευθύνετο) εγνώριζεν ακρι

βώς πόσην επιρροήν έχει εις την πρόοδον της παιδείας ο
ηθικός και νοητικός χαρακτήρ του καθηγητού. Ωδηγείτο
λοιπόν δια τούτο εις τας εκλογάς του από την κοινήν φήμην
των υποκειμένων εις τα οποία παρέδιδε την διδασκαλίαν
της νεολαίας. Και καταλαμβάνον την δύναμιν της πείρας,
και το αποτέλεσμα της σεβασμιότητος του διδασκάλου εσυ

νήθισεν απ' αρχής να παραδίδη τας καθέδρας εις άνδρας,
οίτινες, μεταξύ των άλλων προτερημάτων, έπρεπε να έχωσι
και το αιδέσιμον της ηλικίας .

"Οθεν η νεαρά ηλικία του Κόμητος Αγγέλου ήθελεν είσθαι
βέβαια εν κώλυμα ισχυρόν, προς κυβέρνησιν τόσον προσεκτι
κήν εις τα ειρημένα, του να τον υψώση εις την έντιμον θέ
σιν του καθηγητού. Αλλ' αποβλέψασα μάλλον εις την κοινήν

της παιδείας του φήμην και εις την σταθεράν του ηθικότητα,
μολονότι έβλεπεν αυτόν εις την νεανικήν ηλικίαν των τριά
κοντα ετών, κατα . το 1786 τον ενεχείρισεν εις το εν Πα
ταυίω πανεπιστήμιον την καθέδραν της Ιατρικής "Υλης (Μa
teria Μedica). ... Αφορώντες εις την αρχαιοτάτην συνήθειαν,
o, λέγει ο Μενεγέλλης, ο νέος καθηγητής ήτον εν είδος εξαι
και ρέσεως του κανόνος, επειδή μόλις είχεν ολίγον τι πλείον

(1) Βλέπε εφημ. Δαρίου αυτοθι.
16
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των

τριάκοντα ετών. Αλλ' εις τούτον εθεωρήθη ως πράγμα

.. χρεωστικόν, ως διατρέξαντα πολύ διάστημα εις ολίγον
καιρόν, (f)
Αναλαβων λοιπόν ο ένδοξος συμπολίτης μας την διδασκα
λίαν της πολεμουμένης επιστήμης εξεφώνησε λατινιστί ένα
εύγλωττον και πολυμαθή λόγον, υπό τον τίτλον . Περί δι
δασκαλίας αντιδότων». Εγγίζων δε εν πρώτοις εις
τούτον τα παρά των ημιμαθών λεγόμενα κατα της Ιατρικής,
ηκολούθησεν ένα δρόμον παντη διάφορον από τον συνήθη
εις τους απολογιστάς.

Μακράν από του να μιμηθή εκείνους, οίτινες καταχρώμε
νοι τα ρητορικά σχήματα της σχολής πλέκουσιν εγκώμια

της επιστήμης, όπου αναδέχονται να διδάξωσε, και αποσιω
πωσι τας ατελείας της, αυτός δεν ηρνήθη ότι η Ιατρική, με

όλας τας ερεύνας της, δεν έφθασεν ακόμη εις το να γνωρίση
τα αρχικά στοιχεία εξ ών σύγκεινται τα αντίδοτά της εις
τας ασθενείας, και κατά ποίους νόμους ενεργούν. Αλλ' ενώ
ώμολόγησεν ειλικρινώς τας αμφιβολίας της, ρέψας εν φιλοσο
φικόν βλέμμα και εις τας άλλας επιστημονικας έρευνας του

ανθρωπίνου νοός, απέδειξεν ότι ουδεμέα των επιστημών δεν
είναι τόσον απλή και τόσον σαφής, όπου να μην ήναι επί
σης μέτοχος αβεβαιότητος, και να μην περικαλύπτεται, κατά

το μάλλον και ήττον, από σκότος. Με διάφορα παραδείγματα
εκ των υψηλοτέρων κλάδων της μαθηματικής απέδειξεν ότι
και εις ταύτην (αν και δια την ακρίβειαν του αντικειμένου
της θεωρήται ως επιστήμη εναργεστάτη) δεν λείπουσιν αι
φιλονεικέαι. Επαναστρέφων δε εις την Ιατρικήν με μεγάλην

εμπεερίαν θεωρεί τα μέσα διών δύναται να προσβάλη τα
διάφορα είδη των ασθενειών και την βεβαιότητα των απο
τελεσμάτων των ιατρικών της αντιδότων. Επαριθμεί τους
λόγους δια τους οποίους και η Ιατρική πρέπει να θεωρήται
επιστήμη, καθώς και πολλαι άλλαι γνώσεις φυσικαί .
Με μεγάλην πολυμάθειαν και ισχυράς αποδείξεις εξηγεί
την φαινομένην ανωμαλίαν ώς προς τ' αποτελέσματα των ια

(1) Βλέπε αυτόθι.
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τρικών. Παρατηρεί τάς αιτίας διά τας οποίας δεν παρά
γουσιν εις εκαστον άτομον τα αυτά γινομενα. Θεωρών δε
ως πρώτιστον αίτιον την επιρροήν της ιδιοσυγκρασίας, της

προδιαθέσεως, και του επικρατούντος φυσικού χαρακτήρος ε
κάστου ασθενούς, παρασταίνει την μεγάλην ανάγκην του να

υπολογίζηται όλα ταύτα ο Ιατρός, και ότι με μεγάλην φρό
νησιν πρέπει να εφαρμόζη εις την θεραπείαν, όχι μόνον τα
αμφίβολα, αλλά και αυτά τα βέβαια των ιατρικών. Τελευ
ταίον αποδεικνύει, δια παραδειγμάτων πολλών, πόσον είναι
επικίνδυνον εις την Ιατριακήν το να παραδέχηται ώς βέ
βαιον αντίδοτον εν ιατρικόν, διότι ώς τοιούτον το μαρτυρεί,
ή το μετεχειρίσθη με επιτυχίαν περίφημός τις Ιατροδιδάσκα
λος. Εκ τούτων δε απάντων συνάγει την χρείαν της βαθείας
σπουδής των αντιδότων, της από την πείραν οδηγίας, και
τής ακριβούς ερεύνης του φυσικού χαρακτήρος του πάσχον
τος, πρό πασης εφαρμογης.

Η λεπτομερής ανάλυσις του πολυμαθούς τούτου λόγου ήθε
λεν επεκτείνει υπέρ το δέον την διήγησιν. "Οθεν περιοριζό
μενος εις τα ολίγα ταύτα τελειόνω την περί αυτού θεωρίαν
μου με τους εξής λόγους του πεπαιδευμένου καθηγητού της

1'ατρικής Ιακωμμίνη (Giacommini (1)) ο Ο Δαλλαδέτσι
o, μας (λέγει) με την απλότητα εκείνην, ήτις στολίζει τα
ο συγγράμματά του, και με την ορθότητα του συλλογίζεσθαι,

ι, δια της οποίας πάντοτε διεκρίθη, παρέστησεν εις όποιον
•, σκότος, εις πόσην αβεβαιότητα, και εις οποίας δυσκολίας
% και

εύρίσκεται ακόμη

ή

επιστήμη, Επαρίθμησε

τας

πολλάς

πηγας της, απατης, και με τολμηράν, αλλ' εν ταυτω και
ο, αγχινουστάτην επιδεξιότητα εσύναξε την ανάγκην της προ

ο σεκτικής και βαθείας σπουδής των αντιδότων. ο
(1) Ο σοφός ούτος καθηγητής ο τιμών, δια της πολλής φήμης του το
εν Παταυίω πανετιστήμιον, ευηρεστήθη να με χορηγήση, εκτός των άλλων
ειδήσεων περί του Κ. Δαλλαδέτσιμα, και της αναλυσιν των Ιατρικών του
συγγραμμάτων, τα οποία δύναται αξίως να εκτιμήση. Ομολογώ λοιπόν

προς αυτόν πολλάς χάριτας δια την καλοσύνην του ταύτην τού να με συν

δράμη εις την έκθεσιν των προτερημάτων του ενδόξου Κεφαλλήνος ,
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Ο λόγος ούτος τυπωθεις εν Παταυίω, κατά το αυτό έτος,
ανηγγέλθη υπό των επιστημονικών εφημερίδων με πολλούς
η

"

"

"

ν

ρι

/

Ο

2

θ

θ

/

επαίνους. o Η ομιλία αύτη (λέγει ή εν Πίση εκδεδομένη

ο εφημερίς των πεπαιδευμένων) ούσα πλήρης λατινικής γλα
••

φυρότητος και φυσικής πολυμαθείας φέρει, τιμήν και προς

ο τον συγγραφέα, όστις την συνέταξε και προς τον τόπον

.. εις ον ελέχθη, μολονότι περιώνυμον. οο (1)

Η δε των φιλολογικών ειδήσεων εφημερίς της Φλωρεντίας
εκφράζεται περί αυτού τοιουτοτρόπως: o Ο κύριος κόμης Δαλ

.. λαδέτσιμας δεν είναι μόνον ένας σοφός Ιατρός, αλλά και
"",

ένας

μαθηματικός

εμπειρότατος

και πολυμαθής. Ο λόγος

.. ούτος ο γεγραμμένος με ευγλωττίαν λατινιστί ήθελεν είσθαι
.. προς ημάς μία απόδειξις, και όταν άλλο τι δεν υπήρχε .
ο Γνωρίζει, ως ισχυρός νους, την φύσιν της επιστήμης, την

οποίαν ήδη αναλαμβάνει να διδάξη ηξεύρει τους ελέγ
νοχους όπου της κάμνουν, και η πρώτητου φροντις είναι να
το ομολογήση ειλικρινώς ό, τι αυτός κρίνει περί τούτου, και
.. να παραστήση την όψιν υπό την οποίαν την βλέπει. Αυτός
την ελευθερόνε από τας κατηγορίας εκείνων, οίτινες την
εγκαλουσιν ως αβέβαιον και απατηλήν, όχι με φλυαρίας,
., αλλά με λόγους όχι ως άνθρωπος προκατειλημμένος, αλλ'
•, ως έμπειρος δοκιμαστής, όστις δίδει ως χρυσόν, ό,τι είναι
χρυσός, και εκτιμά δικαίως, ό, τι δεν είναι τοιούτον... (2)
"Ο έρως του ιδίου επαγγέλματος και το γενναίον αίσθημα
της επιθυμίας του κοινού καλού είναι δύο ελατήρια, τα ο
ποία σύρουν τας ευγενείς ψυχας εις αγώνας ακαταπαύστους,
χωρίς απόβλεψιν υλικής απολαύσεως, ή χωρίς δευτερεύοντα
σκοπόν. Είναι δύο καθαραι πηγαι εκ των οποίων εξάγονται
άφθονοι ωφέλεια της κοινωνίας, και αποκαθιστούν πολυσέ
βαστα τα άτομα εις τας καρδίας των οποίων εμβασιλεύουσι
τοιαύτα υψηλά αισθήματα.

Από τα δύο ταύτα σταθερά προς αυτόν προτερήματα κι

νούμενος ο σεβαστός μας συμπολίτης, αφ' ής ώρας ανέλαβε
(1) "Ορα τόμον ξS. σελ. 303, έτος 1788.
(2) Βλέπε τόμον ώ. σελ. 151 τω αυτώ έτει.
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την καθέδραν αφιερώθη με ακούραστον ζήλον εις το να κα

ταστήση, όσον ήτον δυνατόν, καταληπτοτέραν και στερεωτέ
ραν την επιστήμην του.
Αναγκασμένος να δώση εν κείμενον προς τους μαθητας
έδειξε τωόντι πόσον ηγάπα την πρόοδον εκείνης και πόσον
μεγάλη ήτoν ή επιθυμία του δια να διευθύνη την σπουδά
ζουσαν νεολαίαν εις τας πηγας της ορθότητος.
Είναι γνωστόν εις τους ειδήμονας ότι η βιβλιοθήκη των
Τατρών προβάλλει ως κείμενα παραδόσεως της Ιατρικής "Υλης
μέγαν αριθμόν συγγραμμάτων, τα οποία με υποσχέσεις επι
δεικτικας, γενικώς μεν, τάζουν να διδάξωσιν ιατρικ α έ
ξοχα, κ α ι αντίδοτα αλάνθαστα, εις δε την ιδιαιτέ
ραν πραγματείαν ενός εκάστου ιατρικού αποδίδουσιν εις αυτό
πολλας και μεγάλας θεραπευτικας ενεργείας. Αλλ' ή φυσική

αυστηρότης της κρίσεως του Δαλλαδέτσιμα επαυξηθείσα από
την άοκνου και βαθείαν σπουδήν εις τας φυσικας και μαθη
ματικας επιστήμας (των οποίων τον έρωτα διετήρησε θερμώ
τατον μέχρι γήρατος) τον κατέστησεν, ούτως ειπείν, σκεπτικόν
εις τας ιατρικάς υποθέσεις, και δυσκόλως υποτασσόμενον εις
την αυθεντείαν των συγγραφέων.
"Η πειρα συνωδευμένη παρ αυτού με
-,

"

ψ

και

9

μ'

ι

όμμα

ανιχνευτικόν
ν

των φαινομενων εις τας αρρωστιας, τον εκαμε να παρατη

ρήση ότι όλαι αι πομπώδεις υποσχέσεις των βιβλίων της
Τατρικής "Υλης αποδεικνύονται πολλάκις ψευδείς εις την κλί

νην του ασθενούς. Εγνώριζεν, ότι τα πάθη της θαυμασίας
μηχανής του ανθρώπου, όντα φύσει πολυειδή και πολύπλοκας
τροπολογούνται μυριοπλασίως από εσωτερικάς και εξωτερικά,
αιτίας εις έκαστον άτομον, και δια τούτο δυσκόλως δύ

νανται να αναχθώσιν εις γενικούς και σταθερούς κανόνας
θεραπείας.

Εκ τούτων δε κινούμενος, και αγαπών την υπόληψιν της
επιστήμης εζήτησεν ώς κείμενον της διδασκαλίας του ένα συγ

γραφέα, όστις να δίδη εις τους σπουδαστάς τα ασφαλέστερα
θεραπευτικά μέσα, και να παρασταίνη ειλικρινώς τα αληθή

όρια μιας μαθήσεως τόσον αναγκαίας, χωρίς να αφαρπάζη
την εισέτι άπειρον νεολαίαν με υποσχέσεις ανεκπληρώτους και
πολλάκις επιβλαβείς εις την πολύτιμον ύπαρξιν του ανθρώπου.
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Ειδήμων πολλών γλωσσών και αναγινώσκων διαφόρους
συγγραφείς παρετήρησεν ότι το περί Ιατρικής "Υλης σύγγραμ
μα του Γυλιέλμου Κούλλεν, μεταξύ των ελλείψεών του, είχε
-ν

'

-»

4.

->

η

ν

Δ'

τ'

τα περισσότερα επιθυμητά προτερήματα. Εύρεν ότι ο καθηγη
της ούτος του Εδεμβουργικού πανεπιστημίου υπόσχεται ολι

γώτερον και είναι πλέον επιρρεπής εις το ν' αμφιβάλλη,
Κρίνων λοιπόν το σύγγραμμα τούτο ώς το αξιολογώτερον
των μέχρι τότε γνωριζομένων, επεχειρίσθη αμέσως την εκ
του αγγλικού εις το ιταλικόν μετάφρασίν του αναπληρών τας
ελλείψεις του, διασαφίζων τα σκοτεινά μέρη, και διορθόνων
τα εσφαλμένα. Πόσην δε πολυμάθειαν, και ποίαν ιατρικήν

εμπειρίαν έδειξεν εις τας κριτικάς του σημειώσεις, θέλουν βε
βαιώσει τον αναγνώστην μας οι πολλοί έπαινοι με τους ό
ποίους αναφέρεται υπο των ειδημόνων ή μετάφρασις αύτη,
την οποίαν ούτω πλουτισμένην εξέδωκε κατά το 1793 εν τη

τυπογραφία του εν Παταυίω ιερογυμνασίου (seminario) εις
δύο τόμους ογδόου σχήματος.
Εκθέτουσα την περιληπτικήν περιγραφήν της μεταφράσεως
ταύτης ή φιλολογική εφημερίς της Μάντουας λέγει: ,, Ο ευ
ο γενής καθηγητής του Πατανίου ωφέλησεν αξιοσημειώτως

και την ιατρικήν της Ιταλίας όχι μόνον επιχειρισθείς την με
τάφρασιν εις την ημετεραν γλώσσαν της πραγματείας του

ο»

ο περιφήμου Ιατροδιδασκάλου Κούλλεν, την οποίαν ήδη α
ι, ναγγέλλομεν, αλλ' επαυξήσας αυτήν με πολλάς αξιολόγους
.. σημειώσεις, αίτινες χρησιμεύουσιν εις το να διορθόνωσι και
ο, να διασαφίζουν επί μάλλον τας ύλας τας οποίας επραγ
το ματεύθη ο Αγγλος συγγραφεύς. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
., Ημείς δε λέγομεν προς τούτοις ότι αυτός εξετέλεσε τα πάντα
-, με πολύν ευκρίνειαν, πολυμάθειαν, και εμπειρίαν, καταστή
Αν

σας την μετάφρασιν του πολυτιμοτέραν του πρωτοτύπου, και
το σχηματίσας σχεδόν εν νέον σύγγραμμα... (1)
Ο μεμψίμοιρος Ιωάννης Ραζόρης, όστις, ως παρατηρεί
ο κύριος Ιακωμμίνης, δεν αναφέρει τους συγχρόνους του,

ειμή δια να δημοσιεύση τας απάτας των και να θεατρίση τα
(1) Τομ. Β. σελ. 399, έτος 1793.
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λάθητων, γράφων περί της μεταφράσεως ταύτης και μή δυ
νάμενος ν' αρνηθή την αξίαν του συμπολίτου μας περιωρίσθη
μόνον εις το να ειπή: » ότι αυτός έπνιξε το κείμενον
με την πληθύν τών σημειώσεων ». Ταύτην δε την
φ

9

ρ

ρ

"

κή

w

Λ.

χ

γνώμην επικρίνων ο είρημένος καθηγητής λέγει: ο,"Αλλος

το τις δικαιότερος ήθελεν είπεί ότι Δαλλαδέτσιμας έλαβεν ώς
το πρόφασιν την μετάφρασιν του Κούλλεν δια να δώση εν
το πρωτότυπον σύγγραμμα μεταμορφόνων αυτήν δια των ση
το μειώσεων. Τόσαι ήσαν αι γνώσεις τας οποίας επρόσθεσεν ε
και κείνος, και αίτινες ελειπον απο το κείμενον. Τόσαι αι
)» διασαφήσεις, και, αι συχναι διορθώσεις των σφαλμάτων εις
., τα οποια ειχε πεσει ο συγγραφεύς. Ολιγώτερος κοπος η
9) θελεν είσθαι βέβαια το να συνθέση απ αρχης εν συγγραμμα
ο Ιατρικής "Υλης. Και αν αυτός δεν το έκαμεν εις τι άλλο

ήθελεν αποδοθή, ειμή εις λόγον μετριοφροσύνης, δια την ο

ποίαν, υπό το όνομα του περικλεους Βρετανού συγγραφέως,
ο» έθεσε τους καρπους εκείνους της παιδείας του, οίτινες ήθε

το λαν είσθαι αρκετοί να δοξάσωσι μεγάλως το όνομάτους
Κατά τον ίδιον Ιατροδίδασκαλoν Ιακωμμίνην ή μετά
φρασις του Δαλλαδέτσιμα ήτον ακαταπαύστως εις τας χείρας
τωυ πρακτικών Ιατρών μέχρι των τελευταίων τούτων χρόνων,
εις τους οποίους αι πρόοδοι της χημείας, η επιστοφή εις τας
βεβαίας πηγας της πείρας, η κριτική φιλοσοφία ή υπό της

ιδίας πείρας παρεισαχθείσα έθεσαν την επιστήμην της Ια
τρικής "Υλης εις βάσεις στερεωτέρας. Η αποδειχθείσα αύτη
αξία εσύσταινε τον νέον καθηγητήν προς τους μαθητας, αλλ'
εις την ευγενή ψυχήν του, αυτοί έμελλον να παρατηρήσωσιν
αρετάς τοιαύτας, ώστε να προσκολληθώσιν ισχυρώς με αυτόν,
Εις τας τρυφερας των νέων ψυχας, οίτινες πρωτοεμβαίνου
σιν εις το πολύμοχθον των επιστημών στάδιον, μή υπάρχουσα
ακόμη η αφιερωτική εκείνη κλίσις του σπουδάζειν, ήτις γεννά
ται, ολίγον κατ' ολίγον, δια της καταλήψεως, είναι ανάγκη
εξωτερικών και ισχυρών ελατηρίων τα οποία να τους σύρουν
εις την σπουδήν, και να τους ελαφρύνωσι τους κόπους. Ούτε
ή αυστηρότης των διαταγμάτων, ούτε η επίφοβος σοβαρότης
των διευθυνόντων, ούτε ή πληθύς των ώρων της παραδόσεως
ισχύουσι τόσον εις την εκπαίδευσιν της νεολαίας, όσον την

248

ελκύει εις το να αναλαμβάνη ευχαρίστως τους κόπους και
να προοδεύη θαυμασίως, ή πληροφορία των σπουδαστών προς
τους καθηγητας, και η αγάπη τούτων προς εκείνους. Τοιού
τον τωόντι αποτέλεσμα επέφερεν η φιλική σχέσις μεταξύ του
Κόμητος Δαλλαδέτσιμα και των μαθητών. Η φυσική του
χαρακτήρος του γλυκύτης, ή αγαθότης της καρδίας του, η ευ
γένεια

και πραότης των τρόπων,

η

ευπροσηγορία

και

ταπει

νοφροσυνη του, συναπτομενα παρ αυτου με οικειοτητα μη υ

περβαίνουσαν τα όρια της μετριότητος, και με βάσιμον παι
δείαν, τον κατέσταινον μεταξύ των μαθητών του αντικείμενον
αγάπης και σεβασμού. Εκ του άλλου, προικισμένος ο ενά
ρετος και σοφός συμπολίτης μας με κοινωφελή προτερήματα
της καρδίας, εραστής θερμός της προόδου των γνώσεων και
εξαπτόμενος από ζήλον του ν' αποβή ταχύτερον ωφίλιμος προς
την αγαπώσαν αυτόν νεολαίαν, εκτός της εκλογής των αξίων

συγγραφέων, αφιέρoνεν όλον του τον πολύτιμον καιρόν εις την
ευμέθοδον διδασκαλίαν, εις την σαφεστέραν ανάπτυξιν της

πραγματευομένης ύλης, και εις την έκθεσιν των συγγραμμά
των, τα οποία έλειπον έως τότε από την επιστήμην.

"Ητον δε αξιοπαρατήρητον να βλέπη τις τον καθηγητήν
Δαλλαδέτσιμα καταστήσαντα και αυτήν την μερικήν του οί
κίαν άμισθον σχολήν, όπου εξώδευε και τας ώρας της ανέ
σεώς του, δια να λύη των μαθητευόντων τας απορίας, ή δια
να διδάσκη τους πτωχοτέρους αυτών.
Εκ των ειρημένων αρετών της ψυχής του κινούμενος

εζήτησε και επέτυχε παρα της Κυβερνήσεως την σύστα
σιν ενός Μουσείου πλουτισμένου από μεταλλικας, φυτι
κας, και άλλας διαφόρους ουσίας, δια να έχωσιν οι νέοι
υπ' όψιν όσα εμβαίνουσιν εις την κατασκευήν των φαρμά
κων (1). Και μη ευχαριστούμενος εις τον τρόπον καθ'
όν έθεώρησαν τινές την δύναμιν των ιατρικών, καταφρονών
τους κόπους των πολλών του ασχολιών, κατεγίνει επιμόνως
εις την εύρεσιν ενός δρόμου οδηγούντος εις την αληθή γνώ

(1) "Ορα αυτόθι Μενεγέλλην,

-

-

-
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ν

σιν των δυνάμεων αυτών χωρίς φόβον του να υποπέσωσιν
εις απάτην.

- .

Περί της ύλης ταύτης δε συνέταξεν εν πολύτιμον συγγραμ
μάτιον, το οποίον τελειοποιήσας δια της συνεχούς παραδόσεως
3 κ. Ρ
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w
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ν

εξέδωκεν εις Βενετίαν, κατά το 1813, εις ένα τόμον σχήμα

τος ογδόου, υπό τον τίτλον ο Περί δυνάμεως ιατρικών
ορθώς εξεταζομένων, και το οποίον, ώς θέλομεν είπεί,
εδέχθη από το δημόσιον με εγκωμιαστικας εκφράσεις.
η, Η δημοσία διδασκαλία (λέγει ο κύριος Μενεγέλλης), τα
.. συγγράμματα, τα οποία συνέταττε, δεν ήσαν αι μοναχαι

.. ασχολία του ανδρός εκείνου του ανεκφράστως ενεργητικού.
.. Ολος καρδία δια την ωφέλειαν των νέων, έχαιρε να ενα
σχολήται με αυτους και εντός της οικίας του ...

Ταύτα γνωριζόμενα παρά πάντων εγεννούσαν εις τας ευ
αισθήτους ψυχάς των σπουδαστών τρυφερά ευγνωμοσύνης αι
σθήματα, αφιέρωσιν εις τα παρ εκείνου διδασκόμενα, και
επομένως πρόοδον βεβαίαν. Εκίνουν εν συντόμω την προς
αυτόν κοινήν υπόληψιν και τους δημοσίους επαίνους των

σπανίων της καρδίας του προτερημάτων, εκ μέρους των αγα
πώντων τα καλά.

.. Ο καθηγητής Δαλλαδέτσιμας, (λέγει η εφημερίς της , ταλικής φιλολογίας, αναγγέλλουσα το ρηθέν σύγγραμματου)

.. προσηλωμένος σταθερά εις το να επεκτείνη τα όρια της ε
ι, πιστήμης εις ην αφιερώθη, και εις το να επιταχύνη εν
ταυτό τας προόδους της σπουδαζούσης νεολαίας, την οποίαν
ο ή κυβερνητική φρόνησις ενεμπιστεύθη προς αυτόν δια την
.. μάθησιν της Ιατρικής "Υλης, δεικνύει ακουράστως και με
29
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ευγενή αφιλοκέρδειαν, τάς μεγαλητέρας φροντίδας, και τον
δια ν απολαύσωσιν οι μαθηταί του,

και ενεργητικώτερον ζήλον

.. κατά το δυνατόν, τους μεγαλητέρους καρπούς των γνώσεων

του και της διδασκαλίας του. Οι σπουδασταί του τωόντι
και αισθάνονται με χαραν και ομολογούν με ευγνωμοσύνην τα
ευτυχή αποτελέσματα τόσων ευνοϊκών φροντίδων αφιερω
μένων προς ωφέλειάν των υφ' ενός καθηγητού, όστις δεν
ο φείδεται ούτε κόπων, ούτε ασχολιών δια να τους εκπαι

•,

•,

ο δεύση φιλικώς, Δια την ωφέλειάν των αυτός εξέδωκε και
ο το συγγραμμάτιον περί ου διαλαμβάνομεν συγγραμμά
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ο τεον γεγραμμένον εις πεπαιδευμένην γλώσσαν του Λα
νοτίου ο (1).

ετα τους δικαίους τούτους επαίνους, τους οποίους κάμνει
προς τον Δαλλαδέτσιμα, θεωρούμενον ώς ευεργετικόν καθηγη

την, ο καταχωρήσας το άρθρον τούτο εις την ρηθείσαν εφη
μερίδα, μεταβαίνει εις την ανάλυσιν του συγγράμματος αυτού

και εκθέτων περιληπτικώς τα εν αυτώ περιεχόμενα λέγει
• Φαίνεται εις αυτό ότι μία εκτεταμένη πολυμάθεια άμιλάται
ο με την αυστηροτέραν κριτικήν, και μερικαι όψεις διδασκα

το λικής γραφίδος πληροφορούν ότι η εικών αύτη έσχεδιάσθη
ο» από παρατηρητην οξύνουν και πολύπειρον. Δεικνύονται εις
το την επωφελή ταύτην εικόνα οποία ήσαν τα πρώτα θεμέλια
ο της Ιατρικής "Υλης, οποίας μεταβολας, αναπτύξεις, και αυ
το ξήσεις επέφερον εις αυτήν αι ιατρικαί σχολαι αι διαδε

ι, χόμεναι αμοιβαίως εις διαφόρους εποχάς. Πόσον ήτον αβέ
σ, βαιος και σκοτεινή ή ενέργεια πολλών ιατρικών, και πόσον
το εμπόδισε την αύξησιν της επιστήμης ταύτης η συνήθης
ι, προτίμησις συστήματός τινος, και η ακατάπαυστος διαμάχη
οστών αρχαίων και νεοφανών γνωμών κ.
Τελειόνει δε την όλην ανάλυσιν με τας εξής εντίμους εκ
φράσεις, ο Το πονημάτιον τούτο, πολύτιμον δια τας εν αυτό

το περικλειομένας θεωρίας, άφθονον ως προς τας ιδέας, πλού
νοσιον κατά τας διδασκαλίας, τιμά τον εκδώσαντα αυτό συγ
ι, γραφέα, και τον προασφαλίζει την ευγνωμοσύνην των σπου
δαίων Ιατρών (2).

Με τοιαύτα κοινωφελή χαρακτηριστικά εφάνησαν τα πρώτα
βήματα εις το ένδοξον στάδιον της δημοσίας διδασκαλίας

του Δαλλαδέτσιμα, αλλ' ως εκπηγάζοντα από σταθεράς αρ
χας της ψυχής του, θέλομεν τα παρατηρήσει ακολουθήσαντα
μέχρι τέλους.
Γνωρίζουσα η Κυβέρνησις τον εγκυκλοπαιδικόν νούν και

το ακούραστον του Κεφαλλήνος καθηγητού ωφελείτο εις τας
τυχηράς ελλείψεις των άλλων, να αναπληροί τας χηρευούσας
α) Βλέπει Τόμ ΛΕ. σελ. 154.
(α) Ορα εφημερίδα Δαρίου αυτοθι.
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καθέδρας επιφορτίζουσα προς αυτόν εισέτι και την παράδοσιν
των ελλειπόντων μαθημάτων. "Οθεν, κατά το 1843, και

1816, στερουμένης καθηγητού της φυσικής Ιστορίας διετάχθη

ο Κόμης Αγγελος να παραδώση και το είδος τούτο των μα
θημάτων. Ούτος δε, μολονότι επροσκαλείτο εις διδασκαλίαν
διάφορον εκείνης την οποίαν επηγγέλλετο, όμοιος όμως με
ένα ευρυρρέοντα ποταμόν, ο οποίος, μόλις του ανοίγει ο γεωρ
γός μικράν τινα διάβασιν εις την όχθην, δια το άφθονον
των υδάτων του, χύνει και εκείθεν πολυπληθή ρεύματα, εις
μεν την πρώτην φοραν συνέταξε μίαν φιλοσοφικήν θεωρίαν
περί φυσικής Ιστορίας εν γένει, ήτις εξεδόθη το 1814 εν
Παταυίω, εις σχήμα 4. Την δε δευτέραν βλέπων ότι έλλει
πεν εν κείμενον διδακτικόν, το οποίον να δίδη περιληπτικώς
προς τους εισαγομένους εις την επιστήμην καθαρας και εν
ταυτώ ουσιώδεις ιδέας αυτής, συνέταξε μίαν ολόκληρον μεν,
αλλά σύντομον πραγματείαν περί Γεωλογίας, την οποίαν εξέ
δωκεν εν Βενετία κατά το 1816 εις ένα τόμον σχήματος
ογδόου. Γνωρίζων ότι μεταξύ των καταγραφομένων εις τας
επιστήμας μαθητών υπάρχει πάντοτε ανισότης δυνάμεων και
ότι, ενώ πολλοί εξ αυτών δεν έχουσιν όλας τας απαιτουμένας
γνώσεις διά τήν ακριβή της επιστημονικής διδασκαλίας κα

τάληψιν, άλλοι έχουσιν ανάγκην διευθύνσεως εις τα ουσιω
δέστερα της επιστήμης, ηθέλησε να βοηθήση, και ως προς
τούτο, την σπουδάζουσαν νεολαίαν πλουτίζων το γεωλογικόν
του σύγγραμμα με πληθυν σημειώσεων.
» Επρόσθεσα (λέγει) πολλας και εκτεταμένας σημειώσεις,

» διάφοροι των οποίων τείνουν εις την διασάφησιν εκφράσεων

τινών του κειμένου, προς ωφέλειαν εκείνων, οίτινες. διόλου
και νέοι εις την φυσικήν Ιστορίαν, και στερημέναι ενταυτό
τ, από τας άλλας βοηθητικας επιστήμας, δεν ήθελαν είσθαι,
» χωρίς αυτας, εις κατάστασιν να εννοήσωσι την αληθή του
κειμένου έννοιαν. Εις δε τας άλλας σημειώσεις, θέλων να

καταστήσω ευάρεστον τούτο μου το πόνημα εις μεγαλήτερον
ο αριθμόν αναγνωστών, ανέλαβα την έρευναν τινών αξιολο
γωτέρων και περιφημοτέρων γεωλογικών, και φυσικών (σχε
τικών όμως εις την Γεωλογίαν) γνωμών και διδασκαλιών,
» σπεύδων να παραστήσω εις εν περιληπτικόν σύγγραμμα
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στας ουσιωδεστέρας και περιεργωτέρας στιγμάς ώστε, αφού
σ οι σπουδασταί γνωρίσωσι το μέρος τούτο της φυσικής Ιστο
σ ρίας, δια της αναγνώσεως του κειμένου, επαναλαμβάνοντες
σ' αυτό με την σύγκρισιν των σημειώσεων, ν' αποκαθίστανται
σ ικανοί του να εισχωρήσωσιν εις την έκτασιν της επιστή
σ μης, και ν' αποβαίνωσιν ανεπαισθήτως πολυμαθείς εις μίαν
σ ποικιλίαν ήδονικών, και επωφελών αντικειμένων κ (1)

Αναφέρων ο κύριος Μενεγέλλης περί

τού

συγγράμματος

τούτου λέγει : ότι δι αυτού απέδειξεν ο Δαλλαδέτσιμας, πώς

και μεταξύ των γεωλόγων εδύνατο να καθέξη έντιμον θέσιν
(2). Μη θέλων όμως ν' αποδώσω προς τον σοφόν συμπολί
την μου ό, τι δεν εξάγεται αναντιρρήτως απο αυτα τα πράγ
ματα συγκατατίθεμαι μάλλον με την γνώμην εκείνων, οίτινες
θεωρούντες ότι ο σκοπός του συγγραφέως ήτον το να δώση
εν κείμενον διδακτικόν και στοιχειώδες της Γεωλογίας προς
τους νέους ότι εδίδαξε την επιστήμην ταύτην εν παρέργω.
και καθ' ον καιρόν, ως ο ίδιος λέγει (3), έμελλε να παρα
δίδη εις δύο καθέδρας και εξετάζοντες τα εν αυτώ περιεχό
μενα το θεωρούσι μόνον ως απόδειξιν της θαυμασίου πο
λυμαθείας του ανδρός. Τοιουτοτρόπως γνωμοδοτών περί του
συγγράμματος τούτου, ο ερωτηθείς έμπειρος γεωλόγος Λου
δοβίκος Παζίνης λέγει: ". Η περί Γεωλογίας πραγματεία
•, του καθηγητού Δαλλαδέτσιμα είναι μια απλή συγγραφη,

ι, ήτις δεικνύει μάλλον την ιδιάζουσαν και θαυμασίαν έκα
oο νότητα του συγγραφέως του να καταγίνεται εις κάθε κλά

το δον της ανθρωπίνης μαθήσεως, παρά την εμπειρίαν του εις
•, τας γεωλογικας επιστήμας όμως το αίτιον δια το οποίον

ο παρεκινήθη να συγγράψη και να εκδώση το βιβλίον τούτο,
» δικαιόνει αυτόν ισ.
Αλλ' εις την εποχήν ταύτην ήνοίγετο προς τον Δαλλαδέ
τσιμα στάδιον νέων αγώνων, εις το οποίον έδειξεν επίσης
την έκτασιν των ιατρικών του γνώσεων και την ακούραστον

(1) "Ορα εισαγωγή του συγγράμματός του.
(2) Βλέπε Μενεγ. αυτόθι.
(3) "Ορα εισαγωγήν.
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επιμονήν του εις τους νοητικούς κόπους. Διότι γινομένης,
κατα το 1817, υπό των κρατούντων μιάς αναμορφώσεως εις
το παταυϊνόν πανεπιστήμιον, εδόθη προς τον Δαλλαδέτσιμα,
εκτός της Ιατρικής "Υλης, και η διδασκαλία προσέτι της γε
νικής Παθολογίας. Διασώζων πάντοτε εις την καρδίαν του
ένθερμον την επιθυμίαν του να γίνεται επωφελέστερος εις τους
μαθητάς του, και κρίνων ότι πρέπει να έχωσιν έτοιμον το
κείμενον της διδασκαλίας των, κατεγείνει αμέσως εις την
συγγραφήν μιας παθολογικής πραγματείας, την οποίαν τε

λειώσας μετά δύο χρόνους, εξέδωκεν αυτήν κατά το 1819
εις πέντε τόμους, υπό τον τίτλον, και διατάξεις της γενι
κ ή ς Παθολογίας ».

Εις το πολυμαθές τούτο σύγγραμμα ο καθηγητής Μενεγέλ
λης παρατηρεί επισυναγμένας παρά του Δαλλαδέτζιμα όλας
τας πολυπληθείς γνώμας των αρχαίων και νεωτέρων ως προς
τας αιτίας, τας διαφοράς, και τα συμπτώματα των ασθε
νεών (1). Ο σοφός όμως Ιατροδιδάσκαλος Ιακωμμίνης α
ναλύων αυτό λέγει: •, Εις την πραγματείαν ταύτην εσύναξεν
•, ο Δαλλαδέτσιμας όσον επωφελές, ως προς την πρακτικήν
ο εφαρμογήν, περιέχουσιν οι κώδικες της παλαιάς Ιατρικής.
ο Δεν δυνάμεθα όμως να βεβαιώσωμεν ότι και με την αυτην
.. ακρίβειαν ερανίσθη και εκ των συγγραμμάτων τα οποία
ο εις την εποχήν του ήσαν νέα κ. Αλλά τα αίτια δια τα ο

ποία ο Κεφαλλήνιος παθολόγος δεν παρεδέχθη όλας εν γένει
τας νέας θεωρίας ενυπήρχον εις αυτάς και εις την ευαισθη
σίαν της ιδίας του συνειδήσεως.

-

Ο Ανθρωπος φύσει προσκολλημένος εις όσας υιοθέτησεν
αρχάς από την νεαράν του ηλικίαν αποβαίνει πολλώ μάλλον
η
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επιμονος εις αυτας, οταν παρατηρη εις τους νεωτερισμους

στοιχεία τινα, παρασταίνοντα επικίνδυνον την παραδοχήν
των νεοφανών αρχών. Προικισμένος ών με ορθήν κρίσιν
ωφελείται μεν από των νεωτέρων τας θεωρίας, δεν τολμά
όμως να κρημνίση εκ θεμελίων οικοδομήν ήτις, εις πολλούς

αιώνας εφάνη επωφελής, δια να δώση προς αυτήν άλλην
(1) "Ιδε αυτόθι .
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νέαν μορφήν της οποίας διηγούνται μόνον τα προτερήματα,
αλλ' η πείρα δεν τα έχει ακόμη επικυρωμένα.
Η μεγάλη πρόοδος της φυσικής και χημείας, εις την ε

ποχήν καθ' ην συνέγραφεν ο Ααλλαδέτσιμας, την Παθολογίαν
του, ήρχισε να διαχέη φώς εις την Ιατρικήν, εκ του οποίου
οδηγηθέντες τινες επεχειρίσθησαν την αναμόρφωσιν αυτής και
την τροποποίησιν πολλών αρχών της. Είναι δε γνωστόν ότι
αι νεοφάνειαι, αίτινες υπόσχονται ευδαιμονεστέραν την φυσι
κήν, ή την πολιτικήν του ανθρώπου κατάστασιν (και μάλι
στα όταν προβάλωνται από ένδοξα και εν υπολήψει υποκεί
μενα), έρεθίζωσι τόσον τα πνεύματα των ανθρώπων, ώστε
ολίγοι δύνανται να μείνωσιν ακίνητοι, εις την πρώτην αυτών
αναφάνησιν, και ολιγώτατοι γνωρίζουσιν αμέσως τα προτη
ρήματα και τας ελλείψεις των.
Αι αναμορφώσεις ομοιάζουσι με ανεμοστροβίλους, των ο

ποίων ή θορυβώδης και ορμητικωτάτη πνοή αρπάζει, όχι
μόνον όλα τα κούφα, αλλά και πολλα των βαρέων σωμάτων,
και μόνον τα στηριζόμενα εις στερεάς και ακλονήτους βά
σεις αντεχουσιν εις αυτους .

-

Αναφανείσης λοιπόν τότε της αναμορφώσεως των θεω
ριών

της Ιατρικής, οι οπαδοί

των εν

Ιταλία σχολών

τής

επιστήμης ταύτης ευρίσκοντο εις, μεγάλην κίνησιν. Οι περισ
σότεροι παρεδέχθησαν ανεξετάστως την διδασκαλίαν του
Σκότου Βρούν (Βroπn). Τινές αντέτειναν μέχρι τινος, αλλ'
εν τέλει παρασυρθέντες από τας υποσχέσεις της κατεστάθησαν
θερμοι οπαδοίτης. • Η άπλότης της διδασκαλίας εκείνης
ο (λέγει ο κύριος Ιακωμμίνης), αι αναλαμπαι νέου φωτός,
» αίτινες εξήρχοντο εξ αυτής, εξηπάτησαν τόσον τους νόας
και των ιατρών, ώστε, εις ολίγον καιρού διάστημα, παρεδέχθη
ο, σχεδόν από όλην την Ευρώπην,,.
Αλλ' εξετάζων ο Δαλλαδέτσιμας με την φυσικήν του βα
θύνοιαν και το αυστηρόν της κρίσεώς του τας νεοφανείς θεω

ρίας εδέχθη μεν ετοίμως, όσας εξ αυτών έβλεπεν επιστηριγμένας
εις αναμφίβολα γινόμενα της πείρας, μή αφαρπασθείς όμως,
ως οι λοιποί, δεν άργησε να ξανοίξη ότι πολλαί των φη

μιζομένων θεωριών του Βρούν ήσαν αβέβαιοι και κλονούμε
ναι. Διο υπολογιζόμενος τα επιβλαβή αποτελέσματα της βια
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στικής και ανεξεταστου παραδοχής των νεωτερισμών εις ε
πιστήμην αφορώσαν την ύπαρξιν των ατόμων, έκρινεν όρ
θωτερον, νεωτερίζων εις τά βέβαια, ν' ακολουθήση τα ίχνη
των παλαιών εις όσας θεωρίας παρατήρει τους νεωτέρους
εισέτι αμφιβόλους και αστηρίκτους. Εντεύθεν δε εξηγείται
ο φαινόμενος αναχρονισμός εις το πολυμαθές του Δαλλα

δέτσιμα σύγγραμμα, μεταξύ των παθολογικών ιδεών και ε
κείνων της φυσικής και χημείας. Εις την Παθολογίαν του,
κατά τον κύριον Ιακωμμίνην, βλέπει ο αναγνώστης τον σο
φόν συμπολίτην μας νεώτατον ώς προς τας φυσικας και χη
μικας θεωρίας, ειδήμονα και αυτών των εσχάτων, κατά την
εποχήν του, ανακαλύψεων και μάλιστα εις την περί του η
λεκτρικού και θερμαντικού θεωρίαν, αλλ' επίσης τον παρα
τηρεί πολλά παλαιον ως προς των ασθενειών την θεωρίαν
αναχρονισμός εκπηγάζων από τας προειρημένας αιτίας.
.. Δεν ήτον άτοπον (λέγει ο Ιακωμμίνης), να υποθέσωμεν
ο ότι η αυστηρά κρίσις του Δαλλαδέτσιμα τον έκαμε προί
ο μως να προϊδή ότι εις πολλά μέρη απεμακρύνετο της α
.. ληθείας ή βρουνιανή διδασκαλία. Εκείνος, όμου με ολί
o, γους άλλους, ανεκάλυψε προηγουμένως τας απάτας αυτής.

• Απέρριψεν απ' αρχής τοιαύτην διδασκαλίαν, και χωρίς
ο πλέον να φροντίση περί αυτής έμεινεν όλως διόλου εκτός
και του πεδίου, και αφιερώθη επιμονέστερον εις την κληρονομίαν
νο των παλαιών οο.

Πόσον δε ορθώς έκρινεν ο Κεφαλλήνιος παθολόγος περί
της διδασκαλίας του Βρούν μάς βεβαιοί ή μετά ταύτα με
ταβολή, και αυτών των θερμών της υπερασπιστών. Κατά τον

οξύνουν του Παταυίου καθηγητήν, ενώ τινές των προμάχων
της νεοφανούς θεωρίας ηγωνίζοντο πρότερον, πάσαις δυνά
μεσι, να παρακινήσωσιν όλους τους Ιατρούς να ταχθώσιν υπό
την θριαμβεύουσαν σημαίαν του Βρούν, ύστερον ιδόντες εκ
πείρας τας μεγάλας ελλείψεις των θεωριών του έκήρυττον α
παραιτήτως αναγκαίαν την διόρθωσιν αυτών, και οι ίδιοι
επεχειρίσθησαν μάλιστα να τας συμφωνήσωσι με την πρακ
τι κην.

ο; Ο ίδιος εκείνος Ραζόρης (ακολουθεί ο προλεχθείς Προ

ο φέσωρ), όστις εστάθη ο πρώτος κήρυξ αυτής εις την Ιταλίαν
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και ο προσπαθήσας να πληροφορήση τους Ιατρους, ηναγ
το κάσθη ταχέως να γνωρίση ότι τινές θεμελιώδεις θεωρίαι
ιο της διδασκαλίας εκείνης ήσαν αντίθετοι της αληθείας. Ο
ο απόστολος της βρουνιανής θεωρίας απέβη τάχιστα ο τρο

ο μερωτερος αντίδικος και αναμορφωτής της ιδίας ο .
Είναι δε άξιον παρατηρήσεως ότι, μεταξύ τόσων πολυειδών
και ακαταπαύστων κόπων διδασκαλίας και συγγραφής περί
αντικειμένων της επιστήμης του, δεν έπαυεν ο Κ. Αγγελος
από του να εκδίδη από καιρόν εις καιρόν, διαφόρους άλλας
πραγματείας περί μαθηματικών προβλημάτων, και περί δια
φόρων επιστημονικών υλών. Ως μέλος αντεπιστέλλον πολλών

ενδόξων ακαδημιών εκπληρούσεν ετοίμως τα προς αυτάς χρέη
του, πέμπων συνεχώς πολυμαθείς πραγματείας προς ανά
γνωσιν. (1).

Κατά το 1816 δημοσιεύει εν Παταυίω εν φιλοσοφικόν υ
πόμνημα και περί τω ν α ε ρ ω δών επισωρευμάτων (accu
mulameuti aerei, o gazosi) του ανθρωπίνου σώματος...
το οποίον κατεχωρήθη εις τον πρώτον τόμον των νέων δο
κιμίων της εν Παταυίω καισαροβασιλικής ακαδημίας των
επιστημών, γραμμάτων, και τεχνών (2). Τιμάται, κατά το
1817 με την θέσιν του Κοσμήτορος (Rettore manifico) και
ίδου εις την συνέλευσιν των μεγάλων ακαδημαϊκών εκφωνεί
δύο πολυμαθείς λόγους, οίτινες εξεδόθησαν εν Παταυίω το
αυτό έτος. Εκτός τούτων εξέδωκε και άλλα τινα δεικνύων
εις όλα την μεγάλην έκτασιν των γνώσεών του, το αυστηρόν
της κρίσεως, και του νοός την οξύτητα. Ταύτα δε επικρίνων
περιληπτικώς ο κύριος Ιακωμμίνης λέγει: o Εκτός των δύο
ο ρηθέντων μεγάλων συγγραμμάτων εξέδωκεν ο Δαλλαδέτσι
οι μας διάφορα επευφημισθέντα υπομνήματα ιατρικών αντι

ο κειμένων. Δύο δε εξ αυτών διακρίνονται, δια την εν αυ
οι τοις αυστηραν λογικήν και εκτεταμένην πολυμάθειαν, το
οι περί προσδιορισμού της δυνάμεως τινών δηλη
*,

(1) "Ορα Μενεγελλ. αυτόθι .

-

(2) Παράβαλε Τόμ, Α', σελ. 72-91, εν έτει 1817.
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ο, τηρίων παραβαλλομένων με εκείνο της είχίδνης,
o, και το περί αεριωδών έπι σωρευμάτων.
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ο Ολίγοι άνθρωποι είχον ώς ο Δαλλαδέτσιμας τόσον εκ
Α

/

-ν

ο τεταμένας και ποικίλας γνώσεις. Κατείχεν έντιμον θέσιν
-ν

2/

-

φ

-

ο, μεταξύ των μαθηματικών, και έδωκεν αποδείξεις πολλών
φ

Α

ο γνώσεων εις όλας τας επιστήμας εκείνας, εις τας οποίας
ο επροσκαλέσθη να διδάξη.
ο Περί άλλων δε πραγματειών τας οποίας ούτος ανέγνωσεν
ο εις διαφόρους περιστάσεις, και περί των λόγων εκείνων,
τ, όπου εξέδωκε κατά το 1817, ών Κοσμήτωρ του πανεπιστη
o, μίου, δεν θέλομεν μακρολογήσει, αρκούμενοι να σημειώσω
ο μεν, ότι όλα τα πολυάριθμά του συγγράμματα
ο, μαρτυρούν τα ς βαθείας του γνώσεις, το δραστή
/

«-

"η

-ν

-ν

o, ρ ι ον, και τον έρωτα της αληθείας».
9
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Αλλ' ενώ ο Έλλην καθηγητής τιμάται τόσον υπό των πε
παιδευμένων Ιταλών θεωρούμενος ως συγγραφεύς, δεν απο
λαμβάνει παρα των ιδίων , ολιγωτέρους επαίνους παρατη
/

-

ρούμενος εν γένει εις το υψηλόν υπούργημα της διδασ
καλίας.

Ο ζήλος και η αφιέρωσις του δια την πρόοδον της επι
στήμης και των μαθητών του, τον οποίον έδειξεν εις την αρ
χήν της διδασκαλίας του, (και περί του οποίου, ως προείπομεν,
ώμίλουν τόσον επαινετικώς αι εφημερίδες και εμαρτύρουν οι
αυτόπτα), διετηρήθη αυξανόμενος παρ αυτού, εφ' όρους ζωής
Α

ρ

/

φ

-ν

του, με απαραδειγμάτιστον τρόπον, ώς βεβαιούσι περί τούτου

οι εξής λόγοι του κυρίου Ιακωμμίνη :
» Θεωρούντες (λέγει ο σοφός ούτος) τον
6 ξ Δαλλαδέτσιμα ως
ο διδάσκαλον δεν συστελλόμεθα να επιβεβαιώσωμεν ότι ού
ο δεις, ώς ούτος ησθάνετο την αξίαν και τον έρωτα του ι
ο δίου επαγγέλματος. Ο καιρός της σκέψεως, η ζωή του, ή
ο συνομιλία του, αι διασκεδάσεις του, το πανεπιστήμιον, οι
ο δρόμοι, η οικία του, τα πάντα δι αυτόν ήσαν σχολείον.
ο Καθεις καταφεύγων προς αυτόν, δια διδασκαλίαν οποιου
το δήποτε κλάδου της Ιατρικής, εύρισκεν ευνοϊκήν υποδοχήν
o, παρ αυτό, και ανεχώρει θαυμάζων το βάθος της μαθή
o, σεως και την γενναίαντου διάθεσιν εις το να πλουτίζη και
φ

ρ
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Η φιλανθρωπία, χρέος εκπηγάζον από την αγαθότητα της
καρδίας, καθυποβάλλεται εκ φύσεως εις αναλογικούς βαθμούς.
Κάθε καρδία φιλάνθρωπος, ήτις δεν κινείται από δευτερεύ
οντας σκοπούς, και δεν διεφθάρη από το μίασμα των παθών,
αισθάνεται οίκοθεν την ανάγκην του να μερίζη την αγάπην
της αναλόγως των δεσμών εξ ών συνδέεται με έκαστον της
κοινωνίας άτομον, εξαιρουμένης της περιστάσεως εις ην ήθελε
και εις ξένον θεωρήται έξοχος αξίας ή ήθελεν απαιτείται από
το γενικόν της δικαιοσύνης. Εντεύθεν και ο καλοκάγαθος
Δαλλαδέτσιμας ετοίμως συνέτρεχεν εις την ωφέλειαν εκάστου
των μαθητών, αλλ' υπακούων εις τους φυσικούς δεσμούς έβλεπεν
εις τους Κεφαλλήνας νέους, και εν γένει εις τους επτανησίους,
τα τρυφερώτατα της καρδίας του αντικείμενα. Αυτοί έφερον
το γλυκύτατον της πατρίδος όνομα, και δια τούτο εκρίνοντο
παρ αυτού άξιοι μεγαλητέρων φροντίδων και των πατρικών
εκείνων προσπαθειών του δι ών έπασχε να επιταχύνη τας προό
δους των, και να τους παρασταίνη αξίους της υπολήψεως
και της αγάπης των καθηγητών.
Πολιτικαί τινες ανωμαλίαι διέκοψαν ενίοτε την σειραν της
διδασκαλίας του πανεπιστημίου, αλλ', ώς ήκουσα πολλούς ει

σέτι ζώντας μαθητάς του, οι εναπομείναντες εν Παταίω νέοι
Κεφαλλήνες είχον εις την οικίαν του ειρηνοφίλου Δαλλαδέ
τσιμα έτερον διδακτήριον έτοιμον. Με τον εγκυκλοπαιδικόν
τούτον συμπολίτην μας διημερεύοντες, όχι μόνον εξηκολούθουν.
αμισθί οποιονδήποτε κλάδον μαθήσεως είχον προλαβόντως
αρχίσει, αλλά και με έτοιμον μυστικήν του βοήθειαν, όσοι εξ
αυτών εστερούντο των αναγκαίων, έφθασαν εις το τέρμα του
σταδίου των.

» Εξαιρέτως δε (λέγει ο καθηγητής Μενεγέλλης) εδείκνυεν
» έξοχον προθυμίαν δια εκείνους της πατρίδος του και όλων
» των Ιονίων νήσων. Ούτε ευχαριστείτο εις το να πλουτίση
και μόνον το πνεύμα των, αλλά και μη ζητούμενος έχορήγει
» εις τους χρειαζομένους βοήθειαν (όπου κυρίως υφίσταται
» το ύψος της ευεργεσίας). Είναι πολλοί εξ αυτών, οίτινες,
» χωρίς εκείνον δεν ήθελον δυνηθή να εξακολουθήσωσι την

και εκπαίδευσίν των, και να λάβωσι τον στέφανον. Η εις ολί
"γους θεωρουμένη αύτη αρετή ήτoν τόσον ιδιάζουσα προς
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και εκείνον, ώστε, όσοι των δεομένων εζήτουν παρ αυτού παρη
και γορίαν, όλοι ανεχώρουν ευχάριστοι (1) ».
Από την προς την πατρίδα αγάπην του ερεθιζόμενος και
λυπούμενος ότι δεν βλέπει και τινας των νέων πατριωτών μας
ν' αφιερωθώσιν επίσης και εις την επιστημονικήν σπουδήν τής
γεωργικής, εις την μάθησιν επωφελών τεχνών, και εις όσα
-

αλλα εγνώριζεν ελλείποντα τότε εις ημάς, εξεφώνει τους α
ξιομνημονεύτους εξής λόγους, περί ών με ανέφερον διάφοροι
των ημετέρων. » Οποία δυστυχία! (έλεγεν αναγινώσκων τα
και συχνά προς αυτόν φερόμενα συστατικά), οι αγαπητοί μου
και πατριώται έχουσι βέβαια δικαίωμα να ζητούν από εμέ
» όλην την φροντίδα δια την επιτυχίαν των τέκνων των, αλλά
η διατι δεν βλέπουσι τας μεγαλητέρας της πατρίδος χρείας;
» Διατι εις μόνην την ιατρικήν και νομικήν θεωρούσι τας
και πηγας του κέρδους και της υπολήψεως; Δεν είναι τάχα
ο επίσης επωφελής και μέλος έ ν τ ι μ ο ν τής κ ο ι
ν ω ν ί α ς ο έμπειρος και τί μ ι ος τεχνήτης, ο επι

» στήμων γεωργός, καθώς είναι και ο ιατρός
» κ α ι ο δικηγόρος; »

Τα σπάνια ταύτα προτερήματα της καρδίας του συνημμένα
με ανυπόκριτον αρετήν, και κεκοσμένα με οποίαν είδομεν
σ'
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πολυμάθειαν, έπρεπε δικαίως να κινήσουν εις θαυμασμόν τους
συγχρόνους του ενδόξου τούτου ανδρός, και να επιφέρωσιν
ως αποτέλεσμα την διάδοσιν της φήμης του και εις τας επ
ερχομένας γενεάς. "Οθεν, εκτός των εγγράφων υπομνημάτων,
ανηγέρθησαν εις την ευρυχωροτάτην τού Παταυίου πλατείαν,
λεγομένην λιβάδι ον της κοιλάδος (Pra della Valle)

δύο μνημεία, εκ των οποίων, εν ανήγειρε το προς την α
ξίαν του σέβας, το δε αλλο ή ευγνωμοσύνη των εξόχως παρ
αυτού ευεργετηθέντων.
Την ρηθείσαν πλατείαν, αφού η μεγαλόδωρος βενετική
κυβέρνησις την μετεποίησεν εκ κοιλάδος εις μεγαλοπρεπή πε
διάδα, την καθιέρωσεν εις την μνήμην των μεγαλοφυών αν
δρών. Εις ταύτην δε, με την συναίνεσιν των κρατούντων,

(1) "Ορα αυτόδι.
ι
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έδύναντο οι θέλοντες ν' ανεγείρωσι, δι ιδίων εξόδων, μνημεία
των διαπρεψάντων εις την καλλιέργειαν των επιστημών και
γραμμάτων, εις την πρόοδον των ωραίων τεχνών, και όσων

ή πολιτική φρόνησις, ή η ανδρία εις το πεδίον της μάχης,
εφάνη έξοχος. (1)
Εντός λοιπόν του δευτέρου κύκλου, όστις στεφανούται από
τους έξωθεν ανδριάντας του ουρανοσκόπου και μεγαλόνοος

Γαλιλαίου, του Ιταλού Φειδίου Κανόβα, του θερμού κατά
την φαντασίαν ποιητού Αριόστου και του ευτάκτου εποποιού
Τάσου, του πολυμαθούς κριτικού Καισαρότου και άλλων πε
ρικλεών ανδρών, ανήγειρε, κατά το 1793, εν μνημείον εις
τιμήν της αξίας του Κεφαλλήνος Δαλλαδέτσιμα, δια συνει

σφοράς των πολιτών, ή των καθηγητών, ο τότε Κυβερνήτης
του Παυταυίου "Αγγελος Διέδος. Εις δε το υποστύλιον επί
του οποίου ίστασται εν αγγείον ετρουσκικόν, αναγινώσκεται
ή ακόλουθος επιγραφή.
ΚΟΜΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΑΥΙ"Ω ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Εις τον

αυτόν

κύκλον... ευγνώμονες διά

τα

ευεργετήματα

και τιμώντες δικαίως τον ένδοξον συμπολίτην μας, ανήγειραν

(1) "Ορα την περιγραφήν της πεδιάδος ταύτης και των εν αυτή μνη

μείων εις το πολυμαθές σύγγραμμα του Αντωνίου Νεουμαγέρου (Νeumager)
εκδοθέν εν Παταυίω κατα το 1807 εις δύο τόμους σχήματος 4, υπό

τον τίτλον, » Ιllustrazione del prato della Valle, ossia della piazza
» delle statue di Padova ».

26 Μ.

οι ημέτεροι συμπολίται νέοι, δι ιδίων αναλωμάτων, έτερον
«ν

β)

φ
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μνημείον προς αυτόν, φέρον ταύτην την επιγραφήν .
Οι ΕΝ ΤΩ ΠΑΤΑΥΙ"ΝΩ ΓΥΜΛΑΣΙΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΕΣ
ΟΙ ΑΦΩΣΙΩΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΒΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΑΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΕΥΕΡΓΗΤΙΚΩΤΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ

ΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ (1)
ΑΝΕΘΗΚΑΝ .

Μεταξύ όμως τόσων λαμπρών αποδείξεων, αίτινες εμαρτύ
ρουν την μεγάλην υπόληψιν του Δαλλαδέτσιμα, και της κοι
νής αγάπης, δι ών έβλεπεν εστεμμένην την αξίαν και τας

(1) Κατά την εις τους φιλολόγους και ρήτορας εναπομεινασαν συνή
θειαν, ως παρ ημίν αι Μούσαι, είναι και παρα Λατίνοις το G enio.

Διο και εις τας επιγραφάς αφιερόνoυν οι επιγραμματοποιοι εις το Genio
L, o ci (ισοδύναμον με το του λαού μας στοιχείον του τόπου) τα μνημεία
της Παταυινής πεδιάδος .

Εις την ευρύχωρον ταύτην πλατείαν, την οποίαν καθιερωσεν ή τότε
Κυβέρνησις εις τόσον υψηλόν σκοπόν, και ήτις είναι ο λαμπρότερος στολι
σμός της παταυινής πολιτείας, παρρησιαζόμενός τις λαμβάνει βέβαια με
γάλην τινά προσβολήν. Η έκτασις αυτής, ήτις, κατά τον Νεουμάγερον,
είναι 22 παταυίνων κάμπων, η καθ' ημάς 66 βατσελίων, τα περί αυτήν
καλοκτισμένα οικοδομήματα, εξ ων διακρίνεται ο μεγαλοπρεπής της αγίας
Τουστίνης ναός, τα πολλα και ευτάκτως τεθημένα μνημεία των ενδόξων

ανδρών, τα μεταξύ αυτών και περί την πλατείαν δένδρα, και εν γένει ή
εν αυτή ποικιλία των αντικειμένων υπό της φύσεως και της τέχνης την απο
καθιστώσι τερπνοτάτην. "Ενας τεχνικός ρύαξ τρέχων κυκλικώς καμνει με τα
φαινόμενα αεικίνητα νεράτου εις το μέσον της πλατείας εν επίπεδον νησίδριον

ενούμενον με την λοιπήν πεδιάδα διά δύο γεφυρών. Δύο κύκλοι μεγάλοι σχη
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εναρέτους πράξεις του, μία δεινή ασθένεια της κύστεως επα

πειλούσα προ καιρού την υλικήν του ύπαρξιν, τας 14 Φευ

βρουαρίου των 1825, διέκοψε την σειραν των πολυτίμων
ημερών του. Ο θάνατός του, ως εσημείωσεν ο καθηγητής
Γαλδάνης ο εκφωνήσας τον επιτάφιον λόγον του, κατελύπη
σεν όλας τας τάξεις των κατοίκων του Παταυίου, διότι
εστέρησε την δευτέραν ταύτην πατρίδα του συμπολίτου μας

από ένα έξοχον άνδρα εις τον οποίον, ως λέγει και ο κύριος
Μενεγέλλης , ή τον πρόβλημα, αν επρώτευεν η πλέον

και εκτεταμένη παιδεία, η

ή

πλέον λαμπρά αρετή,

ι, τοσον
η σαν συνηνωμεναι
.Σ
λλ εις
.. ή το ν η ευ γ ε ν η ς τω ν α μ ι λ λ α γ..
"
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αυτον, και τοιαυτη

ματίζοντες με κομψότητα και καλλος τας όχθας του ρύακος είναι κεκο

ομημενοι με κολοσσαία αγάλματα περιωνύμων ανδρών. Το δε όλον έδαφος
του μικρού νησίου είναι σκεπασμένον από εν δασος δένδρων, ανδριάντων, και
πυραμίδων, μεταξύ των οποίων υπάρχουσι και είκοσι υποστύλια στηρίζοντα
τα περισσότερα εξ αυτών αγγεία ετρουσκικα.

Η ποικιλία των χρωμάτων ή προκύπτουσα απο την ανάμιξιν των λευ
κών μνημείων με τα δασύφυλλα και πολύχρωα δένδρα και με το πρασινο
σκέπαστον έδαφος της νήσου, η γαληνιαία και ακαταπαυστος ροή των υ
δάτων, η εντός και εκτός του νησίου περιπατούντες άνθρωποι, και ο η

χητικος θόρυβος των περιστρεφομένων αμαξών και των χρεμετιζόντων
ίππων εις το αργυροχρωον φώς της σελήνης παρασταίνoυσι, το καλοκαί

ριον, εις το όμμα του θεατού μαγευτικόν κάλλος.
Πολλάκις καθήμενος εις εν των μαρμαρινων καθισμάτων και παρατηρών

την πινακοθήκην εκείνην, πόσον είσαι ευτυχής, έλεγον κατ' εμαυτόν, λαε
του Παταυίου ! πόσον μεγαλα και υψηλά μαθήματα δύνασαι να διδαχθής

από τα άψυχα ταύτα όντα ! ενώ συ πλουτείς, ως προς τούτο, υπέρ
το δέον, πολλοί λαοί δεν βλέπουσιν ούτε εν μνημείον της προγονικής

των δόξης! "Ομοιοι με τα νηπίοθεν ορφανεύσαντα παιδία εκ πατρός και
μητρός αγνοούν την αξίαν της καταγωγής των, διότι, ή δεν υπαρχει εις
αυτούς κανεν τοιούτον μέσον διδακτικόν, ή παρρησιαζεται εις τα όμματα
των εν μνημείον, το οποίον, ή διέταξεν η δυναστεία, ή ανήγειρεν η κσλα
κεια, και το οποίον επιβαρύνον το πατριον έδαφος είναι σύμβολον πικρών
αναμνήσεων. Πόσον οι μεγαλόπλουτοι ήθελαν ωφελήσει τας ιδίας πατρίδας
των ανεγείροντες μνημεία των ενδόξων του έθνους ανδρών, και δίδοντες
τοιουτους διδασκαλους εις τους υπάρχοντας και επερχομένους λαούς !
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Αλλ' ενώ ταύτα κατέστησαν πολυέραστον τον Κόμητα "Αγ
γελον εις τους συγχρόνους του, και εκίνουν τους τόσους ε
παίνους των προς αυτόν, δεν θέλει τιμάται ολιγώτερον υπό
των μεταγενεστέρων, δια τους γενναίους αγώνας του εις την
πρόοδον της επιστήμης. o Εαν (λέγει ο κύριος Ιακωμμίνης)

, δια το ακέραιον του χαρακτήρος, δια την έξοχον αγαθο
ι, σύνην, διά το τρυφερον και γενναίον της καρδίας, ο Κό

o, μης "Αγγελος Δαλλαδέτσιμας ήξιώθη ως ιδιωτικός άνθρω
το πος και ως πολίτης μεγαλωτάτων επαίνων παρά τοις
ο συγχρόνοις, έτερον έπαινον θέλουν εισέτι διατηρήσει πάν
•, τοτε προς αυτόν οι μεταγενέστεροι, δι όσον ενήργησε, δια
ο της αγχινοίας του και των γνώσεων του, υπέρ της επιστή
ο μης την οποίαν εκείνος εκαλλιέργησε, και της οποίας υ
ο πήρξε τόσα έτη ένδοξος καθηγητής οι.

Εν μέσω όμως των μεγάλων προτερημάτων του τοιούτου
ανδρός εθεωρούντο και μερικαι ατέλειαι αφορώσαι την έκ
φρασιν των ιδεών του, και τον τρόπον της συγγραφής. Ταύτας
δια το αφιλοπρόσωπον του ιστορικού χαρακτήρος, όστις α
παιτεί πιστην εικόνα του ιστορουμένου προσώπου, και δια
να ίδωσιν οι αναγνώσται την ειλικρίνειαν των επαίνων του
ενδόξου συμπολίτου μου, θέλω τας αναφέρει ώς λέγονται .
Κάμνων δε την αναγκαίαν εις αυτας επίκρισιν, θέλω τας
παραστήσει υπό την όψιν, κατά την οποίαν κρίνω ότι πρέπει
να θεωρηθώσι .

Μετά την έκθεσιν των αρετών και της αξίας του Δαλλα
δέτσιμα αναφέρων ο καθηγητής Ιακωμμίνης και περί των

ατελειών τας οποίας τινές εμέμφοντο προς αυτόν λέγει: o Δεν
» θέλομεν αποσιωπήσει λοιπόν, ότι μέμφονται τα συγγράμ
ο ματα του Δαλλαδέτσιμα ώς γέμοντα πολλών παρεκβάσεων

» ότι ή από καθέδρας απαγγελία του, και ως επί το πλείστον
ο ή έκτακτος, ήτρν αρκετά βεβιασμένη ενίοτε όχι τόσον εύ
ο τακτος, και συχνάκις υπερπηδώσα τα όρια του προκειμέ
ο νου. Τούτο όμως συνέβαινεν όταν μετεχειρίζετο την ιταλικήν
oo γλώσσαν. Αλλ' ήτον φαινόμενον άξιον πολλής προσοχής,

ο ότι διαταχθείς, κατά το 1818, να παραδίδη εις την λα
» τινικήν γλώσσαν, τότε και αυτά τα έκτακτα μαθήματα δι

ο δασκόμενα παρ αυτού λατινιστί, απέβησαν εύκολα, εύτακτα,
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ιο και με τοιαύτην ευγλωττίαν, ώστε ήθελες είπεί ότι αύτη

ι, και όχι η ιταλική ήτoν η μητρική του γλώσσα (1) ο.
Δια να εννοήσωμεν τ' αληθή αίτια εξ ών επήγαζoν αι
ρηθείσαι ελλείψεις αρκεί να ρίψωμεν μικρόν τι βλέμμα εις την
φύσιν των ιδεών και εις το φαινόμενον της συζεύξεως αυτών,
Αι ιδέαι, δι όσον μεμακρυσμένα και αν φαίνωνται η μία της
άλλης, έχουσι τοιαύτην συμπλοκήν ματαξύ των, ώστε είναι α
δύνατον, διεγειρομένης της μιάς να μην συνεπισύρη και άλ
ρ'

-ν

9

ν

9

-ν

φ

ρ ν

λην, και νά μήν, σχηματίζηται

/

μία

ρ

εκτεταμένη
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σειρά συ

σχετικών ιδεών. Εντεύθεν δε ακολουθεί ότι, όσον εις τον
πτωχόν νούν αι συζεύξεις είναι μικραί και βραδεία (διότι
σύγκεινται μόνον από τον ολίγον αριθμόν των περιωρι
σμένων του γνώσεων), τόσον εις τον πλουτισμένον με πλη
θυν μεγάλην πολυειδών ιδεών ή σειράτων γίνεται μεμα
κρυσμένη και πολύπλοκος. Η μεγάλη δε ταχύτης με την
οποίαν διεγείρει η μία την άλλην, και η πληθύς των συνε
νουμένων γνώσεων διαχωρίζουσαι την προσοχήν αφαιρούσιν
από τον νούν και την δύναμιν και τον καιρόν του να κάμη
προς αυτάς την απαιτουμένην διάκρισιν και να δώση την
πρέπουσαν ευταξίαν τούτο δε εξηγεί εν μέρει την φαινομέ
νην εύτακτον ευγλωττίαν των ολιγομαθών και επιπολαίων
ανθρώπων, και την σκοτεινήν και συχνάκις παρεκβατικήν
έκφρασιν των αληθώς πεπαιδευμένων ανδρών και πλουτισμέ
νων με εκτεταμενας γνωσεις.

(1) Η ανατροφή των επτανησίων νέων εκ νεαράς ηλικίας εις τα κα
ταστήματα της Ιταλίας, και η πολυχρόνιος κυριαρχία των Βενετών εις
την επτάνησον κατέστησε την ιταλικήν γλώσσαν εις τους κατοίκους των
πόλεών μας σχεδόν μητρικήν. Αλλοιώσεις όμως της παντοδυνάμου δεξιάς
του Υψίστου έδωσαν νέαν αναγέννησιν εις την πολιτικήν κατάστασιν της
κοινής μας πατρίδος, και ήδη η εθνική μας γλώσσα αναλαβούσα τα προ
νόμοιά της σπουδάζεται επιμελώς και ομιλείται
παρά πάντων .

Ά

Αλλά ματαίως εζητήθη τοσακις, και υπεσχέθη δημοσίως, να έμβή και
εις τας πολιτικάς μας σχέσεις. Η εκτέλεσις αναβαλλεται, και μόνον η

μείς, φευ! από όλους τους λαούς της γης (ή έχοντες ίσως ολίγους τινάς
κοινωνούς του δυστυχήματος) κρινόμεθα και καταδικαζόμεθα εις γλώσσαν
ξένην, η οποία ήδη, εξαιρουμένων ολίγων, αγνοείται υπό των επτανησίων

λαών και σπουδάζεται μόνον ως γλώσοα κλασική υπό των βουλομένων.
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οι πρώτοι όμοιάζoυσι

μερικούς ρύακας, οίτινες

χύνουσι
τα ολίγα νεράτων με ευκολον και εύτακτoν κίνησιν, χωρίς
με

ποτέ να υπερπηδώσι τα στενά των και χαμηλά όρια. Οι
δεύτεροι ως τόσοι ορμητικοί χείμαροι βιαζόμενοι από την

επισωρευομένην αφθονίαν των ρευμάτων διασχίζουσι τας
φυσικας των όχθας, παρασύρουσι τα απαντώμενα σώματα

εκβαίνοντες από τας πρώτας διευθύνσεις ακολουθούσιν

και

άλλας νέας, έως ότου κανεν ισχυρώτερον περίφραγμα να εμ
ποδίση τας παρεκτροπάς των. Από την φυσικήν λοιπόν ταύ
την ιδιότητα της συζεύξεως των ιδεών και εν γένει των ε
νεργειών του ανθρωπίνου νοός, εξηγείται, κατ' εμέ, κάλλιστα
διατί ο πολυμαθής Δαλλαδέτσιμας συγγράφων και διδάσκων
εξήρχετο πολλάκις του προκειμένου, και εφαίνετο ολίγον εύ
γλωττος εις την παράστασιν των ιδεών του. Η λατινική

γλώσα, αν και να εγράφετο και να ώμιλήτο παρ αυτού με
εντελή ορθότητα και ευρυθμίαν, ήτον όμως, εις την εποχήν
του, γλώσσα

παρακμάζουσα

μένη λοιπόν

παρ αυτoυ εις την

αποθαμμένη. Μεταχειριζο
παράδοσιν ήτον όργανον του

και

οποίου η χρησις απαιτουσε περισσοτεραν προσοχήν, παρά

την κοινώς λαλουμένην ιταλικήν, και ούτως απεκαθίστατο
ως ένα μέσον του νρος, διά να κρατη εντός των απαιτου
μένων ορίων την ορμητικήν διέγερσιν των πολυειδών του
γνώσεων.

Τοιουτοτρόπως εξηγών και κατά προσέγγισιν , τας φαινο
μένας ελλείψεις του πολυμαθούς συμπολίτου μας και ο αγ
χίνους Ιακωμμίνης λέγει: o Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι
ο ολίγων γνώσεων φαίνονται προικισμένοι με τοιαύτην ευ
9) κολίαν απαγγελίας, ώστε να καθηδύνουν τους περισσοτέρους
» των ακροάτων, επειδή η προσοχη των είναι όλη αφιερωμένη
ο» εις τας ολίγας εκείνας ιδέας τας οποιας εχουσιν εις τον
-"

-

/

η

9

ο» νούντον και ότι όχι ολίγοι άνδρες πολυμαθέστατοι είναι

» τόσον ολίγον ευτυχείς εις την έκθεσιν των εννοιών των,
ο, ώστε να φαίνωνται εις το δημόσιον πολλά μέτριοι, διότι
ο ή προσοχήτων κυματίζεται και ειναι άστατος εις την πλη
o, θυν των αντικιεμένων τα οποία επισωρεύονται εις τον
ο νούν. Τούτο δίδει προς ημάς αρκετόν λόγον του διατι ο
» Δαλλαδέτσιμας μεταχειριζόμενος την λατινικήν γλώσσαν
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ήν εις τας λέ

-

και αναγκαζόμενος να θέτη πολλήν Ά τας λε.
-ο ξεις απέβαινεν ευκολώτερος και ευτακτoτερος εί ητης, παρα
ο εκφραζόμενος διά της κοινης γλώση. ειξη ή "Ά

του νοός του, διέτρεχεν ελεύθερα μέγαν Άιά

ων:

Ά ιαν τινα

ο Ο'θεν έαν οι επικρίνοντες αυτον ευρισκον

ο εις ίτας
εκτάκτους διδασκαλίας του, ήτον αταξία της- αφ
4: ••. "

-"

Ε,

ούτε με τας θεωρίας ταύτας, δεν ήθελαν αθωωθή
αι μικραί αύται ελλείψεις του, και τας πιστευσωμεν
22

ως αποτελέσματα φυσικης προδιαθέσεως των οργανων, Ε
ών ή ψυχή κοινωνεί τας εοεας της και επομένως, μεταξυ
τόσων πολλών και

καρδίας, είχε

μεγάλων προτερηματων του ": και
ως άνθρωπος τας Ε". του,

της

και. αυτός

νο
μίζω ότι πολλοί ήθελαν ευχαριστηθή
Ά ":
φύσεως τόσα πλούσια δώρα, και τόσας ολίγας ελλείψεις,

Ά

ποία είχεν ο Κ.

Αγγελος

.

.

.

τνι,

ιν αν

Παρατηρούντες λοιπόν εκ των ειρημενων την Ά ί.
χίνοιαν του ανδρός, την διαιτητή, Ε Ά του)
το ενεργείν, την μεγάλην προς την Είοι
Ά ν του.
το αυστηρόν της κρίσεως, και την εκτασιν Εν γνω ώ ναι

ήμπορουμεν απταίστως να είπωμεν, ότι, εαν "Ά εις
πρόοδοι των φυσικοχημικων επιστημων, αιτινες η Ά ον.
την παρακμην της ηλικίας του» ήθελαν "Ε Ε Ά

Ά

η ιατρική επιστήμη ήθελε
ν
αναμορφωτών της και τον Ελληνα Δαλλα ετσιμα,

Μολονότι εις την έκθεσιν της βιογραφίας
όλων σχεδών των παρ αυτου

μεγαλ
- κ!

ανεφερον περι

εκδοθέντων "Ά κ.

άξιον να κατατάξω κατα σειραν τους τιτ
Άκ.
να χρησιμεύωσιν εις τον αναγνωστη ως Ε"ναι" SΨυ 3

της πολυμαθείας του ενδόξου τούτου Κεφαλλήνος.
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Συγγράμματα εκδοθέντα παρ αυτού.

"

Λύσις του μαθηματικού ζητήματος περί των
τριών σωμάτων τ: ε, περί της γραμμής, την οποίαν
διατρέχει εν σώμα, ενώ έλκεται ταυτοχρόνως, κατά τους
νόμους του Νεύτωνος, υπό δύο άλλων σωμάτων.
Εξεδόθη παρ αυτού λατινιστί κατά το 1780 εν Τι
κίνω του Ριγίου εις 8 παρά τω τυπογράφω Μπιάγκη.
Σκέψεις περί διαφόρων δηλητηρίων και αλ
λων τινών ουσιών, ή περί δυνάμεως διαφόρων δη
λητηρίων παραβαλλομένων με το της εχίδνης.
Εξεδόθησαν εν Βενετία κατά το 1781 εις 4. μ. και

κατεχωρήθησαν προς τούτοις εις τον ΙΒ' τόμον της φε
ραρικής συλλογής των επιστημονικών και φιλολογικών
συγγραμματίων. σελ. 45 μέχρι των 102.
Εξακολούθησις των ιδίων σκέψεων, ήτις κα
χωρήθη εις τον ΙΓ' τόμ. της ιδίας συλλογής, σελ.
75 - 1 46

Επιστολή γεγραμμένη ε ν Νεαπόλει τη 18
Μαίου 1784 υπο του Κ. Αγγέλου Δαλλα δέτσι

μα, μέλους της βασιλικής ακαδημίας των επιστημών
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και ωραίων γραμμάτων της Μάντουας, της πατριωτικής
εταιρίας του Σπαλάθρου κτλ. προς Οράτιον Λαντσελό
την πρίγγιπα του Μαρτσάνου κτλ. με σκέψεις δι ών
προσδιορίζεται η παράμετρος των κω νικών
το μ ων.

Κατεχωρήθη τό αυτώ έτει εις την εγκυκλοπαιδικήν
εφημερίδα της Ουϊκεντίας (Vincenza) τον Ιούνιον, σελ.
102-117

Επιστολή του Κ. Αγγέλου Δαλλαδέτσιμα μέ
λους διαφόρων ακαδημιών, προς Αββάν Ιωσήφ Τοάλδον,

καθηγητήν Δ. της αστρονομίας κτλ. » Περί των φαι
•, νομένων της κινήσεως, πολλών σωμάτων συ
ο ν ηνωμένων μεταξύτων, δια μέσου αλι γίστων
o, και αβαρών ράβδων, τα οποία αναγκάζονται
» να
κινώνται
εντός
δύο αυλακωμάτων υπο
κλινόντων
προς
άλληλα,
Υ

Εγράφη παρ αυτού ιταλιστί και κατεχωρήθη μεθ' ε
νός πίνακος εις την νέαν εγκυκλοπαιδικήν εφημερίδα της
Ουίκεντίας τον Ιαννουάριον του 1785, σελ. 97 - 127
Την περίληψιν και επίκρισιν αυτής εξέδωκε τώ 1811.
ή εν Παταυίω εφημερίς της ιταλικής φιλολογίας Δα
ρίου. Τομ. ΚΗ' σελ. 73.
Λ όγος εκφωνηθεί ς παρ αυτού λατινιστί εν τω
πα τα υϊνώ γυμνασίω, όταν ανέλαβε την διδα
-

σκαλίαν τής Ιατρικής ύλης.

7

Εξεδόθη εν Βενετία κατά το 1787 εις 8, κατα δε
το 1788 ή των φιλολόγων εφημερίς της Πίσης έκαμε
την περίληψιν και επίκρισιν αυτού. Τόμ. ΞΘ, 303.
Π ρ ό ο ψις των μελλόντων να παραδοθώσιν
εις το πα τα υϊ ν ό ν γυμ να σι ο ν κατα το 1786.

Εξεδόθη εν Παταυίω το αυτο έτος εις 8.

Λόγοι δύο εκφωνηθέντες παρά του ιδίου λατινιστί
εν τω παταυϊνώ γυμνασίω .
Εξεδόθησαν εις Παταύϊον τώ 1788 παρά τω τυπο
γράφω Ιωσήφ Αντωνίω Κοντζάττη εις 8.
Πραγματεία (Τrattato) περί Ιατρικής "Υλης του κυ
ρίου Γυλιέλμου Κούλεν καθηγητού της Ιατρικής εν τω
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πανεπιστημίω του Εδομβούργου κτλ. μετφρασθείσα
εκ τής αγγλικής εις την ιταλικήν γλώσσαν,
και πλουτισθεί σα δια πολλών σημειώσεων υπό
του Κ. Αγγέλου Δαλλαδέτσι μια καθ η γη του Δ.

της Ιατρικής ύλης εις το πατα υϊν ο ν πανεπι
στήμιο νo μέλλους της βασιλικής Ακαδημίας των ε
πιστημών, και ωραίων γραμμάτων της Μάντουας κτλ.
Εξεδόθη εις τόμους 2 σχήματος 8 κατα το 1793,

εν τη τυπογραφία του Ιερογυμνασίου. Την περίληψιν
και επίκρισιν του συγγράμματος τούτου εδημοσίευσε,
κατά το 1793, ή εν Μάντουα εφημερίς της ιταλικής
φιλολογίας. Τομ. Γ σελις 399.
10

Περί δυνάμεως ιατρικών ορθώς εξ ε τα ζο
μένων . Εγράφη παρ αυτού λατινιστί, και εξεδόθη,
κατα το 1813, εν Βενετία εις 8.

Περίληψίν του συγγραμματίου τούτου εξέδωκε, κατά
το αυτό έτος, ή του Δαρίου εφημερίς της ιταλικ, φιλολογ.
εν τόμω τριακοστό πέμπτω σελ. 154.
1 !

Λόγος περί φυσικής ιστορίας εξεδόθη εν Πα
ταυίω κατά το 1814 εις 4.
Παρατηρήσεις περί των μ αν η ταρίων.

Αύται εξεδόθησαν δί επικυρώσεως της του πανεπιστη

43

μίου Ιατρικής σχολής, ομού με εκείνας των καθηγητών
Γαϊτάνου Βονάτου, και Π. Λ. Βρέρα εν Παταυίω 1815.
Περίληψιν τούτων εξέθεσε κατά το 1816, ή του Δα
ρίου εφημερίς τόμ. μβ, σελ. 131
Πραγματεία περί γεωλογίας εν Βενετία 1816
εις 8.

14

15

,"

Λόγοι εκφωνηθέντες εις την συνέλευσιν τών
μεγάλων ακαδημαϊκών εν τώ παταυϊνώ πα
νεπιστημίω, εις το τέλος του έτους 1817

Περί αερωδών επισωρευμάτων του ανθρω
πινου σωματος.

Η θεωρία αύτη κατεχωρήθη τώ 1817 εις τον πρώ
τον τόμον των νέων δοκιμίων της εν Παταυίω καισα
ροβασιλικής ακαδημίας των επιστημών, γραμμάτων,
και τεχνών σελ. 72-91
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16

Διατάξεις γ ε ν ι κ ής Παθολογίας. Εξεδόθη

σαν, κατά το 1819 εν Βενετία εις τόμους πέντε σχή
ματος 8. (1)

(1) Εκτός του Κόμητος Δαλλαδέτσιμα τιμά την οικογένειαν ταύτην
και έτερός τις "Αγγελος Δαλλαδέτσιμας στρατιωτικός, όστις ηρίστευσεν επί
βενετών εις τον κατά των βαρβαρων κατακτητών της Ελλάδος πόλεμον.

Αλλα περί τούτου θέλω αναφέρει εις το δεύτερον τμήμα του συγγραμμα
τος, όπου υπεσχέθην να διαλάβω περί των ενδόξων πολιτικών και στρατι
ωτικών Κεφαλλήνων. Κρίνω δε απαραίτητον χρέος μου να ομολογήσω πολ
λας χαριτας προς τον Ιατροδιδάσκαλον "Αγγελον Μελισινόν , δια τας
οποίας ευηρεστήθη να με χορηγήση ειδήσεις περί του περικλεούς συγγε
νούς του καθηγητού Δαλλαδέτσιμα.

274

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΛΑΤΗΣ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΛΑΤΗΣ Ιατρoφιλολόγος, γνωστός εις
την δημοκρατίαν των γραμμάτων της εποχής του, δια τα
ολίγα μεν τον αριθμόν, σοφά όμως συγγράμματά του, εγεν
νήθη το 1732 εις Ληξούριον πόλιν της Κεφαλληνίας. Μετά
την εις την πατρίδα παιδικήν του διδασκαλίαν επέμφθη εις
"η

«Φ-

••

"«ν

ρ

ρ

9

εν των παταυινων γυμνασιων, οπου, ως φυσει αγχινους, ε

πλουτίσθη ταχέως με όσας γνώσεις έδύνατο να τον καταστή
σωσιν εύκολον την κατάληψιν των επιστημών. Καταταχθείς
εις τον αριθμόν τών του πανεπιστημίου μαθητών εδόθη, πρώ
τον, εις τελειοτέραν απόκτησιν των μαθηματικών γνώσεων
και της φιλοσοφίας, εκόσμησε τον νούν του με την σπουδήν
του ωραίου και υψηλού, δια μέσου της ελληνικής, λατινικής,
και ιταλικής φιλολογίας, κλίνων όμως εις την έρευναν των
φυσικών νόμων, και σκοπεύων να καταστήση εξ επαγγέλματος
έργον του την Ιατρικήν, αφιερώθη ακολούθως εις τα ήδονικά
της φυσικής και χημείας μαθήματα. Με ακούραστον ζήλον
έσπούδασε τας ιδιότητας των οργανικών και αδιοργανίστων
όντων, εμβάθυνεν εις την γνώσιν του φυτικού κόσμου (τον

οποίον ωρέγετο καθ' υπερβολήν), και αισθανόμενος τον εαυ
τόν του αρκετά προητοιμασμένον δια την ιπποκρατικήν δι
δασκαλίαν εσυγκεντρώθη τελευταίον εις αυτήν.
Προγύμνασις αρμοδία και κλίσις της φύσεως είναι δύω
πτέρυγες της ταχείας προόδου, και τα δύω πρώτιστα στοιχεία
της βασίμου τελειοποιήσεως. Από την πρώτην ο νούς διευ
θυνόμενος

ορθώς εις τον οικείον σκοπόν του, και οδηγούμε

νος εις τα έχοντα άμεσoν σχέσιν με το αντικείμενον της
επιθυμίας του φθάνει απταίστως και τάχιστα εις την αληθή
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του κατάληψιν. Ευαίσθητος, δια την φυσικήν του κλίσιν, εις
το είδος των ιδεών, δια το οποίον η φύσις τον διωργάνισεν,
αναγκάζεται, ούτως ειπείν, αυθορμήτως να προσηλόνη εις αυ

τας όλην την προσοχήν του, και να τας εννοή καθ' όλην των
την έκτασιν. "Οθεν δυνάμεθα να εξομοιώσωμεν την μεν αρ
μοδίαν προπαρασκευήν του νοός με το εξωτερικόν φώς, το
οποίον παρρησιάζει προς ημάς διακεκριμένως όλην την πλη

θύν και ποικιλίαν των αντικειμένων και μάς βοηθή να
προχωρώμεν ευκόλως μεταξύ αυτών την δε φυσικήν προ
διάθεσιν με έλκυστικήν τινα δύναμιν, ήτις μάς σύρει αθελή
τως εις το αντικειμενον του ερωτος μας.

Προγυμνασμένος λοιπόν, ως είρηται, ο νέος Τσουλάτης,

και κλίνων φύσει εις την Ιατρικήν έπρεπε να κάμη ταχείας
προόδους εις αυτήν. Και τωόντι εις ηλικίαν δεκαοκτώ χρό
νων έλαβε τον του Ιατροδιδαοκάλου στέφανον. Αλλ' ούτε το
τρυφερον της ηλικίας, ούτε ο κολακευτικός τίτλος του διπλώ
ματος αφαρπάζουσι τον νούν, όστις αισθάνεται εις τον εαυ
τόν του αξιοπρέπειαν, και εραστής ών της αληθείας επιθυμεί
να μετέλθη αξίως το ίδιόν του επάγγελμα. "Οθεν νομίσας ότι
ή απλή θεωρία αφ' εαυτής δεν εξαρκεί προς αυτόν δια να
αναλάβη την υπόσχεσιν της ιαματικής οικονομίας των αν

θρωπίνων ασθενειών, αλλ' ότι έπρεπε να διδαχθή και από
τας ασφαλείς οδηγίας της πείρας, αναχωρεί εκ Παταυίου
και μεταβαίνει εις Βονωνίαν. Εκεί δε ασχολούμενος
κόπως εις τας προς Οχί)ΤΟ ν υποχωρηθείσας κλίνας των

αδια

ασθε

νων του νοσοκομειου παρετηρει με ομμα προσεκτικόν τα μυ

ριοπλασίως παραλλάσσοντα φαινόμενα της ανθρωπίνης μη

χανής εις τας διαφόρους φάσεις της ασθενικής καταστάσεώς της,
Σπουδάσας εις εποχήν, καθ' ήν ούτε καν είχε περάσει από
τον νούν των πεπαιδευμένων ή αλλόκοτος ιδέα και ότι εις

τους νεωτέρους εφύλαξεν η φύσις να διαχύση τα
πλούσια δώρα της, και να φανερώση τα κρυφώτερα
μυστικά της και ανέβαινεν ευχαρίστως εις τας πρώτας πη
γάς. Κατεγίνετο με ζήλον εις την μελέτην των αρχαίων
παρατηρητών της φύσεως, και έθεώρει. τας προοδευτικάς, 8

φαρμoγας των νεωτέρων σχολών και αίτινες επήγασαν από
τας εξιχνιάσεις εκείνων. Πόσον δε, και εξ αυτής ακόμη
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της νεαράς ηλικίας του, εφάνη πολυμαθής ως προς τας

θεωρίας των παλαιών και των εις την εποχήν του, νέων
σοφών, δίδει εναργέστάτην απόδειξιν εν συγγραμμάτιον, το
οποίον εξέδωκεν εν Φλωρεντία, κατά το 1752, υπό τον τίτλον
» Επιστολή του Ιατροδιδασκάλου Αγγέλου Τσουλάτη Κε
» φαλλήνος προς ανώνυμόντινα φίλον του Ιατρον, κατά των

» σκέψεων περί της πυθαγορικής διαίτης του Ιωσήφ-Αντωνίου
» Πουγιάτη πρωτοϊατρού της Φιλτρίας (Feltre) ».
-

. Αι τολμηραι εκφράσεις του κυρίου Πουγιάτη κατά των
ενδόξων της αρχαιότητος ανδρών, και εναντίον του σοφού

Τατροδιδάκτορος Αντωνίου Κόκκη (Cocchi), τον οποίον ο
συμπολίτης μας δικαίως εσέβετο, εκίνησαν τον κάλαμόν του
εις την έκθεσιν του ρηθέντος πολυμαθούς συγγραμματίου, του
οποίου δίδω ήδη περιληπτικήν τινα ιδέαν.
:
"Ο Τυρρηνος (Τoscano) περικλεής Ιατρoφιλολόγος Κόκκης
ανέγνωσεν εις την φλωρεντινήν ακαδημίαν πολυμαθή τινα
λόγον περί πυθαγορικής διαίτης, εις όν αποδεικνύει
ταύτην ωφέλιμον εις την θεραπειαν διαφόρων ασθενειών και
πολλά υγειϊνήν δια τον κοινωνικόν βίον. Εκδώσας δε αυ
τον κατά το 1743 εν Φλωρεντία εις έν τομίδιον σχήματος
12 προέταξε και τον βίον του Πυθαγόρου, εις τον οποίον
θεωρήσας την διδασκαλίαν και τας φιλοσοφικας αρχάς του
αρχαίου εκείνου μυσταγωγού της φύσεως υπό την αληθινήν
αυτών όψιν, και επιβεβαιών τους λόγους του με πολλας μαρ
τυρίας αρχαίων και νεωτέρων τον παρασταίνει, όχι μόνον
μέγαν φιλόσοφον, αλλά και άριστον φυσιολόγον (1). Διηγεί
-

(1) Λαμπραν εικόνα του Πυθαγόρου μάς παρρησιάζει ήδη και ο τεχ
νικός και ευτυχής κάλαμος του πεπαιδευμένου ζώντος συμπολίτου μας
Δ. Γεωργίου Γ. Κωζακη Τυπάλδου εις το π ε ρ ι π ρ ό δ ο υ κ α ι π τ ω
σε ω ς τής π α λ α ι ά ς Ε λ λ α δ ο ς φ ι λ ο σ ο φ ι κ όν δο κ ι μ ι όν
του, εκδοθέν εν Αθήναις κατά το 1839. Ο Σαμιος φιλόσοφος παρα

σταίνεται με ζωηρά και οικεία χρωματα εις την εικόνα ταυτην ως α
ληθής Ιεροφάντης ερμηνεύων με έκπληξιν των ακροατών την θέλησιν του

Υψίστου Οντος, τα μυστηριώδη της φύσεως φαινόμενα, την παγκόσμιον
αρμονίαν, την φύσιν της αρετής, την παραγωγήν των όντων εκ της αειδίου
άιτίας, και τον σύνδεσμον του ορατού κόσμου με την αγέννητον και ά.
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-

ται τας μεγάλας ωφελείας και τον εξευγενισμόν τα όποια
διέδωσαν εις την Ιταλίαν, και εξαιρέτως εις την Τυρρηνίαν

(Τoscana), ο Πυθαγόρας και η εκτεταμένη σχολήτου. Μέμ
φεται το κατακτητικόν πνεύμα των Ρωμαίων, και συνάγει ώς
τελευταίον συμπέρασμα ότι πρέπει να ήναι αξιοσέβαστον το
όνομα και αι αρχαι του παλαιού εκείνου φιλοσόφου εις τους

πεπαιδευμένους της Τυρρηνίας.

-ν

Το πολυμαθές τούτο συγγραμμάτιον εύρε τοιαύτην υποδο

χήν, ώστε ου μόνον εξεδόθη εν Φλωρεντία, αλλά και εν
Νεαπόλει το 1746, εν Βενετία το 1757, και θαυμασθέν υπό

των Αγγλων μεταφράσθη παρ αυτών εις την γλώσσαν των
(1). Επειδή όμως ενίοτε διάφορα αίτια παρακινούσι πολλούς

εις αγανάκτησιν δια την κηρυττομένην αλήθειαν, αι θεω
ρίαι

αυται

του Κόκκη έσκανδάλισαν τας ακοας τινών Ια

τρών, οίτινες λαβόντες ως πρόσχημα την πυθαγορικήν δίαι
ταν, και μη θεωρούντες αυτήν τάχα ως αξιοσύστατου ηθέ
λησαν να πολεμήσωσιν όσα περί της αξίας του Πυθαγόρου
και των ωφελειών της σχολής του ανέφερεν ο πεπαιδευμένος
εκείνος Ιατροδιδάσκαλος (2).
-

ναρχον μονάδα. Η φιλοσοφική ανάπτυξις της πυθαγορείου διδασκαλίας
την αποκαθιστά σεβασμίαν, και δεικνύει τον σοφόντης εφευρετήν νούν έξο
χον και θαυμάσιον. Εν γένει δε εις το όλον του συγγράματός του ο κύ
ριος Κωζάκης δεικνύει την μεγάλην του πολυμαθειαν, το αυστηρόν της
κρίσεως του, και όποιον φιλοσοφικόν πνεύμα διευθύνει τον κομψόν κάλαμόν
του. Εύχομαι εκ καρδίας να τιμήση και με έτερα τοιαύτα συγγράμματα
ο αγαθός μας ούτος συμπολίτης και τον εαυτόν του και την πατρίδα, και
να διατηρήση ούτω και εις την γην της γεννήσεως μας, την δόξαν εκείνην,
την οποίαν άφησαν προς ημάς οι πατέρες μας !

(1) "Ορα Νovelle letterarie di Firenze 1752. Τομ. ΙΘ.
(2) Εκτός των άλλων σοφών συγγραμμάτων του Κόκκη τινες μεταφρα
σεις του εκ της παλαιάς ελληνικής εις την λατινικήν γλώσσαν, και τα

παρ αυτού τυπωθέντα ανέκδοτα ταμάχια διαφόρων Ιατρών έρχαίων μαρ

τυρούσιν ότι ο πεπαιδoυμένος ούτος Τυρρηνος ήτον θερμός εραστής της
ελληνικής και λατινικής φιλολογίας. Εξετάζων τα εν τη λαυρεντιανή των
Μεδίκων βιβλιοθήκη παλαιά χειρόγραφα της περιφήμου συλλογής των Ελ
λήνων χειρουργων είχεν αντιγράψει, τώ 1727, πολλά ανέκδοτα μέρη, και
κατέβαλε πολλούς κόπους

διά να σννάξη είς έν βιβλίον τα διασωθέντα
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Ο πρώτος επιχειρισθείς να γράψη κατά των θεωριών τού
των του Κόκκη υπήρξεν ο Φραγκίσκος Πουγιάτης πρωτοϊα
τρός της Φιλτρίας (Feltre). Αγωνισθείς όμως ούτος ν' απο
δείξη όλως διόλου αμαθή τον Πυθαγόραν ώς προς τας φυ
σιολογικάς γνώσεις τας προς αυτόν αποδιδομένας παρά του
Τυρρηνου Ιατρoφιλολόγου προσπαθεί εν τω μεταξύ ν' αφαιρέση
και από άλλους Έλληνας φιλοσόφους την δόξαν της εφευρέ
σεως επιστημονικών τινών αρχών, και να την αποδώση εις
μόνους τους νεωτέρους.
-

-

Βλέπων ότι ο Κόκκης αποδίδει προς τον Πυθαγόραν
πολλας και αξιολόγους φυσιολογικάς ανακαλύψεις επιστη
ριζόμενος εις τας μαρτυρίας των παλαιών Αλεξάνδρου του

{.

τεμάχια των απολεσθέντων συγγραμμάτων του περιωνύμου παλαιού Ιατρού
Ερωφίλου. Περί τούτων δε, κατά την φλωρεντινήν εφημερίδα (1758 Τόμ. ΙΗ'.)
συνέταξε μίαν πολυμαθή αναφοράν με κριτικας ιατρικας σημειωσεις, ήτις,
ως νομίζω, είναι εισέτι ατύπωτος. Κατά το 1742 Σεπτεμβρίου 19 εξέ

δωκεν εν Φλωρεντία, όμου με την περί ανατομίας διατριβή του εν ανέκ
δoτον τεμαχιον του τρίτου βιβλίου του « π ε ρ ι ά ρ θ ρ ω ν (de articulis)»
συγγράμματος Απολλωνίου του Κυζικηνού, μεταφρασας αυτό λατινιστί και

σαφηνίσας με πολυμαθή σχόλια, εις τα οποία αναφέρει και έτερον ανέκ
δoτον τεμάχιον ελληνικόν Ασκληπιάδου του Βιθυνού, εις ο περιέχονται
και γνώμαι του Ερωφίλου.
Εις την Αγγλίαν ευρισκόμενος μετάφρασε και εξέδωκε λατινιστί, κατά

το 1726, δια προτροπής των Αγγλων (εξ ών ετιμάτο μεγάλως) το ρω,
μαντικόν Ξενοφώντος του Εφεσίου, το « Κ α τ α Α ν θ ί α ν κ α ι Α
βρ ο κ ό μ η ν ». Εκοινοποίησε προς τούτοις, δια του τύπου, και την ουλ
λογήν των ανεκδότων Ελλήνων χειρούργων.
Ο σοφός λοιπόν Κόκκης και πολλοί άλλοι έλληνισταί Ιταλοί (της θερ
μής αφοσιώσεως των οποίων εις την σπουδήν των παλαιών Ελλήνων και
Ρωμαίων ανακαλύπτω πολλάκις εις την έρευναν των συγγραφέων λαμπρα
δείγματα) μαρτυρούσι σαφώς ότι τον παρελθόντα αιώνα, η ελληνική φιλο

λογία ήτον τόσον περισπούδαστος εις την Ιταλίαν, όσον είναι σήμερον
παρημελλημένη. Είθε όμως να μιμηθώσιν, ως προς τούτο οι νεώτεροι
τους ενδόξους πατέρας των, και να αισθανθώσιν ότι η των Ελλήνων και
Ρωμαίων φιλολογία είναι αναποσπάστως συνηνωμέναι, και ότι η σπουδή

εις τους θερμούς και βαθείς ουγγραφείς των δύω εκείνων αρχαίων εθνών
είναι πηγή άφθονος μεγάλης και πολλής ωφελείας.
. .
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-

-

και

Πολυϊστορος και Διογένους του Λαέρτίου (1), και των νεω
τέρων Στανλείου (Stanlejo (2)) και πολλών άλλων, επι
χειρίζεται να προσβάλη την αξίαν της πυθαγορείου διδασ
καλίας με τον εξής περίεργον τρόπον αρχόμενος από την
θεωρίαν του φιλοσόφου περί της εκ σπέρματος γενέ
σε ως τών ζώων. » Δια να ήναι τις εφευρετής (λέγει) ενός

και πράγματος φθάνει τάχα το να ώμίλησε περί αυτού

σκο
» τεινώς, ή να επρότεινέ τι εφαρμοζόμενον προς εκείνος Εαν

» ούτως έχη δεν υπήρξεν ο Γαλιλαίος ο εφευρετής των δο
η ρυφόρων του Διός, αλλ' ο Δημόκριτος, όστις, κατά τον
» Σένεκαν, ειπε πολλούς τους κινουμένους αστέρας, και ο
» Πλούταρχος θέλει είσθαι ο εφευρετής της θεωρίας των ε
» πικέντρων και αποκέντρων δυνάμεων, ως σημειώσας το α
και ποτέλεσμα των κινήσεων της σελήνης ».

Προς τούτοις λέγει: ότι η διδασκαλία αύτη του Παθαγόρου
είναι ατελής διότι από την λέξιν βρέφος, την οποίαν με

ταχειρίζεται, συνάγεται φανερα ότι ώμίλησε μόνον περί γε
νέσεως ανθρώπου.

}

Εις ταύτα αποκρινόμενος ο τότε νέος Τσουλάτης με πολυ
μάθειαν και κρίσιν λέγει: ότι η αρχή του Πουγιάτη δεν εί
ναι αληθής κατα πάντα, διότι, εαν τις πρώτος εσκέφθη ηρεύ
νησε, και επρόβαλε κανεν πράγμα περί του οποίου, μέχρι των
ημερών του, έδέσποζεν εναντία γνώμη, ο τοιούτος, εάν ωμί
λησε σκοτεινώς, ή εξεφράσθη συντόμως, δεν θέλει έχει την

αξίαν ότι το απέδειξε, θέλει όμως έχει βέβαια την δόξαν
ότι το προείδε διά της οξύτητος του νοός του.

-

Περί δε του Πυθαγόρου αποδεικνύει ότι ούτος, ούτε σκο
τεινώς ωμίλησεν, ούτε ειπε μικρόντι περί της των ζώων γε

νέσεως, αλλ' ενώ επεκράτει εις τους Αιγυπτίους και εις πολλά
της Ελλάδος μέρη, έως εις την εποχήν του, και πολύν καιρόν
έπειτα, η σφαλερα ιδέα ότι τα ζώα εν γένει παράγονται εκ

α)

Βιβλ. Η εν βίω Πυθαγόρου,

(2) Ηist, Philos. Τom. ΙΙ. part. 3 - de doctr. Pyth, p. 3. sect 4,
Cep. 5.

,

.

:

-

47
Αζί"

της θερμότητος της γης και του πηλώδους υγρού (1) αυτός
είπε φανερά ότι τα ζώα, καθώς και ο άνθρωπος γεν
νώνται δια σπέρματος, και ότι η εκ γης γ 'νεσις
αυτών είναι ιδέα ψευδής και ανυπόστατο ς (2).
εμπειριαν παρατηρει οτι ή λέξι ς βρέφος
λέγεται εν γένει περί οποιουδήποτε ζώου νεογεννήτου (3), και
, Με

φιλολογικήν

9

/

«ν

θ'

ρ

όχι επί του ανθρώπου μόνου. "Οθεν εις μάτην πεχειρίσθη
ο κύριος πρωτοϊατρός ν' αποδείξη εκ τούτου ατελή την του
πυθαγόρου φυσιολογικήν ταύτην εφεύρεσιν, της οποίας την γε
νικότητα αποδεικνύει η ημέτερος Τσουλάτης δια πολλών μαρ
τυριών του Πολυϊστορος και Λαερτίου.
Υπερασπίζει την δόξαν της εφευρέσεως του Πλουτάρχου,
-

(την οποίαν, ως είδομεν , εγγίζει πλαγίως ο Πουγιάτης)
λέγων: ότι, επειδή ο φιλόσοφος ούτος διαλαμβάνων περί των
αιτιών και αποτελεσμάτων της σελήνης είναι ο πρώτος, ό
στις ωμίλησε περί των επικέντρων και αποκέντρων δυνάμεων
και με τοιαύτην μάλιστα γενικότητα, ώστε η θεωρία του δύ
ναται να εφαρμοσθή εις όλας τας σφαιρικας κινήσεις, αν
και αυτός την θεωρη εις μόνον τον ρηθέντα πλανήτην, πρέ
πει δικαίως να φέρη τον έντιμον τίτλον του εφευρετού. Πα

ρατηρεί ότι οι νεώτεροι δεν λέγουσι τι περισσότερον περί των
δυνάμεων τουτων, αφ οσα είπεν ο Πλούταρχος, και οτι η
αντισαγωγή νέων τεχνικών λέξεων, αι παρατηρήσεις, και αι

επιβεβαιωτικαί αποδείξεις δεν δύνανται ν' αφαιρέσουν την
αξίαν της εφευρέσεως από τον φιλόσοφον.

,

-

Επιστηρίζων την γνώμην του Κόκκη αποδεικνυει ο Τσου
λάτης με πολλας μαρτυρίας ότι τωόντι ο Πυθαγόρας ώμίλη
σεν ακριβώς περί του σφαιρικού σχήματος της γης, εκ του
οποίου εσύναξεν ως αναγκαίαν την ύπαρξιν των αντιπόδων (4).

(1) "Ορα Λαέρτ, εν βίω Αρχελάου. βιβλ. Β', κεφ. Δ.
(2) Αυτόθι εκ βίω Πυθαγόρου .

-

-

(3) Βλέπ, Ιλιάδ. φ. στίχ, 265, όπου η λέξις βρ ε φ ο ς λίγεται επί
ημιόνου.

(4) "Ορα Δεογ. Λαέρτ, εν βίω Πυθαγόρου. Βλέπι και αρέσκοντ. τοις
φιλοσ. βιβλ. Β. Κεφ. 3ο.
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Αναιρεί με πολλήν ευφυίαν τα παρα του Πουγιάτη προβαλ
λόμενα, και δίδει τον λόγον διατι ο Λαέρτιος αναφέρει την
αυτην ιδέαν και προς τον Παρμενίδην.
Περί της γνώσεως των φαινομένων τής Αφροδίτης, σαφη
νίζων τους λόγους του Κόκκη λέγει ότι πρώτος ο Πυθαγόρας
,

'

παρετήρησεν όχι την αύξησιν και ελάττωσιν του φωτός του
πλανήτου, ως ενόμισεν ο εναντίος, αλλ' ότι ο Εωσφόρος ο
φαινόμενος τώ πρωί, και ο Έσπερος ο περί την εσπέραν παρ
ρησιαζόμενος, δεν είναι δύο διάφοροι αστέρες, ως επιστεύετο
κοινώς, αλλ' ή αυτή Αφροδίτη, ήτις τελευταία μάς εγκατα
λείπει την αυγήν, και πρώτη αναφαίνεται μετά την δύσιν
του
Ηλίου. Περί
τούτου
δε μάς(2).
αναφέρει τας μαρτυρίας του
Παρμενίδου
(1), και
Πλινίου
Α

Με την αυθεντείαν του Πολυβίου (3) επιβεβαιοι ότι δι

καίως απέδωκεν ο Τυρρηνός Ιατρoφιλολόγος προς τον Πυ
θαγόραν την γνώσιν της μεταξύ των πλανητών αποστάσεως

και της προσδιωρισμένης αρμονίας της κινήσεως των ουρα
νίων σωμάτων σχετικώς εις τας μάσσας αυτών.
Με μαρτυρίας του Πλουτάρχου (4) και Αριστοτέλους (5)
αποδεικνύει ότι ο Σάμιος φιλόσοφος παρεδέχετο, εκτός του
ημετέρου, και άλλα πολλά συστήματα, και έθεώρει τους κο
μήτας ως αναγομένους και αυτούς εις την τάξιν των πλα
νητών και ότι, προ του Κοπερνίκου, έθετε τον "Ηλιον ώς
κέντρον του συστήματός μας, και την γην ώς πλανήτην στρε
φόμενον κυκλικώς περί αυτόν.
Προς αναίρεσιν δε των παρα του Πουγιάτη λεγομένων
-

φέρει πολλά μέρη των δύω ρηθέντων φιλοσόφων, εξ ών φα
νερούται ότι ούτοι ομιλούντες περί τινος εφευρέσεως, ήτις πρέ
πει ν' αποδίδεται προς τον Πυθαγόραν, μεταχειρίζονται αδια
φόρως πότε το όνομα του φιλοσόφου τούτου και πότε εκείνο

(1) Λαέρτ. αυτοθι.

(2) Βιβλ. Β. Κερ If.

.

.

(3) Βιβλ. Β. Κεφ. Κ.Α. και Κ.Β.
(4) Αρέσκ. τοις φιλοσ. βιβλ. Β. κερ. 30.

(5) Περί ουρανου Κεφ. Α', 72 - Βιβλ. Β. κεφ. θ.
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της σχολής του, τ: ε, ή λέγουσιν: ο Πυθαγόρας, ή οι
Πυθαγόρειοι, συμπεριλαμβάνοντες ούτω τον αρχηγόν και τους
μαθητάς του, οίτινες διετήρησαν τα δόγματα του. Εξεναντίας

δε όταν λέγωσι ρητώς το όνομα ενός Πυθαγορείου, η μετα
χειρίζωνται την φράσιν: τινές των Πυθαγορείων, εννοούσιν
ότι δεν ήτον δόγμα του Πυθαγόρου και της σχολής, αλλά
γνώμη ατομική. Εντεύθεν δε εξάγει το συμπέρασμα, ότι,
όχι μόνον δεν πρέπει να συγχέωνται με τας έρθας διδα
σκαλίας του Πυθαγόρου, όσα είναι ατοπίαι τενός ή μερικών
εκ των πολλών μαθητών του (ως κακώς αποδίδει ο Πουγιάτης
την περί αντίχθονος αλλόκοτον ιδέαν προς τον φιλόσοφον,
ενώ ο Πλούταρχος την αναφέρει εις τον Οικέτην (1)), αλλά
και όσαι εφευρέσεις αναφέρονται εις την σχολήν του πρέπει

ν' αποδίδωνται, κατά τους ρηθέντας φιλοσόφους, προς εκείνον
ως διδαχθείσαι παρά του ιδίου (2).
Τέλος πάντων αποδεικνύει ότι εις μάτην αγωνίζεται ο
Πουγιάτης να παραστήση την Ιατρικήν ακμάζουσαν εις την
«'

Κρότωνα προ του Πυθαγόρου, διότι, όχι μόνον ουδείς των
συγγραφέων δεν αναφέρει περί τούτου, αλλά και, διά την
ασυμφωνίαν των συγγραφέων περί της εποχής καθ' ήν υπήρ
ξεν ο Πυθαγόρας και μετέβη εις την Ιταλίαν, δεν ήμπορεί

ο Δημοκήδης να θεωρηθή προγενέστερος εκείνου. Και ότι εκ
(1) Αρέακ τοίς φιλ. βιβλ. γ. κεφ. θ. περί γης και τις η ουσία αυ
της και πόση και

-

.

-

-

(2) Σημ. Μ' όλον το βαθύ σέβας το οποίον αισθάνομαι εις τα ονός
ματα των δύο μεγαλοφυών εκείνων ανδρών του Αριστοτέλους, λέγω, και
Πλουτάρχου, παρατηρώ ότι όσον ορθώς συμπεραίνει ο ημετερος Τσουλάτης
κατα του Πουγιάτη, τόσον με φαίνεται δυσπαράδεκτον ότι όλαι αι α
νακαλύψεις της μεγάλης εκείνης σχολής του Πυθαγόρου πρέπει ν' αποδί
δωνται προς αυτόν. Το σύστημα της πυθαγορείου σχολής διήρκησε, κατα
τον Λαέρτιον επέκεινα των δεκαεννέα γενεών και εξ αυτής ανεφάνησαν
Νομοθέται, Φιλόσοφοι, Ιατροί, Ποιηταί, Στρατηγικοί, Μαθηματικοί και εν
γένει άνδρες μεγαλονοες, οίτινες διέδωσαν τόσον εξευγενισμόν εις τα μέρη

της Δύσεως. Οι τοιούτοι λοιπόν λαβόντες τας αρχάς του διδασκάλου των
πρέπει να επενόησαν βέβαια και όσα άλλα εξάγει ο γόνιμος νους από τον
συνδυασμόν των γνωστών ιδεών, και από τας παρρησιαζομένας φυσικας, είτε
πολιτικας περιστάσεις .

-
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των λεγομένων παρ Ηροδότου περί του Ιατρού τούτου συνά
γεται ότι και ούτος ήτον μαθητής της πυθαγορείου Σχολής (4).
Στερεώσας λοιπόν με πολυμαθείς και κριτικας θεωρίας τας
παρά του Κόκκη αποδοθείσας προς τον Πυθαγόραν φυσικας
και ιατρικας γνώσεις, μεταβαίνει εις την απόδειξιν της ω
φελείας και των υγειϊνών αποτελεσμάτων της πυθαγορικής
διαίτης.

.

. . . .

.

*

«

Αλλ' επειδή τα μέχρι τούδε αναφερθέντα μαρτυρούσιν, ώς
με φαίνεται, την έκτασιν των γνώσεων με τας οποίας ήτον
πλουτισμένος ο Τσουλάτης και εις αυτήν την νεαραν ηλικίαν
των είκοσι ετών, εγκαταλείπω την περαιτέρω ανάλυσιν του
αξιολόγου τούτου συγγραμματίου του, και μάλιστα, αφού άλ
λα του συγγράμματα θέλουν μάς παραστήσει και την ιατρι
κήν αξίαν του...

»
-

-

-

Η οξύνοια και αι μαθήσεις του νέου Κεφαλλήνος τον κα
τέστησαν πολλά αγαπητόν εις την λαμπραν βενετικήν οικο
γένειαν των Δονάδων, ως φαίνεται από την αφιέρωσιν τού
ειρημένου συγγραμματίου του προς τον βουλευτην Φραγκίσκον
Δονάν. Εις ταύτα επιστηριζόμενος και ο πατρίκιος Αντώ
νιος Δονάς προσδιοριθείς πρέσβυς της Αριστοκρατείας παρα

τη οθωμανική αυλή, κατά το 1754 (2), έλαβε τον Τσου
λάτην ως Ιατρόν του μολονότι νεώτατον και μόλις έχοντα
την ηλικίαν εικοσιδύω ετών.
Ερωτευμένος όμως ούτος εις την επιστήμην του δεν παρη
μέλεις και μεταξύ της αυλικών της πρεσβείας ευρισκόμενος,
τας παρατηρήσεις των ασθενειών, και την άοκνον σπουδήν
των δοκίμων της Ιατρικής συγγραφέων.
Συχνάζων εις τα εν Σταυροδρομίω χριστιανικά νοσοκο
μεία και συνάπτων την θεωρίαν με την πράξιν εσημείoνε
τα σημαντικώτερα του οργανισμού πάθη και τα δραστικώ
τερα αντίδοτα, δι ών οι μεγάλοι της επιστήμης διδάσκαλοι,

(1) Βιβλ. Γ. σελ. 269, εκδ. Λειψίας.

-

(2) "Ορα memorie istoricocronologiche spettanti ad Αmbasciadori

della Seren. Repubblica di Venezia spediti a varj Principi. Α
pendico del Codice Paliano. (Cass. VΙΙ. cod. 169).

Σ
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παρετήρησαν ότι εμποδίζεται των ασθενειών ή πρόοδος, και
κατορθούται εκ νέου ή ισορροπία των συστημάτων της αν
θρωπίνου μηχανής. Καταγινόμενος με ζήλον εις ταύτην την
ενασχόλησιν παρετήρησεν ότι ανεπαισθήτως είχε συναγμένην
πλουσιοπάροχον ύλην πρακτικών συνεπειών, εις την οποίαν,
μνήμης χάριν, έδωκε κατ' αρχάς κανονικήν τινα διάταξιν .
Μετά ταύτα όμως κινούμενος από φιλανθρωπίας αίσθημα α
πεφάσισε να την μορφώση και να δώση εις φώς εν περιλη
πτικόν σύγγραμμα πρακτικής Ιατρικής, το οποίον εξέδω
κεν εν Βενετία κατά το 1758 τι ε: εν έτος προ της εκδό
σεως του ομοίου συγγράμματος του περικλεούς Τισσότου.
Είναι δε αξιοσημείωτον ότι είς και ο αυτός σκοπός παρε
κίνει τον μεν ένδοξον Τισσότoν εν Ιταλία, τον δε πολυμαθή
Τσουλάτην εν Κωνσταντινουπόλει να καταγίνωνται ταυτοχρό

νως εις το αυτό είδος της συγγραφής. -

-

Το σύγγραμμα τούτο του συμπολίτου μας φέρει την ακό
λουθον επιγραφήν και Περίληψις πρακτικής Ιατρικής,
» εις ην περιγράφονται, αι πρώτιστα ι ασθένειαι
» του ανθρωπίνου σώματος εν ταύτη δε προστίθε
» ται, εις το τέλος, και εκτεταμένη τις φαρμακο
και γραφία (riccettario). Συγγραφείσα υπό Αγγέλου
» Τσουλάτη ».
.
.
Η διαίρεσις του πονηματίου και τα εν αυτώ περιεχό
θ'
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μενα εκθέτονται παρά του συγγραφέως εις την προς τους α
ναγνώστας ειδοποίησίν του, ως εφεξής. » Το συγγραμμάτιον
και διαιρείται εις εξ τμήματα, έκαστον των οποίων υποδιαιρεί
και τα εις κεφάλαια. Εις το πρώτον τμήμα εκτίθενται αι.
» πρώτιστοι και συνηθέστερα αρρωστία της κεφαλής. Εις
και το δεύτερον εκείνα του στήθους. Εις το τρίτον αι της

» κάτω κοιλίας εις το τέταρτον αι αρρωστία των άρθρων

και των κοκκάλων και της επιδερμίδος. Εις το πέμπτον δίδε
» ται μία σύντομος, αλλά καθαρά ιδέα των κοινοτέρων πυ
» ρετών. Εις δε το έκτον εκθέτονται πολλοί τύποι, ή φαρμα
» κογραφία (formule o riccette) αναφορικαί εις τους γενι

» κους τίτλους των προσδιοριζομένων εις τας θεραπευτικάς
» διατάξεις Ιατρικών Ετέθησαν δε αύται εις το τέλος συ
» νηνωμέναι, αλλ' όμως διακρινόμενα με αριθμούς, διότι,
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» ή παρένθεσις των εις την διήγησιν ήθελεν επιφέρει σύγχυσιν
» και αταξίαν. Περί τούτων δε ειδοποιείται ο αναγνώστης,
» ότι αι δόσεις παραλλάσσονται κατά τας διαφόρους ώρας

και του χρόνου, τας διαφόρους ηλικίας, και τας ιδιοσυγκρασίας
» των πασχόντων. Διότι, ως λέγει ο θείος Ιπποκράτης (1)
» διαφέρει σώμα σώματος, και φύσις φύσι ος . . . . .
» αλλ' έτερα ετέροις ξυμ φορα ον. Και δια τούτο το ι

η κανον και επωφελές εις ένα, δύναται να ήναι εις άλλον
και ανίκανον και επιβλαβές. Προ της εκθέσεως των ασθενειών
μ' εφάνη απαραιτήτως αναγκαίον να δώσω μίαν γενικήν
» και σύντομον περιγραφήν ανατομικήν εκάστου μέρους, εις

» ο αναφέρονται αι αρρωστία, και εν δοκίμιον περί αρχής,
» προόδου, και της νυν καταστάσεως της Ιατρικής 3%.

-

Η αφιέρωσις γίνεται παρ αυτού προς τον βουλευτην Αν
τωνιον Δονάν φίλον και προστάτην του (2). Του συγγράμ
-Μ-

(1) "Ορα το περί φυσών (flatibus) κεφαλαιον - τμήμα Γ. Αριθμ. 25.
Ε"κδ. Γενεύης.

-

(2) Είναι άξια σημειώσεως αι ακόλουθαι εκφρασεις του ενδόξου Τσου
λάτη αι απαντώμεναι εις την αφιέρωσιν του συγγράμματος αυτού.

Επαινών ούτος τον Δονάν δια τας πολλάς ηθικας και πολιτικάς αρε
τάς του λέγει προς αυτόν εν τέλει : Αλλα περισσότερον από καθε άλλην
» αρετήν εκείνην παντοτε εδείκνυες πρακτικώς, ήτις μάλλον σε τι μά,
» θέλω δε ειπείν, τον ένθερμον εκείνον ζήλον υπέρ της λ α

» τ ρ ε ί α ς του Θεού. Αποδεικνύων δια της αγάπης, και δια των ιε
» ρωτέρων της θρησκείας έργων, ότι αναγνωρίζων άνωθεν κάθε σου με

» γαλείου απευθύνεις δια τούτο εκεί πάσαν σκέψιν σου και εν γένει κάθε
» σου δόξαν».
Ιδού πόσον ο συμπολίτης μας ήτον φιλόθρησκος και εξ αιτής της πολλά
νεαράς ηλικίας του ! Ως αληθής , πεπαιδευμένος γνωρίζει ότι το πρώτιστον
χαρακτηριστικόν του εναρέτου, και το θεμελιώδες στοιχείον της μεγαλειό
τητος είναι η θρησκευτικό της και ο ένθερμος ζήλος ως προς
τ ή ν π ρ α κ τ ι κ ή ν α π ο δε ιξ ι ν τ ώ ν ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν μ α ς α ι σ θη

μ α τ ων π ρ ο ς τ ο υ π ε ρ τ α τ ο ν "Ο ν .
Τοιαύτην θρησκευτικήν ευαισθησίαν έχει βέβαια ο δυνάμενος να εννοηση

καλώς το ύψος των χριστιανικών αρχών, την επιρροήν της θεοδεδάκτου
και λογικής θρησκείας μας, ως προς την ευδαιμονίαν και την ηθικήν πρό
οδον της ανθρωπίνης κοινωνίας, και την δύναμιν αυτής εις την διεύθυνσιν,
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ματος τούτου δίδουσα την ανάλυσιν ή εν Βενετία εκδεδο
μένη εφημερίς των ειδήσεως της φιλολογικής δημοκρατίας

όμιλεί περί αυτού με τας, εξής εντίμους εκφράσεις: "Το πό
και νημα τούτο είναι καρπός αξιότιμος των επωφελών εφαρμο
και γών τας οποίας έκαμεν ο κύριος Τσουλάτης εις την εν

» Σταυροδρομίω της Κωνσταντινουπόλεως τριετή διατριβήν
» του, όπου διέμεινε, μετά του ενδόξου βενετού βουλευτού και

» πρέσβεως, επαγρυπνών, όχι μόνον εις την ακριβή προφύ
ο λαξιν και πιστην διατήρησιν της υγείας των άλλων, αλλά

» και μελετών σπουδαίως εις τας επωφελείς και στερεάς εκεί
και νας βάσεις της Ιατρικής τέχνης, εξ ών, ώς από σπερμά
» των, αναφαίνονται αι ουσιώδεις περιληπτικαί διδασκαλίαι,
» αίτινες περιέχονται εις το βιβλίον τούτο.

Προοδεύων εις την ανάλυσιν του συγγράμματος και ανα
φέρων περί των θεωριών του συγγραφέως εις την ανατομικήν
περιγραφήν της κεφαλής λέγει Μετά την ωραιαν και α
3)

•ο κριβή περιγραφήν των αγγείων, και των μερών της κεφα

o, λής του ανθρώπου, ευθύς έπονται αι ασθένειαι, αίτινες
αν επιβαρύνουσι το ιερόν τούτο μέρος. Και ήδη η ολεθρία

των αποπληξιών, τών παρ αλύσεων, τώ ν
και σκοτασμων (vertigini), των φρενιτιασεων, οφθαλ
ο μ ι ώ ν και άλλων ομοίων λαμβάνουν από τον έμπειρον
σοκάλαμον του συγγραφέως τοιαύτας εξηγήσεις, ώστε δύνανται
•, να ωφελήσουν μεγάλως και τους πρωτοπεί ρους ανατομικούς,
ο σειρά

-, ή χειρούργους και τους προβεβηκότας ιατροδιδασκάλους.
ο Εκθέτει πρώτον όλας τας αιτίας των κεφαλικών ασθενιεών,
ο δεύτερον τ' αποτελέσματα, και τέλος πάντων τα θεραπευτικά
.. μέσα. Περί τούτων όμως των τελευταίων ευχαριστείται ο

ο κύριος Τσουλάτης να διηγηθή ιστορικώς τα αντιφλο
» γ ι σ τ ι κ α ι α τ ρ ι κ α, τα οξέα αιμ αγωγ α κτλ.
Περί των θεωριών του στήθους εκφράζεται τοιουτοτρόπως,

αο Ε'πεται η περιγραφή του στήθους μετά των εν αυτώ συμ

των ανθρωπίνων καρδιών. Με ζήλον βέβαια θέλει την συσταίνει, όστις
είναι φίλος αληθής της πατρίδος, της ανθρωπότητος και του εξευγενισ".
ν

ν

, Ν.

«.

μου των εθνών.

«4
-

-

-
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ν

-

ο βαινουσών αρρωστιών. Εις ταύτην δε ο γινώσκων την
οο σοβαραν αρμονίαν, ήτις θεωρείται μεταξύ των ζωτικών
νο σπλάγχνων, της καρδίας δηλ. και των πνευμόνων,

•, με τας άνω σφαίρας της κεφαλής και του εγκεφάλου
και δεν ημπορεί παρά να επαινέση την ωραίαν σύνδεσιν την
o οποίαν κάμνει ενταύθα ο συγγραφεύς των διαφόρων πνευ
το μονικών αγγείων, και των αίματοφόρων, του περικαρδίου
ν, του εισοφάγου, του θωρακικού αγωγού, και άλλων εισόδων
» ή σωλήνων, δι ών εκτελείται η θαυμασία και άπαυστος
και%

κυκλοφορία των χυμών των αμοιβαίως εξαρτωμένων και
κινούμενων, ως εκ της χειρος του κιθαρωδού προξενείται

συνήθως κάθε αρμονικoν μέλος . . . . . . . . . . . Η ακρίβεια
» της εκφράσεως δεν αφαιρεί παντελώς την καθαρότητα των
32.

ο εννοιών των εκθετομένων υπό του συγγραφέως.

!

Τελειόνει δε ο εκθέτης του άρθρου την όλην της πραγμα
τείας ανάλυσιν με τους εξής λόγους: ο Αγχίνοια, πολυμά
.. θεια, ευγλωττία, μέθοδος, αναφαίνονται εις την ανάγνωσιν
τούτου. Αλλ όμως δια των ιδίων έγεινε φα
2) νερά εις, τό κοινόν η αξία
του συγγραφέως, και από την

ο του βιβλίου
9

-

9

/

-

9

εποχήν εκείνην, καθ' ήν ανεφάνη, εκ των της Φλωρεντίας
τ, τύπων, ή αγχινουστάτη αυτού επιστολική περιγραφή κατά
ο» των σκέψεων περί τής πυ θα γ ο ρ ι κ ή ς δι α ί της τού

» Τ ωσήφ Α ν τ ω ν ί ο υ Π ο υ γ ι α τ η π ρ ω τ σ ί α τ ρ ο ύ
ν» τής Φιλτ ρ ί α ς».
Το σύγγραμμα τούτο εύρε τοιαύτην υποδοχήν εις το δη
μόσιον, ώστε εξοδευθείσης της πρώτης εκδόσεως έγεινε δευ
τέρα εν Βενετία, κατά 1764, και πάλιν απέβη σπανιώτα
τον. Εκ των ειδήσεων τας οποίας ευηρεστήθη να με χορηγήση
ο έγγονος του ενδόξου συμπολίτου μας κύριος Αγγελος Τσου
λάτης, μανθάνω ότι μεταφρασθεν εξεδόθη εις την απλοελλη
νικήν γλώσσαν, και παρ αυτού ώδηγούντο πολλοι των εν

-

Ελλάδι πρακτικών Ιατρών. Μη δυνηθείς να ευρώ ενταύθα
κανέν αντίτυπον της μεταφράσεως δεν έχω τι ν' αναφέρω
περί αυτής. Εύρισκόμενος εις Βενετίαν μετά την εκ Κων
σταντινουπόλεως επιστροφήν του και αφιερόνων πάντοτε τον

καιρόν εις ιατρικας ερεύνας μετεχειρίσθη πρώτος την εξωτε
ρικήν εφαρμογήν του μαγνήτου εις τας σπαμωδικας ασθενείας.
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Η επιτυχία δε του πρώτου πειράματος εις την παύσιν των
σπασμών, και η σταθερότης του φαινομένου εις τας συνεχείς

επαναλήψεις επληροφόρησαν αυτόν να δημοσιεύση ανωνύμως
κατα το 1758, δια της φιλολογικής εφημερίδος του Καλο
γηρά, μίαν διατριβήν περί τούτου εις είδος επιστολής, υπό
τον τίτλον και Παρατήρησις γενομένη εν Βενετία περί

ι, νέας χρήσεως του μαγνήτου, ή περί δραστηρίου
ι, ενεργείας αυτού εφαρμοζομένου εξωτερικώς εις
και τους σπασμούς ».
Το συγγραμμάτιον τούτο του Κεφαλλήνος Ιατρού είναι
δεκαοκτώ έτη προγενέστερον από τας παρατηρήσεις του Γε

.

-

νευρίνου χειρούργου Δεαρσού (Deharsu (1)) και παρασταί
νει με πολλήν ακρίβειαν και καθαρότητα την ιατρικήν χρή
σιν του μαγνήτου εις τοιαύτα είδη αρρωστημάτων.
Αύτη ετυπώθη δεύτερον εις την γαλλικήν εφημερίδα του
Ιατρού Βουλιωνος (Βuglione) εκ της οποίας ληφθείσα κατε
χωρήθη εις τον 7 αριθμόν της ιατρικής αφημερίδος του ι
τροδιδασκάλου Πέτρου Ορτέσκη (Οrteschi (2))
Η υποδοχή λοιπόν την οποίαν είδεν ο Τσουλάτης εις την
δημοσιευθείσαν παρατήρησίν του, και ο θαυμασμός, τον ο
ποίον εξέφρασεν ο φίλος του Ορτέσκης με μίαν σημείωσιν εις
την ιδίαν παρατήρησιν, τον ήνάγκασαν να γράψη προς αυ
τον εκ Κεφαλληνίας ότι η παρατήρησις είναι ιδική του.
Μάλιστα έπεμψε προς τον ίδιον μίαν ακριβεστέραν έκθεσιν
αυτής με νέας δοκιμασίας, δια να την ανατυπώση, και να
δημοσιεύση τον συγγραφέα της. » Ο ένδοξος Αγγελος Τσου
το λάτης (λέγει ο Δόκτωρ Ορτέσκης) Ιατρός Κεφαλλήνιος,
ο γνωστός εις την δημοκρατείαν των φιλολόγων Ιατρών, δι

-»

ο επιστολής του 29 Αυγούστου του έτους τούτου, με αναγγέλ
και λει ότι η παρατήρησις ή γενομένη εν Βενετία
Α

»

(1) Η παρατήρησις του χειρούργου , τουτου φετυπωθη κατά το 1776
και αναφέρεται παρα του Τισσότου εις το αυτού σύγγραμμα Τraitε des
nerfs et de leurs maladies , ως αναφέρει δε ο υιός αυτού Φραγκίσκος
Τσουλατης, ο Τισσότος ηγνοει την του Κεφαλλήνος.
.
",
(2) Έτος 1762 Ιουνίου 17.
-

",

-

" .

3
. .
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•, περί νέας τινός χρήσεως του μαγνή του, αναφερ
ο θείσα παρά του Ιατρού εφημεριδογράφου Βουλιώνος, και

» καταχωρηθείσα ακολούθως εις το πρώτον μέρος της εφημε
ν

η

ν

τ, ρίδος μου, (αριθμ. Ζ.

ή

-

τη

17

Ιουνίου 4 τ62)

τ

ειναι παρα,

ο τήρησις ιδικήτου. Με ειδοποιεί δε περί τούτου, διότι εγώ

» εις μίαν σημείωσιν της παρατηρήσεως ταύτης εθαύμαζον
ότι, συμβάντος του γινομένου εν Βενετία, έδυνήθη ο Γάλ
- λος να το μάθη προ εμού. Κρίνει αυτός εύλογον να δη
ο μοσιευθώσιν ακριβέστερον αι περιστάσεις του συμβάντος ε
ο κείνου, και διά τινος μεγαλητέρας μαρτυρίας να επιβεβαιωθή

σ ή αλήθειά του. "Οθεν θεωρεί ως αναγκαίον να ανατυπώσω
σο την περιγραφείσαν εφαρμογήν, ως εκείνος την εξέθεσε κατά

ο το 1758, και έκτοτε τυπωθείσαν. Αφού λοιπόν ευηρεστήθη
να με την πέμψη δια του ρηθέντος γράμματος την αναφέρω
το εις το κοινoν οποία είναι (1) ο.
Γνωρίζουσα ή βενετική Κυβέρνησις την ιατρικήν αξίαν
του ημετέρου Τσουλάτη, μόλις εκείνος, μετά την πολυχρόνιον
απουσίαν του, μετέβη εις την αγαπητήν πατρίδα τον κατέ
στησεν ιατροχειρούργον του στρατιωτικού νοσοκομείου (2).

Η θέσις αύτη διεγείρασα επί μάλλον την φυσικήν του κλίσιν
εις την σπουδήν, και καταστήσασα δραστηριώτερον το ανιχ
νευτικόν όμμα του εις τα φαινόμενα των ασθενειών, έγεινεν
αιτία επωφελεστάτων εξαγομένων.

.

.

Κατά το 1762 ανεφάνη εις την ημετέραν περιοχήν της
Παλαίας τρομερά τις επιδημία των ολεθρίων εξερύθρων
πυρ ετών (Febri scarlatine maligne) ο δε έμπειρος Τσου

(1) "Ορα Giornale di Μedicina del Dott. Pietro Οrteschi. Ve

nezia 1763 Τom. ΙΙ. p. 202.
.
(2) Είναι άξιον παρατηρήσεως, ότι η βενετική Κυβέρνησις, μολονότι
πλουσία από ενδόξους άνδρας εις πάν είδος μαθήσεως, μή καταφρονούσα
όμως και την αξίαν των ξένων υπηκόωντης, ή μάλλον ειπείν έμψυχόνουσα

αυτήν, όχι μόνον άφησε τα διάφορα εγχώρια επαγγέλματα εις όσους των
εντοπίων έδύναντο να τα καθέξωσιν, αλλα και πολλας θέσεις ανηκούσας
δικαιωματικώς εις τα γνήσια τέκνα της απένειμε μάλλον ως βραβείον της

εμπειρίας των αλλογενών υπηκόων. Ας αναπληρώση ο ειδήμων αναγνώστης
το ελλείπον της σημειώσεως !
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"

λάτης ου μόνον ήρπασε πολλούς από τους τρομερούς όνυχας
του θανάτου, αλλά και παρατηρήσας ακριβώς τα φαινόμενα
της επιδημίας και των πασχόντων τα συμπτώματα εξέδωκεν

εν Βενετία κατά το 1763 εν συγγραμμάτιον ο π ε ρ ι φύ

και σε ω ς τω ν ε ξ ε ρύθ ρ ω ν πυρ ε τ ώ ν ι (eostituzione
de febri scarlatine). Το πονημάτιον τούτο κατεχώρησεν ο μεν
Ορτέσκης εις την ιατρικήν του εφημερίδα (1), ο δε περικλεής
Βορσιέρης (Βorsieri) θεωρήσας την αξίαν του το μετέφρασε

λατινιστί
και εισάξας αυτό εις το μέγα του σύγγραμμα το
φέρον τον τίτλον istituziones Μedicinae praticae (2) ,
9%

Δ ι α τ ά ξ ε ι ς π ρ α κ τ ι κ ή ς ι α τ ρ ι κ ή ς, εκφράζεται
τοιουτοτρόπως περί του Κεφαλλήνος Ιατροδιδασκάλου: η εξέ,
» ρυθρος και μικτού γένους, τ: ε: ολέθριος (maligna) και

και επιδημικός ήτον και ο πυρετός ο παρατηρηθείς κατά το
ο 1763 εις την πόλιν και τα περίχωρα της Κεφαλληνίας
υπό του εξόχου φίλου μου και ιατρού σοφωτάτου Αγγέλου
» Τσουλάτη. Τόσον δε παρηκολουθείτο από την φθοραν των
χυμών των πρώτων οδών και από μεγάλην των σκωλήκων
πλήθυν, ώστε η κίνησις (flusso) της κοιλίας, ή αυτόματος
» ή ερεθιζομένη τεχνικώς, εχρησίμευεν εις το να σηκώνη ο
ο λoτελώς τα επιβλαβέστατα συμπτώματά του, δηλ. την πα
α ραφροσύνην (delirio) τους σπασμούς, τ' αποστήματα των πα

ο ρωτίδων (tumori alle parotidi), την φλόγωσιν του λαι
ο μου ο κτλ.

.

Ο αυτός αναφέρων την καταχώρησιν του συγγραμματίου
του Τσουλάτη εις την του Ορτέσκη εφημερίδα λέγει ο,"Οπου
ο αναγινώσκεται μία εντελής ιστορία εκείνου, περιέχουσα πολ
» λας διδακτικάς διασαφήσεις των αιτιών και της θεραπείας
o, του πάθους τούτου. "Οθεν νομίζω ότι θέλω κάμει πράγμα
ο ευχάριστον εις την νεολαίαν δίδων ενταύθα την περίληψιν
» αυτής",

Παρά του Δόκτωρος Σπυρίδωνος Φωκά συγγενούς μου φιλ
τάτου εβεβαιώθην προς τούτοις ότι ο πολυμαθής"Ράγης (Raggi)
(1) Τόμ. Β. σελ. 225 και εφεξής. 17 Νοεμβρίου 1763..
(2) Τόμ. Β. Κεφαλ. Δ. έκδ. Μεδιολλάνων.
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κλινικός ιατροδιδάσκαλος εν. Παυΐα, εις τα της πρακτικής
μαθήματά του ανέφερε πολλάκις την περί των ολεθρίων εξε
ρύθρων πυρετων θεωρίαν του ημετέρου Τσουλάτη.
Το αυτο έτος εξέδωκεν εν Βενετία λατινιστί την περιγραφήν
μιάς τετανικής ασθενείας την οποίαν παρετήρησε, κατά το
1751, εις αρτοποιόν τινα εν Βονωνία. Η περιγραφή αύτη
φέρει τον τίτλον » Αngeli Ζulatti Cephalent Philosophiae
εt Μedicinae Doctoris de Τetano obserratio ν.

. Η λεπτότης των θεωριών και η εμπειρία της αναλύσεως
του δεινοτάτου εκείνου πάθους εσύστησαν μεγάλως την περι
γραφήν ταύτην. "Οθεν ο πεπαιδευμένος ιατροδιδάσκαλος Ιωσήφ
Βενβενούτης κατεχώρησεν αυτήν πρώτην μεταξύ των πολλών
εις την εν Λούκη εκδοθείσαν συλλογήν του κατά το 1773
επιγεγραμμένην και Clariorum νίrorum observationes me
» dicae anatomicae superstictes. Αι σωζόμε ναι , ια
» τρικ α ι κ α ι αν ατομι και παρατηρήσεις των εν δό

» ξων ανδρών ». Η αυτή αναφέρεται και παρά του Δό
κτωρος Δαλλαρούκη (Dallaruci) Ιατροδιδασκάλου δημοσίου
εις την πόλιν του Φάνω (Fano). Μεταφράσας δε αυτην ιτα

λιστί και ο Ορτέσκης την κατεχώρησεν εις την ιδίαν του ε
φημερίδα, όπου επιφέρει τα ακόλουθα.

και

ο Ο συγγραφεύς της παρατηρήσεως ταύτης, φίλος μου α
το κριβώτατος, αφού εξεθεσε τα ρηθέντα με αγχινουστάτας
θεωρίας, εξηγεί με πολλήν λεπτότητα τα αινόμενα της

αναφερθείσης φρικώδους ασθενείας, Εγώ

κρίνω εύλογον ξ
η νίοτε να μην αναφέρω τας λεπτομερείς ταύτας εξηγήσεις,
οο

ο, αλλά ν' αφήσω εις την κρίσιν των πεπαιδευμένων αναγνω
o, στων την ίσως επωφελή ελευθερίαν δια να σκέπτωνται και
το να κρίνωσι κατα την αρέσκειάν των (1) οι
Προς τον ίδιον Ορτέσκην διευθυνόμενος εξέθεσεν εις είδος
επιστολής (εν ήμερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 1764), την περι

γραφήν ενός τερατώδους οδόντος, ήτις κατεχωρήθη παρα
τούτου εις την αυτην εφημερίδα (2).

-

(1) Τόμ. Β'. σελ. 409. έτος 1764, Απριλίου 26.

(2) Τόμ. Γ'. σελ. 193, έτος 1764, Νοεμβρίου 8. . . *

)

-

-

-
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Κατά το 1767 εξέδωκε λατινιστί, δια της αυτής εφημε
ρίδος, ετέραν περιγραφήν μιάς παραδόξου λιθιάσεως των νε

φρών, εις ην, μετά την ανατομικήν αυτοψίαν του αποθανόντος
ασθενούς, παρετηρήθη ότι ο αριστερος νεφρός είχε μήκος εννέα
δακτύλων πλαγίων, και πέντε πλάτος, και ότι το εν αυτώ
λιθώδες απόστημα
έσχηματίζετο από δέκα λίθους περιέργου
σχήματος
και μεγέθους.
κ

.

Η περιγραφή αύτη αναφέρεται εις την του Ορτέσκη εφη
μερίδα (1) με την εξής επιγραφήν. » Παρατήρησις Αγ
ο γέλου Τσουλάτη ιατροφιλοσόφου, περί βαρυτάτου
o και θανατηφόρου πάθους των νεφρών προξενου
ο μένου από τι να μεγάλην λιθίασιν κ.

Το κέντρωμα της φυσικής ευλογίας, του οποίου τας ωφε

λείας ειδοποίησεν (ώς είρηται) πρώτος ο ημέτερος Πυλαρινός
εις την Ιταλίαν, έδωκεν εις τον πεπαιδευμένον Τσουλάτην
όλην περιέργων παρατηρήσεων. "Οθεν περί τούτου συνέταξεν

εν αξιόλογον συγγραμμάτιον, το οποίον εξέδωκεν εν Βενετία
ιταλιστί κατά το 1768, παρά το τυπογράφω και βιβλιοπώλει
Δομενίκω Δαρενή, υπό τον τίτλον ο Ειδήσεις περί κεν
ο τρωμάτων της ευλ ο γ ί α ς γενομένων εν Κεφαλ
» λ η ν ί α συντεθεί σ α ι υπό του ι α τ ρ ο δι δασκάλου
ο Τσουλά τη νο. Τούτο δε το συγγραμμάτιον κατεχωρήθη
2ο εις την αυτήν ιατρικήν εφημερίδα του Ορτέσκη (2).
ή βενετική Κυβέρνησις να εμψυχώση την γεωρ
γίαν εις την νήσον μας διέταξε την σύστασιν μιάς αγρο
'

Πρόθυμος

νομικής και οικονομικής ακαδημίας, ήτις έσχηματίσθη

από ένδοξα και πολυμαθή υποκείμενα των πόλεών μας (3).
(1) Τόμ. 5". σελ. 17. έτος 1867, Σεπτεμβρίου 5.
(2) Τόμ. 5'. έτος 1768, Απριλ. 16. σελ. 267 - 370.

(3) "Εμαθον με χαράν μου ότι προ ολίγου εσυστήθη εις Κεφαλληνίαν
αγρονομική εταιρία. Τρέφω χρηστας ελπίδας ότι τα μέλη εξ ών συγκρο
τείται, θέλουσι δείξει όλου τον ζήλον δια να προλάβωσιν, όσον κρέμαται εξ

αυτών, την περαιτέρω δυστυχίαν της πατρίδος.
Η έλλεψις εις ην ήδη ευρίσκεται είναι διδακτικώτατον μάθημα πόσον

είναι ολέθριον το μονοειδές της φυτείας και η έλπις πολλών χιλιάδων

ανθρώπων εις εν μόνον προίόν. Ο αγρονομικός μας σύλλογος οχηματίζε
19
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-

σύμβουλος δε (Segretario) της ακαδημίας ταύτης εκλέχθη
ο ημέτερος Τσουλάτης, όστις εις την πρώτην αυτής συνέλευ
σιν εξεφώνησεν ένα λόγον περί προόδου και ωφελειών

της γεωργίας, εκδοθέντα εν Βενετία κατά το 1792 παρά
τώ τυπογράφω Αλβρίτση.
Εκτός των γνωστών τούτων συγγραμμάτων του σώζει ει
σέτι ανέκδοτα ο έγγονος αυτού κύριος Αγγελος Τσουλάτης
εν Κερκύρα, διαφόρους ποιητικας ωδας ενδεκασολλάβου μέ
τρου, και διαφόρους ιατρικας παρατηρήσεις, μεταξύ των ο
ποίων είναι αξιοπαρατήρητοι αι θεωρία του π ε ρ ί ε ν ο ς
μ ο ν α δ ι κ ο ύ σκώληκος (verme solitario)..
"Εχων, ως προείρηται, ο συμπολίτης μας ούτος νούν ανι
χνευτικόν παρετήρησεν ότι το έδαφος της Κεφαλληνίας, δια
πολλούς φυσιολογικούς λόγους, σκεπάζεται από ποικίλα φυτά

έχοντα ιαματικήν δύναμιν εις πάθη διάφορα (1). Κατασ
κευάζων λοιπόν εκ τούτων αφεψήματα τινα (decotti) κατε

γίνετο είς απόπειραν της επιρροής των εις τα πάθη και
εξαιρέτως εις τα των αρθρητικών πόνων. Τινές αποδίδουσι

ται από έμπειρα της γεωργικής υποκείμενα και πεπαιδευμένα όθεν δεν
τολμώ να εκτανθώ . Μάλιστα νομίζω ότι θέλουν αξιώσει συγγνώμης ένα
των συμπολίτην, και δια τα ολίγα ταύτα, και δι όσα θέλει ειπεί εις την

ακόλουθον βιογραφίαν του Φραγκίσκου Τσουλάτη, κινούμενος από την με
γάλην επιθυμίαν της καρδίας του υπέρ του καλού της πατρίδος.

(1) Περί τινων φυτών της Κεφαλληνίας συνέγραψε και ο Ιατροδιδάοκαλος
Νικόλαος Δαλλαπόρτας εν μικρον πονηματιoν επιγεγραμμένον » Ρrospetto
» delle piante che si trovano nell' Isola di Cefalonia e che si pυs
» sono adoprare a titoli di rimedii od alimenti ». Το συγγραμμά
τιον τούτο δεν περιλαμβάνει ειμή διακόσια πενήντα είδη φυτών, και ανα

φέρεται εις το δοκίμιον της Ανθούσης (Flora) της Ζακύνθου το εκδοθέν
εν Γινεύη κατά το 1838 υπό των Μαργότου, και Φ. Ι. Ρεουτέρου
(Reuter). Μέμφεται όμως παρ αυτών ως ατελές και ωφέλιμον μάλλον δια
την κοινήν χρήσιν, παρά δια την αύξησιν της επιστήμης . Γνωρίζων την
αξίαν του πεπαιδευμένου τούτου συμπολίτου μου αναγκάζομαι να θεωρήσω

την ατέλειαν του συγγράμματός του ως αποτέλεσμα των πολιτικών του ασ
χολιών , είθε δε τινές των πεπαιδευμένων συμπολιτών μου να στρέψωσι

μάλλον τα βλέμματά των εις όσα δύνανται να διατηρήσωσι την δόξα »
της πατρίδος και να διαδώσωσι μονίμως την φήμην του ονόματός των.
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προς αυτόν θαυμασίους θεραπείας εις τοιαύτα είδη ασθε
νειών, δια των ρηθέντων αφεψημάτων, και, εαν ήτον δυνατόν
να πιστεύσωμεν ως πραγματικήν την περιγραφήν Γάλλου τινός
πρωτοχειρούργου μιας γαλλικής κορβέτας, ο συμπολίτης μας
επενόησε την κατασκευήν ενός δραστηρίου αφεψήματος δι ου
ιάτρευε και το δεινότατον πάθος της ποδάγρας. Μάλιστα ο
ρηθείς Γάλλος αναφέρει ονομαστι τέσσαρας Κεφαλλήνας θε
ραπευθέντας παρά του Τσουλάτη λέγει ότι ώμίλησε με τού
τους, και ότι ήκουσε παρά του ιδίου συμπολίτου μας τα
φαινόμενα της θεραπείας.
Η διήγησις όμως αύτη μάς αναφέρεται από την θολεραν
πηγήν του κύρ Γρασσέτου Σανσεβoύρου, όστις καταχωρήσας
αυτήν εις τον τρίτον τόμον του ιστορικού ταξιδίου του πε
ριγράφει και ουτος και επιβεβαιοί τας παραδόξους ταύτας
θεραπείας του Τσουλάτη. Αλλ' ως εχθρός άσπονδος των Κε
φαλλήνων, υβρίζει αναιδώς και τον ένδοξον τούτον άνδρα
και τον επίσης πεπαιδευμένον υιόν του, ως μη κοινολογήσαντας
εν ιατρικόν τόσον θαυμάσιον.
Δεν κρίνω άξιον να κάμω ουδεμίαν απάντησιν εις τας

εχθρικας εκφράσεις ενός ιστορικού, όστις, ως είδομεν εις την
βιογραφίαν του Κ. Μαρίνου Χαρβούρη, απεδείχθη εκ των
πραγμάτων εμπαθής συκοφάντης και τον οποίον πολλά πα
χυλα ψεύδη απαντώμενα εις την περιήγησίν του τον μαρτυ
ρούν ακριτόμυθον (1).

(1) Με τοιαύτην ευκολίαν και τόλμην πλάττει τα ψεύδη ο κύρ Γρασ.
σέτος, ώστε εις το όγδοον κεφάλαιον του Γ' τόμου σελ. 73 του συγγράμ
ματος του, ομιλών περί στρατιωτικών δυνάμεων της Κεφαλληνίας διηγείται τον
ακόλουθον μύθον «Α π ο τ α ς αρχαι ο τ ε ρ α ς επ ο χ α ς, λέγει, ο ο

Κ ε φ α λ λ η ν ε ς έ λ α β ο ν μ έ ρ ος ε ι ς τ α ς δ ι α φ όρους ε π α ν α
σ τ α σ ε ι ς τής Ελλάδος κ α ι τ α ό π λ α τ ων α π ε φ α σ ι ζο ν
τ ή ν ν ι κ η ν ε ι ς τον λ α ο ν, τ ο υ ο π ο ι ο υ ε γ ι ν ο ν το σύ μ μ α

χ ο ι». Περί τούτου δε παραπέμπει τον αναγνώστην εις το προοίμιον του

Θουκυδίδου, ενώ ο ιστορικός ούτος ούτε αναφέρει τους Κεφαλλήνας εις το
προοίμιον της Ιστορίας του. Το μέρος όπου πρωτοαναφέρονται παρα του
Θουκυδίδου οι πρόγονοί μας είναι εις την απαρίθμησιν των συμμάχων των
Κορινθίων, όπου λέγει ο Ιστορικός ότι σί Παλείς των Κεφαλλήνων έδω
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Παρατηρω μόνον ότι περί της μεγάλης ταύτης ανακαλύ
ψεως την οποίαν αποδίδει προς τον Αγγελου Τσουλάτην ο
κύριος Γρασσέτος,

ούτε ο ένδοξος εκείνος ανήρ

ούτε ο υιός

του ανεφερον ποτε, ουτε αφησαν τι γεγραμμένον περι αυτης,

Επικαλούμαι λοιπόν την προσοχήν των αναγνωστών εις την
ακόλουθον σκέψιν, ήτις και την σιωπήν αυτών εξηγεί, και

την κακίαν του κατηγόρου εξελέγχει,
Εκ των όσων διέλαβον μέχρις ώδε, ο Τσουλάτης μαρτυ
είται ιατρός πολυμαθής του οποίου την αξίαν ετίμησαν,
έως από την πολλά νεαράν του ηλικίαν, όχι μόνον πολιτικοί
υψηλών θέσεων, αλλά και η Κυβέρνησις εμπιστευθείσα προς
αυτόν το στρατιωτικόντης νοσοκομείον και το του πρωτοϊα

τρου επάγγελμα, εις α τον διετήρησεν εφ όρους ζωής του,

φαίνεται εκ των πραγμάτων άνθρωπος ευαίσθητος εις την

καν τέσσαρα πλοία. Αλλ' ενώ τούτο αναφέρεται εις το Α'. βιβλίου και

όχι εις το προοίμιον, τέσσαρα πλοία δεν δύναται βέβαια ν' αποφασίσουν

την νίκην. Μάλιστα, αν και ν' αγαπώ την πατρίδα μου, ομολογώ όμως
ειλικρινώς ότι εις την μικραν μελέτη μου εύρον μεν μαρτυρουμένους υπό
των αρχαίων τους Κεφαλλήνας γενναιοψυχους, δεν απήντησα όμως ποτέ

είχον τοιαύτην στρατιωτικήν δύναμιν ήτις
ν' αποφασίζη τους πολέμους. Αλλ' ο κύρ Γρασσέτος παραπέμπει τον ανα
γνώστην εις συγγραφείς, και αδιαφορεί αν εκείνοι δεν λέγουν τίποτε . Ο
αυτός όμιλών περί των πλοίων των Κεφαλλήνων, αναφέρει πάλιν τον Θου
ότι εις τας παλαιάς εποχας

κυδίδην μάρτυρα : ότι τα πλοία τούτων των νησιωτών

είχον,

εκατου

ε ι κ ο σ ι α ν θ ρ ώ π ο υ ς, εξ ώ ν π ε ν τ ή κ ο ν τ α ε σ χ η μ α τ ι ζο και
το πλήρωμα, ο ι δ ε λ οι π ο ι ή σ α ν π ο λ ε μ ι σ τ α ι . "Οτι όμως
ο Θουκυδίδης λέγει : πώς ο "Ομηρος διηγείται ταύτα περί του αριθμού
των ευρισκομένων εις τα π λ ο ί α τ ώ ν Β ο ι ω τ ώ ν και ότι πεντήκοντα
ήσαν μόνον εις τα πλοία του Φιλοκτήτου, όντες οι αυτοί και κωπηλάται
και μάχιμοι και ότι εδώ δεν αναφέρονται παντελώς Κεφαλλήνες, τον
καλόν μας Γρασσέτον δεν τον μέλει, φθάνει να σκεπάση τας φανταστικας
του διηγήσεις με ονόματα τινα, και δεν φρόντίζει ποσώς περί αληθείας.

Αρίνων τας παντοτινας αντιφάσεις του, από τας όποίας δεν τον καθαρίζουν
τα δραστηριώτερα ιατρικά, εδυνάμην να επαριθμήσω μεγάλην πληθυντοι
ούτων ψευδολογιών του περιέργου τούτου ιστορικού, αλλά νομίζω ότι ταύτα,
προστιθέμενα εις όσα άλλοτε είπον περί αυτού, είναι αρκετά να παραστή

σωσιν όποίος είναι ο κατήγορος τινών, ενδόξων συμπολιτών μου.
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θρησκείαν και εις τα κοινωνικά χρέη του, και τόσον ζηλω
τής διά τό κοινόν όφελος και της επιστήμης, την πρόοδον,
ώστε μόλις ή πείρα και η άοκνος σπουδή τον επρόσφερον τι
αξιοσημείωτον και κοινωφελές, αμέσως το κατέσταινε δια του
τύπου κτημα κοινόν. Είναι συγγραφεύς ολίγων μεν πόνη

μάτων, αλλ' ευφημισθείς διά των εφημερίδων ως πολυμαθής,
αγχίνους, και προικισμένος με βαθείαν κρίσιν, και του οποίου
αι θεωρία εκρίθησαν άξιαι να καταχωρηθώσιν εις τα συγ
γράμματα των περικλεών ανδρών. Τίς λοιπόν θέλει πιστεύσει

ότι ούτος ανακαλύψάς το ιατρικόν της ποδάγρας έμεινεν α
διάφορος εις το να δημοσιεύση εν θεραπευτικόν σωτήριον εις
την πάσχουσαν ανθρωπότητα ; .
.
Τόσον ο Αγγελος, καθώς και ο υιός του (ώς θέλομεν ιδεί)
ήσαν άνθρωποι πνευματώδεις και συσχετισμένοι με άνδρας
μεγαλοφυείς της Ιταλίας. Εάν λοιπόν ήθελαν τωόντι κάμη
μίαν τοιαύτην ανακάλυψιν, οποίαν δεν έκαμε ποτε άλλος τις
των ιατρών, δεν ήθελαν την αναγγέλει αμέσως; Ο Αγγελος
εφρόντισε να ειδοποιήση του φίλου του Ορτέσκην, ότι η φη
μιζομένη εφαρμογή του μαγνήτου εις τους, σπασμούς είναι
δική του, και ώς τοιαύτην να την δημοσιεύση δια της εφη
-

μερίδος του, και ήθελε βραδύνει μίαν στιγμήν από του να
γράψη προς τον ίδιον να γνωστοποιήση πώς ανεκαλύφθη παρ
αυτού ο τρόπος του να θεραπεύηται το ανίατον, πάθος της

ποδάγρας: Ο πατήρ εγνώριζεν ότι η δημοκρατία έβράβευε
γενναίως τας ανακαλύψεις, και ετιμάτο με την φιλίαν Βου
λευτών και πρέσβεων αυτής, ποίαν λοιπόν είχε χρείαν ενός
εμπορικού παραστάτου, (οποίος ήτον ο κύρ Γρασέτος ως πρό

ξενος) διά να βραβευθής αρκούσε μόνον να κοινοποιήση εις
την Βουλήν την τόσον μεγάλην ανακάλυψίν του δια να λάβη,
ώς σεβάσμιος υπάλληλός της, τιμάς και βραβεία ανάλογα
των πολλών της ωφελειών εις την ανθρωπότητα. Ο υιός του

πάλιν είδεν ότι διά εν συγγραμμάτιόν του, περί ύδρωπος,
ετιμήθη μεγάλως από την ιατρικήν σχολήν της Πετρουπό

λεως και από τον αγαθόν αυτοκράτορα Αλέξανδρον,

και δεν

ήθελε παραστήσει μίαν τοιαύτην σωτήριον εφεύρεσιν δια ν'

απολαύση τας αμοιβας από μίαν Κυβέρνησιν, ήτις, ως θέλο
μεν ιδει, τον ύψωσεν εις τόσα λαμπρά επαγγέλματα :
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Τέλος πάντων, αυτοί, ώς άνδρες ευφυείς, εγνώριζoν ότι,
εκτός των βραβείων των Κυβερνήσεων, έφθανε να αναγγεί

λωσιν εις την Ευρώπην την ανακάλυψίν των, και, ως άνθρω
ποι γνωστής φήμης, να παραστήσωσι δια παραδειγμάτων την
επιτυχίαν των θεραπειών, δια να ειδώσι τον εαυτόν των πε
ρικυκλωμένον από μεγαλοπλούτους ασθενείς (τους οποίους
φαίνεται ότι κατατρέχει μάλλον ή ποδάγρα), και να σχη

ματίσωσι λαμπραν τύχην, εάν ήθελαν είσθαι φιλοχρήματοι.
Καθείς λοιπόν γνωρίσας εκ της αναγνώσεως των βιογρα
φιών, την αξίαν του ενδόξου Αγγέλου Τσουλάτη και υπολο
γιζόμενος όλα ταύτα θέλει μεμφθή την αναίδειαν του Γρασίτου.
Και θέλει συμφωνήσει μετ' εμού ότι η παρα του καλού τούτου
ιστορικού αποδιδομένη προς αυτούς ανακάλυψις, ή δεν ήτον
άλλο ειμή από τας συνήθεις θεραπείας αρθρητικών πόνων,
τας οποίας, ως πολλάκις συμβαίνει, παρεμόρφωσαν και εμε
γάλυναν, από άγνοιαν της φύσεως των ασθενειών, οι θαυ
μασται της ιατρικής εμπειρίας του Αγγέλου, (και από τας
κοινάς φωνας ωφελούμενος έπλασε, κατά την συνήθειαν του,

όλα τα λοιπα ο εμπαθής Γρασέτος δια να τους υβρίση), ή
ότι ήσαν απλά πειράματα, τα οποία δεν έδιδον προς αυτούς
εντελή

πληροφορίαν, και δια τούτο, ως πραγματικώς πεπαι

δευμένοι, ούτε έγραψαν, ούτε ηθέλησαν να ειπούν τι περί των
αβεβαίων.

Τοιουτοτρόπως θέλει κρίνει κάθε απαθής νους, και ως

παρεξηγήσεις των αγνοούντων εθεώρησαν τωόντι τα αδόμενα
γνωρίσαντες προσωπικως τον Αγγέλον, και οι ενθυμού:
Ο!

μενοι εισέτι την υπόληψιν, την οποίαν απέδιδε προς αυτόν ή

Πατρίς μέχρι τέλους ζωής του, από την οποίαν τον ήρπασεν
ο θάνατος, τον Νοέμβριον του 1798.

2Ω 5

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΣΟΥΛΑΤΗΣ .

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ- ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΣΟΥΛΑΤΗΣ, υιός του
ρηθέντος Αγγέλου εγεννήθη εις την αυτήν της Κεφαλληνίας
πόλιν, κατά το 1762, φανείς και ουτος παιδιόθεν προικι
σμένος με πολλήν ετοιμότητα νοός και με φυσικήν ροπήν εις
το πατρικόν επάγγελμα.
Μετά την πρώτην ανατροφήν του υπό την διδασκαλίαν και
τας οδηγίας του ιδίου πατρός του, επέμφθη παρ αυτού εις το
εν Παταυίω πανεπιστήμιον. Ενταύθα δε τελειοποιηθείς εις
την φιλοσοφίαν, σπουδάσας επιμελώς εις τον φιλολογικόν κό
σμον, ό, τι ωραίον και υψηλόν περιέχουσι τα συγγράμματα
των αρχαίων και νεωτέρων εξευγενισμένων εθνών, και εμβα
θύνας έπειτα εις όσας των επιστημών έχουσιν ως αντικείμε
νον τους σταθερούς νόμους, καθ' ούς ή φύσις εκτελεί τα θαυ
μάσια αυτής φαινόμενα, αφιερώθη εις την ιπποκρατικήν σχο- ,
λήν. Το στάδιον εκάστης επιστήμης, όσον φαίνεται ανώμαλον
και ακανθώδες εις τον παρρησιαζόμενον προς αυτό χωρίς τας
αναγκαίας προγυμνάσεις, τόσον διατρέχεται ευκόλως από τον
πρoητοιμασμένον και ευκίνητον νούν.
Εφωδιασμένος λοιπόν ο Φραγκίσκος με αφθονίαν γνώσεων
και βοηθούμενος από την φυσικήν του αγχίνοιαν προώδευσε
τόσον ταχέως εις την ιατρικήν, ώστε, κατά το 1782, έχων
μόλις την ηλικίαν των είκοσι ετών έλαβε το του ιατροδιδασκά
-

λου δίπλωμα, διέτριψεν όμως εν Παταυϊω μετά ταύτα καιρόν
τινα, καταγινόμενος εις την πρακτικήν. Το πολλά νεαρόν δε
της ηλικίας του, η ανάγκη του να εφαρμώση τας θεωρίας του
εις πολυανθρωπότερα νοσοκομεία, και η επιθυμία να γνωρίση
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ρήσεώς Τ Οζ) εξέδωκεν αυτονι εν τη τυπογράφιά του ιερογυμνα
σίου εν δοκίμιον περί θερμοδιωκτικής (febrifuga) δυνάμεως

Ε

του υποκαστάνου.

Η ζωηρότης του πνεύματός του, η φαινομένη πολυμάθεια
εις τας συνομιλίας του με τους καθηγητας των διαφόρων
καταστημάτων, και η φυσική χάρις με την οποίαν συ

νωδεύετο παρ αυτού ή έκφρασις των ιδεών του ήλκυσαν μεγά
λως την προς αυτόν εύνοιαν των πεπαιδευμένων. "Οθεν ενώ
ή εν Παταυίω ακαδημία των επιστημών και τεχνών, και
ή εν Βενετία βασιλική ακαδημία της ιατρικής και η τής
αγρονομίας εν Ιαδείρη (Zara), τώ 1782, τον ανεκήρυξαν μέ
λος των, (1) ο περιώνυμος Τισσότος (υπό την πρακτικήν οδη
γίαν του οποίου διέτριψεν ο Τσουλάτης καιρόν πολύν) ο πε
παιδευμένος Βορσιέρης, και ο περίφημος της Βενετίας ιατρο
διδάσκαλος Αλιέτης συνέδεσαν με αυτόν φιλικας σχέσεις Ωφεληθείς λοιπόν από τα υψηλά της πείρας μαθήματα και
τιμηθείς ούτω υπό των ενδόξων ανδρών απεφάσισε την επι
στροφήν του εις το πάτριον έδαφος. Διαβαίνων όμως από την
Λιβόρνον και μείνας αυτόθι ημέρας τινάς παρεκινήθη υπό
των εκεί ομογενών και υπό πολλών άλλων, οίτινες εγνώριζον
την αξίαν του, να μετέλθη εις την πόλιν ταύτην τό του εα
τρου επάγγελμα. Επαγγελθείς δε εντίμως, διά τινας χρό
νους, τον ιατρον εν Λιβόρνω, επεθύμησεν ακολούθως να πε
ριέλθη την φίλην Ελλάδα της οποίας η γή, εις το όμμα
εκάστου πεπαιδευμένου μη έχοντος απολιθωμένην την καρδίαν,
παρέσταινεν εις κάθε βήμα της αντικείμενα μεγάλων αναμνή
σεων και στεναγμών. "Οθεν νικώμενος από την ευγενή ταύ
-.

(1) Τα προς τούτον δοθέντα δoπλωματα υπό των ειρημένων ακαδημιών,

σώζονται παρά το εν Κεκύρα υιώ αυτου Αγγέλω Τζουλάτη, ως με αναγ
γέλει ο ίδιος, εις τάς οποίας ευηρεστήθη να με χορηγήση ειδήσεις .
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την επιθυμίαν μετέβη εις την γενικήν μας πατρίδα, την ό
ποίαν περιερχόμενος ηναγκάσθη να μείνη εκεί καιρόν τινα
μετερχόμενος ενταυτώ και την επιστήμην του.
Αλλ' η φωνή του ήδη γηραλαίου πατρός του, (ήτις πόσον
ήτον ιερά εις την καρδίαν του θέλομεν το ιδεί ακολούθως),
τον επροσκάλει εις τους κόλπους της οικογενείας του. Υπακού
σας δε μετέβη αμέσως εις Κεφαλληνίαν δια να δώση προς
τον ένδοξόν του γεννήτορα την απαιτουμένην περίθαλψιν.
Δείγματα λάμπρα της κοινής υπολήψεως εδόθησαν προς
τον Ιωάννην - Φραγκίσκον, ολίγον έπειτα μετά την άφιξιν του

εις την πατρίδα. Διά δουκικού θεσπίσματος ή Κυβέρνησις
παραδίδει προς αυτόν το του πρωτοϊατρού επάγγελμα, του
οποίου τα επίπονα χρέη δεν ηδύνατο πλέον να εκπληροί ο
γέρων πατήρ του ο Κυβερνήτης της νήσου Δομένικος Μουά
τσος συνδέει με αυτόν σχέσεις φιλικας, η δε πατρίς τον

εκλέγει μέλος της αγρονομικής και οικονομικής ακαδη
μίας της.

-

Ευγνώμων εις τας αποδείξεις ταύτας της γενικής εύνοίας
εφάνη και αυτός τωόντι δραστήριος εις ό, τι έβλεπεν επωφε

λές. Διά τούτο μόλις εκρίθη αναγκαία μία αναμόρφωσις εις
τον διοργανισμόν του αγρονομικού καταστήματος, με πολλήν
ευφυίαν και κρίσιν συνέταξεν ένα κώδικα, όστις παρεδέχθη
υπό του ακαδημαϊκού συλλόγου μετ' ευφημισμού.
Ιατρεύσας, κατά το 1792, εις το λοιμοκαθαρτήριον της
Κεφαλληνίας από την ολεθρίαν της πανώλης νόσoν νέον
τινα, και παρατηρήσας, ότι, δια της δραστηρίου θεραπείας,
τ' αποστήματα ή βομβώνια της ασθενείας μετεβληθήσαν εις

αβλαβή σκίρρον, συνέταξεν εν πολυμαθές συγγραμμάτιον εις το
οποίον, εκτός της θεωρίας του λοιμού, πραγματεύεται και

περί διαφόρων άλλων υποθέσεων με ευφυείς και νεοφανείς
παρατηρήσεις.

-

Αφιερόνων το πονημάτιον τούτο προς τον ρηθέντα Μουάτσον
το εξέδωκεν εν Βενετία κατά το αυτό έτος εν τη τυπογραφία
του Λαυρεντίου Βαζέγιου, υπό τον τίτλον και δοκίμιον πε

σ ρ ι φαινομένων τινών της πανώλης, περί φύ
σ σεως του μ ι ά σ μ ατος, και περί των δραστηρι ω

» τέρων αιτιών των πυρ ετών, συντεθέν υπό Ιωάν
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» ν ο υ - Φραγκίσκου Τσουλά τη ιατρού Κεφαλ

και λήν ος ». Είναι δε άξια αναφοράς αι εξής εκφράσεις του
προς τον Μουάτσον.
»"Οταν η πατρίς μου (λέγει προς αυτόν) έλαβε την τύχην
» να κυβερνάται παρά της υμετέρας εξοχότητος, με την δι
και εύθυνσιν της θρησκείας, του νόμου, της φιλοσοφίας, και

φιλανθρωπότητος, ή καρδία μου, ευαίσθητος εις την ευη
μερίαν του τοπου μου, έλαβε προσετ και ατομικάς αιτίας να

και της
3)

» ήναι προς υμάς ευγνώμων, δια την μεγάλην καλοκαγθίαν
και την οποίαν εδείξατε προς εμέ καθ' όλον το διάστημα της
και ευτυχούς εκείνης διετίας. Εις το τέλος της πατρικής σας
και κυβερνήσεως, ενώ αι ευχα ι όλων των τάξεων και
και τα δάκρυα της υμετέρας εξοχότητος συγχεό
και μ ενα με τα ι δ ι κ ά μ ας παρηκολούθουν την στιγ
» μην του χωρισμού, εγώ έκλαυσα, κατ' ιδίαν, την
και στέρησιν της γλυκείας εκείνης συναναστροφής, εις ήν ή α
» γαθήσας ψυχή, παραβλέπουσα τα προνόμια της καταγωγής
» και του επαγγέλματος, συγκατέβαινεν έως εις την τάξιν
ο μου, και ελάμβανε μέρος των ιδίων μου περιστάσεων.
» Σταθερός ώς εκ του χαρακτήρος και των αρχών, εις τας
και φιλίας σας, και φύσει προδιατεθημένος εις το να αισθάνε
» σθε το ύψος της ευχαριστήσεως του ευεργετείν, ήθελήσατε
» να με υποχρεωσητε όσον, δύναται άνθρωπος ως εγώ να υ

»ποχρεωθή προς άλλον άνθρωπον. Βέβαιος ότι ο εγκάρδιος
έρως, τον οποίον αισθάνομαι προς τον άριστον και ευερ
"γετικώτερον των πατέρων, θέλει με κάμει πάντοτε να προ
ο τιμήσω την απομακρυσμένην και άγονον Κεφαλληνίαν,

» από το πλέον λαμπρόν και επωφελές κατάστημα ή εξοχό
» της σας κατέβαλε πάντα κόπον δια να επιτύχη την κατά
και συμπάθειαν και κατ' ευδόκησιν υπό του Δουκός γινομένην
3)

προς έμε διαδοχήν του ενδόξου επαγγέλματος του πρωτο

» ιατρου, το οποιον προ χρονων πολλών κατείχετο παρά του
και αγαπητου μου πατρος, Ανίκανος να σας εκφράσω δί άλλου

και τρόπου την μεγάλην ευγνωμοσύνη μου, ωφελούμαι ευχαρί
» στως εκ της ευκαιρίας της τυπώσεως του δοκιμίου τούτου

» δια να αναγείλλω δημοσίως τα είδη των υποχρεώσεων
και μου προς την υμετέραν εξοχότητα. Εάν το πονημάτιον δεν
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και θέλει φέρη τιμήν εις το πνεύμα μου, η αφιέρωσις θέλει τι
» μήσει την καρδίαν μου ». κτλ. (1)

Με πόσην δε καλλονήν ιταλικής γλώσσης είναι γραμμένου
το συγγραμμάτιον τούτο του πεπαιδευμένου συμπολίτου μας
Τσουλάτη, με πόσην πολυμάθειαν είναι κεκοσμημένον, και
(1) Σύμφωνος εις την αρχήν μου, την οποίαν εξέφρασα εις τα προλε
γόμενα του συγγράμματος, μεμφθεις άλλοτε τας καταχρήσεις των Βενετών
Κηβερνητών εν έπτανήσω δεν πρέπει ν' αποσιωπήσω ότι μεταξύ αυτών
ήσαν και τινες άξιοι πολλών επαίνων δια την αγαθότητα της διαγωγής

των και την πατρικήν των κυβέρνησιν. Ο Μουάτσος αναχωρών εκ Κε
φαλληνίας δια την λαμπραν πατρίδα του χύνει δάκρυα τρυφεράς αγάπης
και κλαίοντες τον συνοδεύουσιν οι Κεφαλλήνες με ειλικρινείς ευχάς. Απο
δείξεις φυσικαι των αισθημάτων της καρδίας, των οποίων η ιστορική έκ
θεσις είναι μνημείον υπερβαίνον ασυγκρίτως κάθε υλικήν αξίαν των προ

τεινομένων από την κολακείαν, και εκτελουμένων υπό του φόβου,
Ο Κάρολος - Αντώνιος Μαρίν γενόμενος μέλος της αγρονομικής μας
ακαδημίας ομιλεί προς τον σύλλογον με τον ευγενέστερον και σεβαστικω
τερον τρόπον του εκφράζεσθαι, και προτείνει με ζήλον όσα κρίνει συμφέ
ροντα δια την πρόοδον της γεωργίας εις την νήσον. Παρατηρεί ότι κυ

βερνά ελληνικήν νήσον εξής ανεφάνησαν άνδρες μεγαλοφυείς, ότι ανήκει
εις εν ακαδημαϊκόν σώμα συγκροτούμενον από άνδρας πεπαιδεωμένους,
και νομίζει δόξαν του το να ήναι ταυτοχρόνως Κυβερνήτης Κεφαλληνίας
και μέλος τοιούτου συλλόγου. Ο δε Αγγελος Ζόρζης μαρτυρείται ως
Κυβερνήτης τιμών τας εγχωρίους αρχας και εκτείνων τα προνόμοια των.
Επαγρυπνεί με φιλικήν δραστηριότητα εις την εκτέλεσιν των νόμων. Φρον
τίζων δια την διακόσμησιν της πόλεως και την διάδοσιν του εξεογενισμού,
φαίνεται πατήρ και φίλος των ευγενών, προστάτης του λαού, ο πρώτος
μορφωτής της αγρονομικής και οικονομικής μας ακαδημίας, και ο επισ
κευάσας και μεγαλύνας, δι εξόδων του Πρίγγιπος, το λοιμοκαθαρτήριου
της νήσου. Αρεται αίτινες παρεκίνησαν τους Κεφαλλήνας ν' αναθέσωσιν
εις αυτό, ως μνημείον της ευγνωμοσύνης των, την εξής επιγραφήν συντε
θείσαν λατινιστί υπο του συμπολίτου μας Αγγέλου Τσουλάτη,

Το ετοιμόπτωτον λοιμοκαθαρτήριον
Ο Αγγελος Μ. Ζόρζης
Κατα πάντα

ευεργετικώτατος προς τους Κεφαλλήνας
ανήγειρεν
και

η

εν έτει α ψ ψ ά.
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πόσην πολυειδή ύλην γλαφυρώς εκπεφασμένην περιέχει εις τάς
ολίγας σελίδας του, βεβαιούσι τους αναγνώστας μας ή εξής

σύντομος περιγραφή και επίκρισις αυτού, την οποίαν ευηρε
στήθη να με προσφέρη περικλεής τις φιλολόγος, ανήρ εξόχου
αγχινοίας και βαθείας κρίσεως. » Εις το πονημάτιού τούτο,

o, (λέγει ο κριτικός), το περιέχον ολίγον τι πλείον των εκατών

σελίδων, πραγματεύεται το αντικείμενον με πολυμάθειαν
και άφθονον, αλλά καλώς οικονομουμένην, και με κρίσίν. Το

ιο ύφος χωρίς κομπορρημοσύνην, αι περίοδοι πλήρεις πραγ
το μάτων. Αι μαρτυρίαι ποιητών Ελλήνων, Λατίνων και Ι

ι, ταλών εφηρμωσμέναι αρμοδίως. Ο Τσουλάτης συμφωνεί
και με

Ε σοφωτέρους ιατρούς των ημερών μας εις το να θεωρή

ανωφελή, και ενταυτό επιβλαβή και απάνθρωπον την πο
ο λυήμερον λοιμοκάθαρσιν ως προς τους ανθρώπους, και επι
o, θυμεί μάλλον περισσοτέραν φροντίδα εις την κάθαρσιν τών

ι, πραγμάτων, περί της οποίας τα έθιμα των υγειονομικών
ο αρχείων δεν είναι τόσον προνοητικά. Ομογνώμων με πε
ο ριωνύμους νεωτέρους ιατρούς παραδέχεται ότι εις το σπέρμα
o, του μιάσματος, εκτός του ανθρακικού πνεύματος και αζώτου,
«ύ

ν

1

--

-

" .

-

.

" ,

--

ψ

και

/

\

(και μάλιστα του αζώτου) ενυπάρχει και εν ζωϊκόν στοι
ο χείον (1). Δοξάζει ώς o Γαλλίνης, ότι θερμογόνον (calorico),
ο φώς, και ηλεκτρικόν (ellettrico) είναι εν και το αυτό

ο πράγμα (2), και λέγει: αυτό είναι η ψυχή ή διακ έ
ο χυμένη κοινώς εις το όλον της φύσεως, την ο
το ποίαν ο Στράβων, μαθητής του Θεοφράστου, απέ
ί

-

Μ

-ν

-

το δωκεν εις τήν ύλην, και όπου ο θείος Βιργίλιος
ο εις τα γεωργικά και εις την Αινειάδα εκόσμησε.
ο με τάς χάριτας της φαντασίας ο .
ο Επαινεί την ιατρικήν σχολήν τού Εδεμβούργου ώς σκε
o, πτομένην (3). Εγκωμιάζει μεγάλως τον Βορσιέρην, και την
και ιταλικήν σχολήν. Ομολογεί εαυτόν φίλον του Αλιέτου (4),
-

ψ

-

(1) Σελ. 407.
(2) Σελ. 103.
(3) Σελ. 95.

(4) Σελ. 72.
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ι, επαινών δε την νέαν χημεία ειδοποιεί ότι περί της μετά
το ποιήσεως του αέρος εις νερον δίδει καθαράς νήξεις ο Α

οοριστοτέλης εις το πρώτον των μετεώρων, και ο Οβίδιος
ο εις τας μεταμορφώσεις του,ο.
Δίδων ο Αλιέτης εις την παρ αυτού εκδεδομένην εν Βενεν

τία εφημερίδα την περίληψιν των περί πανώλης δύο νεοφα
νών συγγραμμάτων, δηλαδή του Τσουλάτη και του ιατρού

Τωάννου Μαρτινιανού Μηνδερέρου, περί εκείνου του συμπολί
του μας εκφράζεται τοιουτρόπως. »Το πόνημα του ευεργετικού
το μας κυρίου Τσουλάτη περί του αυτού αντικειμένου διαλαμ

το βάνoν είναι φύσεως πολλά διαφόρου, και εις τούτο παρα
ο τηρούμεν εκθεμένας, με μεγάλην πολυμάθειαν και εύγλωτ
το τίαν, ιδέας τινάς περί φύσεως του μιάσματος, και περί
•ς των πλέα απομεμακρυσμένων αιτιών των πυρετων oo, κτλ. (1)
Λαβών αφορμήν από την περί ενός είδους τετάνου κριτι

κήν ιστορίαν εκδοθείσαν υπό του πεπαιδευμένου φίλου του,
Ιωάννου Βαπτιστού Μάρζαρη ιατρού Ταρουϊσινού (Τrivigia
no) εξέδωκεν εν Βενετία, κατά το 1785, εν πονημάτιον εις
είδος επιστολής διευθυνομένης προς τον ρηθέντα, επιγεγραμμέ
νον » Σκέψεις επί των διαφόρων ειδών του τετάνου ».
Γράφων δε ιδιαιτέρως προς εκείνον λέγει και ανέγνωσα μετά
και μεγάλης μου ήδονής την περί ενός τετάνου κριτικήν σου
- ιστορίαν αφιερωμένην εις το ένδοξον όνομα του περικλεούς
και διδασκάλου μας Α. Μ. Α. Γαλδάνη. Ανεγνώρισα εις το
και συνεπτυγμένον και ουσιώδες ύφος, εις την βαθύνοιαν των

και σκέψεων, και εις την ιστορικήν ακρίβειαν το κονδύλιον
και του πεπαιδευμένου φίλου μου Μάρζαρη. Επανέλαβον πολ
ω λάκις την ανάγνωσίν της, την εθαύμασα, και ησθάνθην
• την ηδονήν εκείνην, την οποίαν με προξενούν πάντοτε τα
και ωραία της αγχινοίας σου προϊόντα. Εις την ανάγνωσιν
και ταύτην εύρον και νέαν τινά αφορμήν διά να εκδώσω εις
και φώς τας σκέψεις μου επί των διαφόρων ειδών του τετάνου,

(1) "Ορα giornale per servire alla storia ragionata della Μedi
oina di questo secolo. Venezia Pasquali 1793 in 4 Τomo VΙΙΙ. a
pag. 391 e seguenti,
-
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» καθότι επιβεβαιούσιν έτι μάλλον τους σοφούς σου συλλογισ
» μούς και αναπτύσσουν εν αντικείμενον, εις ο αι ασχολία
και σου δεν σ' εσυγχώρησαν να καταγίνης κατ' έκτασιν (1) ».

Πραγματευόμενος την ήλην ταύτην με την καλλονήν εκεί

νην και εμπειρίαν, ήτις χαρακτηρίζει όλα του, τα γνωστά
συγγραμμάτια, εις τα είδος του τετάνου το οποίον αυτός

ονομάζει ρευματικόν, αποδοκιμάζει την συνήθη μέθοδον
της θεραπείας δια των ναρκωτικών, ή διεγερτικών (eccitanti)
αντιδότων, και αποδεικνύει καταλληλότερα τα αντιφλογιστικά,
ή ασθενικά (debilitanti) μέσα. Το πονημάτιον τούτο κατε
χωρήθη προσέτι ομού με την προς τον Μάρζαρην επιστολήν
του εις την εφημερίδα του Αλιέτου.
"Οταν αι συναναστροφαί των μεγάλων δεν είναι έργον
ματαίας επιδείξεως, και σχηματίζονται από υποκείμoνα κε
κοσμημένα με την παιδείαν, αποβαίνουν ώς τόσα μικρά κα
-

ταστήματα διδακτικά, εξ ών εκπηγάζουσι πολλάκις καρποί
επωφελείς. Τοιαύτη ουσα ή εν Κεφαλληνία συναναστροφή του
πεπαιδευμένου ιππότου Δομενίκου Μουάτσου Κυβερνήτου της
νήσου μας έδωκεν αφορμήν προς τον ευκίνητον νούν του ή
μετέρου Τσουλάτη να εκδώση έτερον πολυμαθές συγγραμμά
τιον. Ευαρεστούμενος ο βηθείς ιππότης εις την ανάγνωσιν
τών παλαιών ανέφερε προς τους καθ' εκάστην εσπέραν συνερ

χομένους εις το παλάτιόν του

φίλους την γνωμην του

Πλά

τωνος και ότι η αλλαγή της μουσικής εις εν κράτος
δύναται να φέρη και αλλαγήν των ηθών ». Η πρό

τασις αύτη υπερασπιζομένη με ευφυίαν υπό του προτείναντος

παράδοξος, υπό πολλών με
λών της συναναστροφης εγεννησε μεγάλην φιλονεικίαν, ητις
Μουάτσου, και

πολεμουμένη,

ως

έμεινεν αναποφάσιστος. Τιμώντες όμως όλοι το πνεύμα και
την παιδείαν του Ιωάννου-Φραγκίσκου υποχρέωσαν αυτόν

να εκθέση εγγράφως την περί της πλατωνικής ιδέας γνώ
μην του. (2)

(1) "Ορα την περί κριτικής ιστορίας της ιατρικής εφημερίδα του
Αλιέτου. Τόμ. Γ. 1786. Σελ. 189.

(2) Βλέπε τήν προς τον αναγνωστην ειδοποίησιν .
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"Η

χάρις

δε με

την οποίαν έπραγματεύθη την φιλονεικη

θείσαν προτασιν, και η αφθονία των γνώσεων ή φαινομένη
εις το ολιγόφυλλον τούτο πονημάτιον υπερευχαρίστησαν τους

σχηματίζοντας την πεπαιδευμένην εκείνην συναναστροφήν,
και δια προτροπής αυτών το εξέδωκεν εν Βενετία κατά το
1787, παρά το τυπογράφω Λαυρεντίω Βαζέγιω.
Η έρευνα της προτάσεως τον έφερεν αναγκαίως εις την
δύναμιν της μουσικής προς τας παθήσεις, τα ήθη και τας

ασθενείας, Δια δε την μεγάλην σχέσιν, ήτις θεωρείται με
ταξύ του ήχου και των οργανικών κινήσεων πραγματεύεται

τό συγγραμμάτιον τούτο και περί ωφελείας ιατρικής του
χορού, περί ής ώμίλησαν επιπολαίως οι αρχαίοι της γυμνα
στικής συγγραφείς, και παρημέλησαν αυτήν όλως διόλου οι

εις

νεώτεροι. "Οθεν επιγράφει το πονημάτιον τούτο και περί δυ
νάμεως της μουσικής εις τας παθήσεις, εις τα

ήθη, εις τας ασθενείας, και περί της ιατρικής
χρήσεως του χορού και.
Η ύλη αύτη μολονότι εθεωρήθη και παράλλων πολλών,
από τον τεχνικόν όμως κάλαμον του πεπαιδευμένου συμ
πολίτου μας λαμβάνει νέαν ανάπτυξιν και δύναμιν καταπει
στικήν. Κοσμείται με αποδεικτικά παραδείγματα των δοκι

μωτέρων συγγραφέων, και πλουτίζεται με συλλογισμούς και
αγχινουστάτας συνεπείας ιδικάς του. Παντού διαλάμπει ή
ευκινησία του νοός του, η κομψότης του ύφους, το πλήρες
των περιόδων, και η πολυμάθεια εις τους παλαιούς και νέους
συγγραφείς.

Κινούμενος από φιλοπατρισμόν ο ημέτερος Τσουλάτης και
έχων σύμψηφον και τον νομοδιδάκτορα Μαρίνoν Μεταξάν
Λυσέον, δεύτερον επιθεωρητήν της ακαδημίας, συνέταξε κατά
το 1794, μίαν αναφοράν « περί της ζημίας την ο

ποίαν επιφέρ ουσιν εις την γεωργίαν της Κεφαλλη
νίας ο διαμελισμός, η διαίρεσις, και η απομά
κρυνσις τών γεωκτησιών και περί των μέσων

δί ών δύναται να προοδευθή ή ένωσις ».
Αύτη αναγνωσθείσα παρ αυτού εις τον ακαδημαϊκόν σύλ
λογον εύρε καλλίστην υποδοχήν, και επικυρωθείσα παρά του
όλου ακαδημαϊκού σώματος επέμφθη προς την επί της γεωρ

304

γικής επιτροπήν (1), και κατεχωρήθη, το αυτό έτος, εις τον
πέμπτον τόμου (σελ. 283 - 305) της νέας εφημερίδος της

Ιταλίας του Περλίνη εκδεδομένης εν Βενετία.
Κατα το 1795, ή βενετική Κυβέρνησις κατέστησεν αυτόν

κυβερνήτην της Ιθάκης, όπου έμεινε διευθύνων την νήσον,
έως ότου η δημοκρατία, ούσα ήδη υπέργηρος και υπενδίδουσα
εις τον γενικόν της ακμής και παρακμής νόμον, ηναγκάσθη
ν' αποτραβιχθή από το πολιτικόν και πολεμικόν στάδιον, εις

το οποίον, δια δεκατέσσαρας αιώνας, εφάνη μεγαλόδοξος,
λαμπρα, και θριαμβοφόρος.

Η επτάνησος εγκαταλειφθείσα υπό των παλαιών της δορυ
κτητόρων Βενετών υπέκυψε πρός καιρόν μεν εις τας γαλλικας

δυνάμεις, αλλά μετ' ολίγον, κατά την τύχην των αδυνάτων,
ήλλαξε τους αυθέντας της και μετέβη εις την ρωσσικήν
εξουσίαν.

Και επί των δύο όμως τούτων κυβερνήσεων ή παιδεία του

Τσουλάτη έβραβεύθη αξίως. Καλεσθείς επί Γάλλων εις Κέρ

(1) Περί του ιδίου αντικειμένου συνέταξε μετ' ολίγον ετέραν αναφοράν
και ο ιατρός Στέφανος Χοϊδάς ών πρόεδρος της ακαδημίας, ήτις επι
κυρωθείσα επέμφθη και αυτή εις την ιδίαν επιτροπήν, και κατεχωρήθη
εις την αυτην εφημερίδα, αλλά, κατα δυστυχίαν, δεν επέφερον κανένα καρ
πόν. Η ένωσις των γεων ήθελεν επιφέρει πολλά και μεγάλα καλά προς
ημάς και ήθελε μάς απαλλάξει βέβαια από τας επιζημίους φάσεις του
εμπορίου, και από τα παιγνίδια των εμπορευομένων την αδυναμίαν μας.
Τα εμπόδια όμως φαίνονται ανυπέρβλητα, και οι δυνάμενοι να τα
νικήσωσιν αδιαφορούν, ή μάλλον ειπείν, ωφελούνται από τας φαινομένας
δυσκολίας, διότι η διαίρεσις είναι όπλον ισχυρόν και κατ' αυτού δεν λαμ
βανονται ποτε δραστήρια μέτρα,
Το ακόλουθον έτος ανέγνωσεν εις τον αγρονομικόν μας σύλλογον ετέραν
αναφoραν περί καλλιεργείας των μελιοσών ο Κόμης Αναστασιος Καρούσος,
μέλος της ακαδημίας, ήτις επικυρωθείσα παμψηφι εξεδόθη εις την αυτήν
εφημερίδα του Περλίνη εντόμω Φ". σελ. 225 - 238. Το συγγραμματιον
του συμπολίτου μας Καρούσου είναι αξιοσημείωτον δια τας πολλας ειδή
σεις ως προς την κατάστασιν εις ην ήτον τότε η γεωργία της νήσου,

διά τας γενναίας ελπίδας τας οποίας διεγείρει ευτυχεστέρου μέλλοντος,
και δια την σεβαστικήν ελευθεροστομίαν διής παρασταίνει προς τους
κρατούντας τας χρείας της Πατρίδος ,

-
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κυραν κατέστη ιατρός του στρατιωτικού νοσοκομείου, υπό δε
του γενικού αρχιστρατήγου Ρώσσου Οκζακόφ επροβιβάσθη
εις το αξίωμα του πρωτοϊατρού των στρατιωτικών δυνάμεων
και του εφόρου του νοσοκομείου.

Πολιτικά μέτρα επληροφόρησαν τότε την ρωσσικήν αυλήν
να σχηματίση την επτάνησον εν μικρόν κράτος προστατευό
μενον υπ' αυτής και των συμμάχων της, και κυβερνώμενον
συνταγματικώς. "Οθεν το 1800, έκλεξαν αυτόν ως Βουλευτήν
της Κεφαλληνίας, εις δε την έκθεσιν του συντάγματος, (το
οποίον εβάλθη εις ενέργειαν το 1803), ο πολυμαθής Τσου

λάτης έλαβε μέγα μέρος, και παρά του ιδίου έγεινεν ή εν
αυτό προτεθείσα ομιλία (1). Και μεταξύ όμως των πολιτι
κών του ασχολιών δεν έλειπεν από του να συγγράφη περί
διαφόρων επιστημονικών και φιλολογικών αντικειμένων. Διό
κατά, το 1801, εξέδωκεν εν Κερκύρα έτερον πονημάτιον
« Περί ύδρωπος του επίπλου ». (de omenti Hidrope)
και τούτο πάλιν εις είδος επιστολής προς τον Οκταυϊανόν
Ουαλέριον ιατροχειρούργον τού εν Κεφαλληνία στρατιωτικού

νοσοκομείου, και αφιερωμένον παρ αυτού προς τον πρόεδρον
της Βουλής Κόμητα Σπυρίδωνα Θεοτόκην.
Το συγγραμμάτιον τούτο επέμφθη, ομού με την έκθεσιν των
εκδουλεύσεων και της αξίας του Τσουλάτη, υπό του πληρε
ξουσίου της ρωσσικής αυλής Κόμητος Γεωργίου Μοκενίγου,
προς τον αυτοκράτορα Αλέξανδρον, όθεν ή μεν της Πετρου
πόλεως ιατρική σχολή ετίμησεν αυτόν με δίπλωμα, δι ού
τον ανεκήρυττε, μέλος της, ο δε Μονάρχης με τον τίτλον

του συμβούλου της αυλής, ως μαρτυρούσι τα παρά τω
υιό αυτού σωζόμενα βασιλικά έγγραφα.
Παρελθούσης δε της προθεσμίας του βουλευτικού αξιώμα

τος ετιμήθη εφ όρους ζωής του με αλλεπάλληλα επαγγέλματα

(1) Λυπούμαι ότι δεν εύρον έδώ κανέν αντίτυπσν του επί Ρώσσων
συντάγματος της επτανήσου, ούτε με ήλθεν ακόμη εκ Κερκύρας δια να
αναφέρω προς τους αναγνώτας τα προτερήματα δια τα οποία επαινείται
ο λόγος του Τσουλάτη. Αλλ' ίσως άλλοτε θέλω όμιλήσει περί αυτού και

θελω λάβει αφορμήν να εκθέσω όσα έπρεπε να θεωρηθώσιν ενταύθα.
20
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και με διπλώματα ακαδημιών. Αλλά περί τα μέσα του

Δεκεμβρίου των 1805, εξελθών εκ του Θεάτρου επροσβλήθη
από βιαιοτάτην φλογιστικήυ ασθένειαν, ήτις, μόλις έχοντα
σαράντα τρία έτη, τον εσήκωσεν από την ζωήν άρπάσασα
αυτόν από το μέσον του κοινού σεβασμού και της δόξης του.

Η πολυμάθεια του ενδόξου τούτου συμπολίτου μας, ή αγ
χίνοια, το δραστήριον του χαρακτήρος του, και εν γένει τα
φυσικά του χαρίσματα με κάμνουν να θεωρήσω τον άωρον
θάνατόν του ως.ζημιώσαντα μεγάλως την πατρίδα, ως προς
την μεγαλητέραν πρόοδον της υπολήψεως αυτής :

Σώζονται εισέτι ανέκδοτα παρά τω υιώ αυτού εν ειδίλιον
περιγραφικόν του όρους της Κεφαλληνίας και των περί αυτό
ωραίων εξωχών, πλουτισμένον με σχόλια και αφιέρωσιν προς
τον Γάλλον Γουύϊον (Ghuys) (άνδρα άξιον τιμής υπό των
Ελλήνων, διά τάς πολυμαθείς και αγχινουστάτας συγκρίσεις
τας οποίας έκαμε περί των παλαιών και νέων της
Ελλάδος ηθών) και άσματα εις διαφόρους υποθέσεις. Μία

μετάφρασις των εκλεκτών μερών του Κατούλου. "Υμνοι εν
δεκασύλλαβοι. Συμβούλια ιατρικά και άλλα διάφορα συγ
γραμμάτια. (1)
(1) Ομολογώ πολλήν ευγνωμοσύνη προς τον κύριον Αγγελο Τσουλάτην
συμπολίτην μου, δια τα όσα βοηθήματα ευηρεστήθη να με χορηγήση εξ
ών οδηγηθείς εσύναξα την αναγκαίαν ύλην προς έκθεσιν των βιογραφεών
των ενδόξων παππου και πατρός του.

ξΒξθξG3

30Υ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ.

ΜΙΧΛΗΛ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, γνωστός παρ ήμίν διά
την πολυμάθειαν και τας ηθικας αρετάς του, εγεννήθη,

κατά το 1719, εις Χαβριάτα χωρίον της Κεφαλληνίας, από
τον Ιάκωβον και Ευαγγελούλαν Μοσχόπουλον. Προδιατεθη
μένος από την φύσιν με ηθικήν ευαισθησίαν και προικισ
μένος με οξύτητα νοός ηυτύχησε να λάβη διδάσκαλον της
πρώτης του νοητικής αναπτύξεως τον περιώνυμον Δαμωδόν,
τον οποίον εμιμήθη κατά τα ευγενή αισθήματα και την
αυστηρότητα της εναρέτου διαγωγής.

Η βιογραφική ιστορία του χρηστοηθεστάτου Μιχαήλ δεν
θέλει αναφέρει μεν ότι συνέταξε πολύφυλλα και πολοειδή
συγγράμματα, δια τα οποία συνήθως κρίνονται άξιοι συ
στάσεως οι πεπαιδευμένοι, και παραδίδεται το όνομά των εις
τας επερχομένας γενεάς. Θέλει όμως δώσει προς τους ανα
γνώστας περιληπτικήν και πιστην εικόνα ανδρός σοφού, ό
στις είναι άξιος της ευγνωμοσύνης των μεταγενεστέρων διότι
έγινεν επωφελής εις την κοινωνίαν, όχι μόνον δια της δι

δασκαλίας του και του εντίμου σταδίου πολυχρονίων επαγ
γελμάτων, αλλά και δια της διαγωγής του, ήτις δύναται
να χρησιμεύη ως πραγματική απόδειξις ότι η παιδεία είναι
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συνδεδεμένη με ανυπόκριτον θρησκευτικότητα και με ηθικήν
ζωήν, οσάκις θεμελιούται εις αρχας αληθείς.
Προδιδαχθείς ούτος και ών εις των δοκιμωτέρων μαθητών
του Δαμωδού (1) προσκαλείται εν Βενετία παρά του θείου
του Ζωσιμά Μαντζαβίνου ιερέως, εφημερεύοντος εις τον ευ
πρεπη του αγίου . Γεωργίου ναόν των αυτόθι παροικούντων
ορθοδόξων Ελλήνων. Ενταύθα δε προσδιορισθείς εις την
εξακολούθησιν της σπουδής του επλουτίσθη εντός ολίγου με
γνώσεις πολυειδείς. Η μαθηματική, η φιλοσοφία, και η ρη

τορική τέχνη, ήσαν

αντικείμενα της

μελέτης του,

διεκρίνετο

όμως εις την έκτασιν των γνώσεων της ελληνικής, λατινικηής,
και ιταλικής φιλολογίας.
Το πνεύμα της εποχής του, καθ' ήν η ανατροφή βαδίζουσα
ασφαλέστερον δρόμον εγνώριζεν αναγκαιοτάτην την σπουδήν
των θρησκευτικών αρχών και την ακριβή έρευναν των θείων
Πατέρων ή παιδιόθεν μαθήτευσίς του προς τον φιλόθρησκου
Βικέντιον, και η φυσική του κλίσις εις τοιούτον είδος μελέτης
τον έκαμαν να καταγίνη με την αυτήν επιμέλειαν και εις
την θρησκευτικήν παιδείαν και να καταστηθή, ως ρηθήσεται,
έμπειρος ερμηνευτής των θεοπνεύστων Γραφών, και των σο
φών συγγραμμάτων των αρχαίων της Εκκλησίας Διδα
σκάλων. Εις τοιούτον δε καλλωπισμόν του πνεύματος του
νέου Μιχαήλ προσετίθεντο πολλα φυσικά και ηθικά χαρίσ

ματα τα οποία επήυξανον την αξίαν του και τον εσύσταινου
πολύ εις την κοινωνίαν. Προικισμένος με το δώρον της ευ
γλωττίας και της γλυκύτητος του χαρακτήρος ήτον προσέτι
εύσχημος εις το ανάστημα και ζωηρός εις την παράστησιν
των ιδεών του. Η ευπροσηγορία και ταπεινοφροσύνη του ήσαν
αξιοσημείωτα. "Ολα δε ταύτα συνενούμενα με τας γνώσεις
τον κατέσταινoν αγαπητόν προς τους ομογενείς και πολυσέ
αστον προς τους φιλοξένους Βενετούς.

Προσεκτική ή βενετική Κυβέρνησις εις το να παραδίδη

(1) Παράβαλε Ιωαν. Φιλήμονα εν τω περί φιλι Εταιρ. δοκιμ. εποχ,

Α. βιβλ. Γ. σελ. 61. "Ορα και βιογραφ. Δαμωδού.
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τα επαγγέλματα εις οποίους εκ των υπηκόων της έκρινεν αξίους,
έδωκε προς αυτόν εις το κεντρικόν Ταμείoν θέσιν ανάλογον
της εμπειρίας του, περί της οποίας πληροφορουμένη ημέραν

παρ ήμέραν, δεν παρημέλλει να τον εμψυχόνη με νέους προ
βιβασμούς.

Είναι δε γνωστόν ότι πρωτοεμβαίνων τις εις τον κοινω
νικόν βίον και μάλιστα αναδεχόμενος εις νεανικήν ηλικίαν
κυβερνητικά υπουργήματα παρρησιάζεται εις μέγα στά
διον, όπου βάλλεται εις αυστηράν απόπειραν ή δύναμις της
φρονήσεως, και δεικνύεται η ποιότης των ιδίων του αισθη
μάτων. Εις το πολυτάραχον πέλαγος του κόσμου ο αγών
είναι μέγας και η νίκη, όσον ένδοξος, άλλο τόσον αμφίβο
λος. Πόσον όμως ισχύουσιν αι πρώται εντυπώσεις της αρε
της εις την αρχήν της νοητικής αναπτύξεως και αι οδηγία
εις τας αληθείς αρχας έδωκε ζωηρόν παράδειγμα ο Μοσχό
πουλος με το ενάρετον της διαγωγής του. Νέος ξένος εις
τόπον τόσον πολύτρυφον και πλήρη περιστάσεων επικινδύνων
εις την αθώαν νεότητα, και ευρισκόμενος μεταξύ των πολλών
εφάνη πάντοτε στερεός εις τας βάσεις της ηθικότητος, και

ακλόνητος εις τας προσβολας της ακμαζούσης ηλικίας. Η
σθάνετο βαθέως την θρησκείαν, και μακράν από κάθε υπό
κρισέν, εδείκνυε πραγματικώς το σέβας του προς τον Δημη

ουργόν και την αγάπην προς τον πλησίον. Δεν παρημέλλει
τα κοινωνικά χρέη, χωρίς να καταντά όμως εις μίκρότη
τας, και χωρίς να ταπεινώνη την ευγένειαν των φρονημάτων,
και Η'τον άξέον παρατήρεως (μ' έλεγε πολλάκις ο προ ολίγου
ο αποθανών σχεδόν ογδοηκοντούτης αιδέσιμος Ιερεύς Αρδα
και βάνης) να βλέπη τις τον σοφόν Μοσχόπουλον εις την μη
ο τρόπολιν της Βενετίας ζώντα με διαγωγήν άμεπτον και
και γνωριζόμενον υπό πάντων ως παράδειγμα ανυποκρίτου
και θρησκευτηκότητος. Εις τας πρωϊνας ώρας, καθ' άς ή ευ
και λαβής πράξις του δεν έδύνατο να είναι παρά αποτέλεσμα

και εσωτερικής πληροφορίας, ήρχετο καθ' ημέραν, προ της επι
και χειρήσεως του δημοσίου έργου του, εις τον θείον ναόν και

και μεμονωμένος προσήυχετο μετά δακρύων προς τον ουράνιον
και Πατέρα. Ούτε έλειπεν από την εξωτερικήν ταύτην λατρείαν
η περί το εσπέρας, μετά την παύσιν της ενασχολήσεώς του,
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ο εις ώραν όμως πάντοτε, καθ' ήν δεν επεριμένοντο άνθρωποι.
» Αι αγαθοποιϊαι του και το φιλόπτωχον ήσαν αρεται τας
οποίας εξετέλει με ακραν μυστικότητα και μόνη η ευγνω
ο μοσύνη των ευεργετουμένων τας εκσινοποίει. Τοιούτον τον
» έγνώρισα εγώ, και τοιούτος εγνωρίσθη εκ νεότητός του από
και τους προ εμού γέροντας εφημερίους, οίτινες εθαύμαζoν την
-

9

μ'

» αρετην του ».

Η κυβέρνησις λοιπόν, ήτις, κατά το σύνηθες, δεν ήγνόει

την διαγωγήν εκάστου, και μάλιστα των ιδίων της επαγγελ
ματικών, παρακινουμένη από την αξίαν και αρετήν του
Μιχαήλ ενεμπιστεύθη προς αυτόν την διεύθυνσιν του κεντρι
κού ταμείου, εις το οποίον πεντήκοντα χρόνους και επέκεινα
εδoύλευσε την Αριστοκρατίαν προβαβαζόμενος και απολαμ
βάνων, καθ' όλον αυτό το διάστημα, το σέβας των ανωτέρων,
και την αγάπην των υπαλλήλων του. Αλλ' αι διαδοθείσαι

απατηλαί αρχαί εις την εποχήν εκείνην, ή έτοιμος πτώσις
της παρ αυτού αγαπωμένης βενετικής Κυβερνήσεως, και η
επίφοβος όψις του πολιτικού ορίζοντος ήνάγκασαν τον φιλή
συχον, και ήδη προβεβηκότα κατά την ηλικίαν συμπολίτην
μας, να ζητήση τόπον αναπαυτικόν εις τους κόλπους της

πατρίδος και ν' αφιερώση το υπόλοιπον των ημερών του
εις ωφέλειάν της. Παραιτήσας λοιπόν την δημοσίαν θέσιν
του παι αναχωρήσας κατά το 1793 εκ Βενετίας μετέβη εις
Κεφαλληνίαν. Δεν παρήλθεν όμως πολύς καιρος όπου, ως
αγαθός πολίτης, θέλων να δώση δείγμα ζωηρον του φιλο
πρατρισμού, κατεφρόνησε το βάρος του γηρατείου, και ανα
λαβων το κοπιαστικόν έργον του διδασκάλου ήνοιξεν εις Λι
ξούριoν άμισθον σχολήν και κατεγίνετο ακουράστως εις την
διάδοσιν της παιδείας. Γνωρίζων δε ότι ο φωτισμός του

κλήρου ήτον το καταλληλότερον μέσον της κοινής ωφελείας
και της διαδόσεως των ορθών φρονημάτων αφιέρωσε κυρίως
την σχολήν του εις την εκπαίδευσιν των ιερωμένων, χω

ρίς να εμποδίζεται η είσοδος εν αυτή εις όσους των πο
λιτών και των ξένων συνέτρεχον να φωτισθώσιν από τας
γνώσεις του.

-

"Ητον δε αξιοθέατον να βλέπη τις τον σεβάσμιον τούτον

γέροντα εις το μέγα δωμάτιον της οικίας του κυρίου Φραγ
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κίσκου Τσιτσέλη συγγενούς του περικυκλωμένον από μεγάλην
πληθύν ιερέων και πεπαιδευμένων κοσμικών, και εξηγούντα
με τόσην πολυμάθειαν τας θείας Γραφάς, Λαμβάνων αφορ
μήν καθ' εκάστην κυριακήν από την εξήγησιν του ευαγγελι
κού και αποστολικού της ημέρας τεμαχίου ανέπτυσεν εις
αιτους το ύψος των δογμάτων της αμωμίτου χριστιανικής
πίστεως, και δια συνεπειών ηθικών παρέσταινεν εις τους α
κροατάς του την ευδαιμονίαν της ανθρωπίνης καρδίας, όταν
καθυποβάλη τας κλίσεις της εις την θέλησιν του υψίστου
Ο'ντος. Καθ' όλον δε το διάστημα της μεγάλης τεσσαρακο
στης έθελγε τον ιερόν κλήρον και τους λοιπούς με τας γλα
φυρας εξηγήσεις των ασμάτων της Εκκλησίας, τα οποία συν
θέσαντες αρμονικώς ιεροι ποιηται των αρχαίων αιώνων
παρέστησαν εμφαντικώτατα το μεγαλείον των ημερών εκείνων,
εις τας οποίας γίνεται η ανάμνησις των παθημάτων του
θεανθρώπου Σωτήρος μας.

Οι ειδήμονες των θείων γραφών και των ιερών τούτων
ύμνων, εννοούσι καλώς πόση πρέπει να είναι η βαθύνοια
και αι γνώσεις του επιχειριζομένου τοιούτον έργον. Και
τωόντι (κατά τους λόγους πολλών, εισέτι ζώντων πεπαιδευ
μένων, οίτινες παρευρίσκοντο εις την αξιέπαινον ταύτην πρά
ξιν του σοφού συμπολίτου μας) ή μεγάλη του πολυμάθεια,

η ευγλωττία των λόγων του και η ζωηρα παράστασις των
ιδεών του ήτον τοιαύτη, ώστε ώμοίαζεν ένα χείμαρoν τρέ
χοντα ακολύτως. Ο εύγλωττος και πεπαιδευμένος ιεροκήρυξ
Ποβερέτος, ο ιεροκήρυξ Λαγκούσης και πολλοί άλλοι πεπαι
δευμένοι άνδρες θαυμάζοντες την βαθύτητά του εις τας γρα

φάς ήσαν σταθεροί ακροαται των θρησκευτικών του μαθη
ματων.

Τοιουτοτρόπως αγωνιζόμενος λοιπόν οκτώ χρόνους υπέρ
της κοινής ωφελείας ο φιλόθρησκος και αγαθός Μοσχόπουλος,
και φθάσας εις το ογδοηκοστόν δεύτερον έτος της ηλικίας
του, κατά το 1801, Σεπτεμβρίου 15 μετέβη εις τον τόπον
της αιωνιότητος, αφήσας βαθυτάτην εντύπωσιν της παιδείας
και παραδειγματικής αρετής του, Εκ των μαθητών του σο:
φου τουτου

ανδρός

διεκρίθη ο

Νικόλαος Μαυρομάτης

Ο

χρηματίσας επί Γάλλων καθαγητής της ελληνικής φιλολο
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γίας εν Κερκύρα (1), και μετά ταύτα συνοπαδός του πρω
τομάρτυρος της ανεξαρτησίας μας Ρήγα (2).

-

(1) "Ορα Ρίζον Ιστορ, νεοελληνικής φιλολογ. σελ. 132,
(2) Βλέπε φιλήμ. αυτοθι.
Ομολογώ πολλας υποχρεώσεις προς τον κύριον Κωνσταντίνου Τσι
τσέλην ανεψιόν μητρικόν του εναρέτου Μιχαήλ, και προς τον Ιατροδιδά
σκαλον "Αγγελον Τ. Φορέστην δια τας ειδήσεις τας οποίας ευηρεστήθησαν
να με χορηγήσωσι περί του ενδόξου συγγενούς των.
-
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ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ,

ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ιεροκήρυξ εύγλωττος, ειδή
μών διαφόρων γλωσσών και πλουτισμένος με την θύραθεν
και εκκλησιαστικήν παιδείαν, εγεννήθη κατά το 1710 εις

Κοντογενάδαν χωρίον της Κεραλληνίας από τον νομοδι
δάσκαλον Νικόλαον Λοβέρδον Δοτοράτον. Μαθητεύσας πρώ
τον εις τον σοφόν Δαμωδόν απέβη, διά τήν δεξιότητα του

νοος και την φιλομάθειαν, εις εκ των αξίων του μαθητών
εις την ελληνικήν φιλολογίαν, θεολογικήν επιστήμηνο και εν

γένει εις τα παρ εκείνου διδασκόμενά. Ως υιός όμως ευκατα
στάτων γονέων εστάλη παρ αυτών έπειτα και εις το εν Πα
ταυίω πανεπιστήμιον δια μεγαλητέραν αύξησιν τών γνώσεων

του. Η πλυθης των ιδεών των διδασκομένων εις τα μεγάλα
καταστήματα, όσον σκοτίζει και καταπλακόνει, ούτως ειπείν,
τον αγύμναστον νούν, τόσον λαμπρύνει και πλουτίζει τον
εισερχόμενον εις αυτά προητοιμασμένος, και τόσον ταχύ
τερα τον φέρει εις το τέλος των αγώνων του. Ο Αγάπιος
λοιπόν ών έφωδιασμένος με τας αναγκαίας γνώσεις εκ της

δαμωδείου Σχολής δεν έβράδυνε να τελειώση το στάδιον
της σπουδής του και να επιστρέψη εις την πατρίδα πλήρης
επιστημονικών και φιλολογικών γνώσεων.

Το πολύδοξον της αρχιερωσύνης, αι εξωτερικαί λαμπρότητες,
οι κολακευτικοί τίτλοι, αι πολυχρήματοι απολαύσεις (αλλότρια
μεν της ιδίας της φύσεως, διδόμενα όμως πλουσιοπαρόχως ό
που σκοποί τινές ανοίγουσι τεχνικάς θύρας εις την αυλήν των
λογικών προβάτων) και εν τέλει η επιρροή, την οποίαν είχεν
εις τας εποχας εκείνας, την κατέσταινoν αντικείμενον περι
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σπούδαστον. Μάλιστα εις όσους, ή δεν είχον νούν να εμβα
θύνωσιν εις το υπερμέγιστον του βαθμού και εις το μέγα
βάρος των υποχρεώσεων, όπου ο υπέρτατος Νομοθέτης επι
βάλλει εις τους αναδεχομένους αυτήν, ή δεν προσείχον ειμή

εις τας εκπηγαζούσας υλικας ωφελείας και τιμάς, ή αρχιερωσύνη
δι αυτούς ήτον επάγγελμα ευδαιμονίας. Πολλαί των πλουσίων
οικογενειών κινούμεναι εκ των ειρημένων αφιέρoναν τα τέκνα
των εις το ιερόν βήμα αδιαφορούσαι περί της κλίσεώς των

και περί όσων αυστηρώς απαιτούσιν οι αποστολικοί και συ
νοδικοί κανόνες.

Εκ τών αυτών ελπίδων κινούμενοι ίσως και οι γονείς του
πεπαιδεσμένου Αγαπίου, επιστηριζόμενοι εις τα παιδιόθεν α
ναφαινόμενα προς αυτόν φυσικά χαρίσματα, ελπίζοντες εις
το τότε πολύπλουτον και πολυδύναμον της εκτεταμένης οικο
γενείας των Λοβέρδων, και αναγκαζόμενοι προς τούτοις α
πό τα πλούσια εισοδήματα του μοναστηρίου των Γεργιών

Λοβέρδοι ιερείς, εί
χον αφιερωσει αυτον εις τον ιερον κληρον, Αναλαβών λοι

εις

ο δικαιωματικώς εκυριάρχουν

οι

πόν μετά την επιστροφήν του τον βαθμόν της ιερωσύνης

έλαβεν αφορμήν να δείξη πρότερον εις την πατρίδα την έκ
τασιν των γνώσεών του και του νοός του την οξύτητα, διότι
αναβαίνων πολλάκις εις τον ιερόν άμβωνα εξέπληττε τους

ακροατάς

τό κήρυγμα τού θείου λόγου, Η ευγλωττία
και η ευροια των λόγων του, η παρρησιαζόμενη πολυμάθεια,
εις

το έντονον του ύφους και η ζωηρότης της εκφράσεως ενού
μενα με το παρρησιαστικον και ευσχημον του σωματος τον

παρέσταινoν λαμπρόν ιεροκήρυκα, Αί, διδαχαι του συνωδεύ
οντο πάντοτε από πληθύν ακροατών και μία γενική επευφημία

ηκολούθει τα πρώτα του βήματα.
Εις την θλιβεραν δια την πατρίδα μας εποχήν των με
γάλων σεισμών, εκ των οποίων κατηδαφίσθη μέγα μέρος
της μιάς των πόλεών μας, ο εύγλωττος Αγάπιος εφάνη, δια

μέσου του θείου λόγου, μέγας παρήγορος των πασχόντων
συμπολιτών μας, οίτινες ευρίσκοντο εις αξιοδάκρυτον κατά
στασιν. Ο φοβερός και συνεχής τρόμος του εδάφους, (το ο
ποιον δεν ήτον πλέον το ςαθερον του ανθρώπους ήριγμα, αλλά

προσβαλλόμενον έξαφνα από μουγκριστικόν ταραγμόν εκλoνείτο
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βιαιότατα ή κυματιστικώς έταράττετο), ο κρότος των κρημνιζο
μένων οικιών, το θορυβώδες τρίξιμον των σανιδωμάτων και

υελοθυρών, εις

ακρημνίστους, τα αυτοκίνητα των κοδώ
νων σημάματα, αι ελεειναι κραυγαι των ανθρώπων, οίτις
τας

νες, ή κρατούντες εις τας αγκάλας τα τρυφερά βρέφη, ή
βαστώντες εκ των χειρών τα τέκνα ηγωνίζοντο αστατοπα

τούντες να φθάσωσιν εις ευρύχωρον τινά θέσιν οι κλασθμοί
και αι φωναι εις κάθε νέαν προσβολήν σεισμού, και αι α
κατάπαυστοι βοαι της γης επαράσταινον, εις τας θλιβεράς
εκείνας ημέρας, την μικραν πόλιν μας σκηνήν δακρύων και

οδυρμού. Αι πλατείαι θέσεις και αι πλησιόχωροι εξωχαι
ήσαν πλήρεις ανδρών και γυναικών, νέων και γερόντων,

οίτινες, αχνοί, έντρομοι και δακρυρροούντες, δεν ήλπιζαν εις
άλλο, ειμή εις το γλυκύτατον και το μόνον εις τας μεγάλας
δυστυχίας καταφύγιον, την θρησκείαν. Εχοντες μεθ' εαυτών
τας ιεράς του Σωτήρος και της Θεομήτορος εικόνας, επεκα

λούντο προσευχόμενοι με θερμά δάκρυα την εξ ύψους βοή

θειαν και της θεοτόκου, την προστασίαν. Μεταξύ δε της
κοινής ταύτης θλίψεως, ηκούετο συχνάκις ή παρηγορητική
φωνή του πεπαιδευμένου Αγαπίου, όστις, ευρισκόμενος πότε
εις την μίαν και πότε εις την άλλην συνάθροισιν των κα
ταλυπημένων συμπολιτών μας, ανέβαινεν εις τας υψηλοτέρας
θέσεις, και κατανενιγμένος, δια το φρικώδες θέαμα και τον

επικείμενον θάνατον, ενεθάρρυνευ αυτούς να ελπίζωσιν εις το
παντοδύναμον νεύμα του Δημιουργού της φύσεως. Τους πα
ρεκίνει μετά δακρύων εις την ειλικρινή μετάνοιαν, εις την
γενναίαν συγχώρησιν κάθε προηγουμένης έχθρας, και εις
την αδελφικήν αγάπην, αποδεικνύων ότι ταύτα είναι τα

ισχυρά μέσα διών θέλουσι κινήσει την θείαν ευσπλαγχνίαν
προς σωτηρίαν των.
Μετά παρέλευσιν δε της τρομεράς ταύτης πληγής, αναγ
κασθείς από οικειακάς τινάς περιστάσεις εγκατέλειψε το πά
τριον έδαφος και μετέβη εις Βενετίαν. Ενταύθα ευρων εκ
της φήμης συστημένην την αξίαν του προς την επιτροπήν

της κοινής παιδείας και προς τους ομογενείς δεν έβράδυνε

γνώσεών του διότι κατα το
1763 εκλέχθη παρά μεν του γένους Ιεροκήρυξ της Εκκλη

να λάβη θέσιν ανάλογου των
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σίας, υπό δε των Αναμορφωτών της παιδείας, το 1765
Ταννουαρίου 28, προσδιωρίσθη Βιβλιοδίκης των ελληνικών
συγγραμμάτων, των εκδιδομένων εν τη τυπογραφία του
Πάνου Θεοδοσίου. Και τελευταίον, τώ 1766 Μαίου 15

εψηφίσθη υπό της Κυβερνήσεως διευθυντής του τότε περιφή
μου Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου και καθηγητής των ελλη

νικών και λατινικών μαθημάτων (1). Η φυσική του δε
ευγλωττία εις το κήρυγμα και η πολυμάθεια εις την καθέ
δραν θαυμαζόμεναι μεγάλως όχι μόνον υπό των ομογενών,
αλλά και υπό των εντοπίων, τον κατέστησαν εντός ολίγου
υποληπτικόν προς όλους τους πεπαιδευμένους της μητροπό
λεως ταύτης.
Ελεύθεροι οι πατρίκιοι από αντικοινωνικάς δεισιδαιμο
νίας και τιμώντες την παιδείαν εκάστου εδείκνυον ειλικρινή
επιθυμίαν να παρευρίσκεται ο Αγάπιος μεταξύ των λαμπρών
-

συναναστροφών των. Πολλάκις του έτους τον παρεκίνουν να
δίδη εις το μέγα δωμάτιον του Φροντιστηρίου ακαδημαϊκας
συνελεύσεις, όπου συναθροιζόμενοι διάφοροι πεπαιδευμένοι
Βενετοί και Έλληνες ήκουον με μεγίστην ευχαρίστησιν τας

ευγλώττους θεωρίας του εις διαφόρα αντικείμενα φιλολογικά
ή φιλοσοφικά .

-

Τοιουτοτρόπως λοιπόν τιμώμενος παρά των ομογενών και
των εντοπίων, και επισυμβάσης, εις την επάνοδον τρομερώ
τέρων σεισμών, της τελείας κατατροφής του ρηθέντος μοναστη
ρίου των Γεργιών, ήτις ηκολούθησε κατά το 1767 Ιουλίου
11, απεφάσισε να διαμείνη εν Βενετία, χαρακτηριζόμενος
όμως πάντοτε με ζωηρόν αίσθημα φιλογενείας και ζήλον εις
την στήριξιν των θρησκευτικών αρχών της Ανατολικής
Εκκλησίας.

.

-

-

--

--

Αι υποχρεωτικαί ασχολία του ούσαι πολλάι, δεν έδιδου
προς αυτόν καιρόν διά να καταγείνη εις συγγραφήν και ν'
αφήση κανεν μνημείον των γνώσεών του, αλλ' οσάκις ελάμ
(1) "Ορα χειρόγραφα του αρχιερατικού γραφείου του της Φιλαδελφείας
Μητροπολίτου Γρηγορίου Φατσέα, εύρισκόμενα εν τώ της ημετέρας Εκκλη
σίας Χαρτοφυλακείω.

-
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βανε μικράν τινά ευκαιρίαν, ωθούμενος από τον φιλοπατρι
σμόν αφιερούτο εις μεταφράσεις βιβλίων, τα οποία έκρινεν
ότι έδύναντο να ωφελήσωσι το έθνος υπό την θρησκευτικήν
ή την πολιτικήν όψιν. Εκ τούτων δε θέλω αναφέρει ακο
λούθως όσας γνωρίζω ότι εξεδόθησαν εις φώς.
Τοιουτρόπως λοιπόν διατρέξας ενδόξως το στάδιον της
ζωής του έφθασεν εις βαθύ γήρας αναδείξας αξίους μαθητας
είς των οποίων είναι και ο πολυγράφος και πολυμαθής
Σπυρίδων Βλαντής, ο διεδεχθείς αυτόν εις την διδασκαλικήν
καθέδραν του Φροντιστηρίου (1),

Η τόσον περίεργος και θαυμασία μηχανή του ανθρωπίνου
σώματος, είναι γνωστόν, ότι εις την μεγάλην της ηλικίας
πρόοδον, δια τον μαρασμόν των ζωτικών δυνάμεων και της
πλαστικής ενεργείας της, καταντά εν εύθραυστον αγγείον εις

το οποίον είναι αρκετή μικρά προσβολή να το συντρίψη.
Ω"θεν μία πτώσις την οποίαν έλαβεν ο ήδη γέρων Αγάπιος

εξερχόμενος της Εκκλησίας εν καιρώ χειμώνος, έγεινεν αι
τία πολυκαιρινής ασθενείας εκ της οποίας απέθανε κατά το
1795 Ιαννουαρίου 22, αφήσας πολλήν φήμην της παιδείας,
και των φυσικών του χαρισμάτων,
Μετέφρασεν εκ του ιταλικού εις την απλοελληνικήν και
-

εξέδωκε δια του τύπου εις δύω τόμους εις 8 την διδασκα

λίαν των Γάλλων, σύγγραμμα θρησκευτικόν και συντείνον
πολύ εις την απόδειξιν της αληθείας. Μετέφρασε παρομοίως

έτερον σύγγραμμα γαλλικόν επιγραφόμενον η Διδασκαλία
» περί του Ιερού θρόνου της Ρώμης κατά την
ο γνώμη ν των Γάλλων ». Ετυπόθη δε ή μετάφρασις αύ
τη εις ένα τόμον εις 8 εν Πετρουπόλει κατά το 1765.
Επεχειρίσθη προσέτι την μετάφρασιν της ιστορίας των
ρωσσικών και αυστριακών πολέμων κατά των ώθωμανών, δια
να κοινοποιήση, ως λέγει, τα συμβαίνοντα εις τον έξω κό

σμον προς το γένος, και μάλιστα εις όσους των ημετέρων

ηγνόουν τας ξένας γλώσσας, υποσχόμενος να εκδίδη ένα
(1) "Ορα βιογραφίαν Σπυρίδωνος Βλαντή συγγραφείσαν υπό του πεπαι

δεσμένου σιμπολίτου μας Προφέσορος

Αιμιλίου Τυπαλδου,
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τόμον καθ' έκαστον έτος. Ταύτης όμως της μεταφράσεως δεν
εύρον ειμή τον πρώτον τόμον εις Iς, εκδοθέντα εν Βενετία
κατά το 1791 και περιέχοντα την ιστορίαν δύω ετών, δη
λαδή του 1787, και

ό

Η απλοελληνική γλώσσα την οποίαν μεταχειρίζεται εις τας

μεταφράσεις του ταύτας είναι απλή και ευκατάληπτος, και
ούτως ειπείν, απομίμησις εκείνης του Μηνιάτου. Σπανίως ε

ξελληνίζει τας τεχνικας λέξεις, και τούτο ίσως δια να μην
δυσκολεύη την κατάληψιν. Το δε ύφος του εν γένει είναι ο

μαλόν και πολλά φυσικόν κατά το ύφασμα, ώς δύναται κα
θείς να παρατηρήση εις το τεμάχιον όπου εξεπίτηδες φέρω
εκ του τυποθέντος λόγου του.

Αι διδαχαί του έμειναν χειρόγραφοι, ούτε έδυνήθην να
μάθω εις ποιον εκ των συγγενών του μετέβησαν μετά την

αποβίωσίν του. Εις μόνος επιτάφιος λόγος του ετυπώθη
κατά το 1768 εν Βενετία, τον οποίον εξεφώνησεν εις την

κηδείαν του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Γρηγορίου Φατσέα.
Εκ του διασωθέντος τούτου λόγου φαίνεται ο Αγάπιος
εγκρατής των θείων Γραφών, Ιεροκήρυξ ευφραδής και προι
κισμένος με φυσικήν ευγλωττίαν. Το ύφος του είναι ανθηρον
και ελληνικώτερον από εκείνο των μεταφράσεών του, εις τας

οποίας φαίνεται ότι παρεσύρετο από τους ιδιωτισμούς της
πρωτοτύπου γλώσσης του συγγράμματος. Ιδου δε εν μέρος
από το προοίμιον του ρηθέντος επιταφίου λόγου του.
π. Ομολογώ την αλήθειαν, ότι εις όλον το διάστημα των

τ, εικοσιεπτά χρόνων και επέκεινα, όπου παρ αξίαν μετέρχομαι
σ το έργον του ευαγγελικού κηρύγματος, ποτέ δεν εδοκίμασε
και περισσοτέραν στενοχωρίαν το πνεύμα μου από την σήμερον.
• Εκεί ή αμάθεια του νοός μου, και η απαιδευσία της
τ, γλώσσης μου με έκαναν να δειλιώ εις την υπόσχεσιν των
και επιχειρημάτων μου. Εδώ μου καταβάλλει παντελώς τον
- νουν, μου αδυνατεί τελείως την φωνήν ή λύπη και αθυ
και μία της καρδίας μου. Εις έμε τέλος πάντων ήτον αποτε
σ, ταγμένον το πικρόν ποτήριον των επιταφίων λόγων του

σ, Γρηγορίου. Εγώ όπου προ ολίγου από ετούτον τον ιερόν
σ άμβωνα ευαγγελιζόμενος χαραν μεγάλην εις όλους υμάς
σ του γένους μας εξεφώνησα λόγους επαίνων και εγκωμίων
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σ εις την πανευφρόσυνον ύψωσιν του επί τον περιφανέστατον
σ τούτον θρόνον, τώρα πρέπει με πολλήν αδημονίαν της
σ καρδίας μου να μετατρέψω την χαράν εις λύπην, τους ε

σ παίνους εις δάκρυα «Αλλα τις δώσει κεφαλή μου (1), ύ
σ δωρ, και οφθαλμοίς μου πηγήν δακρύων και δια να κλαύσω
σ πρεπόντως την σημερινήν ζοφεραν έκλειψιν όπου έσβυσε το
νεοφανές τούτο φως. . . . . . : Και πώς ήθελα τό πιστεύσω
3)

σ εγώ, ότι ο Γρηγόριος ο γλυκύτατος πατήρ ημών, ο ηγαπη

» μένος μοι φίλος και εν Χριστώ αδελφός, είχε να γείνη το
σ επιχείρημα του σημερινού επιταφίου μου λόγου, και ότι η

σ θλιβερά τούτη φωνή έμελλε να υπηρετήση εις ένα τέτοιον

υποκείμενον, Να ιδώ εκλείψαντα τον φωστήρα του
η χριστιανικού τούτου συστήματος πεπτωκότα τον στύλον
σ και το εδραίωμα της Εκκλησίας μας το έρεισμα της πι
στέως μας! Και ύμείς, αδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα ειλι
η κρινη ενος τοιουτου ηγαπημενου πατρος ηθέλατε το λογιάσει
σ ποτε, οταν συνηγμενοι εις τουτον τον ιερον ναον επανη
και γυρίσατε με κρότους χαράς και, ευφημίας την λαμπραν
σ πικρόν

3)

τ, παρουσίαν του, την επιθυμητην ανάβασίν του, ηθέλατε το
τ, λογιάσει, λέγω, πώς εις ολίγον καιρόν ύστερον έμελλε πά
σ λιν να συναθροισθήτε εις τον ίδιον τόπον τούτον δια να
κλαύσετε τον θάνατόν τους δια να θρηνήσετε την αποβολήν

σ του; Αχ στέρησις! "Αχ δυστυχία! χριστιανοί μου ήγαπη
σ μένοι, η ζημία όπου λαμβάνομεν δεν ειναι ολίγη, ήτον
και μεγάλο και πολύ το κέρδος οπου εχάσαμεν ν. κτλ.

(1) Ησαϊας.
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ΝΙΚΟΛΛΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Ιοροκήροξ πολυμαθής και
γνωστος εις την πατριαρχήν Εκκλησίαν, εις διαφόρους ελ
ληνικας πόλεις και νήσους, και εις το εν Μολδαυία Ιάσιον
δια το εν αυταίς πολυχρόνιου κήρυγμά του εγεννήθη κατα
το 1708 εις Αργοστόλιον πόλιν της Κεφαλληνίας από τον
Πέτρον και Μπελούλλαν Μαυροειδήν.
Αφιερωθείς παιδιόθεν εις τον σκοπόν της ιερωσύνης και
έχων έφεσιν εις την παιδείαν έλαβε την πρώτην ανατροφήν
του υπό την οδηγίαν του περικλεούς Δαμωδού, εκ του οποίου
διδαχθείς την θεολογίαν και άλλα επιστημονικά μαθήματα
ανεφάνη είς των αξίων μαθητών της επωφελεστάτης σχο
λής του (1).
Αλλ' επειδή της παιδείας το στάδιον, όσον τις το διατρέχει,
-

τόσον περισσότερον θέλγει την φαντασίαν και παρασταίνον την
λαμπρότητά του παρακινεί τον νούν να καταφρονήση κάθε δυ
σκολίαν και να προχωρή εις αυτό, ο φιλομαθής Μαυροειδής
μετέβη και εις το παταυινόν πανεπιστήμιον προς απόκτησιν
περισσοτέρων γνώσεων. Ενταύθα δε καταγινόμενος ακουρά
στως εις πολυειδή μαθήματα διεκρίθη εις την λατινικήν

(1) Ορα βιογραφίαν Δαμωδού,
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φιλολογίαν και ρητορικήν τέχνην. Μετά την τελείωσιν λοιπόν
των μαθημάτων, επιστρέψας εις την πατρίδα ανέλαβε τον
βαθμόν της ιερωσύνης. Ειδήμων του υψηλού επαγγέλματος
εις το οποίον επροβιβάσθη, και γνωρίζων ότι το πρώτιστον
και ουσιωδέστερον από τα χρέη του ήτον, η τροφή των λο

γικών προβάτων με τον ψυχοσωτήριον άρτον του θείου λό
γου, η ανακάλεσις αυτών από τάς απάτας του κόσμου εις

την οδόν της σωτηρίας, και η στερέωσίς των εις την αρετήν,
ήρχισε με ζήλον το κήρυγμα των ευαγγελικών αληθειών, με
μεγίστην ωφέλειαν του πλησίον..

.

. .

. .

Μη περιορίζων όμως ως πεπαιδευμένος την πατρίδα εις
την γην της γεννήσεώς του και επιθυμήσας να κηρύξη και
εις άλλα της Ελλάδος μέρη, μετά παρέλευσιν χρόνων τινών,
αναχωρεί εκ Κεφαλληνίας και περιερχόμενος διαφόρους ε
παρχίας ελληνικάς και νήσους του αιγαίου πελάγους εδίδασκε

με κοινον έπαινον τον θείον, λόγον,
Ο θρησκευτικός ζήλος του, το αιδέσιμον του χαρακτήρος
:

-

-λ

και η πολυμάθεια των διδαχών του φημιζόμενα παρά πάν

των έφθασαν εις τας ακοάς του τότε πατριαρχεύοντος εν
Κωνσταντινουπόλει Σεραφίμ, όστις κινούμενος εκ της κοινής
του φήμης επροσκάλεσεν αυτόν ως ιεροκήρυκα της μεγάλης

Εκκλησίας, όπου διδάσκων, μεταξύ τόσον σοφού ακροατη
ρίου επηύξησεν επί μάλλον την υπόληψιν της αξίας του.

Οχι μόνον δε η πατριαρχική Εκκλησία, αλλά και η του
Γαλατά και των άλλων πολυανθρώπων μερών της Κωνσταν

τινουπόλεως ήκουσαν διάφορα έτη με επευφημίας τους ψυχω
φελείς λόγους του.

. . . .

-

. . . . .

.

Η αξιέπαινος προθυμία με την οποίαν εχαρακτηρίσθησαν
πάντοτε όσοι των χριστιανών πριγγίπων αναδέχοντο την

Κυβέρνησιν της Μολδοβλαχίας, δια την εμψύχωσιν των

γραμμάτων και την στερέωσιν της θρησκείας, παρεκίνησε
και τον τότε ηγεμονεύονται εκεί να προσκαλέση τον φημι
ζόμενον Μαυροειδήν εις το Ιάσιον ως ιεροκήρυκα της μη-,
τροπόλεως. Μεταβας λοιπόν ούτος εις την αυλήν του ηγεμόνος
και κηρύττων επί παρουσία της αυτού Υψηλότητος και των
πεπαιδευμένων υπαλλήλων του έθελγε τας ακράς των με του

λόγου την καλλωνήν, και εδείκνυε με κοινον έπαινον την
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έκτασιν των γνώσεών του. Μετά παρέλευσιν όμως καιρού τινός
ανακαλείται πάλιν εις Κωνσταντινούπολιν υπό του διαδε

χθέντος τον πατριαρχικόν θρόνον παναγιωτάτου Παϊσίου,
και αναβαίνων εις το βήμα της αληθείας εκήρυττεν εις την

μητρόπολιν των Εκκλησιών το ύψος των ευαγγελικών δογ
μάτων.

Κατέχων δε την ένδοξον ταύτην θέσιν του πατριαρχικού
ιεροκήρυκος εις διάστημα πολλών ετών ζητείται εις την
αυλήν του ηγεμόνος του Ουγγροβλαχίας Ρακοβίτζα, όπου
πέμπεται παρά της μεγάλης Εκκλησίας δια να θρέψη και
εκεί τας ψυχάς με το λογικόν και άδολον γάλα της πίστεως.

Δείξας λοιπόν και εις την ορθόδοξον εκείνην επαρχίαν τον
αποστολικόν του ζήλον δια την σωτηρίαν τών λογικών

προ

βάτων, και εκτελέσας το ιερόν έργον του, επανέστρεψεν εκ
νέου εις Κωνσταντινούπολιν και εξηκολούθει το ύψηλόν του
υπούργημα εν τη πατριαρχική αυλή.
-

Αι αλλεπάλληλοι αλλαγαί τών Πατριαρχών της Κων

σταντινουπόλεως αι προερχόμενα από την την επιρροήν των
απίστων βαρβάρων ως προς την διαμονήν ή έξωσιν των
ποιμένων της Εκκλησίας του Χριστού, (φαινόμενον τερατώδες

εις, τους κόλπους του χριστιανισμού, συγχωρούμενον όμως
και ερεθιζόμενον πολλάκις από χριστιανούς Ηγεμόνας ! ! !)
δεν παρέβλαψαν ποτέ την υπόληψιν του πεπαιδευμένου Μαυ
ροειδή. Ενόνων την παιδείαν του με τα απαιτούμενα του

ιερατικού χαρακτήρος και την σταθερότητα των φρονημάτων
απελάμβανε πάντοτε την αυτήν υπόληψιν, και εφαίνετο ότι
τρόπον τινά οι διαδεχόμενοι τον πατριαρχικόν θρόνον
διεδέχοντο και το προς αυτόν σέβας. "Οθεν αναβας μετά
τον Παϊσιον, ο Πατριάρχης Νεόφυτος, όχι μόνον τον έστή
ριξεν εις την θέσιν του, αλλά και εφάνη θαυμαστής του
ενθέου του ζήλου.

Την αυτήν διαδοχήν της πρός τόν Κεφαλλήνα ιεροκή
ρυκα υπολήψεως παρατηρούμεν και εις τους πολιτικούς ηγε
μόνας της Ουγγροβλαχίας διότι αναλαβων την ηγεμονίαν
της επαρχίας ταύτης ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Ρακοβίτζας

υιός του προρρηθέντος ηγεμόνος, εκάλεσεν αμέσως τον Μαυ
ροειδήν ως ιεροκήρυκα της αυλής του, εις την οποίαν μάλιστα
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έμεινεν ούτος, έως ότου η πρόοδος της ηλικίας τον ήνάγ
κασε να επιθυμήση τους κόλπους της πατρίδος. (1).

Εικοσιτέσσαρα ολόκληρα έτη εδίδαξεν αποστολικώς ο ε
νάρετος ουτος συμπολίτης μας τον θείον λόγον εις την πα
τριαρχικήν Εκκλησίαν, εις τας αυλας των πολιτικών ηγε
μόνων και εις πολλά της Ελλάδος μέρη, απολαμβάνων
ως βραβείον του θρησκευτικού ζήλου του και της εναρέτου
διαγωγής του το κοινόν σέβας και την οικοδομήν του πλη

σίον. Μετά τα οποία βλέπων ότι, δια την ήδη τείνουσαν εις
το γήρας ηλικίαν του, έπρεπε να μετριάση τους πνευματικούς

του αγώνας, και γνωρίζών, ώς λέγει, τον ολίγον αριθμόν
των ιεροκηρύκων απεφάσισε να ωφελήση τον χριστώνυμον
λαόν εκδίδων με ίδιά του έξοδα και χαρίζων εις τας Εκ

κλησίας των ορθοδόξων τους ψυχωφελείς λόγους του (2).
Εκλέξας λοιπόν εκ των πολλών, όπου εις τόσον πολυχρόνιον

διάστημα έκήρυξε, τρεις περίοδους διδαχών και τινάς όμι
λίας εις τας Κυριακας της τεσσαρακοστής της Χριστού γεν

νήσεως τας ετύπωσεν εις εν τεύχος μεγάλου ογδόου κατά το
1756, εις Ιάσιον της Μολδαυίας, υπό τον τίτλον α Απο
στολικόν δύκτιον και το οποίον σύγγραμμα αφιέρωσε προς
τον ρηθέντα ηγεμόνα Κ. Μιχαήλ Ρακοβίτζαν.
Κατά τας ειδήσεις, τας οποίας ευηρεστήθησαν να με προ
μηθεύσωσιν οι συγγενείς του, εκτός των εκδοθέντων λόγων του,
συνέγραψεν εις την απλοελληνικήν γλώσσαν, περιληπτικήν
πραγματείαν ρητορικής τέχνης και λογικής αγνοώ όμως
εαν ετυπώθησαν και ταύτα.

-

Εις τους εκδοθέντας λόγους του διαλάμπει ο θρησκευτικός

ζήλος, μαστίζεται αυστηρώς και αφιλοπροσώπως ή κακία, και
συσταίνεται θερμώς ή ευαγγελική ηθικότης. Η γλώσσα, την
οποίαν μεταχειρίζεται εις τούτους ο ιεροκήρυξ Μαυροειδής,
είναι ή του διδασκάλου του Δαμωδού, και εν γένει το ύφος

(1) "Ορα την εις τους λόγους του εισαγωγήν.
(2) Βλέπε αυτόθι .
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του είναι αρκετα ευκατάληπτον. Εν συντόμω δε μαρτυρείται
εις τούτους ή γραφική βαθύτης και η έκτασις των πολλών
5

ν

"

ψ

ρ

/

χ

"...

.

"

-

-

"

του γνώσεων.

. . .

.

''

.

,

- Θεωρούμεναι όμως αι διδαχαί του ως ρητορικά προϊόντα,
κατά την εμήν κρίσιν, φαίνονται μετρίας αξίας, δια τούτο
καθ' όσον εγώ γνωρίζω, δεν έγεινεν ουδεμία ανατύπωσις
αυτών μέχρι της σήμερον. Παρατηρούντες δε την πολυχρό
νιον διδασκαλίαν του εις ακροατήρια πεπαιδευμένα πρέπει
να συμπεράνωμεν ότι ο ιεροκήρυξ Μαυροειδής ήτον εκ των
χαρακτήρων εκείνων, οίτινες έχουν ευάρεστον απαγγελίαν,
και εμψυχόνοντες τον λόγον, δι επιτηδείων χειρονομιών και
δι αρμονικής των ιδεών παραστάσεως προξενούν, εις την δια
ζώσης φωνής έκθεσιν των εννοιών των μεγάλην εντύπωσιν

προς τους ακροατάς, ενώ εις την δια γραφής έκθεσιν των

ιδίων ιδεών φαίνονται προς τους αναγνώστας μετριωτέρας
χάριτος.

..

.

:

. .

Η ιδιότης αύτη των λόγων του φαίνεται ότι δεν ήτον κε
κρυμμένη ούτε εις αυτόν τον ίδιον, αλλ' ή αξιέπαινος προ
θυμία την οποίαν είχε δια την ψυχικήν ωφέλειαν του πλη
σίον τον επληροφόρησε να καταφρονήση της φιλοτιμίας τα

εμπόδια αποβλέπων μόνον να δώση εις τας χείρας των
χριστιανών σωτηριώδεις διδασκαλίας. Ιδού οι ίδιοι λόγοι
του, τους οποίους λαμβάνω από την προς τον ηγεμόνα α
φιερωτικήν του επιστολήν, η Φαίνεται πώς με πολλά ολίγον

και στοχασμόν ήθέλησα να υστερήσω εις τέλος τους ταπεινούς
» μου λόγους από εκείνον τον ολίγον έπαινον, όπου όπως δή
» ποτε έλαβον όταν ήτον εμψυχωμένοι, δια να ειπω έτζι,
και από την φωνήν, σχήματα, και προφοράν, τα οποία πολ

και λάκις κερδαίνοντας την ακοήν, αναγκάζουν την θέλησιν
πράγματος, Τούτοι

και να κάμη μίαν κρίσιν ανωτέραν του

καικαι όμως,
αυθέντα, είναι
νόμοι ανθρώπινοι,
ομως, θεοσεβέστατε
Ιεοσεβεστάτε αυθεντα,
ειναι νομοι
ανθρωπινριο, όπου
οπου

και διορίζουν την φιλοτιμίαν προτιμοτέραν της κοινής ωφελείας,
» αλλ' ένας ιεροκήρυξ παραβλέπωντας κάθε άλλο κοσμικόν
» τέλος πρέπει να φοβήται μόνον την κατάκρισιν του πονη
» ρού, εκείνου δούλου, όπου στοχαζόμενος ολίγον επικερδές

» το εν τάλαντον, το έκρυψεν εις την γην, διότι δε ήλπιζε
» το διάφορον των πέντε και των δύο και,
.. .

.

.
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Μετά την τύπωσιν λοιπόν και διανομήν των δαδαχών
του επιστρέψας εις την πατρίδα αφιέρωσεν εις αυτήν το επί
λοιπον της ζωής του, και κηρύττων από καιρόν εις καιρόν

μέχρι βαθυτάτου γήρατος, ετελείωσεν ευσεβώς το πνευματικόν
του στάδιον αποθανών δε ογδοηκοντούτης ετάφη εις την
..
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κόνιν των πατέρων του.
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ,

"

- θ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, ιεροκήρυξ πεπαιδευμένος,
γνωστος εις την Κέρκυραν εις ην πολυχρονίως εκήρυξε τον
θείον λόγον, εδίδαξε τα ελληνικά και λατινικά μαθήματα,
και εκυβέρνησεν ως Τοποτηρητής την Εκκλησίαντης, εγεν

νήθη εις Ληξούριον της Κεφαλληνίας περί τα μέσα του πα
ρελθόντος αιώνος. Παρατηρών ο πατήρ του Θεόφιλος , προς
αυτόν πνεύμα έτοιμον εις την παιδείαν, μολονότι αι οικεια

και περιστάσεις του δεν ήθελαν ίσως το συγχωρήσει, απεφά
σισεν όμως να τον αφιερώση εις την σπουδήν πληροφορη
μένος, από την φαινομένην εις αυτόν αγχίνοιαν, περί της
μελλούσης επιτυχείας του. Μετά την πρώτην λοιπόν ανατροφήν
εις τα συνήθη της πόλεώς μας σχολεία αφιερώθη παρά του
πατρός του, ο τότε λεγόμενος Χριστόδουλος, προς τον αββάν
Κορνάλβαν ιερέα λατίνον, όστις μετήρχετο εις Ληξούριον

τον διδάσκαλον της ιταλικής και λατινικής γλώσσης και
των επιτημονικών στοιχείων (1). Εν τέλει όμως ηυτύχησε
να εμβη εις την κοινωφελή σχολήν του ενδόξου Δαμωδού,
εις ήν διδάχθεις την όλην σειραν των επιστημών και γραμ
(1) Ορα τον επιτάφιον του Κεφαλά λόγoν εκδοθέντα εν Βενετία ιτα,
λιστι, το 1819, εις ον επιστηρίζονται τα αναφερόμενα εις την βιογρα
φίαν ταύτην. Εκτός των όσα έμαθον υπό των ιδίων του ανεψιών,
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μάτων των διδασκομένων παρά του περικλεούς εκείνου αν

δρός, διεκρίθη εις την ρητορικήν, εις την ελληνικήν και
λατινικήν φιλολογίαν, και εις την θεολογικήν επιστήμην.
Κλίνων εκ φύσεως εις το ιερατικόν επάγγελμα, μετά την
τελείωσιν της σπουδής του, εχειροτονήθη διάκονος. Γνωρίζων
δε ότι εχρεώστε να πολλαπλασιάση το τάλαντον, το οποίον
παρέλαβεν, ήνοιξε σχολήν και κατεγίνετο ακουράστως εις την
διδάσκαλίαν της νεολαίας και εις την κήρυγμα του θείου

λόγου, με κοινον έπαινον των ιδίων του συμπολιτών.
Η Κέρκυρα όμως, ώς ίδομεν εις την βιογραφίαν του εν
δόξου Μηνιάτου μας, εδείκνυε πάντοτε ιδιαιτέραν τινά τιμήν

προς τους Κεφαλλήνας ιεροκήρυκας και επεριποιείτο μεγάλως
τους εις αυτήν μεταβαίνοντας. Εκ τούτου παρακινηθείς
και ο πεπαιδευμένος Χρύσανθος, και βλέπων ότι η πατρίς
είχεν ήδη ικανούς άνδρας, οίτινες κινούμενοι από το γεν

ναίον αίσθημα του φιλοπατρισμού και από την προς τον
πλησίον αγάπην ηγωνίζοντο να διαδώσωσι τα φώτα και
να εκτελώσι την διδασκαλίαν του θείου λόγου, επέρασεν εις

την πόλιν της Κερκύρας, όπου, δια της προηγηθείσης φή
μης του, εύρεν έντιμον υποδοχήν. Σεβάσμιος κατά το σχήμα,
ζών και εις αυτήν την ακμάζουσαν νεότητά του με φρόνησιν

και αξεσπρέπειαν, δεν έβράδυνε να κερδίση την εύνοιαν των

σημαντικωτέρων πολιτών και των κατά καιρούς αρχιερα
Τξί)Οζχντων.
-

Κηρύττων τάς ευαγγελικάς αληθείας εις την τότε μητρό
πολιν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ έβλεπεν εστεμμένους τους
πνευματικούς αγώνας του με την πολυάριθμον συνδρομήν των

εγκρίτων υποκειμένων και του επισωρευομένου λαού, οίτινες
έθαύμαζoν την πολυμάθειαν των λόγων του και της φυσικής
του ευγλωττίας την καταπειστικήν δύναμιν. Επηύξησαν ό
μως περισσότερον την φήμην του οι πανηγυρικοί λόγοι, τους

οποίους εξεφώνησεν εις τον ναόν του θαυματουργού Ιεράρχου
Σπυρίδωνος. Πληροφορηθέντες λοιπόν οι Κερκυραίοι περί
της αξίας του Κεφαλά εις το κήρυγμα, και περί της παι
δείας του, έδειξαν προς αυτόν πόση ήτoν ή επιθυμίατων να

διαμείνη σταθερός κήρυξ του θείου λόγου εις την λαμπραν
πόλιν των και διδάσκαλος της νεολαίας. Ευαίσθητος ούτος
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εις τοιαύτας της ευνοίας των αποδείξεις δέχετάι ευχαρίστως
το πρόβλημα; Το δε κοινόν της Κερκύρας, ο τότε αρχιερεύς
Γεώργιος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, και οι προύχοντες της
πόλεως τον ανακηρύττουσιν αμέσως δημόσιον ιεροκήρυκα.
Περί όλων τούτων και περί της επιτυχείας του κηρύγματός
του επιβεβαιούσι τους αναγνώστας αι εξής εκφράσεις του
εκθέσαντος τον επιτάφιον λόγον του, και Η μεγαλοπρεπής αύτη
ο πόλις, ο Αρχιερεύς αυτής, και οι τότε επιτηρηταί της θεω
σ ρήσαντες (λέγει) προς εκείνον τοιαύτας ηθικάς αρετάς και
σ αληθή παιδείαν τον ετίμησαν και τον προσδιώρισαν δη
» μόσιον ιεροκήρυκα, αφού εδοκίμασαν αυτόν εις διαφόρους
σ πανηγυρικούς λόγους εκφωνηθέντας παρ εκείνου εκ του ιερού
ο άμβωνος, και μάλιστα εις τινας γινομένους προς έπαινον
και του θαυματουργού αγίου Σπυρίδωνος. Υποκλίνει εις το
» ζήτημα και ανταποκρίνεται υπερβαλόντως εις την κοινήν
ο προσδοκίαν με πνευματικήν ωφέλειαν του πλησίον (1) ».

Αλλ' όσον ο πεπαιδευμένος ούτος συμπολίτης μας εσεβάσθη
από το φιλόθρησκον κοινόν των Κερκυραίων ως ιεροκήρυξ,
τόσον ετιμήθη και παρ αυτών ως διδάσκαλος. Μόλις ήνοιξε
την σχολήν του, και αμέσως επλουτίσθη με πληθυν μαθητών
συγκειμένην από τους υιούς των ενδόξων οικογενειών, τους
οποίους ο πεπαιδευμένος Κεφαλάς έφώτιζε με την διδασκα

λίαν των επιστημών και γραμμάτων. Με χαράν του δε έ
βλεπεν εις την πρόοδον της ηλικίας του, ότι εκ των μαθη
των του ήσαν πολλά των εξόχων εκείνων υποκειμένων τα ο
ποία καλώς οδηγηθέντα παρ αυτού εις την πρώτην ανατρο
φήντων, κατεστάθησαν ακολούθως άξια της κοινής υπολήψεως

και τιμής διά την τελειοποίησίν των εις την παιδείαν. " Οι
ο εκλεκτότεροι νέοι των ευγενεστέρων και καλητέρων οικογε
και νειών της πόλεως ταύτης (αναφέρεται εις τον ρηθέντα λό
ή γον) αμιλλώνται εις το να γείνουν μαθηταί τοιούτου δι

και δασκάλου, και ούτος ώς ακτίκας αρετής διαδίδει τας γνώ
και σεις, ου μόνον των ωραίων γραμμάτων, αλλά και των

η επιστημών. Υπάρχουν εισέτι τα εκλεκτότερα των υποκει
.
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»μένων, τα οποία τιμούν και τιμώνται ύπο της πατρίδος,
και, και
τα 39,οποία υπήρξαν μαθηται του :αξίου
τούτου διδα
-»
σκάλου
:
:
-

ι

Σ

-

. Η ευτυχής πρόοδος της καταστάσεως είναι πολλάκις επι
κίνδυνος κλονισμός εις τον νούν και εις την καρδίαν. Εις

εκείνον φέρει την οίησιν και αλαζονείαν και τον κάμνει να
θεωρή τους μεν άλλους ως όντα ευκαταφρόνητα, τον δε εαυ
τόν του ανήκοντα εις έξοχον τινά φύσιν μή έχουσαν τι κοί
νόν με τους λοιπούς. Εις ταύτην, εκτός των υπερμέτρων επι
θυμιών, γεννά πολλάκις αναίσθησίαν τινά και σκληρότητά
ως προς τα αισθήματα της συγγενικής αγάπης, και των
ιερωτέρων χρεών. Εντεύθεν βλέπομεν πολλάκις τους μετα
βάλλοντας κατάστασιν να υπόκηνται εις παραδόξους αλ,
λοιώσεις των φρονημάτων και των προτέρων αισθημάτων
αυτών. Μόνοι οι ισχυροί νόες, ώς γνωρίζοντές το άστατου
της ανθρωπίνης ευδαιμονίας, μένουν ακλόνηται εις τας προ
σβολάς της, και μόνον αι ευγενείς ψυχαίο όσον αυξάνουν τα

μέσατων, τόσον αποβαίνουσιν ευαισθητότεραι εις τους ιερούς
της φύσεως δεσμούς, και γίνονται προθυμότεραι εις τας εκ
πληρώσεις των χρεών των. "Οθεν ήμπορουμεν απταίστως να

εξομοιώσωμεν την ευτυχείαν με βαθμόμεττρον του νοός και

της καρδίας, δι ου γνωρίζεται ακριβέστατα πόση είναι ή
ή νοητική δύναμις και πόση ή ηθική ευαισθησία του ευτυ
χούντος.

.

. . .

. .

Εκ της αρχής ταύτης λοιπόν συνάγομεν ότι ο πεπαιδευ
μένος Χρύσανθος Κεφαλάς ήτον πλουτισμένος εκ φύσεως με
νούν μετριόφρονα και με καρδίαν πλήρη ευγενών αισθημά
των. Μεταξύ της τοσαύτης υπολήψεώς του ως διδασκάλου και
ιεροκήρυκος, εξετέλει και τα χρέη της ιεροδιακονίας με ευ

αγγελικήν ταπεινοφροσύνην. Ενθυμείτο ότι εκ των ιδρώτων
του εχρεώστε να βοηθή τους γεννήτορας και αδελφούς του,
και ότι, ενώ ησθάνετο βαθείαν ευγνωμοσύνην εις την Κέρ
κυραν, ήτις έδειξε προς αυτόν τοσαύτην εύνοιαν, έπρεπε να
αγαπά εκ βάθους καρδίας την γην της γεννήσεώς του, και
να είναι έτοιμος βοηθός αυτής. Και τωόντι όλων τούτων
έδωκε πολλάκις πραγματικήν απόδειξιν. Τ

Εις την δευτέραν επάνοδον της τρομεράς μάστιγος των
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σεισμών επισυμβάσαν το 1767 εις ην κατηδαφίσθη σχεδόν

όλη ή μικρά πόλις μας, ο Κεφαλάς δεν μένει αδιάφορος
εγκαταλείπει τας ασχολίας του, και μεταβας εις την πάσ
χρυσαν πατρίδα προσπαθεί να παρηγορήση, διά του θείου
λόγου, τους αθυμούντας και κατατρομασμένους συμπολίτας
μας, και ανεγείρει, δι ιδίων εξόδων, την πεσούσαν οικίαν

της οικογενείας του. Ενθαρρύνει τους χρειαζομένους, αδελ
φούς του, προβιβάζεται εις βαθμον πρεσβυτέρου, και τότε
μόνον επαναστρέφει εις την Κέρκυραν όταν είδε την παύσιν

της συμφοράς και τους πατριώτας ήσυχάσαντας. Επίσης
άνθρωπον ευαισθήτου καρδίας τον αποδεικνύει και η ανα

τροφή την οποίαν έδωκε προς τον δεύτερον αδελφόν του Δη
μήτριον δι ιδίων αναλωμάτων.

Η ευγένεια αύτη των αισθημάτων του και το φρόνιμον
της διαγωγής του, κοσμούμενα με την λαμπρότητα της παι

δείας ηύξανον καθ' ημέραν το προς αυτόν σέβας των πολι
τικώς κρατούντων, και των ποιμένων της εν Κερκύρα. Εκ
κλησίας. Δια τούτο ο ημέτερος συμπολίτης απήλαυσε πάντοτε

πρόοδον της υπολήψεώς του, και έβραβεύθη από όλους τους
ήγεμόνας η αξία του.

"Ως αμοιβήν των πνευματικών του αγώνων και της κοι

νωφελούς διδασκαλίας του ή βενετική Κυβέρνησις εχάρισε
προς αυτόν την δια βίου απόλαυσιν των κτημάτων μιάς
Εκκλησίας κειμένης εις εν των προαστείων των Κορφών,
της Παναγίας της Ελεούσης. Ο δε γενικός Κυβερνήτης της

επτανήσου Γραδενίγος επροσπάθησε πολλά δια να τον πλη

ροφορήση να δεχθή την πρότασιν της πατρίδος, ήτις τι
μωσα την παιδείαν και αρετήν του έπεμψεν επίτηδες εις

Κέρκυραν μίαν επιτροπήν διά να προσφέρη προς αυτόν, την
ποιμαντικήν ράβδον της Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, και Ιθά
κης. Δεν εναντιούμαι βέβαια εις τον συγγράψαντα τον επι
τάφιον λόγον του, και αποδίδοντα την αποβολήν μιάς τόσον
ενδόξου και επικερδούς επισκοπής εις την αρετήν της ταπει
νοφροσύνης του πεπαιδευμένου Χρυσάνθου (1), αλλ' εις ταύτην
(1) Βλέπε σελ. 18.
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δυνάμεθα να προσθέσωμεν και άλλας, αίτινες επίσης τιμούν
τον θρησκευτικόν ζήλον του,
-

Είναι αναντίρρητον ότι εις την καρδίαν του ιεροκήρυκος
Κεφαλά, όστις έκαυχάτο να λέγεται Κεφαλλήνιος, μία τοι

αύτη απόδειξις της προς αυτόν ευνοίας της πατρίδος, ήτον
πράγμα καθ' υπερβολήν ευάρεστον. Το μεγαλείον της αρ
χιερωσύνης εις μητρόπολιν τοιαύτην εκολάκευεν αρκετά την
φιλοτιμίαν ανδρός μόλις έχοντος τότε την ηλικίαν των τεσ
σαράκοντα πέντε ετών. Η επιθυμία του Κυβερνήτου Γραδε
νίγου να τον ιδή ύψωμένον εις τον της αρχιερώσύνης βαθμόν
έδύνατο μόνον να τον ωφελήση (διότι, προς δίκαιον έπαινον
των Βενετών, η Κυβέρνησις άφινε την εκλογήν του πνευ

ματικτού ποιμένος προς τον κλήρον,, και εν γένει ηκολούθει
του ποιμνίου την πληροφορίαν), ή επίτηδες όμως αποστολή
της επιτροπής τον έβεβαίoνε περί της επιτυχίας. Αλλ' έβλε

πεν ότι συνέτρεχον, και άλλοι, οίτινες μή ζητηθέντες εζή
τουν να λάβώσι το αρχιερατικόν αξίωμα και δεν ήθελαν
διστάσει να μεταχειρισθώσιν προς κατώρθωσιν, και όσα α
μέσως αντίκεινται εις τον πνευματισμόν του επαγγέλματος,
και καταδικάζονται μεγάλως ύπο των αποστολικών διατά

ξεων. Ευαίσθητος λοιπόν διά την αξιοπρέπειαν της θρησ
κείας και πληροφορημένος ότι θέλει είσθαι ωφελιμώτερος προς
τον πλησίον ώς διδάσκαλος ζηλωτής της νεολαίας, και ως

κήρυξ της ευαγγελικής ειρήνης, απέφυγεν, ώς νουνεχής, την
σύγκρουσιν των παθών, και απέβαλεν ύψωσιν, ήτις έδύνατο
να ταράξη την πνευματικήν πραότητα και ανεξικακίαν την
απαιτουμένην εις τον αναλαμβάνοντα την οδηγίαν λογικών
προβάτων.

..

Αλλ' ενώ η πατρίς και οι Βενετοί Κυβερνήται ετίμουν
τόσον την αξίαν του πεπαιδευμένου Κεφαλά δεν έδειξαν
προς αυτόν ολιγώτερον σέβας ή της Κερκύρας Εκκλησία, και
αι διάφοροι Κυβερνήσεις, αίτινες, εις το διάστημα της ζωής
του, διεδέχοντο η μία την άλλην, Διαδεχθείς ο Θεοδώρητος

Τσιγάλας εις τον αρχιερατικόν θρόνον τον αποθανόντα Γρη,
γόριον Μάντζαρον και έχων χρείαν ανδρός εμπείρου εις το
κανονικόν δίκαιον και εις τας εκκλησιαστικας διατάξεις

έρριψεν αμέσως τα βλέμματάτου προς τον Κεφαλλήνα ιερο
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κήρυκα. Παράελέψάς δε οποιονδήποτε άλλον συμπολίτη του,
επροβίβασεν εκείνον εις το του μεγάλου Οικονόμου αξίωμα,
Τον αποκαθιστά σύμβουλόν του, και δεν αποφασίζει περί
ουδεμίάς πνευματικής υποθέσεως, χωρίς την γνώμην του

Κεφαλά, του οποίου εσέβετο την παιδείαν και το σταθερόν
της φρονήσεως. . . . . .
. .
. . .
.
.
Με πόσην δε αξίαν διεύθυνε την οικονομίαν των εκκλή
σιαστικών υποθέσεων την οποίαν ενεμπιστεύθη προς αυτόν ο
καλός εκείνος και ενάρετος Αρχιερεύς, πώς εξωμάλιζε τας
δυσκολωτέρας υποθέσεις των ταραττωμένων οικογενειών, και

πόσην αγάπην, δια τούτο, είχε προς αυτόν ο βηθείς Μητρο
πολίτης δίδει προς ημάς βεβαίωσιν, δια των ακολούθων εκ

φράσεών του ο συγγραφεύς του επιταφίου λόγου του. Τίποτε
" (λέγει) δεν αποφασίζει χωρίς την σεβαστήν του γνώμην,

και τον θεωρεί ως τον ίδιον εαυτόν του, τον αγαπά, τον τιμά.
» Αλλ' εκτός του ότι ήτον ευεργετικός προς τον Πόιμένα της
» Εκκλησίας, πόσας οικιακάς υποθέσεις εξόχων οικογενειών,
•, ενώ εκινδύνευον να διασχισθώσι, πόσας αδελφικας διχο
ο νοίας, πόσας συζύγων συγχύσεις, και πόσους πατέρας και
» τέκνα αυτός δεν έφιλίωσε, φέρων παντού την αρμονίαν και
και την ειρήνην και Εις αυτόν εναπετίθεντο τα μυστικά των
και οικογενειών, ώς εις πνευματικόν και συμβιβαστήν πάσης
ο διαφωνίας. Δία δε της γλυκύτητος, του χαρακτήρος, και

και του παραδείγματος της ηθικής του ζωής, δεν ήτoυ oπόθεσις
» εμπιστευομένη προς αυτόν περί της οποίας να μην φρον
δια νακοινήν
την συμφωνήση
και να την
τελειώση
»και τίση,
χαρίστησιν
των φιλονεικούντων
μερών
(1) ». με ευ
Τοιαύτη φρόνιμος οικονομία των πραγμάτων έπρεπε βέ
βαια να συστήση έτι μάλλον τον ιεροκήρυκά Κεφαλάν, και
Υ

ν' αυξήση την προς αυτόν εύνοιαν και των πολιτικώς κρα,
τούντων και του κοινού των Κερκυραίων. Περί τούτου δε

έδωκαν και ούτοι και εκείνοι πληρεστάτην απόδειξιν, διότι
μόλις ανεπαύθη εν Κυρίω ο Μητροπολίτης Τσιγάλας, η τότε
γαλλική εξουσία παρακολουθούσα την κοινήν θέλησιν, και
ν.
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τιμώσα την αξίαν τού σύμπολίτου μας παρέδωκε προς αυτόν
την τελείαν εκκλησιαστικήν κυβέρνησιν, και τον κατέστησε

δια βίου Τοποτηρητήν της κερκυραϊκής μητροπόλεως.

--

Σταθερός εις τους κανόνας της μετριοφροσύνης και της α

ποστολικής απλότητος oπoδός, δεν αφηρπάσθη από την ύψωσίν
του. Παρρησιάζει σεβασμίαν την εκκλησιαστικήν αρχήν, αλ
λ' όχι πολυτελή και επιδεικτικήν με σκανδαλοποιόν και
πομπώδη τύπον . αυλής κοσμικής. Βλέπει , ότι η διαδοχή
των αιώνων έμόλυνε με υλικας επιδείξεις τον πνευματισμόν
και την οπλότητα της λογικής ποίμνης, αλλά γνωρίζει ως
πεπαιδευμένος, ότι κρέμαται εν μέρει από τους ποιμένας ο
καθαρισμός της. Παρατηρεί ότι οι οπαδοί εκείνων των δώ
δεκα φωστήρων της Οικουμένης και των διαδόχων αυτών,

οίτινες έγειναν γενναία θύματα δια την ηθικήν της ανθρω
πότητος αναγέννησιν, εαν πλέον δεν δύνανται να είναι ως
εκείνοι χωρίς ράβδον και πήραν, εαν ευαγγελιζόμενοι δεν
εμπορούν, δια τα διάφορον επικρατήσαν πνεύμα, να απέχουν

όλως διόλου, αφ' όσα δίδουν εγκοπήν του ευαγγελίου, εξαρ
τάται όμως από αυτούς το ν' απέχωσιν από την κοσμικήν

ματαιοφροσύνην, και, εν γένει, αφ' όσα μαρτυρούσι μάλλον
κουφότητα νοός και ελέγχονται από το αδέσιμον και την

αξιοπρέπειαν του χαρακτήρος. Δια τούτο (ως λέγει ο εγκω
μιάσας αυτόν περί της μετριοφροσύνης του) υψωθείς εις την
του τοποτηρητού θέσιν και δεν λαμβάνει ουδεμίαν φρονημάτων

ο μεταβολήν δεν ζητεί παλάτια δια να θέση τον θρόνον
ο του, δεν σχηματίζει αυλήν πλήρη υπηρετών, ούτε έχει πομ
» πώδη επίδειξιν και πολυτέλειαν. Θέλει να είναι μάλλον

ο επωφελής εις τους άλλους, παρά προς τον εαυτόν του. Εγ
ο καταλείπει έως το ήμισυ των νομίμων εισοδημάτων της

και επισκοπής του, τα οποία συνήθως ανήκον προς αυτόν. Δεν
» υποχρεοί τους ιερείς της εξωχής εις την συνήθη συνεισφο
» ραν, την επονομαζομένην καν ο ν ι κόν, την οποίαν έδιδον
» εις τους προκατόχους του (1)...... ... εχθρός της ιδιωφε
:
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(1) Οι Αρχιερείς και Μητροπολίται της Ανατολικής Εκκλησίας προ

ειη ζωτι, μάλλον εις την αποστολική απλότητα και είχε εκθέματα
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και λείας του και των ανόμων κερδών ύπέφερε το βάρος των

» εξόδων των απαιτουμένων εις την θέσιν του μάλλον, παρά
να φανή άπληστος και ιδιωφελής (1)",
Ο άνθρωπος φέρει εις εαυτόν τας αιτίας της δόξης και
της υπολήψεώς του, ή της καταφρονήσεως και της δυστυχίας.
Δεν αρνούμαι τα εναντία φαινόμενα, αλλά της κακίας ο

θρίαμβος είναι πρόσκαιρος, και της αρετής ή καταδρομή
και παραμέλησις στιγμιαία. Η πτώσις και αποδοκιμασία της

κακίας αρχίζει από την καρδίαν του οπαδού της, προχωρεί
εις τους προστατεύοντας αυτήν, μετά την επιτυχίαν των σκο

πών, και δεν αργεί να αναγνωρισθή το φρικώδες αίσχος
αυτής, και από την πληθυντών ηπατηθέντων, οίτινες εμα
κάριζον και εθεώρουν ευδαίμονα τον συστηματικώς κακόν.

Ο θρίαμβός της, εν συντόμω, όμοιάζει με τάς πομφόλυγας,
ή φουσκαλίδας του νερού, αίτινες διαμιάς φαίνονται μεγά
λαι, και έξαφνα χάνεται και ο τόπος της υπάρξεώς των. "Η
αρετή όμoία με πολύτιμον λίθον εκτεθημένον (τον όποιον, ώς
μή υπενδίδοντα εις τας διαβάσεις των, κτυπούσιν όρμητικώς
οι άνεμοι, αλλ' όμως δι εκείνου έπειτα λαμπρύνεται πάσα
οικοδομή) υποφέρει τας προσβαλάς, αλλ' εντέλει αναλαμβάνει
την ένδοξον θέσιν της.
-

μεγάλων γεωκτησιών, ή υπερόγκους μισθούς κυβερνήσεων. Προς ζωοτροφίαν
λοιπον εαυτών και των υπαλλήλων επεκρατησεν η συνήθεια, εις μεν την
επτάνησον να συνεισφέρη έκαστος των ιερωμένων της εξωχής και τα μονα
στήρια προς τον επίσκοπον μικρόν τι δόσιμον επονομαζόμενον κανονικόν,
εις δε την λοιπήν Ελλάδα εδίδετο ποσότης τις χρημάτων αθροιζομένων εκ
της όλης επαρχίας. Τούτο όμως ή έχρησίμευε προς αυτούς να προλαμ
βάνωσι τας καταδρομας του ποιμνίου των από την απληστίαν των Τούρ
κων καθησυχάζοντες την αγριότητα εκάστου νέου κυβερνήτου με δώρα
και συνεισφοράς, ή δια την έμψυχωσιν καταστημάτων της παιδείας, διά
εκδόσεις ωφελίμων βιβλίων, και βοήθειαν πτωχών νέων σπουδαστών. Τοι
ουτοτρόπως μετεχειρίσθη της επαρχίας του τα εισοδήματα ο αοίδιμος της
Εφέσου Διονύσιος, ο στέψας με την χύσιν του αίματός του τους υπέρ
του κοινού καλού αγώνας του, τοιαύτην χρήσιν αυτών έκάμνεν ο πρώην
Ηρακλείας, και κατά το μάλλον και ήττον οι πλείστοι της Ελλάδος
Αρχιερείς.
(1) Σελ. 20.
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Κατά την γενικήν ταύτην αρχήν λοιπόν ο φρόνιμος και
πεπαιδευμένος Χρύσανθος έχων εν εαυτώ ιδιότητας αξιοσε

βάστους μολονότι έκυβερνούσε την Εκκλησίαν της Κερκύρας
είς εποχήν, καθ' ήν ή επτάνησος υπέκειτο εις μίαν παλίρροιαν
αλλαγής δεσποτων, πάντοτε όμως απήλαυσε σταθεράν υπόλη

ψιν και έσεβάσθη ύπο πάντων. "Οθεν ενώ ετιμήθη τόσον επί
της γαλλικής κυβερνήσεως, εδισλασιάσθη ή ύπόληψίς του υπό

των διαδεξαμένων αυτήν Ρώσσων, διότι κατέστη, ούτως ει
πείν κύριος της θελήσεως του στρατηγού Οκζακώφ. Εύαί

σθητος εις τας παρά των Κερκυραίων τιμάς ήσθάνετο την
μεγαλητέραν ευγνωμοσύνην προς αυτούς, και έθεώρει την
ως δευτέραν πατρίδα του, δεν λησμόνησεν όμως

Ά

ποτέ ότι έχρεώστε να μεταχειρισθή και την προς τους ηγε
μόνας χώραν του προς βοήθειαν της Κεφαλληνίας, εκ της
οποίας είχε λάβει την ύπαρξιν και ανατροφήν. Και τωόντι
με πατριωτικόν ζήλον έσύστησε προς τον Ρώσσον Κυβερνήτην,

τον Κόμητα Νικόλαον Ανίνον και τον νομοδιδάκτορα Ιω
άννην Χοϊδάν αποσταλέντας δια να εκθέσωσιν, ώς αντιπρο

σωπεύοντες την πατρίδα, την πρός τήν νέαν κυβέρνησιν αφο
σίωσίν της, και δια του Κεφαλά έλαβον εκείνοι παρα του
Οκζακώφ τας μεγαλητέρας δεξιώσεις. Με τοιαύτην δε πα

τριωτικήν αγάπην εφέρετο και προς πάντα Κεφαλλήνα ώς
ευαίσθητος εις τον γλυκύν του όμοιοπατρισμού δεσμόν. (1).
Γνωρίζων ότι εν των απαραιτήτων χρεών του κυβερνούντος
την λογικήν ποίμνην του Χριστού, είναι η ευαγγελική διδασ
καλία και η παρηγορία των θλιβομένων, μεταξύ των πολ
λών ασχολιών της πνευματικής οικονομίας δεν παρημέλησε
ποτέ την δια του θείου λόγου τροφήν του ποιμνίου του. Με
ζήλον επροσπάθησε να παρηγορήση τους κατοίκους της Λευ
κίμνης, όταν ανεφάνη μεταξύ αυτών ή τρομερά της πανώλης
μάστιξ, πέμπων πνευματικάς νουθεσίας και όσα άλλα έκρινεν

αναγκαία προς βοήθειαν των πασχόντων αδελφών και απαι
τούμενα εκ μέρους της Εκκλησίας (2).
(1) Αυτόθι. Σελ. 12.
(2) "Ορα αυτόθι Σελ. 21.
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Ούτω λοιπόν αναφανείς ζηλωτής ιεροκήρυξ, επωφελής δι
δάσκαλος, και σεβάσμιος Τοποτηρητής της των Κορφών Εκ
κλησίας ο ημέτερος συμπολίτης Κεφαλάς, και απολαύσας το
σέβας των Κυβερνήσεων και του κοινού των Κερκυραίων εις
διάστημα πενήντα πέντε ετών, απέθανεν ογδοηκοντούτης εις
την δευτέραν πατρίδα του Κέρκυραμ. Τελειόνω δε την τούτου

βιογραφίαν αναφέρων τους λόγους του εγκωμιαστού του, οίτι
νες είναι τοσούτω μάλλον πιστότεροι, όσον είναι λόγοι πνευ
ματικου τέκνου του, ιερέως δηλ. Κερκυραίου, όστις έγεινεν
αυτόπτης των πράξεών του και αυτήκοος της διδασκαλίας
του. » Απέθανε (λέγει) αλλ' απέθανεν, έπειτα από μίαν πα

ο ραδειγματικήν ζωήν, χριστιανικήν, και τόσον επωφελή και
ο ευεργετικήν προς τους άλλους. Απέθανεν αφήσας πόνου
» και θλίψιν εις όλους τους καλούς, και εις ολόκληρου τον
ο λαόν, όστις παμπληθής και με αληθή δάκρυα τρυφερότητος
2 και σεβασμού παρασταίνων την θλίψιν του τον συνώδευσεν
2 έως εις τον τάφον (1) ».
- Περί των λόγων του πεπαιδευμένου τούτου, συμπατριώτου
:

"

μας δεν δύναμαι να ειπω τίποτε επειδή σώζονται εισέτι α
νέκδοτοι εις τους συγγενείς του.
*.

-

"

".

α) Αυτό". Σελ. 22-23.

Τ.ν

:

ό
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ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΠΟΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ.

ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΠΟΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, γνωστός εις το τής
Πορτογαλλίας βασίλειον δια την πολυετή διδασκαλίαν του
ως καθηγητής του πανεπιστημίου και διδάσκαλος του πρίγ

γιπος και μετέπειτα βασιλέως των Πορτογάλλων Πέτρου, ε
γεννήθη περί τας αρχάς του ΙΗ' αιώνος εις Μιχαλιτσάτα,

προάστειον της πόλεως Ληξουρίου, υπο Σταματίου Φραντζή
και Κορνηλίας Μιχαλίτση.

Η εν Κεφαλληνία λαμπρά οικογένεια των Φραντζέων, ούσα
πιθανώς κλάδος τις των εν Κωνσταντινουπόλει, κατώκησε

πρώτον εις το εν Λιβαθώ χωρίον, το παρ αυτής ωνομασθεν
Φραντζάτα. Εκ ταύτης δε μετοικήσαντες εις το ρηθέν προ
άστειον οι αδελφοί Σταμάτιος και Μαρίνος, ο μεν ενυμφεύθη
την προλεχθείσαν Κορνηλίαν θυγατέρα της σεβασμιωτέρας
οικογενείας των εκείσε, ο δε δεύτερος φιλιωθείς μετά τινος
Μάστρακα ανέλαβε μετ' αυτού την διεύθυνσιν των εν Λευκάδι
δημοσίων αλικιών. Τεκνοποιήσας ο Σταμάτιος τον Μιχαήλ,

και Ιωάννην και δύω θυγατέρας (υπάνδρευθείσας παρ αυτού
με τον Νικόλαον Τυπάλδον Κωνσταντακάτον, και με τον
Θεόδωρον Μεταξάν), αφιερώθη εις την καλήν ανατροφήν των
υιών του προς τους οποίους έβλεπε δείγματα ευφυίας. Διδαχ

θέντες λοιπόν ούτοι, όσα έπρόσφερεν η πατρίς, επέμφθησαν α
κολούθως εις τα εν Βενετία καταστήματα, όπου ο μεν Ιω
άννης έδειξε κλίσιν εις το δικανικόν στάδιον, ο δε Μιχαήλ
22
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γνώσεις και εις το της
Μεταβάντες δε εις τό εν Παταυίω

διεκρίνετο εις τας φυσικομαθηματικας
")

-

9

ν

ιατρικης, αντικειμενον,

φ

πανεπιστήμιον εξηκολούθουν έκαστος την ιδίαν του φυσικήν

ροπήν η ταχύτης όμως της πρόοδου του Μιχαήλ εις την
μαθηματικήν και φυσικήν επιστήμην, και η φυσική αγχίνοια
ή παρατηρουμένη προς αυτόν διεφημίζετο μεγάλως. .

Μετά την τελείωσιν της σπουδής των και την παραλαβήν
του διπλώματος ο μεν Ιωάννης μετέβη εις Κεφαλληνίαν ο
δε Μιχαήλ έμεινεν ακόμη εις την πόλιν του Παταυίου εξα
σκούμενος εις την πρακτικήν εφαρμογήν της ιατρικής και

εξακολουθών επιμόνως τους υψηλοτέρους κλάδους της μαθη
ματικής επιστήμης, ως να προεγνώριζεν ότι ήτον προσδιώ
ρισμένος εις υψηλοτέραν θέσιν, εις την οποίαν έμελλε να τον

προβιβάση ή αξία του εις τοιούτον είδος μαθήσεως, και η
τότε επιχειρισθείσα αναμόρφωσις του Πορτογαλλικού βασιλείου.
Πολλάκις εις και μόνος ανήρ προσβάλλων αφόβως όσα
επέφερον την ηθικήν νέκρωσιν του έθνους το ανακαλεί εις
νέαν ζωήν, δίδει προς αυτό τα μέσα της θεραπείας των
πληγών του, και ηλεκτρίζων το πνεύματου το κατασταίνει έν
δοξον και προοδευτικόν.
Ακμάζον ποτέ το φύσει ευφυές έθνος των Πορτογάλλων
και εκτείνον την σφαίραν της εξουσίας του έως εις τα άκρα
των ωκεανών ήλλαξε διόλου μορφήν επί Ιωάννου Ε' και
καντήντησεν εις παντελή νέκρωσιν. Η γεωργία, η βιομηχα
νία, το εμπόριον, ή ναυτική και στρατιωτική, ήσαν σχεδόν
άγνωστα προς αυτό. Η αγγλική κερδοσκοπία έπαιζε με την
αθλιότητά του, και η παιδεία ήτον τοσούτον παρημελημένη,
ώστε, κατά τινα ιστορικόν (1), ήσαν περισσότεροι και εντιμό
τεροι οι ευνούχοι εις την αυλήν, παρά οι καθηγηται εις το
πανεπιστήμιον της Κοϊμβρίας.
Από τοιαύτην αθλίαν κατάστασιν επιχειρισθείς αφόβως
να εκβάλη το έθνος του ο φύσει ατρόμητος Πομβάλιος, μό
λις εκηρύχθη υπουργός εις την αυλήν της Λισαβόνης, επί

(1) "Ορα Βορρέτην εν τή επιστολική αυτού περιηγήσει . - Βλέπε και
γεν. ίστορ, Κούμα Τόμον Θ. Σελ. 485. - 492,
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1'ωσήφ Α, αμέσως έστρεψε τα βλέμματά του εις όσα έγνώρι
ζεν αίτια της δυστυ, ίας του βασιλείου, και εις τας αληθείς
πηγάς τής ευδαιμονίας και της αναγεννήσεως του έθνους.

Εμπόδισε, διά, βητής διαταγής,
εξαγωγήν
του χρυσού,
τον οποίον οι Αγγλοι ελάμβανοντηναπό
τους Πορτογάλλο
υς,
με αλλαγήν, εργοχειρίων (manifatture), επρόσταξε την εκρί
ζωσιν των αμπελλώνων από την επαρχίαν της Τρανσταγά
νας (όθεν έπραγματεύοντό οι αγγλοέμποροι τον οίνον) δια
να σπείρωσι τα ελλείποντα εις το κράτος γεννήματα, και

παρέδωκεν εις εθνικήν εταιρίαν το εμπόριον του περισσεύον
τος κρασιου ,

-

Ίδών ότι έλαφυραγωγείτο το έθνος από την εισαγωγήν
ξένων πανίων, ζακχάρεως, καφέ, βαμβακίου και άλλων προϊ

όντων, διέταξεν εις τας εν Αμερική πορτογαλλικάς αποικίας
την φυτείαν τούτων, και κτίσας εντοσο τω εις την Λισαβόνην

τας αποθήκας εμπόδισε την εισαγωγήν των ξένων υφασμά
των και προϊόντων, διατάξας ρητώς να σχίζωσι τα φορέματα
εις τον δρόμον του ενδυομένου από ξένον ύφασμα (1). Εις
όλας δε ταύτας τας επιχειρήσεις του δεν έβράδυνε να ιδή
μεγάλας πρόοδους, διότι, μετ' ολίγον καιρόν, αι αποθήκαι

της μητροπόλεως δεν εχώρρυν, τα βαμβάκια και τα άλλα
προϊόντα των αποικιών. Με την αυτήν δραστηριότητα ανέ

στησε την θαλάσσιον δύναμιν του βασιλείου προσκαλέσας
Α'γγλους και Γάλλους δια να διδάξωσι την ναυπηγίαν
και ναυτικήν εκείνους, οίτινες, προ δύω αιώνων, ήσαν θα
λασσοκράτορες.
-

Μεταξύ όμως των φροντίδων του δι όλα ταύτα και διά
την εμψύχωσιν της στρατιωτικής δυνάμεως, επεμελήθη δρα

(1) Ωθούμενος ο Μαρκέζος ΙΙομβάλιος από τον βίαιον χαρακτήρα του
έκτιζε τας μεγάλας αποθήκας και εξέδιδε διαταγάς απαγορεύσεως των
ξένων προϊόντων, ενώ μόλις εστάλησαν το 1772 δέκα λίτρα βαμβακίου
εις Λισαβόνην από την Βρασιλιαν. Τούτο έκαμνε τους εχθρούς του να
τον περιπαίζωσιν. Αλλα το 1806 τα προϊόντα του βαμβακίου, του καφέ,
της ζακχάρεως, και του Ινδικού έφθασαν εις πολλά λιτρων μιλλιώνια,
και αι κτισθείσαι αποθήκαι δεν έφθαναν .
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στηρίως την αναμόρφωσιν της παιδείας, προσκαλέσας με με
γάλους μισθούς εκ της τότε ακμαζούσης εις την μάθησιν
Τταλίας, άνδρας φημιζομένους εις την σοφίαν, και εξαιρέ

τως εις τας φυσικομαθηματικας επιστήμας (1). Προς επι
τυχίαν δε της εκλογής διεύθυνε το ζήτημα εις την βενετικήν

Κυβέρνησιν. Είναι όμως λύπης άξιον ότι ο φιλόπατρις ούτος
υπουργός ενήργησε την αναγέννησιν του κράτους με μέσα
απάνθρωπα και δυναστικά, τα οποία έμόλυνον την αξίαν
των πράξεών του.

Εις τοιαύτην λοιπόν περίστασιν, εις εκ των κριθέντων α
ξίων δια να σταλώσιν εις την Πορτογαλλίαν, ενoμίσθη, δια
την φήμην των φυσικομαθητικών του γνώσεων, και ο Κε
φαλλήνιος Μιχαήλ ο Φραντζής. Φθάσας δε εις Λισαβόνην
ο πεπαιδευμένος ούτος συμπολίτης μας, και δεχθείς εντίμως
ήρχισε το στάδιον της διδασκαλίας του. Η καθ' ημέραν
γνωριζομένη αξία του, και η φαινομένη προς αυτόν πολυμά
θεια ήλκυσε τόσον την προσοχήν της αυλής, ώστε τας ενεμ
πιστεύθησαν, μετ' ολίγον, και την ανατροφήν του πρίγγιπος
(2). Μισθοί γενναίοι και προοδευτικαί τιμαι κατέστησαν ευ
δαίμονα προς τον Φραντζήν την διατριβήν του εις την μη
τρόπολιν του Πορτογαλλικού βασιλείου, αλλ' εις την φιλοπά
τριδα καρδίαν του, μετά παρέλευσιν χρόνων τινών, διεγείρετο
το ευγενές αίσθημα να ευρεθή, τουλάχιστον ολίγας ημέρας,
εις τους κόλπους της οικογενείας του και να επισκεφθή το
προ χρόνων πολλών αφεθεν παρ αυτού πάτριον έδαφος. Εκ
της επιθυμίας ταύτης δε νικηθείς εζήτησεν άδειαν, και επι
τυχών μετέβη εις Κεφαλληνίαν, όπου έμεινε καιρόν τινα απο
λαμβάνων την γλυκυτάτην εντύπωσιν της συγγενικής αγάπης,
και δείγματα της κοινής των συμπατριωτών υπολήψεως.

Αφού κατεσκεύασεν εις το ρηθέν προάστειον Μιχαλιτσάτα
μίαν αξιόλογον οικίαν, ένα ναόν του αγίου Ιωάννου (όστις
φέρει ακόμη των Φραντζέων το όνομα), και επηύξησε τας

(1) Ορα γενικήν βιογραφίαν εις το όνομα Ρombal. - Βλέπε και Κούμ,
αυτόθι .

(2) Ορα χειρόγραφα Παραβίου Μέρος Β', επις. 116.
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αυτόθι γεωκτησίας του, προσεγγίζοντος του καιρού, καθ όν
έμελλε να ευρεθή εις την μητρόπολιν της Πορτογαλλίας, πα
ραλαβών τον αδελφόν του μετέβη εις Βενετίαν, όπου, συνενο
ημένος με τον εν Λευκάδι θείον του, κατώρθωσε να δοθώσι
προς τούτους εκ μέρους της Κυβερνήσεως αι δημόσιαι των
Κορφών και της αγίας Μαύρας άλικίαι .
Περάσας ακολούθως εις Λισαβόνην ανέλαβε πάλιν το στά
διον της διδασκαλίας και της ανατροφής του πρίγγιπος
τιμώμενος μεγάλως υπό της αυλής και της βασιλικής οικο
γενείας, ήτις έδειξε την προς αυτόν εύνοιαν και πληροφορί
αν της με διάφορα παράσημα μεγάλων τάξεων.

"Ητον δε αξιοπαρατήρητον, μ' έλεγε πολλάκις ο γνωρίσας
και συναναστραφείς τον ένδοξον τούτον συμπολίτην μας, Νι
κόλαος Ποντσέτας » ότι ο πεπαιδευμένος ούτος και φημιζό
» μενος εν Πορτογαλλία ανήρ είχεν εις εαυτόν μίαν έξοχον
» ταπείνωσιν ωμίλει με τον τυχόντα άνθρωπον αδιαφόρως, και
ήτον πάντοτε πράος, γλυκύς και ευπροσήγορος με πάντας
και τους συναναστρεφομένους αυτόν. Η υπεροψία και υπερη
» φάνια ήτον προς αυτόν άγνωστοι ». Τοιούτον δε με παρέ
9%

στησε τον ιππότην Φραντζήν και ο αιδέσιμος ιερεύς Αρδα
βάνης, ο συνωμιλήσας πολλάκις μετ' αυτού εν Βενετία.
Η βασιλική εύνοια, η φήμη της παιδείας του και η έν
δοξος θέσις του κατώρθωσαν να λάβη σύζυγoν εκ των ενδόξων
της Λισαβόνης οικογενειών, εκ της οποίας εγέννησε τρεις
θυγατέρας και δύο υιούς, τον Μαρίνον και Νικόλαον, εξ
ών ο μεν πρώτος αφιερώθη εις τα στρατιωτικά, και κατέχει

ήδη την θέσιν του αντισυνταγματάρχου, ο δε δεύτερος εις
το πολιτικόν στάδιον.

Κάθε αίσθημα ακπηγάζον από την καρδίαν και μη όν υ
ποκριτικόν, ή πλαστον, μένει εις αυτήν ανεξάλειπτον. Ούτε

η αλλαγή των περιστάσεων, ούτε ο πολυδύναμος χρόνος δύ
νανται τα το εκριζώσωσιν, ή να το εξασθενήσουν. Μεταξύ
των νέων της σχέσεων ή καρδία το διατηρεί θερμόν και το
σούτον αποβαίνει πλέον προς αυτό ευαίσθητος, όσον αι τυ
χηραι περιστάσεις και τα νεοφανή κωλύματα εμποδίζουσι
την απόλαυσιν των αποτελεσμάτων του. Τοιαύτη εφάνη τω

όντι ή συγγενική αγάπη και το πατριωτικόν αίσθημα εις
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την ευγενή ψυχήν του ενδόξου τούτου Κεφαλλήνος, Νέαι

σχέσεις τρυφερότητος του έδεναν την καρδίαν εις την Λισα
βόνην, η δόξα την οποίαν απήλαυσεν αυτόθι, ή υψηλή
3έσις όπου κατείχεν εντός του βασιλικού οίκου, τα μέσα του

πλουτισμού, και όσα όλα νομίζονται υπό των περισσοτέρων ως
στοιχεία μεγάλης ευδαιμονίας, τον κατέστησαν ευγνώμονα
εις την δευτέραν εκείνην πατρίδα του, αλλ' όμως μεταξύ ό

λων τούτων η αγάπη του προς την Κεφαλληνίαν ήτον θερ
μοτάτη. Διατoύτo λαμβάνων τας θυγατέρας του μετέβαινεν εις
Βενετίαν διά να βλέπη τον αδελφόν του, αφού δεν υπήρχου

πλέον οι γονείς. "Εχαιρεν εύρισκόμενος μεταξύ των πολλών
εκείσε όντων Κεφαλλήνων, και διέταττε τον επιτροπεύοντα

την περιουσίαν του να αυξάνη τας εν τη πατρίδι γεωκτη
σίας του. Με πολλήν αγανάκτησιν έβλεπε τον αδελφόν του
Τωάννην σχηματίζοντα εν Βρέντα λαμπρά αγροκήπεια και

αποκτώντα εν Βενετία οίκους, και πολλάκις εξέφρασε προς
αυτόν ότι ήθελεν ευχαριστηθή αρκετά, εάν του παρετήρη μάλ
λον φροντίζοντα να πολλαπλασιάση τα πατρικάτων κτήματα

και να εξοδεύη την χρηματικήν του κατάστασιν εις την γην
της γεννήσεώς των.

-

Ούτω δε διασώζων εφ' όρους ζωής του τον φιλοπατρισμόν,
και τιμών, δια της παιδείας και μεγάλης του υπολήψεως, το
ελληνικόν όνομα εις την αυλήν της Πορτογαλλίας ο ένδο

ξος συμπολίτης μας Φραντζής, απέθανεν αυτόθι εννενηκον
τούτης.

Περιοριζόμενος μόνον εις τας ολίγας ταύτας ειδήσεις τας
οποίας ευηρεστήθη να με χορηγήση ο αποκτήσας τας εν Κε
φαλληνία γεωκτησίας του Φραντζή ιατροδιδάσκαλος Αγγελος
Μελισσινός, και οι γνωρίσαντες εκείνον προσωπικώς κύριος

Νικόλαος Ποντζέτας, και προ του θανάτου του, ο ιερεύς Αρ
δαβάνης, δεν αναφέρω τίποτε περί των συγγραμμάτων του,
περί ών, δια την απόστασιν του τόπου εις όν εκείνος με
τήλθε της ζωής του το ένδοξον στάδιον, υπήρξε ματαία πάσα
μου έρευνα.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΙΤΣΑΜΑΝΟΣ.

"Η ζωγραφική τέχνη γεννηθείσα ομού με την ποίησιν, την
γλυπτικήν, και τας λοιπάς αδελφάς της εις την Ελλάδα δεν
έβράδυνε να φθάση, από την νηπιώδη της κατάστασιν, εις
γιγαντιαίον ύψος. Η φυσική καλλονή του ελληνικού εδάφους,

ή ζωηρότης και ποικιλία των χρωμάτων εις τα άνθη και
φυτα, το ωραίον και συμμετρικόν σχήμα των ανθρώπων και
ζώων, και το γόνιμον της φαντασίας των Ελλήνων την έ

φερον εις τον τελευταίον βαθμόν της τελειότητος. Χρεμετίζει ο
ίππος του Αλεξάνδρου διότι υπολαμβάνει αληθινόν τον ζωγρα
φισθέντα ίππον υπό της θαυμασίας γραφίδος του Απελλού (1).
Με αμήχανον κάλλος είκονογραφεί την Ελένην ο Ζεύξις,
και πλανά τα αθώα πτηνά, τα οποία νομίσαντα φυσικούς
στάχυας τους παρ αυτού ζωγραφισθέντας τους τσιμπούσι.
Αλλ' ενώ αμιλλάτο τόσον εις την Ελλάδα με την ποίησιν,
και με τας πλαστικάς τέχνας τας αδελφάς της ή ζωγραφία
και ενώ είχε φθάσει εις τόσον ιδανικόν κάλλος, η εισβολή των
ξένων εθνών, και εν τέλει αι τερατώδεις όψεις και αι κα

ταστροφαί των βαρβάρων την ηνάγκασαν ν' αφήση την γην
της γεννήσεώς της, και ακολουθήσασα τας λοιπάς τέχνας
και επιστήμας να μεταβή εις το έταλικόν έδαφος. Εκεί δε αι
φυσικαι του κλίματος ωραιότητες, ή οξύνοια των κατοίκων,
και η κλίσις εις το ωραίον και υψηλών προσεγγίζουσαι τόσον

εις εκείνας των Ελλήνων έμελλον να την υποδεχθώριν εντίμως
(1) Ορα Αιλιανόν εν τη ποικίλη ιστορία.
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και ανοίγουσαι προς αυτήν τον θησαυρόν των γραφικών αν
τικειμένων να την επενδύσωσι με νέαν λαμπρότητα. Η Ελλάς
όμως και μεταξύ των συμφορών της επεθύμει τας ωραίας

τέχνας. Ούτε εμψύχωσις κυβερνήσεων, ούτε ελπίς βραβείων,
ούτε απόλαυσις κέρδους, ούτε άλλο τι ερεθιστικόν εις τα καλά
διήγειρον εις τους πάσχοντας "Ελληνας την επιθυμίαν της
ζωγραφίας, αλλ' ωθούμενοι, ούτως ειπείν, από φυσικήν αυθόρ
μησιν αφιερώθησαν τινες εξ αυτών εις την καλλιέργειαν της
θαυμασίας ταύτης τέχνης, οίτινες εγκατέλειψαν δείγματα
λαμπρα της πρόοδου των (1). Μεταξύ αυτών επαριθμείται
δικαίως και ο Κεφαλλήνιος Γεράσιμος Πιτσαμάνος.
Ο έμπειρος ούτος ζωγράφος και πεπαιδευμένος ανήρ ε

γεννήθη περί τα τέλη του ΙΗ' αιώνος εις Αργοστόλιον πόλιν
της Κεφαλληνίας από πτωχικήν μεν, αλλά τιμίαν οικογένειαν.
Η φύσις, ήτις, κατά τους γενικούς νόμους της, προδεικύνει από
την πρώτην ύπαρξιν του ζώου την ευτυχή του ανάπτυξιν, με
πολλά φαινόμενα επρομήνυεν από την παιδικήν του ηλικίαν
πόσον άφθονα εχάρισε τα δώρα της προς τον Γεράσιμον,

και πόσον επιτηδείως έμελλε να μεταχειρισθή ούτος την ζω
γραφικήν γραφίδα. Καταγινόμενος εις την παιδικήν του δι
δασκαλίαν εγκατέλειπε πολλάκις πάσαν άλλην σπουδήν δια
να

παρατηρή τον πατέρα του, όστις κατεγίνετο εις το να

ζωγραφίζη ανεπιτηδείους εικόνας, εξ ών επoρίζετο τα προς

(1) Η αξιόλογος εφημερίς τού Ελληνομνήμονος εκδιδομένη ήδη εν
Α'θήναις αναφέρει εις τους εκδοθέντας μέχρι του νυν φακέλλους της
ζωγράφους τινας Έλληνας των οποίων τα έργα εν μέρει κοσμούσι το τα
μείον των ωραιοτήτων, το έν Βενετία λέγω, δουκικόν παλάτιον, και εν

μέρει ναούς της Ιταλίας και επτανήσου. Η εφημερίς αύτη ούσα τωόντι
μία πολύτιμος αποθήκη εις ην ο σοφός εκθέτης αυτής Ιππότης Ανδρέας
Μουστοξύδης, εναποταμιεύει όσα η γνωστή του πολυμάθεια και βαθεία

κρίσις εσύναξεν εκ της πολυχρονίου μελέτης του, θέλει είσθαι εν συγγραμ
μα περιοδικόν φέρoν τιμήν του ελληνικού ονόματος εις τους ξένους, και
πηγή ωφελιμωτάτων γνωσεων εις τους "Ελληνας. Εύχομαι λοιπόν εκ καρδίας
την εξακολούθησίν της, και επικαλούμαι την προσοχήν όλων των ομογενών
εις το να εμψυχώσωσι παντοιοτρόπως τους αγώνας του πολυσεβάστου γη
ραιού συμπολίτου μας .
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το ζην. Μόλις ήτον δεκαετής, όταν ήρχισε να μιμηται άνευ
τινός οδηγίας και σπουδής τας δυσκολωτέρας φυσιογνωμίας.

Η παντοτεινή ασχολία του ήτον σχεδιογραφία των περιεργοτέ
ρων αντικειμένων, η εικονογραφία των προσώπων, και η παρά
στασις πολέμων και προόψεων. "Ολα δε ταύτα, μεταξύ των

ατελειών εκείνων, αίτινες είναι ίδια ενός νέου, όστις αυθορ
μήτως επιχειρίζεται την τέχνην, εδείκνυον ότι ήτον εκ φύ
σεως προσδιωρισμένος δια την ζωγραφικήν, και έσυραν τόσον
την προσοχήν τινών ειδημόνων συμπολιτών μας, ώστε έκριναν
εύλογον να συστήσωσιν αυτόν εις την γενικήν κυβέρνησιν.
Μία εντελής απομίμησις της φυσιογνωμίας του Γάλλου στρα
τηγου ευκόλυνε την τύχην του νέου Πιτσαμάνου, όστις κα
λεσθείς αμέσως εις το εν Κερκύρα νεοσυστηθεν υπό των Γάλ
λων σχολείoν διετάχθη να καταγίνη πρώτον εις τα εκεί
διδασκόμενα προγυμναστικά μαθήματα.

Διατρέξας με σπανίαν ταχύτητα τον κύκλον των μαθη
μάτων επέμφθη εις την εν Ρώμη γαλλικήν ακαδημίαν των
ωραίων τεχνών, δι εξόδων της επτανησίου Κυβερνήσεως (1).
Η κανονική σπουδή την οποίαν έκαμεν εν Κερκύρα, ή γύ

μνασις εις την σχεδιογραφίαν, αι γενικαί αρχαί της ζωγρα
φικής τέχνης, ή ακαταπαύστος ενασχόλησις του εις την ι

στορίαν και εξόχως των ανδρών εκείνων, οίτινες διέπρεψαν
εις τας πλαστικας και μιμητικας της φύσεως τέχνας, ηύ
ξησαν περισσότερον την κλίσιν του εις την ζωγραφίαν. Τα

(1) Η πράξις αύτη δεν αναιρεί τους προηγουμένους λόγους μου, ότι
ουδεμία εμψύχωσις Κυβερνήσεων ερέθιζεν εις τους "Ελληνας την καλλιέρ
γειαν των ωραίων τεχνών. Διότι αφίνων την ουτιδαμινήν βοήθειαν, την
συνήθως διδομένην εις τους αφιερουμένους εις τοιαύτας και παρομοίους

σπουδας, παρατηρώ εάν πρέπη να θεωρηθή εμψύχωσις το να μην ευρίσκη
πλέον μέσον του ζην, ή θέσιν τινα αναλογον της αξίας του, ο τελειοποιη

θείς ή εις την ζωγραφίαν, ή εις την αγάλματοποιίαν, αφού επιστρέψη
εις την αποστείλασαν αυτόν Κυβέρνησιν, ως συνέβη τωόντι εις διαφόρους και

Εδυνάμην να φέρω προς τον αναγνωστην πολλά παραδείγματα και περιέρ
γους διηγήσεις, αλλ' αποσιωπώ επί του παρόντος, όσα καταθλίβουν την
καρδίαν μου ..
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ονόματα του Ζεύξιδος, του Απελλού, του Φειδίου, του Μη
χαήλαγγέλου, του Ραφαήλου και του Τιτσιάνου, όχι μόνον
δεν ήσαν άγνωστα εις αυτόν, αλλά και εις τι καθείς εξ
αυτών των μεγάλων τεχνητών διεκρίθη από τους συγχρό
νους του.

Φθάσας λοιπόν εις την μεγαλόπολιν Ρώμην, εις ην είναι

επισωρευμένα τα αριστουργήματα των αρχαίων και νεωτέρων
αγαλματοποιών και ζωγράφων, και επισκεφθείς τους ναούς,
τας πλατείας και τα μουσεία παρετήρει εκπεπληγμένος τας
θαυμασίας του Ραφαήλου εικόνας έμενεν εκστατικός εις το

γιγαντιώδες της ζωγραφίας του Μηχαηλαγγέλου, και με
θάμβος και πόνον εθεώρει τα λείψανα της ελληνικής ευφυΐας.
Εαν τα τεμάχια ταύτα των ελληνικών αγαλμάτων, έλεγε
καθ' εαυτόν, και εις αυτήν την φθοράν των θεωρούμενα δει

κνύουν ότι η γλυφις εις τας χείρας του Ελληνος αγαλματο
ποιου έδιδε ψυχήν εις την ύλην, και εδυνήθη να παραστήση
εις το μάρμαρον όχι μόνον τας ανθρωπίνους παθήσεις, αλλά
και αυτήν την θεϊκήν μεγαλειότητα, οποίον θάμβος επροξέ

νουν εις την ολοκληρίαν των! οποίαν έκπληξιν έκαμνον εις
τους τόπους όπου ήσαν θεμένα ως μνημεία της εθνικής δό
ξης! και οποίος ο θαυμασμός των θεατών εις την αγοραν

των Αθηνών, όπου, εις τον καιρόν του μεγάλου Περικλέους,

εφιλονεικουν τα έργα του Φειδίου με τα εν τη ποικίλη στοά
αριστουργήματα των ζωγράφων!
Εκ τούτων λοιπόν ερεθιζόμενος εδόθη αχορτάστως εις
την βαθείαν σπουδήν της τέχνης, αφιερόνων όλον τον ε
πίλοιπον καιρόν, μετά την ενασχόλησιν του εις τα ακαδη
μαικά μαθήματα, εις απόκτησιν γνώσεων, τας οποίας έκρι

νεν αναγκαίας προς καλλωπισμόν του νοός και διέγερσιν της
φαντασίας. Παρετήρησεν ότι δια να παρασταθώσιν αι πα
θήσεις της καρδίας εις την επιφάνειαν του προσώπου, δια
να καταστήση ο ζωγράφος την όψιν λαμπρόν καθρέπτην των

ψυχικών καταστάσεων είναι ανάγκη να γνωρίζη ακριβώς τα
υχολογικά φαινόμενα του ανθρώπου. Εκ των ελληνικών

αγαλμάτων την θεωρίαν, έσυμπέρανεν απαραιτήτως αναγκαίαν

την εξηκριβωμένην σπουδήν της μηχανής του σώματος διά της
ανατομίας, ήτις καταςαίνει προς τον σπουδάζοντα γνως-ήν την

347

κατασκευήν και τας συναρμoγας των κοκκάλων, το σχήμα
των, τους συνδέσμους των και τα αποτελέσματα των κινήσεων

των. Τον παρασταίνει την φύσιν και την συμπλοκήν των
μυώνων, τας κινήσεις τας οποίας κάμνουσι προς αυτούς το

πάθος του θυμού, ο φόβος, η χαρά, ή απελπησία και εν
γένει ποίαν συστολήν και διαστολήν επιφέρουσιν εις το μυω
νικόν σύστημα αι διάφορα παθήσεις και τα πάθη της ψυ
χής. Οποιον, τέλος πάντων, αποτέλεσμα προξενούσιν εις τον
θεατήν, όταν οι μυώνες αναφαίνωνται διακεκριμμένοι εις
τον οφθαλμόν ή υποκρύπτωνται, Εγνώριζε, εκ της ολίγης
σπουδής, την οποίαν είχε κάμει προς αυτήν, ότι αν και δεν
δύναται η ανατομία να εξηγήση δια πoίων εσωτερικών α

καταλήπτων μέσων αι παθήσεις και τα πάθη διεγείρουν τάς
ινας και τα νεύρα εις κινήσεις προσδιωρισμένας και σκοπί
μους, περιγράφει όμως και παρασταίνει τα εξωτερικά και

ορατά γινόμενα, εξ ών γνωρίζεται το ενεργούν πάθος της
ψυχής,

Ακριβεστάτην ανατομικήν γνώσιν παρετήρει εις την εκ
πληκτικήν εικόνα της δευτέρας παρουσίας του Μηχαηλαγγέ

λου, εις την του Ραφαήλου παρασταίνουσαν τον Ατιλα, εις
εκείνην του Μωυσέως και εις πολλά άλλα έξοχα προϊόντα
των μεγαλοφυών τεχνητών της "Ιταλίας,

Τα διασωθέντα ανάγλυπτα (rilievi) της ελληνικής γλυφί
δος, του Ραφαήλου ο παγκόσμιος κατακλυσμός, και ο κατα
ποντισμός των Αιγυπτίων και του Φαραώ εδίδαξαν τον ή
μέτερον Πιτσαμάνoν ότι οι μεγάλοι των ωραίων τεχνών κοσ

μήτορες ήσαν ειδημενέστατοι των νόμων της προόψεως (Pro
spettiva) κατά τους οποίους έθεσαν τόσoν αρμονικώς όλα

τα εις τας θαυμασίους εικόνας των θεωρούμενα πρόσωπα και
αντικείμενα,

Η φύσις και τα έργα των κλασικών τεχνητών τον ώδή

γησαν να ιδή την χρείαν της ακριβούς καταλήψεως των
φυσικών και όλων εκείνων των γνώσεων, αίτινες έχουν ως
αντικείμενον τους νόμους του φωτός, την φύσιν των χρωμα
των και την προερχομένην ποικιλίαν εκ της βαθμικής ανα
μίξεως αυτών.

Τα εν Ρώμη σωζόμενα αριστιργήματα του Μηχαηλαγ
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γέλου, του Ραφαήλου, του Κορεγίου και άλλων ενδόξων αν

δρών τον επληροφόρησαν, τελευταίον, ότι διά να επαγγέλλη
ται τις αξίως τον ζωγράφον, δεν αρκεί μόνον η φυσική
προδιάθεσις, αλλά πρέπει να πλουτίση πρώτον τον νούν με
επιστημονικάς γνώσεις δι ών να εννοή ακριβώς τα γινόμε
να της φύσεως την οποίαν πρέπει εντελέστατα να μιμηται.
Οτι προς διέγερσιν της φαντασίας απαιτούνται ιδέαι, αίτινες
βοηθούν τα πετάσματά της και την κρατούν εντός των ορίων
της αληθείας. Και ότι το μέγα στάδιον της θρησκευτικής
και πολιτικής ιστορίας, η σπουδή της ποιήσεως, η γνώσις

της μυθολογίας, η έρευνα των εθνικών εθίμων είναι αι πη
γαι εξ ών η τέχνη εξάγει τα μεγάλα της βοηθήματα και
τους θαυμασίους καλλωπισμούς της.

Εις την σπουδήν λοιπόν όλων τούτων μή αρκούμενος ο
νέος Πιτσαμάνος εις τα εν τη ακαδημία διδασκόμενα, οι

κoνομών τα ολίγα προς αυτόν διδόμενα έξοδα εσύχναζε και
εις ιδιαιτέρους διδασκάλους και διενυκτέρευεν εις την σπου
δήν. "Οθέν ή φυσική ευφυία του βοηθουμένη με τοιαύτην
ετοιμασίαν ανέδειξεν αυτόν εντός ολίγου έξοχον μεταξύ των
μαθητών της ακαδημίας. Αλλεπάλληλα βραβεία ετίμουν
τας προόδους του, και με πολλούς επαίνους εθεωρούντο όσα
αντέγραφεν από τους κλασικούς τεχνήτας, και μάλιστα από
τας μεγαλοπρεπείς εικόνας του Μηχαηλαγγέλου, του οποίου
(ως εικάζεται, από τας ιδίας αυτού ζωγραφίας, περί ών

θέλω αναφέρει) επρόκρινε το ύφος και έθεσεν οδηγόν του.
Μετά την άσκησιν της μιμήσεως εις τοιαύτα αρχέτυπα
αισθανόμενος τον εαυτόν του πλουτισμένον με τας απαιτουμέ
νας γνώσεις και ωθούμενος από την φυσικήν του αγχίνοιαν

εδόθη εις την σύνθεσιν εικόνων αυτοσχεδίων (di propria in
venzione). Επειδή όμως εις την επτάνησον δεν σώζονται

ειμή προσωπογραφία (ritratti) και μία μεγάλη εικών, ήτις
είναι μίμησις μιάς του Μηχαήλαγγέλου, ώς ρηθήσεται ακο
λούθως, δια τούτο δεν δύναμαι να είπω άλλο τι περί των

αυτοσχεδίων εικόνων του Πιτσαμάνου ειμή ότι εκ φήμης
γνωρίζω, ότι ο τεχνήτης ούτος επαινείτο μεγάλως δια την

δύναμιν της εφευρέσεως, και την αξίαν της γραφίδος του.
Τελειοποιηθείς λοιπόν εν Ρώμη και φημιζόμενος ο συμ

-
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πολίτης μας υπο πάντων διετάχθη παρά της Κυβερνήσεως

να μεταβή εις τα Παρίσια, δια να σπουδάση και τον ιδιά
ζοντα χαρακτήρα της γαλλικής σχολής.
Μετάβας λοιπόν εις την κομψην και πολυάνθρωπον της
Γαλλίας μητρόπολιν, έμεινεν εκεί εξετάζων και ωφελούμενος
από τα έργα των μεγάλων τεχνητών. Μετ' ολίγα όμως έτη
ή αλλαγή του πολιτικού ορίζοντος τον υποχρέωσε να επι
στρέψη εις την επτάνησον, ήτις ήτον ήδη υπό την Βρετανι
κήν προστασίαν.
Ο Κεφαλλήνιος Ζωγράφος συνάπτων την τεχνικήν του
εμπειρίαν με μίαν θαυμασίαν πολυμάθειαν γλωσσών και έ
πιστημών, και μακράν απέχων από την κουφότητα τινών
(οίτινες νομίζουσι δείγματα του τεχνήτου την προσποίησιν
οίστρων, μανικών τινών κινήσεων, και γελοίων ενδυμάτων)

ήτον φύσει εύχαρις, γλυκυλόγος, αστείος και εύγλωττος ανα
στήματος μετρίου, σώματος κομψού και ευκινήτου, ήθους
άπλοϊκού και σώφρονος, μετριόφρων εις το ενδύεσθαι, και
πάντοτε συμμορφούμενος με τας κοινωνικάς συνηθείας. Εάν
δε ως άνθρωπος έμελλε να έχη και ούτος τας ατελείας του,
το μόνον αξιόμεμπτον εις αυτόν ήτον ή υπερβολική οικονο
μία και η υπέρμετρος των χρημάτων αγάπη, ελάττωμα το
οποίον τον ηκολούθησεν έως εις τον τάφον και τον κατέστησε
σκληρον εις τους συγγενείς του, αν και δια την αξίαν του

εις την τέχνην δεν έβράδυνε να σχηματίση αξιοσημείωτον
ΧΟζΤΟΧΟ ΤΟΖΟ, ζ ν.

"Οθεν ή εμπειρία, αι πολυεδείς γνώσεις και τα φυσικά του
χαρίσματα τον εσύστησαν μεγάλως εις τον εν Κερκύρα Αγ

γλoν άρμοστην Μείτλάνδ. Με πολλήν εύνοιαν εδέχθη παρ
αυτού και ιτιμάτο με διακριτικας και συνεχείς προσκλήσεις.
Επισκεφθείς την φίλην πατρίδα και μείνας ολίγας ημέρας
με τους γηραλαίους γονείς επανέτρεψε πάλιν εις Κέρκυραν,
όπου ήρχισε να δίδη και εις την επτάνησον δείγματα της
ζωγραφικής του επιτηδειότητος πρώτον με προσωπογραφίας
(ritratti) ενδόξων υποκειμένων, και δεύτερον με την θαυ
μασίαν εικόνα της αποκαθηλώσεως του Σωτήρος, περί ής
θέλω ομιλήσει μετ' ολίγον. Η προς αυτόν εύνοια εκ μέ
ρους της αυλής ηύξανεν ημέραν παρ ημέραν, αλλ' ή πολλή
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οικειότης του με τους κρατούντας ηρέθισε την ξυλότυπον ψυ.
χήν ραδιούργου, τινός, όστις, υπό το πρόσχημα προστασίας
και φιλίας ειλικρινεστάτης, κατέτρεχε συστηματικώς όποιον
έβλεπε προσεγγίζοντα παραπολυ εις το είδωλον εις το οποίον

αυτός είχε θυσιάσει τα ιερώτερα των αισθημάτων. Δυσαρέσ
κεια λοιπόν τινές εβίασαν αυτόν να εγκαταλείψη την ε
πτάνησον, και να μεταβή εις Κωνσταντινούπολιν, όπου έ
τιμήθη μεγάλως η αξία του. Ο Πιτσαμάνος ήτον περίβλε
πτος εις τας συναναστροφάς των διαφόρων πρέσβεων των

ευρωπαϊκών αυλών, και εξαιρέτως εις εκείνας των πρέσβεων
της Αγγλίας και Γαλλίας. Με γενναίας δόσεις έπληρόνοντο
προς αυτόν τα έργα της τέχνης του, και με γενικόν σέβας
των μεγάλων και πεπαιδευμένων υποκειμένων εβραβεύοντο
αι γνώσεις του.

-

Αναφανείσης όμως της ελληνικής επαναστάσεως ανεχώς
ρησεν από την τότε επικίνδυνον εκείνην μητρόπολιν και
περάσας είς Πετρούπολιν επέτυχεν αμέσως θέσιν λαμπραν,
εις ήν ήθελε διαπρέψει μεγάλως εάν ή επαπειλούσα αυτόν
ασθένεια τραχειακής φθίσεως δεν ήθελε τον αναγκάση να
την εγκαταλείψη ταχέως.
Ο Αυτοκράτωρ Αλέξανδρος πληροφορηθείς περί της έμπει
ρίας του τον κατέστησε καθηγητήν της ακαδημίας των ώ
β'
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ραίων τεχνών και τον διέταξε να σχεδιoγράψη, περιερχόμενος
τας αξιολογωτέρας θέσεις του βασιλείου. Αλλι ενώ κατεγί
νετο εις το έργον τούτο, το καταψύχρον του ρωσικού κλίματος
ανέπτυξε προς αυτόν το πάθος της φθίσεως, εις το οποίον τον
είχαν προδιαθέσει προ πολλού οι υπέρμετροι νοητικοί και
υλικοι κόποι του. Δια προτροπής λοιπόν των ιατρών και του
ιδίου Αυτοκράτορος μετέβη, προς καιρόν, εις την Ιταλίαν.
Βλέπων όμως το πάθος του προοδεύον και επαπειλούν την

ύπαρξιν του

απεφάσισε να τελειώση τας ολίγας ημέρας του

εις το πάτριον έδαφος. Αλλά μόλις έδυνήθη να μεταβή εις
Κέρκυραν, και είδεν επικείμενον το δρέπανον του θανάτου
το όποιον έμελλεν αφεύκτως να του κόψη το νήμα της ζωής.
Εφοδιασθείς λοιπόν με της θρησκείας τους θησαυρούς απέ
θανεν εις την ανθηραν ηλικίαν των 40 χρόνων, αφήσας

μνημεία αποδεικτικά της ζωγραφικής του επιτηδιότητος.
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Εις Κεφαλληνίαν (1), εις Ζάκυνθον και εις Κέρκυραν υπάρ
χουσι διάφοροι προσωπογραφία εξ ών δεικνύεται ότι ο Κε
φαλλήνιος τεχνήτης είχεν έξοχον χάρισμα της φύσεως εις την
εντελεστάτην παράστασιν τών φυσιογνωμιών. Αλλ' όφίνων το

να θεωρήσω, εκτός της επιτηδειοτάτης μιμήσεως του φυσικού,
και όσας άλλας τελειότητας έχουσιν αι εικόνες αύται, δίδω
την περιγραφήν της εν Κερκύρα κολοσαίκής εικόνος του, ή;
τις

παρασταίνει, την αποκαθήλωσιν

τού

Χριστού

ΧΟΖ!

κοσμεί την ημετέραν επισκοπήν. Εις ταύτην (ουσαν αντίγρα

φον μιάς των εν Βατικάνω εικόνων) επρόσθεσε τινά μεγαλύ
νοντα την λαμπρότητά της, και έδειξε πόσον ήτον ευαίσθητος
εις το ωραίον.

Την περιγραφήν ταύτην ευηρεστήθη να με χορηγήση ο ό
μογενής μας σπουδαίος ζωγράφος κύριος Πέτρος Παυλίδης
Μηνότος μετά την επιστροφήν του εκ της επτανήσου, όπου
παρετήρησε την ρηθείσαν εικόνα του Πιτσαμάνου. Διο όμο
λογώ προς την φιλογένειαν του μεγάλην ευγνωμοσύνην.

• Φαίνεται (λέγει ο κύριος Παυλίδης) ότι ο τεχνίτης εις
» την εφεύρεσιν του λυπηρού αντικειμένου έλαβεν ώς, θέμα
και την έκφρασιν του Ησαίου (2) . Και είδομεν αυτόν
και ουκ είχεν είδος ουδέ κάλλος, αλλά το είδος
και αυτού άτιμον και εκλείπον παρά πάντας άν
" θρώπους. » Η σκηνή παρασταίνει σιωπην και κατή
"φειαν. Ο ουρανός είναι ζοφώδης, η ατμοσφαίρα πλήρης
» αναθυμιάσεων, και μαύρα σύνεφα κινούμενα με όψιν λυ
• πηραν ειδοποιούσιν ότι εκείνος είναι ο τύπος, όπου ο δη

"μηουργός του παντός έπιε το ποτήριον των πικροτάτων πα

» θών. Μαντεύεται μάλλον παρά όπου ξανοίγεται το όρος

(1) Μία των εικόνων του Πιτσαμάνου εν Κεφαλληνία ευρίσκεται εις
την οικίαν του Δόκτωρος Παναγή Κατσαίτη, ήτις παρρησιάζει την προ
σωπογραφίαν (ritratto) του μακαρίτου τούτου πεπαιδευμένου Ιατρού, με
δαυμάσιον ομοιότητα και τεχνικήν επιτυχίαν.
(2) ΝΓ. 3.
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» του Γολγοθά, επί της κορυφής του οποίου είναι ύψωμένον
» το σημείον της απολυτρώσεως του ανθρώπου. Η αχάριστος
» πόλις Ιερουσαλήμ φαίνεται βυθισμένη εις έντρομον σιωπην,
» αφίνουσα να φαντασθή τις πώς οι Ιουδαίοι έχόρτασαν
» κατά του πραοτάτου Ιησού πάσαν επιθυμίαν σκληρότητος,
» και από ποιον τρόμον ήσαν ήδη κοινώς κατακυριευμένοι -

» Και εν γένει η όψις της εικόνος είναι μία ελεγκτική φωνή
» προς τον θεοκτόνον λαόν λέγουσα: ιδού εις ποίαν ελεεινήν
» κατάστασιν έφερες τον αληθή Θεόν, όστις, και σταυρούμενος
» υπό σού, με συμπαθικωτάτην φωνήν παρεκάλει τον ουράνιον
ο Πατέρα δια την συγχώρησιν της σκληρότητός σου ! Η

» στιγμή της πράξεως την οποίαν έλαβεν ο ζωγράφος είναι
» όταν το αιματοβρεγμένον σώμα του Σωτήρος αποκαθηλω
» μένον από τον σταυρόν και βασταζόμενον υπό των μαθητών
» Τωσήφ του από Αριμαθέας και Νικοδήμου φέρεται εις

» τον τάφον. Στιγμή μεγάλης συμπαθείας και αξία της α
» ληθούς θρησκείας. Το νεκρόν λείψανσν του Ιησού παρα

» σταίνει όλην την ελεεινήν ιστορίαν του πάθους, όπου, μετά
και τριάκοντα τριών ετών επιγείου ζωής, καταφρονητικώς υπέ
» φερε... Οι εμπτυσμοί, οι κολαφισμοί, αι φραγγελώσεις, αι
» του ακανθίνου στεφάνου πληγαι και αι οδύναι του σκλη

» ροτάτου σταυρικού θανάτου αναφαίνονται επί του θειοτάτου
» προσώπου, και επί του καταπληγωμένου σώματος του Λυ
» τρωτού, όστις με κεκλιμένην κεφαλήν και με την εγκατα

» λελειμένην δεξιάν πνέει αγάπην και άφεσιν. Αλλ' ενώ ο
» θεατής βλέπων ούτω κατεσχιμένον το θείον εκείνο σώμα
» και πλήρες αίματος και την κατάστασιν του προσώπου

» λέγει, καθ' εαυτόν, λοιπόν τόσον έπρεπε να στοιχίση ή απο
» λύτρωσις του ανθρώπου! "Οταν θεωρήση προσεκτικώς εις
και την μορφήν του Σωτήρος την φαινομένην μακαριωτάτην

και γαλήνην, ή εμπειρία του τεχνήτου τον κάμνει ευθύς να
» αισθανθή ότι δεν είναι ο νεκρός απλούς ανθρωπος, αλλ' έ
» νας Θεός και ότι η τεθεωμένη εκείνη σάρξ, μ' όλον ότι
» αμαυρωμένη από τας πληγας και παθήματα, εκπνέει όλο
"νένα μίαν αύραν θεότητος, ήτις εταπείνωσεν εαυτήν μέχρι

" θανάτου δια να θριαμβεύση ευκολώτερον κατά του εχθρού
και του ανθρωπίνου γένους.
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» Αυξάνουν το ελεεινόν της όψεως η θλίψις και αθυμία
» της παρθένου μητρος, ήτις φαίνεται ως απολιθωμένη από
και τον πόνον της, μολονότι παρηγορείται από την Μαγδαλινήν
» και τας δύω Μαρίας, αι οποίαι την βαστούσι λειποθυμού
η σαν. Εις το αχνόν όμως της θεομήτορος πρόσωπον ξανοί
η γονται, μεταξύ της μεγάλης λύπης, ίχνη θαυμασίου κάλ
» λους, το οποίον κινε' εις μεγαλητέραν συμπάθειαν τον θεα

και την συλλογιζόμενον από πόσον οξύτατα βέλη διαπεράται
η της παρθένου ή καρδία, ήτις συμμετέχει από του μονογε
ο νους υιού της τα παθήματα. Παρατηρούνται τα δάκρυάτης
» εξηραμένα εις τα βλέφαρα, και φαίνεται ότι και αυτή
» θέλει να κάμη, εις την ανέκφραστον θλίψιν της, μίαν θυ
» σίαν υπέρ της κοινής σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους στρέ
» φουσα με αποφασιστικήν γενναιοκαρδίαν τα μαραμένατης
» βλέμματα εις το να θεωρήση το πολυπαθές εκείνο σώ
» μα του υιού, τον οποίον έβάστασεν εις τον παρθενικόν της
κόλπον.

-

» Το πρόσωπον του Ιωάννου τιμά την γραφίδα του Κε
» φαλλήνος τεχνίτου. Η εγκατάλειψίς του εις την θλίψιν, ο
και σκεπασμένος από τα δάκρυα και απαυδησμένος οφθαλμός
» του έχουσι τι υψηλόν, το οποίον ημπορεί τις μόνον να το
» αισθανθή, αλλ' όχι και να το παραστήση δια λόγου.
» Ο εξ Αριμαθέας Ιωσήφ υποστηρίζων εκ της κεφαλής
» το σώμα του Ιησού στρέφεται προς τους θεατάς με πρό
και σωπον αχνόν, με μελανά χείλη, και με οφθαλμούς φλογι
» σμένους από τον υπέρμετρον θρήνον. Εκ του άλλου ο ιερός
» Νικόδημος βαστάζων σεβασμίως το θείον λείψανον παρα
» τηρεί θαυμάζων και συμπονών το αιματοχειλισμένον σώμα

και του διδασκάλου του, το οποίον μέλλει ήδη να καταβή εις
και τον τάφον.
και Εις την εφεύρεσιν, σύνθεσιν, και το σχέδιον της εικόνος
3)

ανταποκρίνεται θαυμασίως ο χρωματισμός. Ολα συντρέ

» χουσιν εις το να καμνουν την φαντασιαν να μην δύναται
» να μεινη ακινητος εις το πρωτον παριστανομενον προς αυ

ο τήν, αλλ' οπισθοδρομούσα να περιεργασθή όσα προηγούνται,

» και να προϊδή εξ εκείνων ποία έπονται ακολούθως,
» Εν γένει δε τοιαύτη είναι η κίνησις, τοιαύτη ή ζωτική
23
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αρχή η εκπεφρασμένη ισχυρώς εις όλην την εκτεταμένην
και επιφάνειαν ταύτης της εικόνος, ώστε δεν ήξεύρει τις να
» είπή, εάν ταύτα είναι μάλλον αποτέλεσμα της όλης ευτυ

χούς μερων,
εφευρέσεως,,
ή εκπηγάζονται
από την ΤΟζ/
βαθείαν
και» των
τα οποια,
διά την ακρίβειαν
σχεδίου,σκέψιν
και
και την άγχινουστάτην χρήσιν του σκιοφώτου, συντρέχουσιν όλα
ο ηνωμένα εις το αρχικόν αντικειμενον, και σχηματίζουν εν

σ όλον τείνον εις ένα και μόνον σκοπόν.

-

» Είναι όμως βέβαιον ότι το όλον έργον επεξεργάσθη υπό
» του Πιτσαμάνου με τοιαύτην επιτήδειον εκτέλεσιν , ώστε,
και ενώ δεν αφίνει απροσδιόριστον κανεν ουσιώδες, θεωρούμενον
ο εις την ολοκληρίαν του, μαρτυρεί ότι δεν λείπει τίποτε ως

» προς το αποτέλεσμα της εμψυχωμένης εκείνης εκφράσεως.
» Τούτο δε είναι το πρώτιστον γινόμενον της εμπνεύσεως
σ του τεχνήτου, της οποίας μία αύρα κοινωνείται συνήθως
- και προς τον θεατήν εκείνον, όστις είναι επιδεκτικός έ
3)

ξάψεως

3%,

-

-

-

Περί ταύτης της εικόνος ερωτηθείς παρ εμού ο φίλτατός
μοι εξάδελφος, κύριος Διονύσιος Βέγιας, καθηγητής πεπαι

δευμένος της ζωγραφίας εις την εν Κερκύρα των ωραίων

τεχνών σχολήν, με ανέφερε τα ακόλουθα » Η εικών αύτη
σ ειναι αντίγραφον πρωτοτύπου τινός ύπάρχοντος εν τη Βα

ο τικανή πινακοθήκη. Ως προς το σχέδιον, καθ' όσον ενθυ
» μούμαι, ή μίμησις είναι πιστή, αι δε διαχρωματίσεις των
2 θέσεων, η γενική αρμονία των σκιών και του χρωματισ
ο μού, ή έκφρασις των προσώπων, και το αίσθημα με το ο

ο ποίον είναι εκπεφρασμένου κάθε πράγμα φανερόνoυν

ότι ο

» Τεχνίτης ήτον

προικισμένος, καθ' όσον αφορά κυρίως την
και τεχνην, με αρκετάς γνωσεις...;; Εάν δε με συγχωρηται
ο ή μικρά μου αύτη παρατήρησις θέλω ειπείν: ότι είναι αληθές

- πώς διαφέρει η σύλληψις μιάς νέας ιδέας, ωραίας και υ
» ψιλής, από την εκτέλεσιν, αλλ' εαν απαιτείται αγχίνοια
ο δια την επινόησιν νέων και μεγάλων ιδεών, δεν επιζητεί
» ται όμως ολιγώτερον και μία ζωηρα ευαισθησία του ωραίου
» ως προς την εκτέλεσιν και εις την ιδίαν των αντιγραφήν.

» Κάθε επίθεσις της γραφίδος είναι έκφρασις της ψυχής
» και του τρόπου του αισθάνεσθαι. Και πώς ήδύνατο να

-
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και μιμηθή τις ποτέ τάς χάριτας του Ραφαήλου, εάν η καρ
» δία του δεν τας, αισθάνεται και δεν τας εκτιμά: "Οθεν
» συμπεραίνω ότι ο αντιγράφων είναι δυνατόν, να είναι ελ
σ λειπής της πλαστικής δυνάμεως, αλλ' ημπορεί κάλλιστα να
» έχη εις εαυτόν μορφωμένην την ευαισθησίαν του ωραίου
» και να είναι πλήρης γνώσεων της τέχνης. Ταύτας δε τας

» αξίας εξανοιξα αρκετά εις την ρηθείσαν εικόνα .

–
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΑΝΗΣ,

Ο

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΑΝΗΣ ιατρός και μαθηματικός έμπειρος,
γνωστος εις τας Ιονίους νήσους, εις το Ιάσιον, εις πολλά
της αρκτικής Ελλάδος μέρη και εις Κωνστανινουπολιν, δια

την ιατρικήν αξίαν του και τον φιλογενή αυτού ζήλον προς
διάδοσιν των μαθηματικών γνώσεων (1), εγεννήθη εις Αρ
γοστόλιον της Κεφαλληνίας, κατά το 1756, παρά του ια
τροχειρούργου Γρηγορίου Ασάνη.
Η λαμπρά τα Ασαναίων οικογένεια, κατα του βυζατινούς
συγγραφείς, συγγενεύουσα με την βασιλικήν της Ρωσσίας
γενεαν (2) και με τους Ρωμαίους της Κωνσταντινουπόλεως

Αυτοκράτορας, δι αλλεπαλλήλων συνοικεσίων, εβασίλευεν εις

την Βουλγαρίαν (3), Μιχαήλ ο υιός Ιωάννου Αλεξάνδρου
(1) "Ορα γενικ, Ιστορ. Κούμα Τόμ. ΙΒ'. Σελ. 573, 584, 585.
(2) Κατά τους βυζαντινούς συγγραφείς, Μιχαήλ ο Ασάνης υιός Ιωαν
νου, ο βασιλεύσας εν Βουλγαρία μετα τον θανατον του Καλομάνου από

τα 1242, μέχρι των 1257, είχεν εις γυναίκα την θυγατέρα Ούρου ή
γεμόνος των Ρώσσων, δια του οποίου έφιλιώθη με τον Ιωάννη Βατάτζην
βασιλέα της Κωνσταντινουπόλεως, τον κηρύξαντα κατ' αυτού πόλεμον.

(3) "Ιδε Γεώργ. Παχυμέρην εις την ιστορίαν Μιχαήλ Α' των Παλαιο
λόγων, βιβλ. τ. κεφ. δ, έ, ς", ζ, ή, θ'. Βλέπε και τους λοιπούς βυ
ζαντινούς. - Παράβ. και επιστολήν Δωροθέου του Βουλησμά ιεροκήροκος
Γθακισίου, εκδοθείσαν εν Κωνσταντιν. τώ 1819, όπου αναφέρονται επιγρα
φαίτινες ευρεθείσαι παρ αυτού εις Μεσάμβριαν, περί των αφιερωμάτων
εις την εκείσε μονήν του Ιωάννου Αλεξάνδρου βασιλέως του Ασάνη και

του υίου αυτού Μιχαήλ, και φέρουσα την εποχήν των 1342.
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Α'σανου υπήρξεν ο τελευταίος βασιλεύς των Βουλγάρων εκ
της οικογενείας ταύτης, επί της βασιλείας του οποίου διεγερ
θέντες εις επανάστασιν οι υπήκοοί του, δια συνεργείας του

αυλικού και συγγενούς του Λαχανά, τον ηνάγκασαν να εγ
καταλείψη ακουσίως το σκήπτρον εις τον αποστάτην, και
λαβών τους θησαυρούς αυτού να καταφύγη κρυφίως εις Κων

σταντινούπολιν, προς τον πενθερον αυτού Μιχαήλ πρώτον αυ
τοκράτορα των Παλαιολόγων, μολονότι ούτος ήγανάκτει δια
το τοιούτον κίνημα του γαμβρου του (1), Ζώντος δε του Αυ
τοκράτορος ο βασιλεύς Ασάνης διήγεν ιδιωτικόν βίον εις
Κωνσταντινούπολιν, μετά τον θάνατον όμως εκείνου κατε
τάχθη υπό του Ανδρονίκου Παλαιολόγου εις την βασιλικήν
οικογένειαν, και, διά το αδύνατον της αναλαβής του θρόνου

των Βουλγάρων, εκηρύχθη παρά του ρηθέντος γυναικαδέλφου
του Δεσπότης (2) της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (3).

Εντεύθεν οι απόγονοι του Μιχαήλ Ασάνου είχον τα προ
νόμια και δικαιώματα των πριγκίπων του βασιλικού οίκου,
εκ των οποίων τινές ήσαν εις την αυλήν της μητροπόλεως,
και τινές επέμφθησαν εις Πελοπόννησον, όπου επιτροπεύοντες
τον αυτοκράτορα εξουσίζον μέγα μέρος αυτής. Και, κατά τον

Χαλκοκονδύλαν Λαόνικον και την μαρτυρίαν του Φραντζή,
ο μεν Ισαάκιος Ασάνης, ών εκ των αρίστων ανδρών της
αυλής, είχε πολλήν επιρροήν εις το Βυζάντιον, ο δε Δημή
τριος και Ματθαίος ίσχυον μεγάλως εν Πελοποννήσω (4).
Διό, κατά τον αυτόν Φραντζήν, η οικογένεια των Ασαναίων

εξηκολούθει να συνδέεται με την αυτοκρατορικήν δι ανανεώ
σεως συνεχούς συγγενείας (5).

(1) "Ορα Παχυμ αυτόθι.
.
(2) Δεσπότα ωνομάζοντο παρά των Αυτοκρατόρων της Κωνσταντινου
πόλεως οι Πρίγγιπες του βασιλικού οίκου, και οι έχοντες τα δικαιώματα
των Πριγγίπων.

-

(3) Ιδε Παχυμ. εις την Ιστορίαν Ανδρονίκου Παλαιολόγου βιβλ. Α.
Κεφ. κ.

(4) Βλέπε Φραντζήν χρονικ. βιβλ. Α. κερ, λζ. - Χαλκοκονδύλαν βιβλ.
ς. σελ. 127. Η', σελ. 173. Θ', σελ. 185 - 195.
(5) Βιβλ. Β', κεφ, θ', σελ. 34. Δ', κεφ. ις', σελ. 86, έκδ, λειψίας .
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Η καταστροφή όμως του ρωμαικου βασιλείου υπό των
βαρβάρων, και η πρόοδος αυτών εις την Πελοπόννησον η
νάγκασε και τον ένδοξον τούτον οίκον να εγκαταλείψη τους
τόπους της δεσποτείας του, αφού ματαίως ηγωνίσθη πρότερον
να τους υπερασπίση, ο μεν Ματθαίος Ασάνης φονεύσας πολ
λους των Αγαρηνών και αιχμαλωτίσας τον Αχμέτην υιον
Τουραχάν (1), ο δε Δημήτριος υπομείνας πολυκαιρινήν και
στενήν πολιορκίαν εν Κορίνθω (2). Προς αποφυγήν δε του
βαρβαρικού ξίφους και της σκληράς δουλείας, μέρος της οι

κογενείας ηναγκάσθη να παροικήση εν Ιταλία (3), και μέρος
εις την ημετέραν νήσον. Εκ τοιαύτης λοιπόν λαμπράς κα
ταγωγής έχει την αρχήν της ή εν Κεφαλληνία των Ασαναίων

οικογένεια, την οποίαν κοσμεί ο ένδοξος Ιατροδιδάσκαλος
και συμπολίτης μας Σπυρίδων,
-

Λαβων ούτος την πρώτην ανατροφήν εις την πατρίδα και
εξασκηθείς παρά του πεπαιδευμένου πατρός του εις τα της
ιατρικής μαθήματα επέμφθη παρ αυτού εις το τότε ακμάζον
του Παταυίου πανεπιστήμιον δια να εξακολουθήση το στάδιον
της ιπποκρατικής σχολής, της οποίας, εφαίνετο από την τρυ
φεραν ηλικίαν του, ότι επεθύμει να γείνη σταθερός οπαδός.
Κρίνων όμως ο νέος Ασάνης ότι, δια να οδηγήται ο νούς,

όσον είναι δυνατόν, ασφαλέστερον εις το φύσει σκοτεινόν της
ιατρικής αντικείμενον και δια να φθάνη εις συνεπείας μη
απεχούσας πολύ από την αλήθειαν, έχει απαραίτητον ανάγ
κην να πλουτισθή με ακριβείς γνώσεις των προς αυτήν βοη
θητικών επιστημών, μετά την σπουδήν της ελληνικής και

(1) Φραντζής χρον, βιβλ. Γ', κεφ. 3,
(2) Χαλκοκονδ. βιβλ. Θ', σελ. 185 - 186 - 187,

(3) "Ορα επιστολήν Θεοδοσίου Ζυγομαλά προς Μαρτίνον Κρούσιον, και
την τούτου απάντησιν, εν τη του Κρουσίου Τουρκογραικία σελ. 91, 449,
497, γραφείσας έν έτει 1576, και 1581. - Βλέπε και επιστολήν Φραγ

κίσκου Φιλέλφου πεμφθείσαν παρ αυτού εκ Μεδιολάνων τώ 1445, προς
Λουδοβίκον Μαρχίονα Μάντουας, εις ην αναφέρονται ονομαστι ο Δημή
τριος και Μιχαήλ Ασάνης, ως παροικήσαντες, μετά την πτώσιν του βα
σιλείου, εν Ιταλία.
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λατινικής φιλολογίας, αφιερώθη εις τας μαθηματικας και

φυσικοχημικας ερεύνας.
Ο ανθρώπινος νους εισχωρών εις τον μαγευτικόν της
παιδείας κόσμον όμοιάζει με τον εμβαίνοντα εις ανθοστόλι
στον κήπον, όστις, μετά την συλλογήν των αναγκαίων λου

λουδίων, συρόμενος από την φυσικήν και έξοχον καλλονήν
τινών ανθέων λησμονά την ταχείαν του καιρού διάβασιν,

και αφιερούμενος προς αυτά επιμένει ακουσίως εις την πα

ρατήρησίν των

Διό εμβαθύνας ο Σπυρίδων εις τας ρηθείσας
επιστήμας εθέλχθη τόσον από την ευκρίνειαν των μαθηματι

κών ιδεών, ώστε, αφού εγνώρισε τον εαυτόν του αρκετά πλου
τισμένον με εκτεταμένας γνώσεις της χημείας και φυσικής,
και εν γένει εις όσα έθεώρει εισαγωγικά μαθήματα της ια
τρικής, απεφάσισε να εξοδεύση καιρόν τινα εις την μαθημα
τικήν σπουδήν, και να προχωρήση εις αυτήν, όσον ήδύνατο

περισσότερον. "Εχων δε τοιαύτην κλίσιν εκ φύσεως εις τας
μαθηματικας γνώσεις ηυτύχησε να λάβη διδάσκαλόν του εις
ταύτας τον περιώνυμον καθηγητήν Τοάλδον, υπό την οδηγίαν
του οποίου διέτρεξε με επιτυχίαν εντελή όλους της επιστήμης

τους κλάδους, διεκρίθη δε κατ' εξοχήν εις την μηχανικήν
και αστρονομίαν.
Με τοιαύτην λοιπόν προετοιμασίαν έφωδιασμένος εμβήκεν
εν τέλει εις την ιπποκρατικήν σχολήν, εις ην δια ταχυτάτης
και θαυμασίας προόδου (συνέπεια των πολλών και εκτεταμέ
νων του γνώσεων, και της φυσικής αγχινοίας) διατρέξας όλον

το σχολαστικόν στάδιον αξιεπαίνως έλαβε τον τού Ιατροδι
δάκτορος στέφανον. Με ακούραστον δε ζήλον επισκεπτόμε
νος έπειτα τας κλίνας των ασθενών, εις τα πολυανθρωπότερα
των νοσοκομείων, προσήλωσεν όλην του την προσοχήν εις την
πρακτικήν εφαρμογήν των θεωριών, και ανεγίνωσκε τους ασ
φαλείς κανόνας της θεραπείας των παθών εις το μέγα και
διδακτικώτατον βιβλίον της πείρας.
Αίσθημα φιλανθρωπίας και αγάπη του επαγγέλματος πα
ρεκίνησε, κατά διαφόρους εποχας, και ερεθίζει μέχρι της
σήμερον, πολλούς πεπαιδευμένους και αγχίνοας ιατρούς να
προσπαθήσωσιν, ει δυνατόν, την αναγωγήν της παθολογικής
-

θεωρίας εις γενικάς αρχάς. Η θαυμασία πρόοδος των φυ
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σικοχημικών γνώσεων, το εξ αυτών διαδοθεν φώς εις την

ιατρικήν, και εν γένει η εκτύλιξις του ανθρωπίνου νοός,
φαίνεται ότι δίδουν εις τούτο ελπίδας τινάς το πολυειδές ό
μως των αιτιών εκ των οποίων ταράττεται η αρμονική ισορ
ροπία της ανθρωπίνης μηχανής και το πολύπλοκον αυτών
αντιτείνον εις τους γενναίους αγώνας των τους αποδεικνύει
εν μέρει ακάρπους. Διότι η ποικίλη των φαινομένων πα
ραλλαγή εις έκαστον άτομον, ανατρέπουσα τας συναχθέντα
συμπεράσματα των ακριβεστέρων θεωριών, παρασταίνει, δια
των αποτυχιών της εφαρμογής, ότι της σχολής αι εύγλωτ
τοι και ελκυστικαι πραγματείαι ναυαγούσι πολλάκις εις τας
κλίνας των ασθενών.

-

-

Η προσπάθεια όμως αύτη είναι αξία πολλών επαίνων,
και μολονότι φαίνεται σχεδόν αδύνατος ή πραγματοποίησις
του σκοπού της, επέφερεν όμως μεγάλας προοδευτικάς τροπο
ποιήσεις εις τας αρχαίας βάσεις της ιατρικής, και εκ ταύ
της κινούμενοι, ευφυείς τινές ιατροδιδάσκαλοι προσδιώρισαν,
κατά τας παρ αυτών υπετεθείσας γενικάς αρχάς, επωφελείς

μεθόδους θεραπείας. "Οθεν ή φλόγωσις (ήτις είναι τροποίη
σις, η συνέπεια της υπερσθενικής αρχής του Βρούν), θεωρη

θείσα εις την Ιταλίαν και Γαλλίαν ώς ή γενικωτέρα αρχή
των ασθενειών μας, εγέννησε την αντιφλογιστικήν μέθοδονο

η οποία, οσάκις δεν παρέβη τα όρια της μετριότητος, έ
πέφερε σωτήρια αποτελέσματα.
Σπουδάσας λοιπόν ο ημέτερος Ασάνης εις εποχήν καθ' ήν
-

ανεφάνη ο τρόπος ούτος του θεραπεύειν, και περάσας, μετά
την αναγκαίαν πρακτικήν ενασχόλησίν του, εις την πατρίδα

υπήρξεν ο πρώτος, όστις μετερχόμενος μετ' ευφημίας τον ια

τρόν, εισήγαγε την αντιφλογιστικήν μέθοδον εις τινας των
ημετέρων νήσων, εις διάφορα της Ελλάδος μέρη, και εις την
μητρόπολιν του Οθωμανικού κράτους. Εις τούτο δε επιστη

ριζόμενοι δύω ένδοξοι ιατροδιδάκτορες Αγγλοι, ο κύριος
Μακ-Φόκιος (Μak - Fok), και Μεμβλίνγιος (Μeblingen),
οι νύν πρώτιστοι της Κωνσταντινουπόλεως ιατροί, ανέφερον

αυτόν μετ' εγκωμίων επονομάζοντές τον αναμορφωτήν της
ιατρικής εν Κωνσταντινουπόλει .

Η επιτυχία των θεραπειών του εις την πατρίδα, και η
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καθ' ημέραν αναφαινομενη παιδεία του δεν έβράδυναν να
διαδώσωσι την φήμην αυτού και να τον συστήσωσι μεγάλως.
Διο ή μεν Κυβέρνησις τον ετίμησε με την θέσιν του υγειο

νόμου πρότερον και μετά ταύτα με εκείνην του αγορανόμου,
το δε κοινόν της Ιθάκης επροσκάλεσεν αυτόν ως ιατρόν με
μισθον ετήσιον. Διατρίψας λοιπόν εις την ημετέραν νήσον
και εκείνην της Ιθάκης χρόνους τινας, τώ 1795 μετέβη εις
Θεσσαλονίκην της Μακεδονίας, όπου μετερχόμενος το ίδιόν

του επάγγελμα και φημιζόμενος ως έμπειρος ιατρός έλαβεν
αφορμήν να δειχθή προς τούτοις και άνθρωπος στολισμένος
με φιλογενή αισθήματα και θερμόν ζήλον διά την διάδοσιν
επωφελών γνώσεων εις το έθνος.

Παρατηρήσας ο ένδοξος συμπολίτης μας Ασάνης ότι εις
τα σχολεία της τότε αναξιοπασχούσης Ελλάδος έλειπον τα
αναγκαιότερα της μαθηματικής μέρη, και ότι αι παραδιδό
μεναι μικραί και περιωρισμέναι γνώσεις εδιδάσκοντο με
σκοτεινόν και αμέθοδον τρόπον ησθάνθη εις την φιλογενή
καρδίαν του, όσην λύπην έπρεπε να δοκιμάση κάθε ευαίσθη

τος και ειδήμων ομογενής βλέπων την ποτέ μητέρα των
φώτων και των μεγαλητέρων της αρχαιότητος μηχανικών,
στερουμένην και αυτών των στοιχείων της επιστήμης. Ωθού
μενος λοιπόν από τον έρωτα της πατρίδος απεφάσισε ν' α

φιερώση τον εναπομένοντα ολίγον προς αυτόν καιρόν, από
τας ιατρικας ασχολίας του, εις την διάδοσιν τών χρησιμω
τέρων κλάδων της επιστήμης με τας των νεωτέρων θεωρίας,
και να εισάξη εις τας ελληνικάς σχολας την ευρωπαϊκήν μέθο
δον της διδασκαλίας. Βλέπων όμως ότι τα

χρέη του

ιδίου του

επαγγέλματος δεν εσυγχώρουν προς αυτόν να διδάξη ο ίδιος
την ελληνικήν νεολαίαν έκρινεν ότι ο ταχύτερος και καταλ

ληλότερος δρόμος, δί ού εδύνατο να φθάση εις τον αξιέπαινον
σκοπόν του, ήτον το να καταστήση μάλλον ειδήμονας των
μαθηματικών γνώσεων τους αρχιδιδασκάλους των καταστη
μάτων και τους βουλομένους των Ιερωμένων, εκ των οποίων
έθεώρει πολλούς προστατεύοντας της παιδείας τα καθιδρύματα
και πνέοντας φιλομάθειαν.
-

"Οθεν μεταφράσας εις την νεοελληνικήν γλώσσαν τα ευ
μεθοδέστερα μαθηματικά συγγράμματα και κοινοποιήσας
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τον φιλογενή του σκοπον εύρεν έτοιμον εις τούτο τον της Θεσ
σαλονίκης αρχιδιδάσκαλον Ιωνάν τον Σπαρμιώτην και προς
τον οποίον εδίδαξε την Αλγεβραν του Γάλλου δε -λα-Καϊλ

λου πλουτισμένην παρ αυτού με πληθυν γνώσεων και ανα
πτύξεων αναλυτικών και Εκ των φυσικών επιστημών (λέ
ο γει ο πολυμαθής Κούμας) έλειπεν έως τώρα η τελειοτέρα
» Αλγεβρα, ώς έπαρατηρήσαμεν αρχήτερα. Την έλλειψιν

» ταύτην

ήσθάνοντο οι μαθηταί του Πεζάρου. Εις εξ αυτών,

ο Ιωνάς ιερομόναχος, διδάσκαλος ών του της Θεσσαλονίκης

ν» σχολείου, εύρηκεν εκεί άνδρα Κεφαλλήνα, τρίβωνα των
» μαθηματικών γνώσεων, τον ιατρόν Σπυρίδωνα Ασάνην,
» μαθητήν των ιταλικών πανεπιστημίων. Τούτον επαρακά
ο λεσε να τον διδάξη την "Αλγεβραν εμετάφρασαν κοινώς
» εκ του λατινικού εις γλώσσαν ελληνικήν του Γάλλου Καϊλ

» λου την Αλγεβραν (1) ο Ασάνης την ανεπλήρωσε με
» πoλλoτάτας επωφελείς γνώσεις της αναλύσεως, και ούτως
ο εφάνη δια των τύπων (Βενετία 1797) το πρώτον αλγε
» βραϊκόν σύγγραμμα εις το γένος (2) ».

Κατά το 1799 προσκαλεσθείς ο Ασάνης εις τα Αμπελά
κια της Θεσσαλίας ως ιατρός και διατηρών, πάντοτε θερ
μόν τον υπέρ της πατρίδος έρωτα εδίδαξεν εκεί προς τους
αρχιδιδασκάλους και φίλους του Κωνσταντίνον Κούμαν, Γρη

γόριον Κωνσταντάν, Παπά Αργύρην, και προς τους φιλο
μούσους Δεσπότας Πλαταμώνος, Τρικάλων, και Δημητριάδος,

εκτός της Αλγέβρης του Καϊλλου, την Τριγωνομετρίαν του
λ
-->

(1) Ηπατήθη ο ιστορικός Κούμας ως προς την μετάφρασιν της Αλγε
βρης. Κατά τας ειδήσεις τας οποίας ευηρεστήθη να με πέμψη ο πεπαι
δευμένος ιατρός Ιωάννης Ασάνης υίος του ενδόξου τούτου συμπολίτου
μας, ο Σπυρίδων Ασάνης μετέφρασε μόνος του την Αλγεβραν εις την νεοελ

ληνικήν, ο δε Ιωνάς ακολουθών την μεμπτήν της εποχής του συνήθειαν
ηθέλησε να την εκδώση εις την παλαιάν . Αλλ' ο κακός ελληνισμός αυ

του, και τα πολλά τυπογραφικά λάθη έβλαψαν πολύ την αξίαν του συγ
γραμματος και τους κόπους του Ασανη, δια το οποίον μέμφεται δικαίως
ο υιός αυτού την σχολαστικότητα του Ιωνά ,
. (2) Ιστορ, Τόμ. ΙΒ'. σελ. 573.
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Τοάλδου, και τας κωφικας τομάς του Γραντης. » Ο Κού

» μας (λέγει ο αυτός ιστορικός) μή ευχαριστηθείς εις την
» ζωήν των υπουργούντων

ηγεμόνας επέστρεψε, κατά το

και αυτό έτος εις την πατρίδα του με σκοπόν να περιπατήση
και τα ίχνη του θαυμαστού διδασκάλου του, Μετ' ολίγον εφάνη
» ή Αλγεβρα του Καϊλλίου εις φώς, και ο μεταφραστής αυ
•» της Ασάνης εκαλέσθη ιατρός της τότε ακμαζούσης κωμο
» πόλως Αμπελακίων, "Ο Κούμας προσέτρεξεν εις τον άνδρα,

» τόν, οικειώθη και έβοηθήθη υπ' αυτού να καταλάβη την
» βίβλον εκείνην, . . . . . . . . . . . . . . . . . Το θέρος 1800 μετέβη

» εις αμπελάκια διά να εύρη παραμυθίαν μεταξύ των φίλων
του Ασάνους και Γρηγορίου, Κωνσταντά, και εις δίμηνον
ο διάστημα συμμετέφρασε μετά του πρώτου τας κωνικάς το
» μας του Καϊλλίου (1), και εκ του δευτέρου παρέλαβε χει
» ρόγραφον θεωρίαν σύντομου της Γεωγραφίας, και επέστρε
» ψεν εις το σχολείον του. Την πρώτην πραγματείαν συντάξας
και έπειτα εις το ελληνικόν έστειλεν εις τους τύπους της Βιέν
» νης, όπου εξεδόθη το 1803 έτος. Επλούτισε λοιπόν το
ο σχολείον του με νέας έτι μαθηματικας γνώσεις (2) »,
Καταστήσας λοιπόν ειδημονεστάτους των μαθηματικών

γνώσεων τους διευθύνοντας πολλά της αρκτικής Ελλάδος σχο
λεία, και διαδώσας ούτω εις το έθνος τους κλάδους εκείνους

της επιστήμης, οίτινες ήσαν απαραιτήτως αναγκαίοι εις την
προπαρασκευαστικήν σπουδήν και ήνοιγον την είσοδον εις

την ακριβή κατάληψιν των φυσικοχημικών γνώσεων, έχει

την δόξαν ο Κεφαλλήν Ασάνης ότι πρώτος εισηξεν εις την
Ι

(1) Ενώ ο Ασάνης εδίδαξεν, ως είρηται, τας κωνικάς τoμας του
Γράντης, κατ' αίτησιν του Κούμα μετέφρασε και εδίδαξε προς αυτόν και

τας του Καϊλλου πραγματευομένας το αντικείμενον αναλυτικώς, προς σύγ
κρισιν εκείνων του Γράντης, εις τας οποίας θεωρείται συνθετικώς. Η

συνεργασία του Κούμα εις την μετάφρασιν εννοητέα, (καθώς ίδιος εξηγείται
μετ' ολίγον) ώς ή εκ του γραικικου εις την παλαιάν ελληνικήν μεταφορά, διότι
η τότε άτοπος επικρατούσα ιδέα παρέσυρε και τον ίδιον τούτον ιστορικόν
να θεωρη ότι αι επιστημαι πρέπει να διδάσκωνται ελληνιστί .
(2) αυτόθι σελ. 584, και 585.
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Ελλάδα την παρά των νεωτέρων εφευρεθείσαν αναλυτικήν μέ
θοδον, και σχηματίσας, ούτως ειπείν, τόσας εστίας, εκοινο
ποίησε τάχιστα εις το γένος ιδέας ευκρινείς της μαθηματι
κής (1). Ητον δε αξιοθέατον φαινόμενου και δείγμα λαμ
προν της ελαστικότητος του ελληνικού νοός να βλέπη τις την
νεολαίαν της Θεσσαλίας και Μακεδονίας εις την αρχήν του
δεκάτου εννάτου αιώνος κάτοχον των αλγεβραϊκών γνώσεων,
και παίζουσαν με τας κωνικας τομάς.
-

Αναχωρήσας κατά το 1804 εκ Θεσσαλίας μετέβη εις
Κωνσταντινούπολιν, όπου μετερχόμενος μετ' ευφημίας τον ια
τρον και διαδοθείσης της φήμης του, επροσκαλέσθη, τώ 1811,
ώς αρχιατρός παρά του ηγεμόνος της Μολδαυίας Αλεξάνδρου
Καλλημάχη, μετα του οποίου διέμεινεν εις Ιάσιον πέντε έτη
τιμώμενος υπό των αυλικών δια την βάσιμον και εκτεταμέ
νην παιδείαν του. Μετά την παρέλευσιν της πενταετίας επι
στρέψας πάλιν εις Κωνσταντινούπολιν και θελγόμενος από
την φυσικήν της τερπνοτάτης εκείνης θέσεως καλλονήν, και
από την καθ' ημέραν αυξανομένην υπόληψίν του απεφάσισε

να διαμείνη εκεί μετερχόμενος την επιστήμην του . Πρόθυμος
όμως πάντοτε εις το να κοινοποιήση προς τους ομογενείς
του τους υψηλοτέρους της μαθηματικής κλάδους επεχειρίσθη
και την επίπονον μετάφρασιν του μεγάλου συγγράμματος
του ολοκληρωτικού και διαφορικού υπολογισμού (Calcolo in
tegrale e differenziale) του Εουλέρου αλλ' είναι λύπης άξιον

ότι αι ιατρικαι ασχολία του πληθυνόμενα δεν τον άφησαν

να φέρη εις τέλος έργον τόσον επωφελές δια την εποχήν ε
κεινην.

(1) Τας μαρτυρίας ταύτας του Κούμα και την πραγματικήν ωφέλειαν
εις το έθνος παρα του ημετέρου Ασάνη, εαν ενθυμήτο ο κύριος Ρίζος

γράφων την περί της νέας φιλολογίας πραγματείαν του, ήθελεν

αποδώσει

προς αυτόν τον χρεωστούμενον έπαινον ως πρώτον εισαξαντα εις την Ελ
λάδα την νέαν αναλυτικήν μέθοδον, και αφιερώσαντα τον καιρόν της

ανέ

σεώς του εις άμισθον διδασκαλίαν και διάδοσιν επωφελεστάτων γεώσεων.
Αποδοτέα όμως η σιωπή του πεπαιδευμένου ομογενούς μας, ή εις άγνοιαν
των πραγμάτων, ή εις τας περιστάσεις καθ' ας συνέγραψε.
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Εις τα έσχατα της ηλικίας του συνέγραψε και εν αρχαιο
λογικόν πονημάτιον της μικράς Ασίας προσηλώσας εξόχως
την προσοχήν του εις την περί Βιθυνίας αρχαιολογικήν έ
ρευναν. Διατρίβων λοιπόν σταθερώς εις Κωνσταντινούπολιν
και καταγινόμενος ακουράστως εις επωφελή αντικείμενα α
πέθανεν εκεί βαθύγηρος κατά το 1836, αφήσας εις όλους

τους αυτόθι πεπαιδευμένους ευρωπαίους και τους προύχοντας
των διαφόρων κατοικούντων εθνών βαθείαν εντύπωσιν της

αξίας του. "Οσον δε ο ένδοξος ούτος συμπολίτης μας έφαί
νετο αξιότιμος παρά πάσι δια την παιδείαν του, τοσούτον
εκρίνετο αξιοσέβαστος δια το ηθικόν του χαρακτήρος του και
την ευγένειαν των αισθημάτων. Εδείχθη πάντοτε υπό των
πραγμάτων μεγαλοπρεπής εις τα φρονήματα, πολίτης τίμιος,
φιλογενής, και σταθερός εις τας αρχάς του. Επίμων εις τας

ιδέας του διετήρησε μέχρι τέλους τον αριστοκρατικόν του χα
ρακτήρα, προς ον έκλινεν εκ νεαράς, ηλικίας, και εκαυχάτο
μεγάλως δια την ελληνικήν του καταγωγήν.
Εκ των μεταφράσεων του, εξεδόθη η μεν άλγεβρα του
πολλών ιδικών του αναπτύξεων εν Βενετία το
1797, ως προείρηται, υπό του μαθητου του Ιωνά του Καμα
ριώτου με κακόν του εκδότου ελληνισμόν. Αι κωνικαί τομαι
του Γράντης ετυπώθησαν εν Βιέννη με καλήν ελληνικήν
φράσιν υπό του ετέρου μαθητού του Γρηγορίου Κωνσταντά
του Μιλιώτου, και εκείνα του Καϊλλου εξεδόθησαν αυτόθι
τώ 1803 υπό του άλλου μαθητού του Κούμα. Σώζονται δε

καλού Άιά

εισέτι ανέκδοτοι, δια τον άωρον θάνατον του ρηθέντος Ιωνά,

όστις είχεν επιχειρισθή την τύπωσιν όλης της σειράς, ή Γεω
μετρία και Τριγωνομετρία του Τοάλδου.
Εκ των συγγραμμάτων του εξεδόθη μόνον παρα τω λογίω
Ερμή ή προς τον Θεόδωρον Νέγρην επιστολή του περί του
τραγικού θανάτου του Κ. Μαρίνου Χαρβούρη, εις ήν, ως
σύγχρονος και αυτόπτης των πραγμάτων, δηγούμενος το με
γαλόσκοπον του αγχινους-άτου εκείνου ανδρός, αποδεικνύει, ως
αγαθός και τίμιος πατριώτης, την μιαιφονίαν έργον της προς
την διαρπαγήν επιθυμίας των Λακώνων, και επομένως α
μετόχους του ανοσιουργήματος τας υπό των εμπαθών, ή των
αγνωούντων την αλήθειαν, εγκαλουμένας της πατρίδος οι
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κογενείας. Είναι δε ανέκδοτος ή περι μικράς Ασίας αρ
χαιολογία του, την οποίαν διασώζει ο πεπαιδευμένος υιός του
Δόκτωρ Ιωάννης Ασάνης (1).
(1) Μυρίας όσας τας χαριτας ομολογώ προς τον αγαθόν τούτον συμ
πολίτη μας δια τας οποίας ευηρέστήθη να με χορηγήση ειδήσεις περί του
ενδοξου πατρός του και με χαραν αναγγέλλω ότι, κληρονόμος των φιλογε

νων αισθημάτων εκείνου και κεκοσμημένος με την παιδείαν, εξέδωκε και
ούτος εν Κωνσταντινουπόλει τώ 1841 μίαν αξιόλογον μετέφρασιν της δια

τριβής του προφέσορος Πέτρου Ρουβίνου » Πε ρ ι τ ο υ αρ μ ο δι ω τ έ
» ρου τρόπου, του να ε μ π ο δίζω ν τ α ι α ι υ π ο στρo φ α ι των
» π ε ρ ι ο δι κ ώ ν πυρ ε τ ώ ν, α φ ο υ ή δ η κ ο π ω σ ι δ ι α τής κ ί
« ν α ς ». Αφιερόνων αυτήν εις το νεοσύστατον των Αθηνών Ιατροσυνέ

δριον, μεταχειρίζεται εν γένει ύφος εύληπτον και πολλα φυσικόν. Εύχομαι
δε να καταγίνη και εις άλλο τί γενναιότερον δια να διατηρήση την πα
τρικήν του υπόληψιν, και να δώση μεγαλήτερα της αξίας του δείγματα.

θ
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ΦΑΡΑΝΔΟΣ ΧΟΥΔΑΣ.

ΦΑΡΑΝΔΟΣ ΧΟΙΔΑΣ Ιατρoφιλολόγος, γνωστός προς
ημάς δια την πολυμάθειαν και τον πατριωτικόν του ζήλον

εις την διάδοσιν της παιδείας, εγεννήθη περί τα μέσα της
ΙΗ' εκατονταετηρίδος υπό Δημητρίου Χοϊδά. Ανήκων ο
ένδοξος ούτος συμπολίτης μας εις οικογένειαν, ήτις έδωκε

πάντοτε περικλεείς νομοδιδάκτορας και εμπείρους ιατρούς,
και εξ ης έλαβεν ή πατρις τον σεβάσμιον Μητροπολίτην
Παίσιoν τον Χοϊδάν, του οποίου η ευαγγελική πολιτεία
και η παραδειγματική αρετή άφηκε προς το ποίμνιόν του
εντύπωσιν βαθείαν, έμελλε ν' ακολουθήση τα ίχνη των προ
γόνων του, και μάλιστα των δύω του αδελφών, του δόκτο
ρος Ιωάννου και Στεφάνου, εξ ών ο μεν διέπρεψεν εις την
νομικήν θαυμαζόμενος δια την φυσικήν ευγλωττίαν του και
πολυμάθειαν, ο δε έφημίσθη ως έξοχος ιατρός. Η φύσις ό
μως, ήτις είχε στολίσει τον νέον Φαράνδον με πολλά ψυχικά
και σωματικα δώρα, τον επροδιάθεσεν εις την ρητορείαν
του άμβωνος και παιδιόθεν τον παρέσταινε κλίνοντα εις τας
θεολογικάς ερεύνας. Ακολουθών ο πατήρ του μέχρι τινος την
φυσικήν του νέου βοπήν έπεμψεν αυτόν δωδεκαετή όντα εις

το εν Ρώμη ελληνικόν γυμνάσιον, όπου είχον λάβει την
πρώτην ανατροφήν των και οι δύω ρηθέντες αδελφοί τους

Το ελληνικόν τούτο κατάστημα σχηματισθεν εν Ρώμη
δια συνεργείας του πεπαιδευμένου Ιωάννου Λασκάρεως προς
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ανατροφήν των αθλίων εκείνων ελληνοπαίδων, οίτινες ευρίσ
κοντο εις την ξένην γην ώς τόσα ελεεινα λείψανα του πολυ
δακρύτου ναυαγίου της Ελλάδος, και προστατευθεν υπό του
φιλομούσου Πάπα Λέοντος δεκάτου (1), έδωκε, κατά δια

φόρους εποχας, άνδρας πολυμαθείς (2). Εις το γυμνάσιον
τούτο σπουδάσας δέκα έτη ο νέος Χοϊδάς επέδωκεν εις πολλα

ήδη μαθημάτων, εξαιρέτως δε εις την θεολογικήν επιστήμην
και εις τας φυσικομαθηματικας γνώσεις. Διατηρών την ιδέαν
ν' ακολουθήση το εκκλησιαστικόν στάδιον επέστρεψεν εις την
πατρίδα, το εικοστον δεύτερον έτος της ηλικίας του, ενδεδυ
μένος ιερατικόν φόρεμα. Ενταύθα δε, την μεγάλην παρασ
κευήν, εξεφώνησε πολυμαθέστατον λόγον των σωτηρίων πα
θών, εις τον οποίον έθαυμάσθη υπό των ειδημόνων ή φυσική
ευγλωττία του Φαράνδου, ή ευκρίνεια των ιδεών, και η
δύναμις του συλλογίζεσθαι (3).
"Εχων εκ φύσεως καρδίαν ευαίσθητον εις νο κοινόν όφελος
και πνέων ζήλου διά την διάδοσιν των φώτων εις τους ι
δίους του συμπολίτας έκλεξε τους ευφυεστέρους νέους προς
τους οποίους παρέδιδεν αμισθί διάφορα είδη μαθημάτων δια
δύο ολοκλήρους χρόνους (4). "Οθεν η γλυκύτης του χαρα
-

κτήρος,

ή

αγαθότης της ψυχής,

τό

ευγενές των αισθημάτων,

το εύσχημάτιστον του σώματος, και η ιλαρότης του προσώ
που, εις το οποίον εφαίνοντο ζωγραφισμένα της καρδίας του
τα σπάνια προτερήματα, ήνωμένα όλα ταύτα με την φαινο
μένην του πολυμάθειαν, και με αφιλόκερδον διάθεσιν εβε
βαίoναν ότι εις τον Φαράνδον θέλει ανανεωθή η φήμη της αρε
της του Παϊσίου Χοϊδά, και ότι ο θρόνος της Κεφαλληνίας

θέλει μίαν ημέραν λαμπρυνθή με ένδοξον Μητροπολίτην.
"

(1) "Ορα λεξικόν Δανιήλ Μάγνητος εις το όνομα Ιωάν. Αασκαρις.
(2) Βλέπε ελληνομνήμονος φυλλάδιον Δ'. σελ. 231, όπου ο πολυμαθής
Μουστοξύδης δίδει πολλας και αξιολόγους ιδέας περί του γυμνασίου, και
περί τινων ενδόξων μαθητών εξελθόντων εξ εκείνου .
-

(3) "Ορα επιτάφιον λόγον του Χοϊδά εκφωνηθέντα υπό του Ιεροδιδασ
κάλου Ποβερέτου, και εκδοθέντα παρ αυτού εν Κερκύρα κατά το 1827.
(4) Αυτοθι Σελ. 7.
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Οσάκις όμως των γεννητόρων αι θελήσεις αντιβαίνουσιν
εις τους προσδιορισμούς της φύσεως, διά τινας σφαλεράς ι
δέας, εμποδίζουσι τα καλά. Ο πατήρ του αγαθού τούτου
συμπολίτου μας, είτε κινούμενος από την φήμην των δύο του

πρώτων υιών, είτε αναγκασθείς από άλλους τινάς λόγους
αγνώστους, παρέστησεν εις τον νέον ότι τον επεθύμει μάλλον
ιατρόν, παρα ιερέα (1).
. .. . . .
Με λύπην του ήκουσε την αλλαγήν του σταδίου του, αλλά
γνωρίζων, ως αληθής πεπαιδευμένος, την ιερότητα του χρέους
της υποταγής εις των γονέων την θέλησιν, υπένδωσεν εις την
επιθυμίαν του πατρός και σταλείς παρ αυτού μετέβη εις το
του Παταυίου πανεπιστήμιον δια να ακούση τα της ιατρικής
μαθήματα. Δαπανήσας αυτόθι πέντε έτη εις την θεωρητικήν
σπουδήν και εις την πρακτικήν εφαρμογήν της ιπποκρατικής
διδασκαλίας, και λαβων τον του ιατροδιδάκτορος στέφανον
επέστρεψεν εις την πατρίδα, όπου δεν έβράδυνε να δώση
λαμπρότερα δείγματα του πατριωτικού του ζήλου και της α
φιλοκερδούς και φιλανθρώπου διαθέσεώς του.
Αι ευεργετικαί ψυχαι είναι ώς τόσοι "Ηλιοι εις την αν
θρωπίνην κοινωνίαν, αίτινες, δια των αγοθοεργιών των, δια
σκεδάζουσιν εν μέρει και λαμπρύνουσι την λυπηραν όψιν
υπό την οποίαν παρρησιάζει τον ανθρώπινον βίον ο εγωϊσ
μός, ή αυτοφιλαυτία, και η ιδιωφέλεια. Θεωρούσι τα φυσι
κάτων και ηθικά προτερήματα ως κτήματα κοινά, Η λέξις
πατρις, πλησίον, κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν χρέος, δεν είναι εις
τας ευγενείς ψυχάς λέξεις αδιάφοροι, ή όργανα επιτυχίας,

πορισμού, υψώσεων, και δόξης είναι ιδέαι ιεραι, διά την
εκτέλεσιν των οποίων εκείναι είναι πάντοτε έτοιμα να πα

ραβλέπωσι κάθε ατομικόν των συμφέρον και ν' αφιερόνωσιν
έατας ευχαρίστως εις την κατόρθωσιν του κοινού καλού.
Τοιαύτην κοινωφελή διάθεσιν έδειξε τωόντι ο ένδοξος
συμπολίτης μας Χοϊδάς. Επιστρέψας εκ Παταυίου ήρχισε
να μετέρχηται, και μετήλθε δια βίου, την ιατρικήν αμισθί,
χορηγών ενίοτε και τα μέσα προς τους πάσχοντας ενδεείς.
(1) Αυτόθι Σελ. 8.
24
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Επιθυμών δε να γείνη κοινωφελέστερος αφιέρωσεν ώρας
τινάς της ημέρας, εις ας συνάζων εις το σπουδαστήριόν του
τους ιερείς και αναγνώστας, οίτινες επεθύμουν να γνω

ρίσωσι τα χρέη του υψηλού επαγγέλματός των, και, διά
του φωτισμού της παιδείας, να γείνωσιν αληθείς ποιμένες

των λογικών προβάτων, εδίδασκεν εις αυτους δωρεάν διά
φορα είδη μαθημάτων, κατά την ιδίαν των χρείαν και κλί
σιν. Παρατηρήσας εις τινας εξ αυτών φυσικήν ετοιμότητα

εις την ιεράν εύγλωττίαν, αφού τους προητοίμασε με τας α
ναγκαίας επιστημονικάς γνώσεις, τους ανέδειξεν εντέλει α
ξίους κήρυκας του θείου λόγου. Εκ τούτων δε αρκούμαι να

αναφέρω τον εύγλωττον ιεροδιδάσκαλον Ποβερέτον, περί ου
θέλω διαλάβει ιδιαιτέρως, και τον ενάρετον και γλυκύν το
ήθος και την διδασκαλίαν Λαγκούσην .
Περί ταύτης της αγαθοεργίας του Φαράνδου αναφέρων ο

ρηθείς μαθητής του Ποβερέτος εις τον επιτάφιον λόγον του
λέγει: » Ούτε είναι τινας, όπου να εγεύθη τα γλυκύτατα
» νάματα της πολυχεύμονος εκείνης πηγής, και να μην έ
» καμε αληθινόν και τέλειον καρπόν. Εστάθηκαν ωσαύτως
» και διάφοροι ιερείς, όπου έφωτίσθηκαν παρ αυτού εις την
τ, φιλοσοφίαν, και μάλιστα εις την Θεολογίαν, και εις τας
και διδασκαλίας και ερμηνείας της ιεροκηρύξεως. Ανάμεσα εις
και τους άλλους τολμώ να επαριθμήσω και τον εαυτόν μου,

» όστις αναγνωρίζω, ό,τι ολίγον ήξεύρω, από την σοφίαν
» και αγαθότητά του (1) ν.

-

-

Διά να εκτιμήση τις αξίως την επαινετήν ταύτην πράξιν
του αγαθού συμπολίτου μας αρκεί να αναφέρη εις τον νούν
του την επιρροήν της θρησκείας εις τον εξευγενισμόν των
ηθών, τα ευτυχή επακόλουθα της ορθής ανατροφής και εκ
παιδεύσεως των διδασκάλων του λαού, οποίοι είναι οι ιερείς,

και την ταχύτητα της διαδόσεως των φώτων, όταν οι εμ
πιστευόμενοι την πρώτην ευπαίδευσιν της νεολαίας έχωσι τον
νούν και την καρδίαν μορφωμένα και στηριγμένα εις αλη

θείς αρχάς. "Οτι δε οι παρα του Χοϊδά μορφωθέντες Ιε
(1) Σελ. 9.
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ρείς εδείχθησαν επίσης ζηλωταί του κοινού καλούς και ενερ
γηται αξιεπαίνων έργων, θέλει βεβαιώσει τους μεν αναγνώ
στας ή βιογραφία του προρρηθέντος μαθητού του, τους δε ε
μους συμπολίτας ή ανάμνησις της ευαγγελικής ζωής των
ιεροδιδασκάλων Ποβαρέτου και Λαγκούση (1), και του προ
ολίγου αποθανόντος σεβασμίου ιερέως Σπυρίδωνος Κατσαίτου.
Νυμφευθείς ο πολυμαθής Φαράνδος ενάρετον και, ως αυ
τός, φιλόπτωχον σύζυγoν ετεκνοποίησεν εξ αυτής υιούς και
θυγατέρας. Μέλλων δε να προετοιμάση τον πρώτον των υιών

(1) Μη έχων ύλην βιογραφίας του ιεροκήρυκος Λαγκούση κρίνω απα
ραίτητον χρέος μου να σημειώσω ότι ο τωόντι σεβάσμιος ουτος "Ιερεύς
προικισμένος από τήν φύσιν με χαριέστατον και λαμπροφανή μορφήν, με
δείγματα φιλαγάθου και ειλικρινούς καρδίας, και με ευφράδειάν φαινομέ
νην μεν απλήν, αλλά πλήρη δυναμεως καταπειστικής, και γλυκύτητος, έ
δείχθη, εφ' όρους ζωής του, ζηλωτής απαδός του ευαγγελίου ενέργω και
λόγω. Διδάσκων, αμισθί την νεολαίαν και κηρύττων πάντοτε τον θείον
λόγον χωρίς σκοπόν απολαυής, ήρπασε προς τούτοις πολλας αθώας πτω
χας παρθένους από τους όνυχας της ατιμίας συνάζων εκ των πλουσίων
τας αναγκαίας προίκας των. Έδιδεν αμέσως εις ελεημοσύνην, όσα απολαμ
βανεν εφημερεύων, και ών της ειρήνης εισηγητής έτρεχεν ετοίμως όπου
ήκουε ταραγμένην την αρμονίαν των οικογενειών και του πλησίον. Μαθη

τεύσας καιρον τινα προς αυτόν, ενώ είμαι μάρτυς, μετά πολλών συμπολιτών
μου, της φιλοπτωχίας του, ήκουσα πολλακις παρά πολλών, » ότι μαχομέ
» νων, εις τας της διχονοίας εκείνας εποχας, δύω χωρίων της Παλαίας
» μετέβη αμέσως εκεί ο φιλόπατρις ούτος διδάσκαλος εμβαίνει μεταξύ
» των όπλων, παρρησιάζει προς τους μαχομένους την εικόνα του εσταυ
» ρωμένου Σωτήρος, εκπλήττει, διά του σεβασμίου χαρακτήρος του και της
» ευαγγελικής του ευγλωττίας, τους εξηγριωμένους χωρικούς, τους συνάζει

» εις κοινήν Εκκλησίαν και εκφωνήσας προς αυτούς μετά δακρύων λόγου
» δραστήριον, μαλάσσει τόσον τας καρδίας των, ώστε τους κάμνει ν' αφή
» σωσι πάσαν έχθραν και να φιλιωθώσιν ασπαζόμενοι αδελφικώς ». Ιδού
οποία φρονήματα και φιλόθεον ζήλον είχον οι μαθηταί του πολυμαθούς

Φαράνδου ! Ιδού πώς μετεχειρίζοντο οι πρό ημών πεπαιδευμένοι ιερείς το
τάλαντον της παιδείας των. Είθε να αναφέρωσιν αι επερχόμεναι γενεαί,
εκ τών είδη πολλών καλώς ανατραφέντων ιερέων (όχι εις τοιαύτας περι
στάσεις, αλλ' εις άλλας αξιοσημειώτους και απαιτούσας την ιερατικήν φρόνη
φιλσπατρισμού, φιλοθέου ζήλου, και ειρηνοποιού πνέυ

"τ.

ο •

-
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του εις την ιπποκρατικήν σχολήν, εις την οποίαν τον έβλεπε

κλίνοντα, ωφελήθη και εκ της περιστάσεως ταύτης να ευερ
γετήση και άλλους, διότι συναθροίσας όσους των νέων συμ
πολιτών μας επεθύμουν να τρέξωσι το αυτό στάδιον, τους

εδίδασκεν όμου με τον υιόν του τα μαθηματικά, την φυσι
κήν, και όσα άλλα έτεινον εις τον σκοπόν των και έμελλον
να τους ωφελήσωσι μεταβάντας εις τα της Ιταλίας πανεπι

στήμια, και να τους καταστήσωσιν αξίους του τόσον ζηλω
του επαγγέλματος του ιατρού,
Η πείρα βεβαιοί τον καθένα ότι το ύψος των δημοσίων
επαγγελμάτων όμοιάζει με σκοπιας ανεμώδεις εις τας οποίας
δεν δύναται να μείνη επί των αναβαινόντων κανεν πλαστόν
-

σκέπασμα. Εις αυτά ανακαλύπτεται ή φυσική ροπή της καρ
δίας, και ο αληθής χαρακτήρ. Κάθε νούς κούφος αφαρπά
ζεται και θεωρεί με καταφρόνησιν, όσους δεν είναι ανώτε

ροί του εις την αξίαν των θέσεων. Μόνος ο μετριόφρων και
ισχυρός νους μένει ακλόνητος εις τας αρχάς του και θεωρεί
την ανθρωπότητα υπό την όψιν της χρεωστικής αγάπης και
της συμπαθείας εις τας ατελείας της. Το » αρχή άνδρα

δείκνυσι και είναι αξίωμα αναντίρρητον, και αλήθεια μαρ
τυρουμένη από τα πράγματα.
Παράδειγμα εις τούτο ζωηρόν έδωκεν ο πεπαιδευμένος
Χοϊδάς, όστις τιμηθείς παρά της τότε Κυβερνήσεως με όσα
επαγγέλματα εσυγχωρει ν' απολαμβάνωσιν οι επτανήσιοι, ε
δείχθη πάντοτε ακριβής φύλαξ της δικαιοσύνης φυλάττων
όμως την φυσικήν της καρδίας του αγαθότητα και φαινόμε
νος μάλλον ευεργετικός, παρα επίφοβος. Ταύτα κηρύττων εις
τους αυτόπτας και ανθυμουμένους τα πράγματα ο μαθητής
του Ποβερέτος λέγει: Εις τας δημοσίους και κοινάς της πα
και τρίδος υπουργίας όπου του έτυχε να βαστάξη με πόσον

» θάρρος και πίστιν ο λαός δεν επαρρησιάζετο εις αυτόν και
και και πώς ούτος εξηγούσε τας υποθέσεις τας πλέον δυσκόλους
» και σκοτεινάς ακολουθώντας πάντοτε, και με όλην την
και σταθερότητα, την αλήθειαν και τον ορθόν λόγον; Και ήτον
και ποτέ δυνατόν, ότι η απάτη και ο δόλος, με τα οποία ζη
" τούν οι άνθρωποι να εμπερδεύσουν την αλήθειαν, να τον

και απατήση, ή πλανέση; (σελ. 9.)

-

373

Ο αυτός ιεροδιδάσκαλος ομολογεί ότι μεταξύ των άλλων
προτερημάτων της καρδίας του πολυμαθούς Φαράνδου διε

κρίνετο ή αρετή της μετριοφροσύνης και μιάς μεγάλης τα
πεινώσεως. Μακράν από του να κάμνη επίδειξιν της παι
δείας του, και ών άνθρωπος μάλλον δημωτικός εφήρμωζε
πάντοτε τας εκφράσεις του εις την νοητικήν δύναμιν και κα
τάληψιν του συνομιλούντος με αυτόν.

Με τοιαύτα έξοχα και κοινωφελή χαρίσματα φανείς καθ'
όλον το διάστημα της ζωής του ο αγαθός ούτος συμπο
λίτης μας ήτον φυσικόν επόμενον ότι έμελλε να κερδίση όλων
τας καρδίας. Και τωόντι ο Φαράνδος Χοϊδάς ήτον εις την
πόλιν της Παλαίας το αντικείμενον του κοινού σεβασμού

και της αγάπης όλων των συμπολιτών του. "Ων δε πολλά
προβεβηκός εις την ηλικίαν ηναγκάσθη από τινα πτώσιν να
περιωρισθή εντός του σπουδαστηρίου του μέχρι τέλους ζωής
του. Φυλάττων όμως πάντοτε θερμόν τον έρωτα της παιδείας
κατεγίνετο εις μεταφράσεις δοκίμων συγγραφέων της φυσι
κής, και εις πράγματείας διαφόρων σπουδαίων αντικειμένων.
Τοιουτοτρόπως δε διάγων το υπόλοιπον των ημερών του και

υπερβάς τα ογδοήκοντα έτη καθυπεβλήθη εν τέλει εις τον
κοινόν του θανάτου νόμον τώ 1826, συνοδευθείς έως εις τον
τάφον από τα δάκρυα κοινώς όλων των συμπολιτών του,
οίτινες εγνώρισαν προς αυτόν και ομολογούσιν εισέτι παιδείαν
βάσιμον, συνημμένην με φιλοπατρισμόν και έξοχα της καρ
δίας προτερήματα .

-

Κατά τον μαθητήν Του Ποβερέτον, ο Χοϊδάς αφήκε πολλά
χειρόγραφα εις λατινικήν και ελληνικήν γλώσσαν περί δια

φόρων υποθέσεων (σελ. 8). Κατά τας οποίας όμως έλαβον
ειδήσεις, οι ζώντες υιοί του δεν σώζουσιν ειμή μεταφράσεις
τινας εκ της λατινικής εις την ελληνικήν, αφορώσας φυσι
κας θεωρίας. . . .

-

-
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ κ. ΒΑΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΝΗΣ.

"

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κ. ΒΑΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΝΗΣ Ιατρoφιλο
λόγος, γνωστός εις Βουκορέστιον της Βλαχίας, εις την μη
τρόπολιν της Προυσίας, και εις διαφόρους γερμανικας ε
παρχίας δια τα πολυμαθήτου συγγράμματα, εγεννήθη το 1766
εις Ληξούριον της Κεφαλληνίας, από τιμίαν τινά οικογένειαν
τεχνητών. Η φυσική ευφυΐα και η ετοιμότης εις το μανθά
νειν, ήτις εφαίνετο παιδιόθεν εις αυτόν, παρεκίνησαν τους
γονείς του να τον προσδιωρίσωσι μάλλον εις την σπουδήν,
παρα εις την ιδίαν των τέχνην. Βλέποντες όμως ότι το πε
ριωρισμένον των περιστάσεων των δεν ήθελε συγχωρήσει προς
αυτούς να τον δώσουν ανατροφήν τοιαύτην οποίαν απαιτούσεν
ή φαινομένη του αγχίνοια, έκριναν εύλογον να τον καθιε
ρώσωσιν εις τον κλήρον. Οι καρποί του φιλοπατρισμού του

ενδόξου συμπολίτου μας Δαμωδού πολλαπλασιασθέντες ωφέ
λησαν μεγάλως την μερικήν και την γενικήν μας πατρίδα
διότι, εκτός των πεπαιδευμένων μαθητών του, περί ών ανέφε
ρον προλαβόντως, και οίτινες διασπαρέντες εις διάφορα της
Ελλάδος μέρη διέδον τον φωτισμόν, άλλοι εξ αυτών ακο
λουθούντες τα ίχνη του διδασκάλου των έμειναν εις την νή
σον και απέβησαν έμπειροι της νεολαίας μας καθηγηταί.
Εις τούτων ήτον ο πεπαιδευμένος Αντώνιος Μοσχόπουλος,
εξάδελφος του εναρέτου Μιχαήλ, όστις διδαχθείς παρά του
Δαμωδου και υιοθετίσας τας αρχάς του ήνοιξε και αυτός
ζ"
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την σχολήν του εις το χωρίον Χαβριάτα, όπου επέμφθη υπό
των γονέων του και ο νέος Γρηγορίνης.
Με ταχίστην πρόοδον διέτρεξε την σειραν των μαθημά
"

,

των του Μοσχοπούλου και ήδη είχεν ανάγκην μεγαλητέρων
γνώσεων, αλλ' αι περιστάσεις αντέτεινον εις την περαιτέρω
πρόοδον του. Φαινόμενον σταθερον και δυσεξήγητον θεωρείται
εις όλους τους αιώνας και εις όλας τας γενεάς των ανθρώ
πων, ότι πολλάκις τα δώρα της φύσεως είναι εις αντιπεπον
θότα λόγον με τα απαιτούμενα τυχηρά μέσα. Συχνάκις πέ

νητες άνθρωποι έχουσιν αφθονίαν νοητικών χαρισμάτων, ενώ
είναι στερημένοι των τοιούτων πολλοί μεγαλόπλουτοι. Το
περίεργον τούτο φαινόμενου, είτε θεωρηθή ως αποτέλεσμα της

γεννικής ισορροπίας, την οποίαν ή φύσις επιζητεί, κατα τους
αμεταβλήτους νόμους της κοινής δικαιοσύνης, είτε εκπηγά

ζει από την επιρροήν της ανατροφής εις την εκτύλιξιν των
οργάνων, εξ ών κρέμαται η ευαισθησία και η επιτήδειος εκ
τέλεσις των ψυχικών ενεργειών, εμποδίζει όμως ενίοτε την
τελειοποίησιν ενός αξίου νοός. Αλλ' επίσης παρατηρείται ότι

ο ευφυής άνθρωπος προσβάλλων θαρραλέως τας εναντίας πε
ριστάσεις γίνεται ο ίδιος δημιουργός της τύχης του και επι
μένων εις την πάλην επιτυχαίνει το βραβείον της νίκης.
Παράδειγμα ζωηρόν μάς δίδει εις τούτο ο νέος Γρηγορί
νης, όστις χρεωστεί εις την επίμονον προσπάθειάν του την
νοητικήν του εκπαίδευσιν. Βλέπων ότι εκ μέρους των γονέων
του δεν ήτον ουδεμία ελπις να εξακολουθήση την ήδη παρ αυ
του αγαπηθείσαν παιδείαν, και ακούων ότι εις το όρος του

Α'θωνος και εις διάφορα της Ελλάδος μέρη ήσαν ανθηρα
καταστήματα εσκέπτετο πώς να μεταβή εις εν εξ εκείνων.
Ματαίως οι γονείς του επροσπάθουν να τον καταπείσωσιν εις
την εξακολούθησιν του εκκλησιαστικού σταδίου, διότι, ή ως

μη κλίνων εκ φύσεως εις αυτό, ή ωθούμενος από εσωτερικόν
πόθον εις την σπουδήν, δεν εσυλλογίζετο άλλο, παρά την εκ
της πατρίδος αναχώρησίν του. Η απόφασις του συμπολίτου

μας ιερέως Ξυδιά του να μεταβή εις τον "Αθωνα, δια ν'
αφιερώση εαυτόν εις τον μοναστικόν βίον, έδωκε προς αυτόν
ελπίδα επιτυχίας, αλλ' εις τα πρώτα του βήματα τον παρου
σιάζεται νέον πρόσκωμα το οποίον όμως έδυνήθη ευτόλμως
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να το νικήση. Διότι παρακινηθείς ο βηθείς ιερεύς από τον
θερμόν ζήλον του νέου δια την παιδείαν, έλαβεν αυτόν,
ακόντων των γονέων του, μεταμεληθείς όμως έπειτα τον εγ

κατέλειψεν εις την νήσον της "Υδρας δια να μεταβή πάλιν
εις την πατρίδα. Το πολλά νεαρόν της ηλικίας, ή στέρησις

των μέσων του ζην, και η εύρεσις εις ξένον και άσχετον
τόπον ήθελαν αψυχήσει βέβαια άλλον τινα, αλλ' ο Γρηγορί
νης παρουσιασθείς θαρραλέως εις τους προύχοντας της νήσου
παρέστησε τόσον ζωηρώς τον σκοπόν της φυγής του εκ Κε
φαλληνίας και τον θερμόν της καρδίας του έρωτα προς την
μάθησιν ώστε παρεκίνησε τους Υδραίους να τον στείλωσι

με ίδιά των έξοδα εις Σμύρνην, και να τον συστήσωσι προς
τους εκεί φίλους και συμπατριώτας των, δια να τον εμβά
σωσιν ως τρόφιμον της εκεί ακμαζούσης σχολής (1).
Επιτυχών λοιπόν του ποθουμένου αφιερώθη ακουράστως
εις την σπουδήν και με κοινόν των διδασκάλων έπαινον και

απολαυήν αλλεπαλλήλων βραβείων ο νέος Κεφαλλην διεκρί
νετο ματαξύ των πολυαρίθμων συμμαθητών του. Προδιδαχθείς
ακριβώς την ελληνικήν γλώσσαν εν Κεφαλληνία υπό του Μο
σχοπούλου, και εξακολουθήσας την σπουδήν αυτής εις το εν
Σμύρνη γυμνάσιον απέβη έμπειρος ελληνιστής, αλλ' αισθανό
μενος έξοχόντινα κλίσιν εις την ελληνικήν φιλολογίαν, μετά
την τελείωσιν των μαθημάτων του εις το ρηθέν γυμνάσιον,
επέρασεν εις τό της Πάτμου κατάστημα προς περισσοτέραν
τελειοποίησιν. Ενταύθα επιτυχών τινας ευκαταστάτους μαθη
τας παρέδιδεν ιδιαιτέρως προς αυτούς και εξοικονομών τα
χρειώδη κατεγίνετο υπερμέτρως εις την νοητικήν του εκπαί
δευσιν. Πόσον δε ετίμουν οι της Πάτμου καθηγηται την
πρόοδόν του και το φρόνιμον της διαγωγής του, γίνεται δή
λον δια της ακολούθου πράξεως.
(1) Ο πατριωτικός ζήλος των εμπόρων και των κοινοτήτων εκάστης
μεγαλοπόλεως Ελληνικής, και η μητρική αγάπη της Εκκλησίας, εφροντι
ζον όχι μόνον να ανεγείρωσι καθιδρύματα επιστημών και γραμμάτων προς
διάδοσιν της παιδείας εις το έθνος, αλλ' έχορήγουν προσέτι και τα μέσα

είς προσδιωρισμένον τινά αριθμόν πτωχών νέων, δίδοντες προς αυτούς κα
τάλυμα εντός της σχολής, και όλα τα προς το ζήν αναγκαία . •
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Αι της Κωνσταντινουπόλεως οικογένειαι, αίτινες ελάμβανον
τας ηγεμονείας της Μολδαυίας και Βλαχίας, είτε από φόβου
κινούμεναι να μην φθαρή ή ηθική των ιδίων των τέκνων,

ή προς αποφυγήν των κινδύνων της λοιμώδους ασθενείας,
είτε από ματαιοφροσύνην ωθούμενα δεν έπεμπον τους υιούς
των εις τα κοινά καταστήματα, αλλ' εμίσθωναν εκλεκτούς
διδασκάλους δια να χρησιμεύωσιν ως Μέντορες των νέων
πριγγίπων. Λαβούσα λοιπόν η οικογένεια του Μουρούζη την
της Βλαχίας ηγεμονείαν έγραψε προς τους εν Πάτμω καθη
γητας να στείλωσιν άξιον τινά διδάσκαλον δια την ανα
τροφήν των τέκνων της ως τοιούτος δε ενεκρίθη παρά πάν
των ο ημέτερος Γρηγορίνης, όστις σταλείς εις Κωνσταντινού
πολιν μετέβη μετά του πρίγγιπος εις Βουκορέστιον της
Βλαχίας. Τιμώμενος αυτόθι υπό των αυλικών και απολαμ
βάνων του ηγεμόνος την εύνοιαν προσδιωρίσθη ενταυτό και
δημόσιος καθηγητής των ελληνικών μαθημάτων της κοινής

του Βουκορεστίου σχολής. "Ολα όμως αύται αι τιμαι και η
τρυφή της αυλής δεν έδυνήθησαν να σβύσωσιν από την καρ
δίαν του τον προς την παιδείαν έρωτα. Αυτός εγνώριζε το
άστατον της τύχης των ηγεμόνων, και οικονομών τους ιδίους
μισθούς του εσκέπτετο ν' αφιερώση ακολούθως την νεότητά του
εις το επιστημονικόν στάδιον.
ρη

/

Οσον αι υψώσεις εις τας βαρβάρους κυβερνήσεις είναι

εύκολοι, τόσον είναι έτοιμα και απροσδόκητοι αι καταστρο
φαί. Η παράλογος λογική, και η βάρβαρος των Οθωμανών
αλαζονεία αποδίδει τας αποτυχίας της ως επί το πλείστον
εις ασχέτους αιτίας, και ξεθυμένει την απάνθρωπον φυσικήν
της μανίαν με την χύσιν του αθώου αίματος. Παρακινη
θείσα τότε υπό των Γάλλων, δια ατυχίαν της αθλίας των
Μουρούζιδων οικογενείας, να κηρύξη τον πόλεμον ή οθωμα
νική αυλή κατά των Ρώσσων, και δυστυχήσασα εις τας
κατ' αυτών εκστρατείας της, ηναγκάσθη να κλείση ακολούθως
την ειρήνην υποχωρήσασα εις τον νικητήν πολλας χώρας
πέραν της Βλαχίας. Αίτιος όμως των συμφορών επαραστήθη
υπό του αναξίου Βεζήρη ο ατυχής Δημήτριος Μουρούζης
και ανεξετάστως, από το ύψος της ηγεμονείας, κυλίεται εις
το αίμα του. Η αιφνίδιος αύτη καταστροφή του ηγεμόνος
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ηνάγκασε τους υπαλλήλους να φύγωσιν, όπου έδύνατο ο κα
θείς όθεν και ο νέος Γρηγορίνης κατέφυγεν εις Βιέννην,
εις ήν αφιερώθη αμέσως εις την σπουδήν της ιατρικής,
Το ολίγον όμως του καιρού, καθ' ον διέτριψεν εις το έργον
της διδασκαλίας, και το πολυέξοδον της μητροπόλεως του

αυστριακού βασιλείου τον έκαμαν να προϊδή ότι δεν έδύνατο
να εξακολουθήση πολυχρονίως το στάδιόν του δια την έλλει

ψιν των χρημάτων. Αλλ' ων ήδη συνηθισμένος να αντιπαλαίη
με της τύχης τας εναντιότητας και να επινοή τα μέσα της
επιτυχίας, καταφεύγει εις τον φιλοπατρισμόν του ενδόξου
συμπολίτου μας Σπυρίδωνος Λούζη, κατέχοντος τότε την έν
τιμον θέσιν του αυλικού της Προυσιανής αυτοκρατορίας. Ο

αγαθός ούτος πατριώτης επαινέσας την φιλομάθειαν του Γρη
γορίνη, και καιόμενος (ως θέλομεν ειπεί εις την ιδίαν του
βιογραφίαν) από τον έρωτα της πατρίδος ανεκάλεσεν αμέσως
αυτόν εις Βερολίνον, και δι εξόδων του τον προσδιώρισεν εις
το λαμπρότερον των πανεπιστημίων του κράτους. Προασφα
λισθείς λοιπόν ήδη από την καταδρομήν της τύχης και ευ

ρών άσυλον εις την καλοκάγαθίαν του εναρέτου συμπολίτου
μας εδόθη με ακούραστον ζήλον εις την ιπποκρατικήν σχο
λήν δεικνύων θαυμασίας πρόοδους.
Η επιθυμία όμως της τελειοποιήσεως, ούσα, κατ' εμέ, μία
χρεια του ανθρωπίνου πνεύματος ανεξάρτητος από πάσαν
σκέψιν του μέλλοντος και υλικής απολαυής, χρεία εκπηγά
ζουσα από την φυσικήν του νοός κλίσιν εις το να εμβαθύνη
εις τα μυστηριώδη της φύσεως φαινόμενα και να γνωρίση
τας παρακτικάς των αιτίας (εξ ών συνάγει έπειτα τας ανα
φαινομένας πρακτικας ωφελείας), ή επιθυμία, λέγω, της τε
λειοποιήσεως ευρίσκουσα επωφελείς περιστάσεις αυξάνει περισ
σότέρον και καρποφορεί πολλαπλασίους και ωραίους καρπούς.
Εκ τοιαύτης λοιπόν φυσικής κλίσεως ωθούμενος ο νέος
Γρηγαρίνης και επιτυχών κατάστημα πλουτισμένον με πολλας
καθέδρας επιστημών και γραμμάτων, όχι μόνον εξήλθεν εμ
πειρος ιατρός, αλλά και ειδήμων διαφόρων γλωσσών και
πολυειδών γνώσεων. Η προς τούτον αυξηθείσα εύνοια του

Κόμητος Λούζη, διά την επιτυχίαν του, ή φήμη με την ό
ποίαν εστεφανουντο αι ιατρικαί του επιχειρήσεις, και η αξία,
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ήτις εφαίνετο εις το αναφανεν σύγγραμμά του, το οποίον α
φιερώθη παρ αυτού προς τον Βασιλέα, τον εσύστησαν τόσον

«ώστε ετιμήθη παρά του Προυσιανού μονάρχου με τον τίτλον
του Βάρωνος (Βarone). . . .
: Πλήρης ευγνωμοσύνης προς τον ευεργέτην του και τιμώμε

νος παρά πάντων διέτριψε χρόνους τινας εις Βερολίνον, μετά
τους οποίους μεταβας εις Δρέσδαν μετήρχετο αυτόθι τον ια
τρόν και κατεγίνετο εις συγγραφήν, Συνάπτων την φρόνησιν
με την παιδείαν δεν έβράδυνε και ενταύθα ν' αποβή άγα
πητός προς τους πεπαιδευμένους των πολιτών και να φημισθη
παρά πάσιν η αξία του. Εκ τούτων δε παρακινηθείς ευκα

τάστατος τις "Ελλην κάτοικος της ρηθείσης πόλεως επρότεινε
προς αυτόν την μονογενή του θυγατέρα εις γάμον, την οποίαν
νυμφευθείς διήγεν ευχαρίστως τας ημέρας του απολαμβάνων

το κοινόν σέβας και την ευδαιμονίαν εκείνην, ήτις εκπηγά

ζει από τον συγγενικόν έρωτα, όταν τα μέλη μιας οικογε;
νείας εννοώσι καλώς την ιερότητα των ιδίων χρεών, και με
το αμοιβαίον σέβας και την ευγένειαν των αισθημάτων κα

τασταίνωσι την μικραν κοινωνίαν των κέντρoν αγάπης και
εξασκήσεως της αρετής. "Εν τρυφερον θυγάτριον γεννηθέν,
μετά παρέλευσιν ενός έτους, συνέσφιγξε περισσότερον τους δε

σμους των καρδιών των, και πλήρης ηδονής κατεγίνετο εις
την αύξησιν της υπολήψεώς του συγγράφων, ως ρηθήσεται,
περί διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων,
Αλλα φεύ της ανθρωπίνης δυστυχίας! Η φύσις της ευ
δαιμονίας μας είναι άστατος και μεταβάλλει ταχέως την ευ

φρόσυνον όψιν της εις αντικείμενον πικρίας και τεναγμών. Και
ήμπορουμεν απταίστως να είπωμεν ότι ο κόσμος ούτος, εις
όν διατρέχομεν το πρόσκαιρον στάδιόν μας, ομοιάζει με κω

μικήν τινα σκηνήν, εις την οποίαν έκαστος ημών, ενώ παρ
ρησιάζεται εύθυμος, χαίρων, και ένδοξος, μετ' ολίγον ανα
φαίνεται κατηφής, πλήρης θλίψεων και δακρύων. Μεταξύ
της ευδαίμονος ζωής του ο πεπαιδετμένος συμπολίτης μας

Γρηγορίνης χάνει την μονογενή, θυγατέρα του, και μετ' ολί
γον αυξάνει το πένθος του ο θάνατος της αγαθής συζύγου
του, ήτις, ως τελευταίον δείγμα της τρυφεράς αγάπης της και
και

αφίνει προς αυτόν την αξιοσημείωτον κατάστασίν της.
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Απαρηγόρητος διά τας επισυμβάσας δυστυχίας του στρέφει
τα βλέμματά του εις την πατρικήν του οικίαν και ζητεί παρα
των αδελφών του ένα του ανεψιον δια να δώση προς αυτόν
ανατροφήν και ν' αφιερώση προς εκείνον την αγάπην της
καρδίας του, διατάξας προς τον φίλον και συμμαθητήν της

τρυφεράς ηλικίας του, τον εν Βενετία εφημέριον παπά Αν
δρέαν Αρδαβάνην, να τον εφοδιάση με τα αναγκαία της

οδοιπορίας έξοδα. Αλλ' αι συμφοραί φαίνονται, τρόπον τινα
αλληλένδετοι, και, κινηθείσης της μιάς, συνεπισύρονται και
άλλαι, αίτινες, κατα δυστυχίαν, σχηματίζουσι πολλάκις ά
λυσον εκτεταμένην. Ο πρώτος των ανεψιών του Κωνς-αντίνος,
νέος με πολλήν αγχίνοιαν, αποθνήσκει εις την πατρίδα, ο
δε δεύτερος ήτον τότε εις ηλικίαν πολλά μικράν . . .
Μη λαμβάνων είδησιν παρά των συγγενών του (οίτινες, ώς
φαένεται, έκριναν εύλογον να κρύψωσι προς αυτόν την νέαν
ταύτην δυστυχίαν), και θέλων ν' αποφύγη την θεωρίαν των
αντικειμένων τα οποία τον άνεθύμιζον τα λυπηρά του συμ

βάντα ανεχώρησεν εκ Δρέσδας και μετέβη εις διαφόρους
άλλας πόλεις γερμανικάς. Η τύχη παρήλλαξεν εν μέρει την
όψιν της και ήρχισε να φαίνεται υπομειδιώσα προς αυτόν,
διότι ο πρίγγιψ Λιντεστέην κινούμενος από την φημιζομέ
νην αξίαν του και γνωρίσας τον ένδοξον τούτον συμπολίτην
μας τον παρέλαβεν ως ιατρόν του και συνοπαδόν εις τας συ
νεχείς περιοδίας του.
Περιερχόμενος λοιπόν μετά του πρίγγιπος εις διαφόρους της
-

Ευρώπης επαρχίας έλαβεν αφορμήν να γνωρισθή με ένδοξα υπο
κείμενα και να τιμηθή μεγάλως παρ αυτών δια την έκτασιν
των γνώσεών του. Εκ τούτων, αρκούμαι ν' αναφέρω τον πε
παιδευμένον της Βαυαρίας Βασιλέα Λουδοβίκον τον γνωστόν
δια την αξίαν των συγγραμμάτων του, παρα του οποίου πόσον

ετιμάτο ο Κεφαλλήν Γρηγορίνης θέλω αναφέρει ακολούθως. Ο
έρως όμως της παιδείας ήτον πάντοτε ζωηρός εις την καρ
δίαν του, διότι και μεταξύ της διασκεδάσεως των λαμπρών
συναστροφών του πρίγγιπος και άλλων μεγάλων υποκειμένων
αφιέρωνεν ώρας τινάς εις επιστημονικήν μελέτην και εξέδιδεν
από καιρόν εις καιρόν κανεν πολυμαθές σύγγραμμα.
Μετά παρέλευσιν χρόνων τινών αποφασίσας ο Αναστάσιος
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αδελφός του επήγεν εις απάντησίν του τον οποίον υπεδέχθη

χαίρων, και μαθών ότι έχει και έτερον, υιον ενεχείρησε προς
αυτόν χρηματικήν τινα ποσότητα δια να ετοιμάση το παιδίον

και να το πέμψη αμέσως εις Γερμανίαν, επιθυμών να ωφε
λήση εκείνους με τους οποίους τον συνέδεσεν ή φύσις, και
να προοδεύση την δόξαν όπου εκείνος πρώτος ήρχησε να
δώση εις την ιδίαν του οικογένειαν. Η ευγενής όμως αύτη
επιθυμία του δεν έμελλε να λάβη τέλος. Ο αυτάδελφός του
μεταβαίνων εκ Βενετίας εις Κεφαλληνίαν ναυαγεί και φθάνει
πένης και ασθενών εις την πατρίδα μεμπτή συστολή τον
κάμνει να σιωπήση προς εκείνον το δυστυχές συμβάν τελευ
ταίον ο θάνατός του στερεί τον υιόν από την καλήν του ανα
τροφήν και τύχην, και τον αδελφόν από την ηδονήν της
ευεργεσίας,

-

Αποτυχων και ταύτην την φοραν από του να ιδή πλησίον
του εν τέκνον του αδελφού του εζήτει την ανάπαυσιν της καρ
δίας του εις την άοκνον σπουδήν και έμενεν εις την έντιμον
θέσιν της υπουργίας του πρίγγιπος. Η πολυχρόνιος όμως
διατριβή του εις το ψυχρον της Γερμανίας κλίμα και το υ
πέρμετρον της καθεστικής ζωής ανέπτυξε προς αυτόν το οδυ
νηρόν της ποδάγρας πάθος, εκ του οποίου ηναγκάσθη να
ζητήση την παραίτησίν του, δια να μεταβή εις τα διάφορα
της Ιταλίας λουτρα και να περάση το όπόλοιπον των ήμε
ρών του εις κλίμα γλυκύτερον. Ευγνώμων ο Λιντεστέην δια
τας πολυχρονίους εκδουλεύσεις του και σεβόμενος την αξίαν
του ανδρός διώρισε προς αυτόν μίαν γενναίαν έμβιωμίσθωσιν.
Καταστήσας λοιπόν ο Βάρων Γρηγορίνης εις χαρτονομίσματα
το περισσότερον μέρος της καταστάσεώς του, και εναποθέσας
το υπόλοιπον εις εμπορικάς τραπέζας κατέβη εις την Ιταλίαν,

έξοδεύων τον καιρόν της ανοίξεως εις τα διάφορα λουτρά
προς παρηγορίαν του ανιάτου πάθους του, και διαμένων τον
χειμώνα εις τας, γλυκυτέρας παραλίους θέσεις.
Ετέρα δυστυχία επρόσβαλλε τας ημέρας του γηρατείου του,
αλλά θεωρών ήδη ως πεπαιδευμένος ανήρ τας εναντίας τυ

χηράς περιστάσεις με όμμα αδιαφορίας και εννοών το ας α-.
τον της φύσεως των ανθρωπίνων πραγμάτων δεν άφησε να

τον κυριεύση την καρδίαν λύπη διαρκής. Ο ακατάπαυστος.
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και πεισματικός πόλεμος, όστις, προ ολίγων χρόνων, εμάς
στιξε σχεδόν τας περισσοτέρας επαρχίας της γης, έφερε μέ
γαν κλονισμόν εις τα βασιλικά ταμεία και εις τας εμπορι
κας πηγάς. Αλλεπάλληλοι χρεοκοπεία κατέστησαν αθλίους

πολλούς βαθυχρημάτους τραπεζίτας και τους ήνάγκαζού ν' α

ποτραβίζωνται με αισχύνην από την έντιμον ενασχόλησίν των,
ή να ζητώσιν, ώς άπταιστοι, συγκαταβάσεως συμβιβασμούς.
Τα κενωθέντα όμως βασιλικά ταμεία ανεπληρώθησαν με ο-,

νόματα εύφημα και η ατομική δυστυχία έπρεπε να υποκύψη
τον αυχένα και να μείνη άφωνος ως εκπηγάζουσα από τα.

φρόνιμα μέτρα της κοινής οικονομίας,
Η μεγάλη αύτη τρικυμία των χρεοκοποιών συνέπέσυρε,
.

και τον Βάρωνα

Γρηγορίνην, διότι, εκτός των όσων έχασεν

εις τας τραπέζας, ενώ ήτον κύριος εξήκοντα χιλιάδων φιο
ρινίων εις τόσα χαρτονομίσματα, ευρέθη με μόνον πέντε χι
λιάδας, δια την αιφνήδιον μεταβολήν της τιμής των χαρ
τονομισμάτων. Περιωρίσας όμως τας χρείας του και εξαρ
κούμενος εις ολίγα έζη ευχαρίστως με την οποίαν ελάμβανε

παρά του πρίγγιπος ενβιωμίσθωσιν.
Η αποβολή αύτη της περιουσίας του και η προοδευμένη
ηλικία του μόνου του ανεψιου παναγη Γρηγορίνη τον ήνάγ
κασαν να παρακούση με λύπην του εσχάτως εις τας επιμό
νους αιτήσεις του νέου, όστις κινούμενος από φιλομάθειαν
και αγνοώντας εναντίας περιστάσεις του παρεκάλει αυτόν
να τον αναλάβη πλησίον του. Βιαζόμενος όμως από την συγ

γενικήν αγάπην προσδιώρισε βοήθειαν τινά πρό την οικογέ
νειάν του.

Αποκατασταθείς εν τέλει εις Βενετίαν διέμεινεν αυτόθι,
αλλά προσβληθείς, κατά το 1742 από δρυμυτάτους πόνους
της ποδάγρας και από πάθος της κύστεως εκινδύνευσε με
γάλως. Μικρά τις ανακωχή μάλλον του πάθους, παρά τελεία

ανάρρωσις, εχάρισε προς αυτόν ολίγου καιρού ζωήν ή δε
ελπις ή παρακολουθούσα τον άνθρωπον μέχρι τελευταίας α
ναπνοής και πείθουσα τον πάσχοντα να πιστεύη ως ευκατόρ

θωτα και τα φύσει αδύνατα, τον έκαμε ν' αποφασίση την
μετάβασίν του εις την Τυρρηνίαν, ώς εις κλίμα γλυκύτερον
και αρμοδιώτερον εις το πάθος του. Εν τω μεταξύ δε της.
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-

αναλαβής του από την ασθένειαν, τυχών εν Βενετία ο της
Βαυαρίας βασιλεύς και μαθών, περί της καταστάσεως της

υγείας του ενδόξου τούτου συμπολίτου μας επήγεν αυτοπρωσώ
πως είς επίσκεψίν του, δεικνύων, δια τούτου, πόσον ετίμα
την παιδείαν του ανδρός.
Μεταβας λοιπόν ο Γρηγορίνης εις την πόλιν τών Πεισών,

(Pisa), μετά τινας ημέρας επροσβλήθη εκ νέου σφοδρότερον από
το δεινόν πάθος του, και ούτω τη 29 Νοεμβρίου του αυτού
έτους εγκατέλειψε την πρόσκαιρον ταύτην ζωήν εις ηλικίαν
ετών 77. Εχων δε την δόξαν ότι στερημένος κάθε βοηθήματος
έφθασεν εις τοιούτον βαθμόν υπολήψεως και αξίας, δια της
μόνης φιλομαθείας και φρονήσεώς του και επεβεβαίωσε την

πραγματικότητα της πολυμαθείας του, και εσύστησε το όνο
μά του εις τας επερχομένας γενεάς διά των σοφών του συγ
γραμμάτων.

-

'

,

"Ολα ταύτα αινιττόμενος ο φιλέλλην και βαθύνους Νικό
λαος Θωμάσιος, εις το περί της εν Βενετία ελληνικής αποι

κίας άρθρον του εκφράζεται περί αυτού τοιουτοτρόπως: ».....

» μαρτυρούν, ότι εις το έθνος, τούτο το μη καταβαλλόμενον
» ούτε από δυναστείαν, ούτε από αδράνειαν, ούτε από αμά
» θειαν, ο έρως της μαθήσεως διατηρείται ανίκητος. . .

"Από τον έρωτα τούτον ωθούμενος είς γέρων, όστις είναι
» ήδη Βάρων, και ζή άγνωστος μεταξύ ημών, γνωστός ό

»μως εις τους έξω και επισκέπτεται από βασιλείς, ο Κε
» φαλλήν Γρηγορίνης, ενίκησε μίαν προς μίαν, τας κατ' αυ
και του πα ιρησιαζομένας δυσκολίας της τύχης, την οποίαν α
» γνοω αν πρεπη να την ονομασω αντικειμενην, η εμπνευ

και στικήν, και ανέβη εις το ύψος της παιδείας (1) ».
(1) Ορα κριτικών μελετών μέρος Β'. Σελ. 377.
Σημ. Ο σoγγραφεύς των συνωνύμων της Ιταλικής γλωσσης Δ. Θω
μάσιος, εκτός των άλλων σοφών συγγραμμάτων του, εις τα οποία μαρτυ
ρείται το διαπεραστικόν της αγχινοίας του, η ηγεμονεία του ευτυχούς κα
λαμου του ως προς την θαυμασίαν χρήσιν της γλώσσης, και το ουσιώδες
-

"

και συνεπτυγμένον της εκφράσεως, εξέδωκε, κατά το 1843 έν Βενετία,
και το ρηθέν ούγγραμμα... των κριτικών του μελετών, Σύγγραμμα πλήρες
φιλολογικών γνώσεων και κριτικής αυστηράς,
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Εκ των συγγραμμάτων του εξεδόθησαν παρ αυτού τα εξής.
Τούτων όμως αναφέρω μόνον τους τίτλους μη δυνηθείς να τα
επιτύχω ενταύθα δια να κάμω την προς αυτά απαιτουμένην
ανάλυσιν.

1

Εξέδωκεν εις "Αλλην της Σαξονίας, κατά το 1794,

έν πόνημα εις γαλλικήν γλώσσαν επιγεγραμμένον » Re
flexions sur la vegetation η.

2

Κατά το 1795 έδωκεν εις φώς αυτόθι έτερον σύγ
γρμμα λατινιστί φέρον τον τίτλον » De hydrometre, et
hydatibus in utero visis, aut ab eo exclusis. Dissert.
inaug. cum tabul. apud Schitt. . .

3

Ετύπωσεν εις την αυτήν πόλιν της "Αλλης, κατά το
1797 την εκ του ιταλικού εις το γερμανικόν γινομένην

παρ αυτού μετάφρασιν του συγγράμματος του Ιωσήφ
Σάντη προφέσορος των Πεισών, επιγεγραμμένον » Viaggio

istorico-naturale per una parte della Τoscana, diviso
» in 2 parti ». Επρόσθεσε δε εις τούτο σχόλια τινα και

μίαν χαλκογραφίαν. Η έκδοσις αύτη, έγεινε παρά τω
τυπογράφω Ιακώβω Γαβενέρω (Gabener).
4. Το 1798 ετύπωσεν εν Βερολίνω έτερον σύγγραμμα
γαλλιστί επιγεγραμμένον » Οbservations sur la disser
tation du D. Ν. an moestrua sint baptigenda ».
5 Εξέδωκεν εν Πράγη το 1820 παρά τω Τυπογράφω
Τέμπσκη (Τempsky) την εκ του αγγλικού εις το ιταλι
κόν μετάφρασίν του, του συγγράμματος του Γεορικίου
(Υοrick), φέροντος τον τίτλον » Viaggio sentimentale per
la Francia e l' Italia ».

-

Μεταξύ δε των ευρεθέντων χειρογράφων του υπάρχουσιν
ολίγα σχόλια εις τα ολύμπια του Πινδάρου, Τινές λύσεις
ζητημάτων της φυσικής και φιλοσοφίας εις είδος επιστολών
προς ανώνυμόντινα Κόμισσαν Γερμανίδα, και ολίγα κεφά
λεα της παλαιάς ελληνικής ιστορίας. Συγγράμματα επιχει
ρισθέντα εσχάτως παρ αυτού, αλλά μόλις αρχισθέντα. Ταύτα
δε χαρισθέντα μοι παρά του κληρονόμου και ανεψιού του σω
ζονται παρ εμοί.
*
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, γνωστός εις την επτάνησον,
και γενικώς εις την Ελλάδα, δια την μαθηματικήν εμπει
ρίαντου, διά τον φιλογενή ζήλοντoυ εις το να διαδώση τας
μαθηματικας γνώσεις εις την ελληνικήν νεολαίαν, και να

κοινοποιήση εις το έθνος τα νεώτερα και ευμεθοδέστερα της
επιστήμης συγγράμματα, εγεννήθη περί τα 1784 εις Αργο
στόλιον πόλιν της Κεφαλληνίας, από πτωχικήν μεν, αλλ' έν
τιμον οικογένειαν.
Η φύσις, ήτις εις την παραγωγήν των προϊόντων της εν
γένει, είναι αδιάφορος ως προς τας τυχηράς περιστάσεις τας
αντικειμένας εις το μεγαλόσκοπον τέλος της, εχάρισε προς τον
Καραντινόν προτερήματα τινα, δι ών έδύνατο ν' αποβή εις
των μεγάλων της εποχής του μαθηματικών, εαν παιδιόθεν το
πνεύμα του διευθύνετο με ανατροφήν ανάλογον των φυσικών του
χαρισμάτων. Η μεγάλη του όμως ευφυία, η ευαισθησία του
εις τας μαθηματικας ιδέας, και η φιλοπονία του εκρατούντο
ακίνητα από τα δυνατά και πολυώδυνα της πτωχείας δεσμά.
Πολλοί χρόνοι της τρυφεράς ηλικίας του παρήλθον χωρίς
ν' ακούση ποτε επιστημονικήν διδασκαλίαν, και ήδη μετέβαι
νεν εις την νεανικήν στερημένος ακριβούς γνώσεως των ξέ
νων γλωσσών.

Αλλά μόλις πολιτική τις μεταβολή της επτανήσου έχορή
γησε προς αυτόν μικραν αφορμήν εκπαιδεύσεως, αμέσως ανε
25
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πτύχθη εις την καρδίαν του ή φυσική ροπή, και εντός ολίγου
εγνωρίσθη ή μαθηματική τάσις του.
Η τύχη των αδυνάτων ουσα πάντοτε παίγνιον των μυστι
κών σκοπών της δυναστείας, παρρησιάζεται εις την σκηνήν
του πολιτικού θεάτρου με μυρίας όψεις, αίτινες, ή διεγείρουσιν
ακράτητον γέλωτα, ή κινούσι την συμπάθειαν και τα δάκρυα.
Χρησιμεύουσα ή επτάνησος δια την τοπογραφικήν της θέσιν,
ως μέρος, εξ ού εδύναντο να εμποδίζωνται, ή μάλλον να
προσβάλωνται αι πρόοδοι των γαλλικών δυνάμεων εις τον
αδριατικόν κόλπον, ανεκαλέσθη από τον λήθαργον της ακι
νησίας, (εις όν την είχον βίψει αι πολυχρόνια προς αυτήν
παλαιαι δεσποτείαι) εις νέαν ζωήν, και ενεδύθη παράδοξον

φόρεμα πολιτικού συντάγματος, το οποίον συνέρραψαν αι δυ
ναστικαι χείρες των Ρωσσω-Τούρκων. Αλλά το πολιτικόν
τούτο μορμολύκειον μόλις ανεφάνη και αμέσως εξέλειπε, διότι
μετά την εν Τιλσιτίω (Τilsit) συνθήκην ή νεοσχηματισθείσα
Τόνιος πολιτεία παρεδόθη υπό των μορφωτών και προστατών
της εις τα γαλλικά όπλα, και η συνταγματική κυβέρνησις
ύπεχώρησε τον τόπον εις την θέλησιν ενός Διευθυντού Γάλλου,
όστις, κατά τας τότε επικρατούσας λαοπλανητικάς αρχάς, την
επαρρησίασε με το θαμβωτικόν ένδυμα της δημοκρατείας. Αί
πολιτικαί όμως αυται μεταβολαι είναι πολλάκις ώσαν τας

ατμοσφαιρικάς ανωμαλίας, αίτινες χρησιμεύουσιν εις το να
διασκεδάσωσι την ομίχλην και τας μελαγχολικας και πεπυ
κνωμένας αναθυμιάσεις, να καταστήσωσι καθαρόν και γελώντα

τον ορίζοντα, και να αναδείξωσι πάλιν ανθηρόν το εξηρα
μένον έδαφος.

Εις την δευτέραν ταύτην επάνοδον των Γάλλων εν επτα
νήσω ήρχησε να δίδεται εις τα πνεύματα των κατοίκων νέος
ηλεκτρισμός και να εκτυλίσσεται γενναιότερον ή αισθητικότης
ως προς την επιθυμίαν των επιστημών και γραμμάτων. Οι
Γάλλοι κινούμενοι από την φιλεπιστήμονα διάθεσίν των, ώ
θούμενοι από το πνεύμα του αιώνος, και λυπούμενοι ίσως να
βλέπωσι την ποτέ ακμάσασαν εις την παιδείαν ελληνικήν
γήν, εις τοσαύτην στέρησιν γνώσεων, διωργάνισαν το 1807,
εις την μητρόπολιν της νέας δημοκρατίας ένα σύλλογον πε

παιδευμένων υπό το όνομα Ι ό ν ι ος ακαδημία, εις ην έ
"
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μελλον να παραδίδωνται φιλολογικά και επιστημονικά μα
θήματα, και εις ταύτην παρεδέχετο ο βουλόμενος να μαθη
τεύση. Πολλοί των Γάλλων αξιωματικών του μηχανικού
κατετάχθησαν εις το κατάστημα τούτο αυτοθελήτως και εδί

δασκoν τας φυσικομαθηματικας επιστήμας, είς των οποίων
ήτον και ο περίφημος γεωμέτρης Κάρολος Δουπίνος (Du
pin) (1).
Μεταβας λοιπόν τότε ο νέος Καραντινός εν Κερκύρα και
καταγραφείς, προς επιτυχίαν της αναγκαίας ζωοτροφίας, εις
την χωροφυλακήν αφιερώθη αμέσως εις την σπουδήν, και ε
ξαιρέτως εις την παρ αυτού αγαπωμένην μαθηματικήν. "Η
πρόοδος της ηλικίας, και η παντελής αγνοια και αυτών τών
πρώτων γνώσεων της αρχικής ανατροφής ήσαν βέβαια προς
αυτόν μέγα εμπόδιον εις την κατάληψιν επιστημονικής δι
δασκαλίας, αλλ' ή φυσική του αγχίνοια, και ή ακούραστος
ενασχόλησις ενίκησαν κάθε δυσκολίαν και ανεπλήρωσαν εν
μέρει την ζημίαν όπου προς αυτόν έκαμεν ή εναντιότης της
τύχης. Εις την θαυμασίαν πρόοδον των μαθηματικών γνώ
σεων του Καραντινού φαίνεται φανερά ότι αι φυσικαι προ
διαθέσεις του νοός λαμβάνουσα και εκτός της απαιτου
-'

μένης ηλικίας ερεθισμόν αναφαίνονται ζωηραι και δραστή,
ρια . Ομοιάζουσι με φυτόν κρατούμενον υπό την γην από
μεγάλας και δυσκινήτους πέτρας, αλλά μόλις εύρεί μεταξύ
αυτών μικράν τινα διάβασιν εκτυλίσσεται ταχέως και ανα

φανεν εις το φώς ζωηρόν και δασύφυλλον απωθεί ολίγον
κατ' ολίγον τα πρώτα εμπόδια, και δίδει καρπούς πλουσιο
παρόχους.

-

Αυτός διατρέχει, υπό την οδηγίαν του Δουπίνου τα στοι
χεια της μαθηματικής, προχωρεί εις τον υψηλόν υπολογισμόν,

τελειόνει όλην την καθαραν επιστήμην και δεν μένει αμέτο
χος των αρχικών στιγμών της θεωρητικής μηχανικής, και
των φυσικομαθηματικών επιστημών.

Ετέρα πολιτική μεταβολή των πραγμάτων της επτανήσου

έδωκεν ακολούθως εις τον ήδη μαθηματικόν Καραντινόν άρ
(1) "Ορα Ρίζον στορ, της νεολλην φιλολογ. σελ. 131.
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μοδίας περιστάσεις δια των οποίων έδυνήθη να δείξη την
εμπειρίαν του εις την επιστήμην, και τον φιλογενή ζήλον του.
Παραδοθείσα η Ιόνιος πολιτεία, μετά την εν Παρισίοις των
συμμάχων συνέλευσιν εις την προστασίαν του βρετανικού
θρόνου εκενώθη από τα γαλλικά όπλα, και μετέπεσεν εις νέον
και τεχνικόν δεσποτισμόν. Μεταξύ όμως των Αγγλων υπήρχεν
ένδοξος τις ανηρ πλήρης φιλανθρωπίας και γενναίων αισθημά
των, ο αείμνηστος Κόμης Φρειδερίκος Γυϊλφόρδ. Ο αληθής ού
τος και ανυπόκριτος φιλέλλην επιθυμών να ωφελήση πραγματι
κώς την τότε δεινοπαθούσαν Ελλάδα και να διαδώση προς αυ
την τον φωτισμον της παιδείας έτρεφε, προ χρόνων τινών, πολ
λους νέους Έλληνας εις διάφορα της Ευρώπης καταστήματα,
με σκοπον να καταστήση τούτους καθηγητας εις το πανεπι
στήμιον, το οποίον ή αγαθήτου ψυχή εσκόπευε να ανεγείρη
ποτέ εις κανεν ελεύθερον της Ελλάδος μέρος. Μεταβας λοιπόν
ούτος εις Κέρκυραν, μετα την των Αγγλων άφιξιν εις τας

ημετέρας νήσους, εζήτει παρα της Κυβερνήσεως την σύστασιν
πανεπιστημίου εν Κεφαλληνία, αλλ' εύρεν αντίπαλον της φι
λανθρώπου ταύτης επιθυμίας του τον τότε της επτανήσου
άρμοστην Θωμάν Μείτλάνδ του οποίου η αντενέργεια εβρα
δυνεν αρκετον καιρόν το καλόν της παιδείας. Η αξιέπαινος
όμως επιμονή του ευεργετικού μας Γυϊλφόρδ, προστατευθείσα
υπο του Λόρδου Κάννικ (Canning) ενίκησε πάσαν αντίστα
σιν και απεφασίσθη η ανέγερσις του πανεπιστημίου εν Κερ
κύρα, του οποίου άρχων έθεσπίσθη, δια ρητής αποφάσεως
του ρηθέντος υπουργού, ο Κόμης Γυϊλφόρδ (1).
Υπο του εναρέτου τούτου ανδρός προσκαλεσθείς ο ημέτερος
Καραντινός, δια την φημιζομένην μαθηματικήν του αξίαν
και φυσικήν ευφυίαν του, προσδιωρίσθη, όχι μόνον καθηγητης
των μαθηματικών, αλλά και έφορος, ή πρύτανις του πα
νεπιστημίου.

Πανηγυρισθείσης δε, κατά το 1825, της ενάρξεως των
μαθημάτων υπό του φιλανθρώπου Κόμητος, μεταξυ πολυαρίθ
μων μαθητών (οίτινες ηρχοντο καθ' ημέραν από όλα τα μέρη

(1)"Ορα Ρίζον ιστορ. νεολλην, φιλολογ. σελ. 132.
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της Ελλάδος), και σοφών καθηγητών εκ των τροφίμων του
(1), ήρχισεν ήδη ο Κεφαλλήνιος μαθηματικός το ένδοξον
στάδιον της διδασκαλίας και του φιλογενούς ζήλου του. "Ητον άξιον παρατηρήσεως ότι ο Καραντινός, όστις, δια την
έλλειψιν της πρώτης ανατροφής, δεν είχεν, ως προείρηται, α
κριβή ιδέαν όχι μόνον των ξένων γλωσσών, αλλά και αυτής
της εθνικής, όσον εις την κοινήν ομιλίαν παρέβαινε τους γλωσ
σικούς κανόνας, τόσον εις την παράδοσιν των μαθηματικών

εφαίνετο ευφραδής, εύγλωττος, και ζωηρός. Οικειωμένος
την επιστημονικήν γλώσσαν, ευαίσθητος εις την φύσιν των

(1) Χρεωστών μόνον προς τον Κόμητα Γυιλφόρδ την πρόσκλησίν μου
εις την παιδείαν, εις δε το ταμείον της φίλης πατρίδος μου έπτανήσου την
όλην μου ανατροφήν (οποιαδήποτε είναι), δεν δύναμαι όμως ν' αποσιωπήσω
όσων έγεινα αυτόπτης αγαθοεργειών, και πολλών αξιεπαίνων πράξεων του

φιλέλληνος τούτου Αγγλού. Μετά την πρός Θεόν δοξολογίαν και την ιε
ραν τελετήν της ενάρξεως, με ακατάπαυστα δάκρυα χαράς παρετήρει εις
την μεγάλην αίθουσαν (sala) του πανεπιστημίου τους πολυπληθείς έλληνας
μαθητας και τους καθηγητάς τους όποίους εξεπαίδευσε δι ιδίων του εξό
δων. Πολλοί πτωχοι μαθηταί έλληνες ετρέφοντο παρ αυτού και ελαμβα
νον τα αναγκαία βιβλία των. Εις διαφόρους πενήτων οικογενείας έχορήγει
γενναίας δόσεις. Από την ελευθέριόν του ψυχήν έσχηματίσθη εις το κατά
στημα χημικόν εργαστήρειον. Εις το ημέτερον πανεπιστήμιον μετεκομίσθη

καρ αυτού η πλούσια από χειρόγραφα και εκλεκτας εκδόσεις βιβλιοθηκη
της οικογενείας του (την οποίαν, οι μεν κληρονόμοι δεν εντράπησαν να
σηκωσουν μετά τον θάνατόν του, οι δε ημέτεροι κύριοι δεν ήσχύνθησαν

ν' αφήσουν, δια ολίγα ζητούμενα χρήματα, να στερηθή η πατρίς τοιούτου

αξιολόγου κτήματος). Με ανέκφραστον αγαλλίασιν της ψυχής του παρευρί
χλαμύδα, μεταξύ των καθηγητών και μαθη
των ομοίως φορεμένων, και ηκροάζετο τας παραδόσεις των μαθημάτων εις
την εθνικήν γλώσσαν. Ημέρα εορτής ήσαν δια τον Κόμητα Ρυιλφόρδαι
σκετο ενδεδυμένος ελληνικήν

ημέρα των εξετάσεων. Η ανακαλυπτομένη πρόοδος εν γένει των μάθη
μάτων, και εξαιρέτως των ελληνικών και θεολογικών, ήτον, δι αυτόν, χα
ροποιεστέρα απο καθε ευτυχίαν. Και γενικώς η καταστασίς του, ή φιλαν

θρωποτάτη καρδία του, και νούς του ήτον παρ αυτού όλα αφιερωμένα δια
την ηθικήν αναγέννησιν της ελληνικής νεολαίας. Τοιούτος εφανη απ' αρ

χής μέχρι του, δια ημάς επιζημειου θανάτου του, ο άδολος ούτος και
ειλικρινής ευεργέτης της Ελλάδος,

-.
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ιδεών, και θελγόμενος από την ακρίβειαν των αποδείξεων
παρέσταινε τας εννοίας του με τοιούτον ενθουσιασμόν και χά

ριν, ώστε εκίνει τους ακούοντας εις την αγάπην της επι
στήμης.
Τας χαριτας ταύτας της διδασκαλίας του ήνωνε πάντοτε
ο συμπολίτης μας ούτος με ευγενή αισθήματα φιλογενείας

και μεγάλου πατριωτισμού, με ζήλον δια την πρόοδον του
καταστήματος, και με παραδειγματικήν φιλοπονίαν.
Εκ τούτων δε κινούμενος και εκτείνων την σκοπιμότητα

των εν Κερκύρα διδασκομένων γνώσεων εις σφαίραν μεγα
λητέραν και υπερβαίνουσαν τα στενά όρια της Ιονίου πολι
τείας ηγωνίζετο πάσαις δυνάμεσι να ωφεληθή βασίμως ή
κοινη μας πατρις από την αρμοδίαν ταυτην περιστασιν, Με
ν

και

3

ν

ρ

μ'

ν

χαραν πατρικήν έβλεπε και επεριποιειτο τους καθ ημεραν
ερχομένους Έλληνας νέους από διάφορα της πατρίδος μέρη.

Ωφελούμενος από την προς αυτόν μεγάλην εύνοιαν του Κό
μητος Γυϊφόρδ εσύσταινε θερμώς προς την φιλάνθρωπόν του
ψυχήν τους στερουμένους των μέσων της ανατροφής των, και
τους κατέταττεν εις τον αριθμόν των εκείνου τροφίμων.
Επρογνώριζεν ότι λαμπρός "Ηλιος ελευθερίας έμελλε να
ανατείλη εις τον ελληνικόν ορίζοντα, και ότι μετ' ολίγον ε
χρειάζοντο επιστημονικαί χείρες δια να καλλιεργήσωσι το
ποτε κλασικόν εκείνο έδαφος, κεχερσωμένον από τους πό
δας των βαρβάρων. Διο κατέβαλε πάντα κόπον να γνωστο
ποιήση τα αξιολογώτερα των νεωτέρων μαθηματικά συγγράμ
ματα, και να προετοιμάση νέους αξίους να διαδώσωσιν εις
το έθνος την επιστήμην.
Εις τοιούτον τέλος αποτεινόμενος δεν περιώριζε την διδα
σκαλίαν του εις μόνον τα στοιχεία της μαθηματικής, αλλ' επρο
χώρει βαθμηδόν έως εις την παράδοσιν του διαφορικού και
ολοκληρωτικού υπολογισμού και πρώτην φοράν ηκούσθησαν,
από τον Κεφαλλήνιον μαθηματικόν, τα τοιαύτα υψηλά μα
θήματα εις ελληνικήν σχολήν.
»"Ενας ένθερμος ζήλος (λέγει εις την προς εμέ φιλικήν του
» επιστολήν ο καθηγητής Ιωάννης Κοντούρης) δια την πρό
» οδον της ελληνικής νεολαίας επαρατηρείτο εις τον Καραν
» τινόν, και εις τοιούτον ζήλον πρέπει να αναφερθούν πολ
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και λόταται ευεργετικαι προς αυτήν πράξεις. Εβλεπεν ότι κάθε
και προσπάθεια έμελλε να καρποφορήση εις πλέον εκτεταμένον
» έδαφος. Εφρόντισε να δώση εις την νεολαίαν, ως οδηγούς
» της εις τας ακριβείς επιστήμας, τα συγγράμματα των εν
» δοξοτέρων μαθηματικών Γάλλων ».
Μεταξύ όμως των παραυτού αγαπωμένων μαθητών οι Κε
φαλλήνες είχον εις την φιλοπάτριδα καρδίαν του εξοχωτέραν
τινα θέσιν. Ετοίμως έβοήθει τους χρειαζομένους και με α
νέκφραστον χαράν του έβλεπε τας προόδους των, και μάλλιστα
τους επιδίδοντας εις τας μαθηματικας ερεύνας.

-

"Ο πρόωρος και επιβλαβέστατος δια τους "Ελληνας νέους
θάνατος του Λόρδου Γυϊλφοδ, του οποίου ποτέ δεν θέλει ε

ξαλειφθη από τας ψυχάς μας ή μνήμη, έδειξε και την αγα
θην καρδίαν του συμπολίτου μας Καραντινού και την υπό
ληψιν την οποίαν είχεν ούτος παρά τοις Κυβερνήταις. Εν
θυμηθείς μεταξύ των πολλών του δακρύων ότι, από τους πεν

θούντας και απαρηγορήτους
/

β'

νέους δια την στέρησιν
φ

er

/

τοιούτου
-

ευεργετου, υπαρχουν τινες πτωχοι, οιτινες τροφιμοι οντες του

Κόμητος έμειναν εξαφνα

στερημενοι των προς το ζηνο εφρον

τισεν αμέσως περί αυτών εκ του ιδίου στερήματος. Μη έχων
άλλον πόρον ειμή τον μόνον μισθόν του επλήρονεν εις τινας
την τροφήν, εσύστησε θερμώς άλλους εις την Κυβέρνησιν, και
ηγωνίσθη μυριοτρόπως να παρηγορήση την ένδειάν των.
Η Κυβέρνησις, ήτις και άλλοτε έδειξε την προς αυτόν
πληροφορίαν της διορίσασα να δίδη και έκτακτα μαθήματα
με ετέραν παρ αυτής πληρωμήν (1), γνωρίζουσα τον ζήλον του

(1) Σταθερός εις τας αρχάς μου, δεν θέλω αποσιωπήσει ότι διαδεχθείς
εις την κυβέρνησιν της επτανήσου τον αποθανόντα Μείτλανδ, ο Λόρδος
Φρειδερίκος Αδαμ, μεταξύ των πολλών άλλων καλών όπου έκαμεν ούτος εις

την μικραν πολιτείαν μας, εδείχθη θερμός της παιδείας προστατης καθ' όλον
το πολυχρόνιον διάστημα της κυβερνήσεώς του. Δια προτάσεως του αοιδί
μου Γυϊλφόρδ προσδιώρισε να πληρόνωνται ιδιαιτέρως έκτακτα μαθήματα
προς τους καθηγητας Καραντινου και Κωνσταντίνον Ασώπιον δια να αυ

ξηθή ή ωφέλεια την οποίαν ούτοι οι δύω έκαμνον προς την σπουδάζουσαν
Λόρδου Γυιλφόρδ συνέταξεν εις έκαστην

νεολαίαν. Μετά τον θάνατον του
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δια την πρόοδον του καταστήματος, παρέδωκε προς τον ίδιον
την θέσιν του άρχοντος της παιδείας, έως ότου νέος διορ
γανισμός της εκπαιδεύσεως προσδιώρισεν εις τούτο μίαν τρι
μελή επιτροπήν.

.

Ούτω λοιπόν τιμώμενος και ωφελών την νεολαίαν και το

έθνος δια της διδασκαλίας και συγγραφής ο ένδοξος ούτος
Κεφαλλήν μέχρι των 1833, επροσβλήθη από δεινήν ασθένειαν

του εγκεφάλου, προς θεραπείαν της οποίας εστάλη παρά της
Κυβερνήσεως εις Νεάπολιν, όπου όμως το ακόλουθον έτος α
πέθανε πεντηκοντούτης.

-

Με λύπην της ήκουσεν η Κυβέρνησις τον θάνατόν του και

θέλουσα να δώση το τελευταίον δείγμα της προς αυτόν ευ
νοίας της προσδιώρισε να του γείνη λαμπρα τελετή κηδείας
εν Κερκύρα, εις ην ο εύγλωττος ιεροδιδάσκαλος Κωνσταντίνος
Τυπάλδος ετίμησεν αξίως τον αποθανόντα συμπολίτην μας με
ευφραδή επικήδειον λόγον.
Μεταφράσας εις την άπλοελληνικήν γλώσσαν όλην την σει

νήσον προπαρασκευαστικα σχολεία πλουτισμένα με αριθμόν διδασκάλων α
νάλογον των μαθητευόντων νέων. Δύο αξιόλογα καταστήματα με έξη δι
δασκάλους το καθ' εν ήτον εις τας δύο πολεις της ημετετέρας νήσου, και
εν λαμπρόν ιεροσπουδαστήριον έσχηματίσθη παρ αυτού εις Κέρκυραν, εις
το οποίον εκπαιδεύοντο από τον καθηγητήν της Θεολογίας Τυπάλδον και,
από τους καθηγητας του πανεπιστημίου οι μέλλοντες να ιερωθώσι. Την

διεύθενσιν του ιερού τούτου καταστήματος ενεμπιστευθη πρότερον ο ρηθείς
αρμοστής προς τον ελλογιμώτατον Βάμβαν, αλλά μετά την τούτου ανα
χωρησιν γνωρίσας ήδη την αξίαν του θεολογοδιδασκαλου Τυπάλδου, και
παρακινούμενος από την κοινήν υπόληψιν την οποίαν έχαιρε δικαίως

ο σεβάσμιος μοι ούτος διδάσκαλος και φίλος, παρέδωκε προς αυτόν πασαν
την κυβέρνησιν του καταστήματος εκ του οποίου εξήλθον γενναίοι καρ
ποί. Εν γένει δε τιμών μεγάλως και τον ρηθέντα καθηγητήν και εμψυ

χόνων πάντας τους δεικνύοντας ζήλον δια την κοινήν εκπαίδευσιν, απέφευγε
προς τούτοις ό,τι εδύνατο να δωση σκιαν ταραχής εις τας συνειδήσεις.

Την εμψύχωσιν ταύτην της παιδείας παρα του Λόρδου Αδαμ, και την
συνδρομήν του εις την κατόρθωσιν των κοινωφελών σκοπών του μακαρίτου
*

-

Κόμητος Γυίλφόρδ αναφέρει και ο κύριος Ρίζος εις την ιστορίαν της νεολ
ληνικής φιλολογίας εν σελίδ. 132 - 133.
-
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ραν της καθαράς μαθηματικής εξέδωκε την αρίθμητικήν του
Βουρδώνος, την Γεωμωτρίαν και Τριγωνομετρίαν του Λαγέν

δρου, και την γεωμετρικήν ανάλυσιν του Λισλίου. Ενώ δε
έσκόπευε να εξακολουθήση την έκδοσιν όλης της σειράς, πρώ
τον ή ασθένεια, και ακολούθως ο θάνατος τον εμπόδισαν
την εκτέλεσιν.

Εκτός όμως των μεταφράσεων, εξέδωκεν ο Καραντινός και

μερικάς διατριβάς περί διαφόρων στιγμών της επιστήμης.
Τοιούτον είναι το δοκίμιον περί των αρχών του διαφορικού
υπολογισμού, επιγεγραμμένον και Ερευνα περί φύσεως

του διαφορικού υπολογισμού ». Το δοκίμιον τούτο

έπεμψεν ο ημέτερος συμπολίτης εις το γαλλικόν των πεπαι
δευμένων συνέδριον (Ιnstituto), όπου εδέχθη με μεγάλην
εύνοιαν, ώς φαίνεται από την προς αυτόν απάντησιν τού

Φουριέρ, την οποίαν εκείνος κατεχώρησεν έπειτα εις την
ιόνιον εφημερίδα. Τούτο μετεφράσθη προς τούτοις εις την
γαλλικήν γλώσσαν και κατεχωρήθη εις το Journal des Sa
vans 1828 (Septembre) a pag. 573. Ρaris - Imprimerie
Royale - in 4.
-

-

Εξέδωκεν έτερον δοκίμιον περί Πολυγωνομετρίας.
και μίαν διασάφησιν της μεθόδου του Λαγραγγίου περί της
λύσεως των αλγεβρικών εξισώσεων. Περί τούτων αναφέρων

προς έμε ο καθηγητής Κοντούρης λέγει » Αν και εις όλα
» ταύτα δεν φαίνεται τι πρωτότυπον, δεν έλειψεν όμως ο

και Καραντινός να χύση κάποιον φώς εις όσα μέρη διεπραγ
» ματεύθη ».
Οι μαθηταί του ενδόξου τούτου Κεφαλλήνος κατέχοντες ή
δη θέσεις καθηγητών της μαθηματικής με κοινήν υπόληψιν,
μαρτυρούσιν εναργώς, ότι, ενώ οι κόποι του εις το να δώση

εις το έθνος τους νεωτέρους και αξιολογωτέρους συγγραφείς
της επιστήμης, και αι αναπτύξεις εις τους υψηλούς κλάδους
της τον συσταίνουσιν εις την ευγνωμοσύνην των ομογενών του,
ή διδάσκαλία του έδωκεν αξιολογωτάτους καρπούς εις την
πατρίδα.

Τοιούτος είναι ο εν τω των Αθηνών γυμνασίω διδάσκα
λος της μαθηματικής Χρήστος Βάφος, ο εν τώ του Πει
ραιώς. Δεσποτόπουλος, ε εν Κωνσταντινουπόλει Γεράσιμος
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Ραζής, και έτεροι άλλοι, εξαιρέτως δε ο εν Κερκύρα κα
τέχων ήδη τον τόπον του Καραντινου Ιωάννης Κοντού
ρης, προς τον οποίον ομολογώ πολλας χάριτας, δια τας

οποίας ευηρεστήθη να με χορηγήση ειδήσεις προς εκθεσιν

της βιογραφίας του κοινού μας διδασκάλου και συμπατρι
(ωΈΟζ) -

395

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΠΟΒΕΡΕΤΟΣ
ΙΕΡΕΥΣ .

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΠΟΒΕΡΕΤΟΣ Ιεροκή
ρυξ πολυσέβαστος εις την ημετέραν νήσον εγεννήθη εις την
πόλιν του Ληξουρίου, κατά το 1762, από γονείς εντίμους
και εναρέτους. Προδιατεθημένος από την φύσιν δια να α

ναφανή ένδοξος εις την σπουδήν των επιστημών, δια τα έ
ξοχα προτερήματα με τα οποία επλουτίσθη παρ αυτής, δεν

εδυνήθη να κατεγείνη κατ' αρχάς, ειμή εις τα πρώτα στοι

χεία της ανατροφής, περεταίρω των όποίων, αι περιωρισμένα
περιστάσεις των γονέων του, και η στέρησις εκπαιδευτικών
καταστημάτων δεν τον έσυγχώρουν να προχωρήση. Αφιερω

θείς παιδιόθεν εις την Ιερωσύνην, εις ην ησθάνετo πoλλήν
κλίσιν, έβλεπε με θλίψιν του ότι παρήρχετο της ηλικίας του
το ανθηρόν χωρίς να εμβή ειμή εις τα προπύλαια της παι
δείας. "Εως εις το εικοστόν πέμπτον έτος της ζωής του ο Πο
βερέτος, έχων ήδη βαθμον πρεσβυτέρου, δεν εγνώριζεν, ειμή
τα νομιζόμενα τότε αρκετα εις τον μετερχόμενον το ιερατι
κόν αξίωμα (1).

(1) "Ορα επιτάφιον λόγον του Ποβερέτου εκφωνηθέντα και έκδοθέντα
παρα του Ιεροδιδασκάλου Γρηγορίου Μελιδώνη, Κερκυρα 1837, σελ. 4-5
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"Οσον όμως οι ταπεινοί και αδύνατοι νόες οικειουνται με τας
μικράς περιστάσεις των, και ευχαριστούμενοι εις την φυτικήν
ζωην παραμελούσι και αυτά τα προσφερόμενα μέσα, τόσον οι ι
σχυροί και προδιατεθημένοι δια το ύψος των ιδεών, καταφρο
νούντες της τύχης τας εναντιότητας, περιμένουν ανησύχως

και με πόθον μικράν τινά αφορμήν διά να εισχωρήρωσιν
εις τους ανθοστολίστους λειμώνας της μαθήσεως, και να γνω

ρίσωσι, δια των λαμπρών της εκπαιδεύσεως ακτίνων, τας αι
τίας των θαυμασίων φαινομένων της φύσεως.
Εντεύθεν λοιπόν και ο αγχίνους ιερεύς Ποβερέτος, μόλις
ο αγαθός και πεπαιδευμένος συμπολίτης μας Φαράνδος Χοϊ
δάς ανέλαβε το αξιέπαινον έργον του να διαδώση δια του
κλήρου τα φώτα της παιδείας εις την πατρίδα, παραβλέψας
την ήδη προωδευμένην του ηλικίαν, καταφρονήσας τους απαι
τουμένους κόπους, και ωθούμενος από την φυσικήν του βοπήν
-

εις την σπουδήν εμβήκε εις τον έντιμον της μαθήσεως αγώνα.

(1). Η ετοιμότης του νοός του εις την ακριβή αντίληψιν των
μαθημάτων, και η ταχυτάτη πρόοδός του εις την ελληνικήν,
λατινικήν και ιταλικήν γλώσσαν παρέστησαν εις τον Ιατρο
φιλόσοφον Χοϊδάν το έξοχον πνεύμα του ιερέως τούτου. Προ
είδεν ο αγαθός μας Φαράνδος ότι εις τον Ποβερέτον ή Εκ
κλησία και η πατρίς θέλει παρατηρεί μίαν ημέραν τον λαμ
πρόν της διδάσκαλον, και δια τούτο, ως πλήρης πατριωτικού

ζήλου και φιλόθρησκος, ηθέλησε να δώση προς τούτον όλα
τα πρόσφορα μέσα της επιτυχείας.
Εξασκήσας λοιπόν τον ευφυή μαθητήν του εις βαθείαν
σπουδήν της φιλοσοφίας, και εκτυλίξας το πνεύμα του με την
ακριβή των ψυχολογικών φαινομένων ανίχνευσιν, τον ανεβί
ασεν ακολούθως, δια της θεολογικής διδασκαλίας, εις τα
ύψη των ιδεών του Δημηουργού της φύσεως. Με θεοφιλές σέ

βας τον έκαμε να παρατηρήση τα μυστήρια της θεοδιδάκτου
χριστιανικής πίστεως. Τον παρέστησε το αναντίρρητον των

(1) Βλέπε βιογραφίαν Χοϊδά - ιδε και επιταφιον λόγον τούτου εκφω.
νηθέντα παρα του Ιεροκήρυκος Ποβερέτου.
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θρησκευτικών αρχών» και το θείον της ευαγγελικής ηθικής,
ανωτέρας πάσης ανθρωπίνης επινοήσεως.
Ούτω δε εκπαιδευθείς ο Ποβερέτος από τον σοφόν Χοϊδάν
και προοδευθείς παρά του ιδίου εις την ρητορείαν του αμ
βωνος ήρχισε και αυτός να πολλαπλασιάζη το εμπιστευθεν
αυτώ τάλαντον διδάσκων την νεολαίαν και κηρύττων τον ευ
αγγελικόν λόγον.

Η ορθή διδασκαλία εις αγαθήν φύσιν ομοιάζει με την
τεχνικού γεωργίαν την γενομένην εις γην παχείαν και εύφο
ρον, ήτις αναδεικνύει εντός ολίγου αφθονοπαρόχους και πολυ
τίμους καρπούς. Πλουτισμένος λοιπόν εκ φύσεως ούτος με
λαμπρόν πνεύμα, με πολλήν ευγλωττίαν με σπάνιον χάρισμα
μνημονικής δυνάμεως, και επιτυχών επιστήμονος οδηγού και
ζηλωτoυ εις την εκπαίδευσίν του, απέβη τωόντι Ιεροκήρυξ
και διδάσκαλος έξοχος. Η παράστασις των ιδεών του ήτον
ζωηρά, φυσική, και ευκατάληπτος. Διέσωζεν εις την μνήμην
με θαυμασίαν ακρίβειαν, όσα δήποτε είχεν αναγνώσει εις
τους διαφόρους συγγραφείς της θύραθεν παιδείας. Εκρινεν
ακριβώς τάς παρ αυτών εκτεθείσας αληθείας, και απεδείκνυεν
ισχυρως τας παρεκτροπας και απατας εις τας οποιας υπέπεσαν,

Αισθανόμενος βαθύτατον σέβας εις τους θεοφόρους Πατέρας
ανεγίνωσκεν ακαταπαύστως και με πόθον τα εκείνων συγ
η

γράμματα. Εφήρμωζεν άρμοδιώτατα τας γνώμας των εις τας
θεολογικάς υποθέσεις, και απήγγειλε με αξιοθέατον ευκολίαν
διάφορα και εκτεταμένα τεμάχια, κατά τας απαιτουμένας
περιστάσεις και, ως να είχεν υπο των οφθαλμών του την
βίβλον, ανέφερεν ακριβώς και τους λόγους και τας περιστά
σεις εις τας οποίας οι Πατέρες ώμίλησαν ούτω.
Φύσει φιλαναγνώστης και γνωρίζων τα συχνάκις επικίν
δυνα αποτελέσματα της πολλής αναμίξεως εις την ανθρωπίνην
κοινωνίαν και των συναναστροφών τα υπακόλουθα, αφιέρoνεν
όλον τον καιρόν του εις μελέτην και διδασκαλίαν, αφού με

ανυπόκριτον θρησκευτικότητα εξετέλει τα της Ιερωσύνης, κα
θήκοντα. Εχων όμως καρδίαν πλήρη αγαθωσύνης εδέχετο
με ευμένειαν και γλυκύτητα τους πεπαιδευμένους άνδρας, οί
τινες τον επεσκέπτοντο συχνάκις θελγόμενοι από την χάριν
και πολυμάθειαν των λόγων του.
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Το έξοχον των φυσικών του προτερημάτων, το αυστηρόν
της ηθικής, και αι γνώσεις του τον κατέστησαν εντός ολίγου
περίφημον καθ' όλην την επτάνησον. Εις ταύτα δε επιστη
ριζομένη η Κυβέρνησις τον ενεμπιστεύθη την ανατροφήν

της νεολαίας διορίσασα αυτόν δημόσιον διδάσκαλον. Πολυά
ριθμοι νέοι εσύχναζoν εις την διδασκαλίαν του, ο δε πεπαι
δευμένος Ποβερέτος με ακούραστον ζήλον έφώτιζε τους νόας
των και επαγρύπνει, ως αγαθός πατριώτης, εις την ηθικήν
των μόρφωσιν. Πληροφορημένος ότι αι θεοπαράδοτοι της

θρησκείας αρχαι είναι ο λαμπρός λύχνος εις τα ολισθηρά
της απείρου νεότητος βήματα και ο ισχυρός των παθών χαλι
νός, εσπούδαζε να εμφυτεύση ταύτας εις τας άπαλάς των μα
θητών του καρδίας, και να τους καταστήση σταθερους εις
τας αληθείς βάσεις της αμωμίτου χριστιανικής πίστεως.
Συμπροσευχόμενος πρωί και εσπέρας μετ' αυτών, και εξαιρέ
τως μετά των αφιερωμένων εις τον κλήρον, και εκτελών προ
θύμως τα της Ιερωσύνης και τα χριστιανικά καθήκοντα έ

προβίβαζεν αυτούς, ενέργω και λόγω, είς την γνώσιν του
θείου νόμου.

Τοιαύτα στερεά θεμέλια θέτων της διδασκαλίας του μετέ
φερεν ακολούθως την σπουδάζουσαν νεολαίαν εις τα είδη ε
κείνα των γνώσεων, τα οποία εσυγχώρουν αι περιστάσεις,
και σχηματίζουσι τα πρώτα στοιχεία της αληθούς ανατροφής.
"Οσον ή αμάθεια και η ημιμάθεια γεννούν εις τον αν
θρώπινον νουν, η μεν τον άκριτον ζήλον και την δεισιδη
μονικήν εκτέλεσιν των μικρών και πολλάκις εξωτερικών χρεών
της θρησκείας, ή δε την τολμηραν και αναιδή καταφρόνησιν
των ουσιωδεστέρων καθηκόντων, τόσον η επιστημονική και
τελεία γνώσις αυτής την αποκατασταίνει πολυσέβαστον εις
τον νούν και αγαπητήν εις την καρδίαν. Ο αληθης πεπαι
δευμένος παρατηρεί εις τα δόγματα της θεικόν κάλλος, και
γίνεται θερμός εραστής αυτής. Εκπλήττεται από την τελειό
τητα και το ύψος των ηθικών της αρχών, και προσπαθεί με
ενθουσιασμόν να τας κοινιποίηση, πληροφορημένος ότι από την
γνώσιν και εκτέλεσιν αυτών κρέμαται ή ευτυχής της κοινω
νίας αποκατάστασις. Βλέπει εις τα θεοδίδακτα μυστήριά της
τα αληθή μέσα της ανορθώσεως του ανθρώπου, υποκειμένου
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εις τόσον ελεεινάς πτώσεις, και ανακαλύπτει εις αυτά το πα

ρηγορητικόν, καταφύγιον της θλιβομένης καρδίας. Και

εν

γένει ο φιλόσοφος νους ξανοίγει εις την θρησκείαν τοιαύτας

τελειότητας και θεϊκας χάριτας, ώστε δεν δύναται να κάμη
αλλέως, παρά να αισθάνεται δια την στερέωσίν της ζήλον
θερμότατον.

Εκ τούτου κινούμενος ο πεπαιδευμένος Ιεροδιδάσκαλος
Ποβερέτος εφάνη, καθ' όλον της ζωής του το διάστημα, θερ
μότατος της θρησκείας εραστής και κυριευμένος από ένθεον
ζήλον. Ευαίσθητος εις την αξίαντης ήγανάκτει και κατ' αυ
τών των φιλτάτων του, εαν ήκουέ τι παρεξηγούμενον από τα
θεία της εντάλματα. Αφόβως δε και επιμόνως υπεράσπιζε
πάσαν της αλήθειαν. Σύμφωνος με τας αρχάς του, εβεβαίωσε,
καθ' όλον της ζωής του τον όρον, τας πληροφορίας της καρ
δίας του με πολλας πρακτικας αρετάς. Τοιαύται ήσαν αί
συνεχείς και γενναίαι ελεημοσύναι, δι ών εφαίνετο το φιλό
πτωχον της ψυχής του. Εξ εκείνων προήρχετο ή αποφυγή
πάσης πολυτελείας και ματαιοδοξίας, ή ευαρέστησις μόνον εις
τας αναγκαίας αναπαύσεις, και η ακούραστος προθυμία του
εις το άμισθον κήρυγμα του θείου λόγου, δί ου εζήτει να
προοδεύση την αρετήν με τον σπόρον των ευαγγελικών αρχών.
Αισθανόμενος εις τον έσχατον βαθμόν το ύψος της Ιερω
σύνης, και φιλοσοφών εις τας ατελείας της ανθρωπότητος έ
κυριεύθη από ιερνά τινα συστολήν, και μολονότι άνθρωπος
αυστηράς ηθικής και ζωής θεαρέστου, έκρινεν εύλογον ν' α
ποτραβιχθή από πάσαν ιεροπραξίαν, πληροφορημένος ότι,
κατά τον ουρανοφάντορα Βασίλειον και χρυσορρήμονα Ιω

άννην, ή προς τον "Υψιστον υπουργία είναι έργον μέγα, και
επίφοβον εις αυτάς τας ιδίας ουρανίους δυνάμεις.
Αλλ' όσον, δια τους ρηθέντας λόγους, απεμακρύνθη από
την ιεραν τράπεζαν, τόσον εφαίνετο πρόθυμος εις την θείαν
λατρείαν. Πολλάκις της εβδομάδος έδιδεν ελεημοσύνας εις
τους ιερείς δια να προσφέρωσιν υπέρ αυτού την αναίμακτον
θυσίαν. Εσύχναζεν ακαταπαύστως τας εορτασίμους ημέρας
και καθημερινας, εις τους θείους ναούς και συνεδoξολόγει
τον ουράνιον Πατέρα εις τας ώρας της προσευχής. Και εις
αυτό το γηρατείον του, παραβλέπων το ψύχος του χειμώνος
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και την ασθενικήν του κατάστασιν εσυκόνετο τας βαθείας
νύκτας και επήγενεν εις τας εωθινάς δοξολογίας του αιωνίου
Ο'ντος.

Τιμώσα η πατρίς τας αρετάς και την παιδείαν του ιερο
διδασκάλου τούτου εζήτησεν αυτόν ως ποιμένα της πνευματι
κόν, και τον επρόσφερε, μετά τον θάνατον του αρχιερέως της,
την πλουσίαν επισκοπήν των τρειών νήσων, αλλά κινούμενος
εκ των ανωτέρω λόγων και εκ της ταπεινοφροσύνης δεν ήθε
λησε να υπακούση παντελώς την κοινήν της πατρίδος φωνήν,
ήτις επιμόνως τον επροσκαλούσεν εις τον θρόνον.

"Εχων υπέρμετρον έρωτα εις την γην της γεννήσεώς του
δεν απεμακρύνθη ποτέ εξ αυτής και απέβαλε πάντοτε τας
αλλεπαλλήλους προσκλήσεις, όπου τον έκαμναν, ζητούντες τον

από διάφορα μέρη ως ιεροκήρυκα και διδάσκαλον. Εις πολ
λάς περιστάσεις έδειξε το αδούλωτον του χαρακτήρος του και
την αγανάκτησιν τήν οποίαν ήσθάνετο παρατηρών ότι η ξένη

ραδιουργία επροσπάθει να διεγείρη πνεύμα διχονοίας μεταξύ
των ημετέρων συμπατριωτών. Οι έμοί συμπολίται ενθυμούν
ται

τινά παραδείγματα

τής

γενναιοφροσύνης του, ταύτης,

τα

εποια, επι του παροντος παρατρεχω, αφινων αυτα εις και

ρους αρμοδιωτέρους.
Αλλ' ενώ ο ενάρετος και σοφός Ποβερέτος θεωρούμενος
ώς διδάσκαλος, ως Ιερεύς, και ως πολίτης, ήτου κεκοσμημέ
νος με τοιταύτα χαρακτηριστικά, παρατηρούμενος ως Ιερο
κήρυξ εφαίνετο ότι η φύσις εφιλοτιμήθη να τον πλουτίση
κατά τούτο και εξωτερικώς και εσωτερικώς με έξοχα δώρα.
-

Αντανακλώμενα, ούτως ειπείν, και αναφαινόμενα εις την
όψιν και εις το ευσχημάτιστον μέτωπόν του τα αισθήματα της
καρδίας, πότε περέσταινον τους ζωηρους οφθαλμούς του πλήρεις
ιαριεντισμού, και τα χείλη μορφωμένα με σχήμα γλυκυτάτου
υπομειδιάσματος, δι ου εφαίνετο ή ψυχικήτου αγαθότης (και
τοιαύτη ήτον συνήθως ή όψις του), πότε επαρρησιάζετο εις τα
έμματα του ακτινοβολισμός τις ενθουσιασμού και ψυχικής κι
νήσεως ισχυροτάτης. Τοιούτος δε εφαίνετο εις το κήρυγμα,
και εν γένει οσάκις επραγματεύτο θρησκευτικόν αντικείμενον.

Κηρύττων τον ευαγγελικόν λόγον ώμοίαζε με χείμαρον εις
του οποίου την ορμητικήν και άφθονου κίνησιν δεν δύναται
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να αντιτείνη κανένας φραγμός. Υπό το φαινόμενον δημώδες
και άπλουν ύφος των λόγων του επαρρησιάζετο μία δύναμις
επιχειρημάτων, ήτις εβίαζε τον νουν να καταπεισθή εις τα
λεγόμενα. Εις το κύρηγμά του εφαίνετο βαθύς εις την θεο
λογικήν επιστήμην και κάτοχος της φιλοσοφίας. "Ελαμπεν
εις τους λόγους του ή ιστορική πολυμάθεια και των αι
σθημάτων ή φρόνιμος και ευαγγελική ελευθερία. Ηλέγχοντο
παρ αυτού αφιλοπροσώπως αι καταχρήσεις και εσυσταίνετο
θερμώς η χριστιανική ηθική.
Η ευγλωττίατου ήτον μεν φυσική και ανεπιτήδευτος, αλλ'
-

άφθονος πηγή των γνώσεων. Η έκφρασις των ιδεών του ζωηρά
και σαφής. Αι χειρονομίαι του ήσαν παραστατικαι της ι

δέας, και εν γένει ήτον πλουτισμένος με τοιαύτα προτερήματα
φυσικα και επίκτητα, ώστε δεν διστάζω να ομολογήσω, ότι,

εαν ή προς την πατρίδα αγάπητου δεν τον εκράτη εντός των
ορίων αυτής, και ευρίσκετο εις την απαιτουμένην αρμοδιό
τητα των περιστάσεων, ο Ιεροκήρυξ Ποβερέτος ήθελεν απο
λαύσει φήμην μεγίστην και εκτός της Ελλάδος.
Είναι λύπης άξιον ότι οι λόγοι του σοφού τούτου ανδρός
σώζονται εισέτι ανέκδοτοι εις τας χείρας των συγγενών και
κληρονόμων του, και επομένως δεν δύναμαι να καθυποβάλω
υπό την όψιν των αναγνωστών τεμάχια τινα διών ήθελαν
ανακαλύψη ίσως περισσότερα προτερήματα, αφ' όσα, ως μα
-

θητής και συμπολίτης αυτού αναφέρω εκ μνήμης. Είμαι

όμως εύελπις ότι οι φιλόκαλοι συμπατριώται μου και οι κύ
θέλουν φιλοτιμηθή να τους γνωστοποιήσωσι

ριοι συγγενείς του

δια του τύπου, δια ν' αποδοθή και προς τον ένδοξον διδά
σκαλόν μας και συμπατριώτην ο οφειλόμενος έπαινος, και να

επαυξηθή της πατρίδος ή δόξα.
Ούτω λοιπόν κοσμών την διδασκαλικήν καθέδραν, την Εκ
κλησίαν, και τον ιερόν άμβωνα της Κεφαλληνίας ο Ιεροδι
δάσκαλος Ποβερέτος και απολαμβάνων την κοινήν υπόληψιν
προοίδευσεν εις την γεροντικήν ηλικίαν, εις ην προσβληθείς
από το δεινον της αποπληξίας πάθος, έδυνήθη, δια την ρω
μαλαίαν κράσιν του, να ανθέξη καιρον τινά. 'Ητον δε α
ξιοπαρατήρητον εις την εποχήν ταύτην της ανακωχής του
πάθους του, ότι επηύξησεν ο πόθος του εις την θείαν δοξολο
26
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Μία νέα προσβολή της προτέρας ασθενείας επανελθούσα
εις το εβδομηκοστόν τέταρτον έτος της ηλικίας του διέκοψε
την σειραν των ενδόξων ημερών του τη 29 Μαίου των 1836,
ή δε μεγάλη πληθύς των πατριωτών, ήτις συνώδευε το λεί
ψανόν του, τα κοινά δάκρυα τα οποία έρρεoν από τους οφ
θαλμους όλων, και ο πόθος τον οποίον πάντες εδείκνυον να
ασπασθώσι την ήδη νεκραν δεξιάν του ήσαν φανεραι αποδεί
ξεις της κοινής υπολήψεως με την οποίαν ανταμοίβετο ή
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αρετή του.

Ο τότε ζών Δόκτωρ Δανιήλ Χοϊδάς εξεφώνησεν εγκωμια
η
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ν

ν

στικήν τινά ομιλίαν ιταληστί, ο δε Ιεροδιδάσκαλος Γρηγό

ριος Μελιδώνης έκαμεν επ' άμβωνος έτερον επιτάφιον λόγον,
όστις εξεδόθη το ακόλουθον έτος εν Κερκύρα.
Η εξής επιγραφή εγχαραχθείσα επί του τάφου του επιβε
βαιοι τα ρηθέντα.
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Ω.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙ . ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΩ . ΤΥΠΑΛΔΩ . ΠΟΒΕΡΕΤΩ
ΑΝΔΡΙ . ΕΠ'ΑΡΕΤΗ. ΚΑΙ . ΠΟΛΥΜΑΘΕΙΑ. ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΙ

ΤΩΤΕ . ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΩ . ΕΙΙΙΓΓΕΛΜΑΤι
ΚΑΙ . ΤΗ. ΕΠ' ΑΜΒΩΝΟΣ. ΕΥΓΛΩΤΤΙΑ
ΚΛΕΟΣ. ΟΥ. ΤΟ . ΤΥΧΟΝ. ΑΡΑΜΕΝΩ
Η. ΠΑΤΡΙΣ. ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ - ΕΝΕΚΑ. ΚΑΙ . ΣΕΒΑΣΜΟΥ
ΜΝΗΜΑ. ΤΟΥΤΙ - ΜΕΤΑ - ΔΑΚΡΥΩΝ. ΑΝΑΤΙΘΗΣΙ
ΕΤΕΛΕΥΤΑ

. ΟΣΙΩΣ

ΤΗ. ΚΘ.. ΜΑΙΟΥ. ΑΩΛς".. ΣΩΤΗΡΙΟΥ. ΕΤΟΥΣ
ΖΗΣΑΣ . ΕΤΗ. ΟΔ'.

Σημ. Μεταξύ των πεπαιδευμένων Κεφαλλήνων εδύνατο να αναφερθώ
και ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος ο Καβαδίας. Αλλά μή δυνηθεις να συ

νάξω ύλην βιογραφίας περιορίζομαι εις τας εξής ειδήσεις. Εγεννήθη ούτος
εις Αργοστολιον της Κεφαλληνίας περί τα μέσα του παρελθόντος αιώνος
Εχρημάτισε διδάσκαλος εις τα δημόσια της Κωνσταντινουπόλεως καταστή

ματα, και εν τέλει ανέλαβε την ανατροφήν των υιών του Πρίγγιπος "Υψηλάντου. Συνέγραψε περί διαφόρων υποθέσεων επιστημονικών. Εκ των
συγγραμμάτων του εξεδόθη μόνον μία διατριβή επιγραφομένη » Μακαρίου

» Καβαδίου του Κεφαλλήνος λόγος παραινετικός προς τους ιδίους μαθητας,
» ή κατα Βολταίρου και των αυτού οπαδών ».

Τα λοιπά συγγράμματα αυτού σώζονται εισέτι ανέκδοτα εις χείρας του
ελλoγίμου Κωνσταντίνου του Κρητός, ως εβεβαιωθην παρα του ιδίου τουτου.
Εις το τμήμα τούτο ήθελαν καταταχθή και αι βιογραφία Ζωσιμά του

Περιστιάνου χρηματίσαντος βιβλιοθηκαρίου εν Παταυίω και καθηγητού
των ελληνικών γραμμάτων εν τω αυτοθι γυμνασίω της αγίας Ιουστίνης.

Και ή του Μελετίου Τυπάλδου καθηγητού του Φλαγγινιανού Φροντιστη
ρίου, και μετά ταύτα επισκόπου Φιλαδελφίας. Αλλα περί των δύο τούτων
πεπαιδευμένων ανδρών σκοπεύων να διαλάβω εις αρμοδιωτέρας περιστασεις
αναφέρω μόνον ενταύθα τα τούτων ονόματα, και μεταβαίνω εις το ακό
λουθον τελευταίον τμήμα του συγγραμματος .
Θ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΙΙΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΕΦΛΛΛΗΝΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ.

Ο μεγαλοφυής ούτος ανήρ ο χρηματίσας, κατά μεν τον
τίτλoν πρώτος υπουργός του βασιλείου Σιάμ, κατά δε τα
πράγματα υποβασιλεύς και πληρεξούσιος του ινδικού τούτου
κράτους, και γνωστός εις την γαλλικήν αυλήν, επί Αλοϊσίου
ΙΔ, δια τας σχέσεις με τας οποίας ήνωσε τον Μονάρχην

τούτον με εκείνον του ρηθέντος βασιλείου, και δια τα μεγα
λόσκοπα σχέδιά του, εγεννήθη, περί τα μέσα του ΙΖ' αιώ
νος (1), εις Αργοστόλιον της Κεφαλληνίας, από τον Γεώρ
γιον Γεράκην.

Απατηθέντες τινές των βιογράφων του συμπολίτου μας
τούτου αναφέρουσιν αυτον ώς Βενετόν υπό το όνομα Costanzo

Falcone, λέγοντες: ότι εγεννήθη μεν εις την ημετέραν νήσον
υπο μητρος Κεφαλληνιαίας, ο πατήρ του όμως ότι ήτον Βε
νετός κυβερνήτης Κεφαλληνίας. Αλλ' ενώ καθεις βλέπει φα
νερά ότι το Costanzo Falcone είναι απλή μετάπλασις του
» Κωνσταντίνος Γεράκης και αποδεικνύουν τον πολιτι
κόν μας πατρόθεν και μητρόθεν Κεφαλλήνιον, ή μέχρι της σή
μερον ύπαρξις της οικογενείας του εις την ρηθείσαν πόλιν της

(1) "Ορα γεν. βιογρ. εις το όνομα Costanzo Falkon, ή Fanlkon .
βλέπε και ιστορ. del Sig Costanzo, detto Falcone συγγραφείσαν υπό
του π. "Ορλεανς.
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νήσου μας, και ο εν αυτή σωζόμενος γενεαλογικός κατάλογος,
εις όν αναφέρεται ρητώς ο Κωνσταντίνος, οι αδελφοί αυτού,
και οι εκ τούτων καταγόμενοι (1). Βεβαιούσι τούτο οι εξής

λόγοι Βενετου τινός, όστις μεταφράσας εκ του γαλλικού και
εκδώσας εν Βενετία κατά το 1757, την ιστορίαν του Γεράκη

συγγραφείσαν υπό του π. "Ορλεανς, εις μίαν των σημειώσεων
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του λέγει ταύτα » Εις τας δημοσίους καταγραφάς δεν α

» παντάται ουδεμία είδησις περί τοιούτου κυβερνήτου Κε
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ο φαλληνίας, εξ οικογενείας Γεράκη, ή Φαλκόνε ". (2)

"Ως Κεφαλληνα πατρόθεν και μητρόθεν αναφέρει τούτον και
ο αββάς Σοαζής (Choisy), όστις εγνώρισε και συνανεστράφη
με τον Γεράκη εις τον Σιαμ, εκφραζόμενος περί αυτού ούτω
» Το υποκείμενον περί ου ομιλούμεν, ενώ είναι προικισμένον
» με μίαν μεγάλην ψυχήν, πρέπει να έχη και αξίας όχι
και κοινάς, διότι αλλέως δεν ήθελε φθάσει εις την θέσιν την
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• οποίαν ήδη κατέχει

εγεννήθη δε εις Κεφαλληνίαν από
» γονείς ευγενείς, αλλα πτωχούς ». (3)

"

Τέλος πάντων ως "Ελληνα το γένος τον μαρτυρεί, και ο
ν

Μ
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ιππότης Σωμόντιος (Chaumont) λέγων και ο κύριος Κωνσταν
ο τίνος, περί ου διέλαβον ήδη, είναι "Ελλην το γένος, άν
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ο θρωπος με μεγίστην βαθύνοιαν, με πνεύμα ζωηρότατον, κα
» με μίαν έξοχον φρόνησιν ». (4)
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Μ.

ιστορικος κάλαμος, οστις επρεπε να ζωγραφίζη τα πραγ
ματα με την φυσικήν αυτών όψιν, βάφεται κατα δυστυχίαν
Ο

(1) Κατά τον γενεαλογικον κατάλογον της οικογενείας τούτης (του ο

ποίου αντίγραφον ευηρεστήθη να με στείλη ο κύριος Πέτρος Γεράκης)

αρχηγός της υπήρξεν ο Φραγκίσκος Γερακης, εξ ού κατήγετο ο Γεωργιος
πατήρ του Κωνσταντίνου και των, παπά Βασιλείου, Ανδρέου, και Ευστα
θείου. Από τον Ανδρέαν εγεννηθησαν έτερος Κωνσταντίνος, και Γεώργιος,

και εκ τούτων άλλοι, των οποίων απόγονος είναι ο νύν σωζόμενος Πέτρος
Γεράκης και τα τούτου τέκνα .

(2) "Ορα β. σημείωσιν της πρώτης σελίδος εν τη ρηθείση ιστορία.
(3) Βλέπε εφημερίδα του ταξιδίου του Σιαμ των 1685-86, εκδο
θείσαν εν Παρισίοις κατα το 1689.

(4) "Ιδε αναφοράν της πρεσβείας του ιππότου Σωμοντίου εις την αυλήν
του βασιλέως του Σιάμ . έκδ. Παρισ. 1680.
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πολλάκις εις τα χρώματα των παθήσεων της καρδίας των
συγγραφέων, και κατ' αυτάς μορφόνει τας εικόνας του. Ανή
κει όμως εις την αφιλοπρόσωπον κριτικήν στηριζομένην εις
πραγματικάς ερεύνας να ανακαλύπτη την αληθινήν φύσιν
των ιστορουμένων, και να τα μεταδίδη εις τας επερχομένας
γενεάς oπoία τωόντι υπήρξαν.

Εντεύθεν συνέβη και το περίεργον της περιγραφής την ο
ποίαν μάς δίδoυσι περί του Γεράκη οι σύγχρονοι και μετα
γενέστεροι συγγραφείς, οίτινες κινούμενοι από διάφορον και
αντίθετον πνεύμα, οι μεν τον αναβιβάζουσιν έως εις τα ά
στρα αποδίδοντες εις αυτόν υπέρ το δέον, και τοιούτον τον
περιγράφει ο π. "Ορλεανς, οι δε με ανέκφραστον πάθος προ
σπαθούν να του αμαυρώσωσι κάθε αξίαν, και να τον παρα

στήσωσι με χρώματα απεχθή και αξιομίσητα, και τοιαύτην
εικόνα του Γεράκη κάμνει ο άσπονδος εχθρός του Φορβένιος
(Forbin). Επειδή όμως τινές σύγχρονοι τούτου και εκείνων,
γνωρίσαντες αυτόν και γινόμενοι αυτόπται των μεγάλων του
επιχειρήσεων διέσωσαν την αλήθειαν, επιστηριζόμενος εις τας

μαρτυρίας τούτων και λαμβάνων ως γνώμονα της εκθέσεως
μου την αμερόληπτον έρευναν των πραγμάτων δεν θέλω α
ποδώσει προς τον ένδοξον συμπολίτην μου, ειμή όσα και οι

ίδιοι εχθροί του αναγκάζονται να ομολογήσωσιν. Υπερασπι
ζόμενος δε την αξίαν του θέλω αποδείξει τας κατ' αυτού κα
τηγορίας πλάσματα εμπαθή και πλήρη γελοίων αντιφάσεων.
Κατα τον αββάν Σοαζήν και π. "Ορλεανς ο εμβας ο

Κωνσταντίνος, από την τρυφεραν ήλικίαν του, εις εν αγγλι
κον πλοίον πολεμικόν και ών, ως τον παρασταίνουσι τα με
γάλα του σχέδια, φύσει εύτολμος και αγχίνους έλαβεν ό
λους τους βαθμούς του ναυτικού στόλου (1). Αλλ' εγκαταλεί

ψας εν τέλει τον ναυτικόν βίον εμβήκεν εις την εταιρίαν των
Γνδιών, παρά της οποίας, δια σκοπούς εμπορικούς, εστάλη
εις την Κίναν και Ιαπονίαν. Εντεύθα δε διαμείνας έτη

τινα και μετερχόμενος το εμπορικόν στάδιον έλαβεν αφoρμας
να γνωρίση ακριβώς τας γλώσσας και το πνεύμα των βαρ
(1) "Ορα αυτόθι.

Α fΟ

βάρων εκείνων λαών. Η απόκτησις αρκετής ποσότητος χρη

μάτων τον παρεκίνησε να επιχειρισθή μόνος του το εμπόριον,
και δια τον σκοπόν τούτον φορτώσας εν πλοίον εξ ιδίων του
μετέβαινεν εις την Αγγλίαν, αλλά ναυαγήσας εις το παρά
λιον του Μαλαβάρ (Μalabar) έχασε μεν όλην του την περι
ουσίαν, εύρεν όμως, μεταξύ της δυστυχίας του, τα πρώτα
αίτια της πολιτικής του υψώσεως.
Εις τόν Μαλαβάρ εγνωρίσθη με τον πρέσβυν του βασι
λέως του Σιάμ, όστις επιστρέφων από την Περσίαν συνεναυ
άγησε και αυτός εις το ίδιον μέρος. Με τούτον δε συνανα
στρεφόμενος, και ο δια την ακριβή γνώσιν της σιαμικής
γλωσσης την οποίαν είχε συνομιλών μετ' αυτού, έσυρε τοσού
του προς τον εαυτόν του την καρδίαν και την εύνοιαν του
πολιτικού τούτου, ώστε επροσκαλέσθη παρά του ιδίου, εις τον
καιρόν της αναχωρήσεώς του, να τον ακολουθήση εις την αυ
λήν του σιαμικού κράτους. Με ζωηρότητα περέστησεν ο πρέ
-

σβυς προς τον πρώτον υπουργόν τα φυσικά προτερήματα του
Γεράκη και με θερμόν ζήλον τον επρότεινεν ως άνθρωπον

ωφέλιμον εις την βασιλικήν υπηρεσίαν. Η πληροφορία με
την οποίαν εσύσταινεν ο διπλωματικός εκείνος άνθρωπον ξέ
νον και άσχετου εκίνησεν εις τον υπουργόν την περιέργειαν
να τον γνωρίση προσωπικώς, προς τον οποίον ανακαλύψας
τωόντι όσα περί αυτού ανέφερεν ο πρέσβυς, τον ανέλαβεν εις

το υπουργειον ως συμβοηθόντου, εμπιστευθείς προς αυτόν τον

οικονομικόν κλάδον, και διαφόρους υποθέσεις των εξωτερικών
σχέσεων.

Συχνα της πείρας παραδείγματα μάς πληροφορούσιν ότι
νόες τινές είναι προδιατεθημένοι από την φύσιν με τοιαύτην
ικανότητα, ώστε επιτυχαίνωσι και εις αυτάς τας αντι
θέτους επιχειρήσεις, υπερνικώντες ευκόλως όλας τας προβα
λομένας δυσκολίας. "Εν των παραδειγμάτων της εξόχου ταύ
της ιδιότητος δίδει και ο συμπολίτης μας Γεράκης, εις την
αιφνίδιον ταύτην μεταβολήν του σταδίου του.
Μεταβας ούτος από το εμπόριον εις τον πολιτικήν σφαίραν

και αναδεχθείς εις βασίλειον βαρβάρων λαών, οικονομικόν
υπουργείον και διπλωματικάς σχέσεις με αυλας ασιανάς
ευρέθη βέβαια εις επικίνδυνον και δύσκολον θέσιν, αλλά,
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κατά τον βιογράφον του, εξεπλήρωσε τα χρέη αμφοτέρων των
θέσεων με τοιαύτην επιτηδειότητα και ευτολμίαν, ώστε α

πέκτησε κοινώς όλων των αυλικών την υπόληψιν (1). Ο
Βαρκαλεν, ή πρώτος υπουργός, όστις περιγράφεται παρά του
ίππότου Σωμοντίου άνθρωπος μεγάλου νοός και κυβερνήτης

άξιος των του κράτους υποθέσεων, παρετήρει με χαράν του
την αξίαν του Κεφαλλήνος Γεράκη, τον ηγαπησεν υπερβα

λόντως, και παρρησιάσας αυτόν προς τον βασιλέα με εγκω
μιαστικας εκφράσεις, παρέστησεν ενταυτώ και την εμπειρίαν
την οποίαν έδειξεν εις την ακριβή των χρεών του εκπλήρωσιν.
Η υψιλή ιδέα την οποίαν συνέλαβε περί του Κωνσταντίνου
ο Μονάρχης (του οποίου η πολιτική βαθύτης και φρόνησις
φημίζεται μεγάλως υπό του ιδίου Γάλλου διπλωματικού (2)),
και αι καθημεριναι αποδείξεις των πολλών του προτερημάτων
ηύξανoν ακαταπαύστως την φήμην και το σέβας αυτού εκ μέ
ρους των Μανδαρίνων (3). Και εν γένει μεγάλα του βασι

λείου υποκείμενα εφιλοτιμούντο να τιμώσι και ν' αποκτήσωσι
την φιλίαν ανδρός απολαμβάνοντος την αγάπην του θρόνου
και της αυλής. (4)

Στηριχθείς λοιπόν ο Γεράκης εις βάσεις τόσον στερεάς ή
τον επόμενον, ότι, συμβάσης τινος ευκαιρίας, έμελλε να καθέξη
θέσιν ανάλογον της δεδοκιμασμένης αξίας του και της βα
σιλικής ευνοίας. Τοιαύτη δε περίστασις ανεφάνη τωόντι μετά
την ασθένειαν και τον θάνατον του πρώτου υπουργού μετά

οποίον, πεπεισμένος ο βασιλεύς ότι το κράτος του κυβερ
νώμενον υπό τοιούτου ανδρός έμελλε να προοδεύση, επροσφε
τον

ρεν εις τον συμπολίτην μας την αξίαν του μεγάλου Σαερή

(gran Chaeri) ή υποβασιλέως της επικρατείας.
Ευγνώμων ο Κωνσταντίνος προς τον Μονάρχην δια την τοι
αύτην της ευνοίας του απόδειξιν, εδέχθημεν ευχαρίστως την πρό

(1) "Ορα γεν. βιογ. αυτόθι .

(2) Βλέπε αναφοράν Σωμοντίου.

1

(3) Ονομάζονται Μανδαρίνοι οι Κυβερνήται των επαρχιών, και οι ύ
πουργοί του βασιλείου του Σιάμ .

(4) "Ορα π. "Ορλεανς αυτόθι.
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τάσιν και υπεσχέθη ν' αφοσιωθή εις την εκπλήρωσιν όλων των
καθηκόντων του υψηλού επαγγέλματος το οποίον του ενεμπι
στεύετο, γνωρίζων όμως ως ευφυής, ότι εις τους βαρβάρους
λαούς οι κομπώδεις τίτλοι κινούν την ζηλοτυπίαν των μεγά

λων οικογενειών του κράτους, επέμεινεν εις το να αποβάλη
πάντα τίτλον, και προφασισθεις ευλογοφανώς κατέπεισε τον
βασιλέα να εκλέξη εκ των εντοπίων ένα Βαρκαλέν ή πρώτον
υπουργόν του θρόνου. Η φρόνιμος αύτη διαγωγή του εκέρδισεν
έτι μάλλον την καρδίαν του βασιλέως. Αυτός τον ηγάπησε
καθ' υπερβολήν, τον έδωκεν απόλυτον εξουσίαν επί των υπο
θέσεών του, και πληροφορηθείς εις τους λόγους του έκλεξε μεν
και τον παρ εκείνου ζητηθέντα υπουργόν, ηθέλησεν όμως ότι
και ουτος και όλοι του κράτους να υπακούωσι προς τον Γε
ράκην ως προς τον ίδιόν του εαυτόν.
Προτού να θεωρήσωμεν τα βήματα του πολιτικού μας εις
το μέγα στάδιον, εις το οποίον έμελλε να βαλθή εις αυστη
ραν δοκιμήν ή ευφυία του νοός του και η διπλωματική εμ
πειρία του, κρίνω αναγκαίον να τον απαλλάξω από την κα
τηγορίαν
τήν τον
οποίαν
κάμνει
προς αυτόν
νιος ως προς
τρόπον
της υψώσεώς
του. ο ιππότης Φορβέ
"ν

-

"Ο Γάλλοςς ούτ
Α
από την
άσπονδον έχθραν
το ζ)
ουτος κυριευμένος
απο
την ασπο
χθρ

κατα του Γεράκη, (δια λόγους τους οποίους θέλω αναφέρει
ακολούθως) δεν αισχύνεται να πλάση κατ' αυτού την βδελυ
ραν συκοφαντίαν και ότι, αφού έλαβεν επιρροήν εις την ψυχήν
του Βασιλέως, κατέστησεν ύποπτον προς εκείνον τον Βαρ
καλεν, όστις εστάθη τόσον μέγας ευεργέτης του, και ότι, δια
να αναβή αυτός εις την θέσιν του, τον κατέπεισε να του
θανατώση. "Οτι δια τούτο εμισείτο από όλους τους Μαν
δαρίνους και τους μεγάλους του κράτους. Και τελευταίον
και ότι όλοι ούτοι έκαμαν συνωμοσίαν κατά του Κωνσταντίνου
και να τον διαβάλωσι προς τον Βασιλέα και να τον αφανί
σωσιν, αλλ' ότι εκείνος έθανάτωσεν υπέρ τους τριακοσίους εξ
και αυτών και ήρπωσε τας περιουσίας των ». (1)
33
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(1) Ορα υπομνημάτων Φορβενισυ Τομ. Α. σελ. 118 - 19. εκδ. Αμ
στολδαμίου . 1730.

-

-
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Εις τα παρα του Φορβενίου λεγόμενα ο αναγνώστης βλέ
πει φανερα ότι τοσαύτη είναι η υπερβολή των εγκλημάτων

τα οποία αποδίδει προς τον Γεράκην, ώστε αυτή μόνη ήτον
αρκετή ν' αποδείξη τον κατήγορον εχθρόν εμπαθή, και επο
μένως ανάξιον πάσης πίστεως. Αλλ' εκτός τούτου, ελέγχεται
ως φανερός συκοφάντης από τας μαρτυρίας των Γάλλων

εκείνων συμπατριωτών του, οίτινες σταλέντες πρέσβεις υπό Α
λοϊσίου ΙΔ'. εις τον βασιλέα του Σιάμ, και πραγματευθέντες
μετά του συμπολίτου μας τας διπλωματικάς υποθέσεις έγνώ
ρισαν και έγραψαν ακριβώς περί του χαρακτήρος και των

εξόχων προτερημάτων του.

-

Ο κύριος Σοαζήν, μολονότι και ούτος όχι τόσον ευνοϊκός
προς τον Γεράκην, ιδού πώς εκφράζεται περί αυτού, και πό
σον ή μαρτυρία του αποδεικνύει εμπαθή ψευδολόγον τον Φαρ
βένιον.

η "Οσον περισσότερον (λέγει) ευρίσκομαι με τον Κων
» σταντίνον τόσον περισσότερον αναγνωρίζω προς αυτόν ένα
ο άνθρωπον άξιον, αγαθής πίστεως, και της πλέον

» ευαρέστου συναναστροφής. Αυτός έχει πάντοτε έτοιμοτάτας
» τας αποκρίσεις. Το υποκείμενον περί ου ομιλούμενο εκτός
» του ότι είναι προικισμένον με μίαν μεγάλην ψυχήν, πρέ
πει να έχη αξίας όχι κοινας επειδή αλλέως δεν ήθελε

2)

φθάσει εις την θέσιν τήν οποίαν κατέχει ».

"Ο αυτός εκθέτων αμέσως τα περί πατρίδος, των ενασχο
λήσεων του συμπολίτου μας και της υψωσεως του δια μέσου

του Βαρκαλεν, ως ανέφερα προηγουμένως, εξακολουθεί ούτω
• Μετά τον θάνατο ν του Βαρκαλέν προς άτου του, χωρίς
» να φέρη τον τίτλον κανενός αξιώματος, ημπορεί τις να ειπή
» ότι εκείνος τα σκεπάζει όλα. Πολλάκις ο Βασιλεύς ήθελε

τον κάμει μέγαν Σα ερή ν, το οποίον είναι η πρώτη α
» ξία του κράτους, αλλ' αυτός δεν ηθέλησε ποτέ να συγκατα
νεύση, παρασταίνων προς την αυτού Μεγαλειότητα, ότι αι
τόσαι εξωτερικαί τιμαι ήθελαν τον αναγκάσει εις τοιούτους
" και τόσους περιορισμούς, ώστε ήθελεν αποβή ανωφελής ώς
" προς την εκτέλεσιν της βασιλικής υπουργίας, διότι δεν ή

» θελε πλέον δύναται να τρέχη εις κάθε μέρος χωρίς φόβον
ο μήπως φανή ελλειπής. Με όλα ταύτα οι πρώτοι των

Α 14

» Μανδαρίνων απέδι δον προς αυτό ν κ ά θ ε μέγι
» στον σέβας (1) ».

-

Περί τούτου ο ίδιος λέγει και ο Κωνσταντίνος, όστις εί
» ν α ι η ψυχή των υποθέσεων, δεν αναχωρεί δια το
» Λόουρον προς απάντησιν του βασιλέως, ειμή μετα τέσσαρας
» ημέρας ». (2)
Ο Ιππότης Σωμόντιος ομιλών περί του πολιτικού μας λέ
γει : » την πρώτην του Οκτωβρίου ο κύριος Κωνσταντίνος,

και πρώτος υπουργός του βασιλέως του Σιάμ, περί ου έδωκα
» ήδη νήξιν, και ο
» να είναι εντόπιος,
» του, την πρώτην
» Σιαμ, έστειλε τον

οποίος, δια να ειπω εν συντόμω, χωρίς
ε κέρδη σε, δια μόνης της αξίας
θέσιν εις την εύνοιαν του βασιλέως του
σύμβουλόν του δια να με προσφέρη τους

» σεβασμούς του ». (3)

Ο ίδιος ούτος ιππότης, αφού παρακατιών διηγείται την
πολιτικήν φρόνησιν, την αξίαν, και την προσοχήν του βασι
λέως του Σιαμ εις το να μην γίνεται τίποτε εις το κράτος

του χωρίς πρότερον να καθυποβληθή εις αυτόν, αφού αναφέρει
ότι λαβων μεθ' εαυτού τον Γεράκην έδωκε προς τούτον όλην
του την αγάπην, και εκθέτει τας πολιτικας αρετάς του συμ

πολίτου μας, εξακολουθεί ούτω » Τώρα εκείνος, υπό την σκιαν
» της εξουσίας του βασιλέως, δύναται και κάμνει τα πάντα
» εις το βασίλειον, χωρίς να θελήση ποτέ να δεχθή κανεν
» από τα πρώτα αξιώματα, μολονότι ο βασιλεύς του τα ε
» πρόσφερε πολλάκις. Ο Βαρκαλεν, όστις α πέθανε προ
» δύω χρόνων, και όστις δυνάμει του επαγγέλματος, είχε
» την διεύθυνσιν όλων των υποθέσεων του κράτους, ήτον αν
» θρωπος κτλ. ». (4)
Εκ των αναφερομένων λοιπόν υπό του Σοαζήν και Σω

μοντίου, βλέπει ο αναγνώστης, ότι όλη η εμπαθής διήγησις
του κυρίου Φορβενίου ελέγχεται φανερα ως αναιδές ψεύδος

(1) "Ορα της ρηθείoης εφημερίδος σελ. 246-47 - 48 Νοεμβρίου 5 - 6.
(2) Βλέπε αυτόθι σελ. 252. Νοεμβρίου 9 - 10 - 11.

(3) Ιδε αναφοράν Σωμοντίου σελ. 35 - 35.
(4) "Ορα εν τη ρηθείση αναφορά σελ. 122.
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Διότι και οι δύω ούτοι λέγουσιν ότι ο Βαρκαλεν, ή πρώ
τος υπουργός ο ευεργετήσας τον Γεράκην α πέθανε και
ότι δια της απλής αξίας του επροβιβάσθη ούτος εις τό
σην μεγάλην επιρροήν και απήλαυσεν όλην την εύνοιαν ενός
βασιλέως ικανού να εκτιμήση την αρετήν. Μαρτυρούσι τον
συμπολίτην μας άνθρωπον αγαθής πίστεως, προικισμένον
με έξοχα προτερήματα, όντα, η ψυχή των υποθέσεων του
κράτους, και δια τούτο δυνάμενον τα πάντα. Και οι δύω
εκ συμφώνου ομολογούσιν ότι ο Κωνσταντίνος, ενώ επαρα
κινείτο μάλιστα υπό του βασιλέως να λάβη το πρώτιστον
των αξιωμάτων της επικρατείας, αυτός δεν συγκατένευσε ποτέ

να δεχθή κανένα τίτλον, και τούτο δια να μην εμποδίζηται
κατά τον Σοαζήν από την ακριβή υπουργίαν των υποθέσεων
του ευεργετικού του βασιλέως. "Οτι οι πρώτοι των Μανδαρί
νων ετίμουν μάλιστα και απέδιδον το μέγιστον σέβας προς

τον Γεράκην. Τέλος πάντων ο ίδιος Σοαζήν μαρτυρεί ότι ο

πολιτικός μας δεν ήτον διόλου φιλοχρήματος λέγων και ο Κων
και σταντίνος είναι επωφελής εις την θρησκείαν, και ήτον πρέ
» πον ο βασιλεύς (της Γαλλίας) και ο Πάπας να δώσουν
» προς αυτόν αποδείξεις της ευγνωμοσύνης των, διότι αυτός
και επιθυμεί μόνον τας τιμάς κ α ι ούτε το ν μ έ λ ε ι δ ι α
» χρήματα ». (1)

Ποίαν λοιπόν ομοιότητα έχει ο υπό τούτων αναφερόμενος
πολιτικός με την βδελυραν εκείνην εικόνα την οποίαν πλάττει
υπό το όνομά του ο εχθρός του Φορβένιος; Αλλα τοιαύτα εί
ναι τα αποτελέσματα των παθών. Ο εμπαθής νους δεν συλ

λογίζεται ότι τα ίδια του αξιομίσητα πλάσματα θέλουν τον
καταισχύνει, και ότι υπό πολλών θέλουν εξελεγχθή αι κατα
της αληθείας συκοφαντία του.

Ελευθερώσας λοιπόν από της έχθρας τα βέλη τον Γε
ράκην και αποδείξας ότι η ενδόμυχος αξία του τον ανεβί
βασεν εις τοιούτον βαθμόν, παρατηρώ αυτόν ήδη εις το πο
λιτικόν του στάδιον.

Αναλαβων με απόλυτον εξουσίαν την κυβέρνησιν του κρά

(1) Ορα αυτόθι 30 Νοεμβρίου σελ. 294.
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τους, αφού, δια της διπλωματικής του εμπειρίας, διεύθυνε τό
σον επιτηδείως τας εξωτερικάς σχέσεις του βασιλείου, ώστε,
κατά τον βιογράφου του και τον π. "Ορλεανς, όλαι αι επι
χειρήσεις του έλαβον ευτυχεστάτην έκβασιν, (1) έστρεψε τα
βλέμματά του εις το εσωτερικόν. Παρετήρησεν ότι η κλίσις
του Μονάρχου του, η τοπογραφική θέσις της επικρατείας α
παιτούσαν την εμψύχωσιν του εμπορίου. Εγνώριζεν όμως ότι
ή πηγή αύτη της ευδαιμονίας του έθνους ευρίσκετο εις ξένας

χείρας, και ότι οι Οθωμανοί, οίτινες ήσαν οι κύριοι τού
εμπορίου, μετεχειρίζoντo μυρίας δολοπλοκίας διά να κρατώσι
μακραν τους εντοπιους, και να το καρπωνται αυτοι μονοι .

Επρόσβαλεν λοιπόν αφόβως την ξενοκρατείαν ταύτην και δι

ωργόνισε τόσον τεχνικώς τον εμπορικόν κλάδου,

ώστε

έγει

νεν αίτιος μεγάλης ωφελείας εις όλους τους αυτόχθονας. Τούτο

δε αυξήσας την φήμην του εις το κράτος επολλαπλασίασε την
προς αυτόν αγάπην του βασιλέως. » Αυτός (λέγει ο Σοαζήν)
» έχει πολλας γνώσεις του εμπορίου, δια το οποίον έδειξε με
» γάλην αγχίνοιαν. Εξεσκέσασε τας δολιότητας των Μωα
» μεθανών, οίτινες ήσαν οι κύριοι των πραγμάτων προτού
» αυτός να αναλάβη την διεύθυνσιν. Τοιουτοτρόπως έφθασεν
» εις τον μέγιστον εκείνον βαθμόν της εξουσίας με την ο

» ποίαν τον βλέπομεν κεκοσμημένον ». (2)
Η ύψωσις όμως, ήτις είναι αποτέλεσμα της αξίας και
του ζήλου δια το κοινόν καλόν, στερούσα τους ιδιωφελείς
από τας αρπαγάς των, και διεγείρουσα τον φθόνον των βυ
παρων εκείνων ψυχών, αίτινες μαίνονται διά το αποδιδόμε
«ν

9.

Μ.

-ν

ψ

W

φ

"

νον σέβας εις την αρετήν, επισύρει κατ' αυτής τας καταχθο

νίους καταδρομάς των. Εκ τοιούτων αιτιών κινούμενος ο
δια προτροπής του Γεράκη εκλεχθείς νέος Βαρκαλέν , και

βοηθούμενος απότινα Αγγλον ονομαζόμενον Βάύρων, επεχει
ρίσθη να καταστήση ύποπτον προς τον βασιλέα τον ημέτερον
πολιτικόν και να τον κάμη να εκπέση από την βασιλικήν
εύνοιαν. Εννοήσας όμως ο Μονάρχης την πολιτικήν ταύτην
αυτόθι - δε και π. "Ορλεανς αυτόθι.
(2) "Ορα την ρηθείσαν εφημερίδα, τη 29 Σεπτεμβρίου σελ. 184.

(1) Βλέπε γεν. βιογραφ.

Αή 7

δολοπλοκίαν, και γνωρίζων ακριβώς τον χαρακτήρα του
Κωνσταντίνου, αφού επρόσταξε να ξυλίσωσι τον Βαρκαλεν,
τον εστέρησεν από την αξίαν του και έκλεξεν άλλον, όστις
απέδιδε προς εκείνον το μεγαλήτερον σέβας και ήτον πάντοτε
με αυτόν εις εντελεστάτην αρμονίαν.
Το συμβάν τούτο, το οποίον αναφέρει, ως το εξέθεσα,
ο ιππότης Σωμόντιος (1), παραμορφώσας ίσως ο Φορβένιος
έπλασε την εχθρικήν εκείνην εικόνα του.
Δια το απρόσιτον των ασιανών βασιλέων και εξαιρέτως
εκείνου του Σιαμ (2), και δια το απόλυτον της εξουσίας
του Κωνσταντίνου εις το κράτος τούτο, αυτός έπρεπε, κατά
το σύστημα των βαρβάρων κυβερνήσεων, μεταξύ των μεγά
λων και πολλών ασχολιών του, να δίδη καθ' ημέραν ακρόα
σιν και ν' αποφασίζη περί των μικρών προς αλλήλους υπο
θέσεων των υπηκόων. Με πόσην δε οξύνοιαν και εμπειρίαν
εξετέλει και το έργον τούτο μάς βεβαιοί ο κύριος Σοαζήν
λέγων » Εγώ δεν ήθελα τελειώσει ποτέ ομιλών περί του Κων
» σταντίνου. Με όλην την πείραν του κόσμου, και με όλην

και την βαθύνοιαν όπου έχει, είναι ενταυτό και φρόνιμος. Κα
» νεν πράγμα δεν τον ερεθίζει εις μισήν, ή μίαν ώραν, δί
» δει ακρόασιν εις εκατον ανθρώπους και αποκρίνεται εις ε
και κατόν ερωτήσεις. Εμβαίνει ευθύς εις τα πράγματα, και
» διακόπτει τους λόγους των θελόντων να φλυαρώσι. Συγκα
» τατίθεται να πραγματεύεται τας υποθέσεις της βαθυτέρας

(1) Βλέπε αναφοράν Σωμοντίου.

(2) Κατά τον ίππότην Σωμόντιον οι βασιλείς του Σιάμ δεν εφαίνοντο
ποτέ, αλλ' όλα εγίνοντο από τους υπουργούς. Μόνος ο βασιλεύς ο ανυψώ
σας τον Γεράκην, ως άνθρωπος μεγαλου νοός και βαθείας πολιτικής φρο
νήσεως, επαρρησιάζετο εις τους αυλικούς και τους μεγαλους του κράτους,
και ήθελε να ακούη και να βλέπη όλας τας υποθέσεις του βασιλείου του,
Η ακρόασις όμως εδίδετο, κατα τον Σοαζήν προς αυτούς από τας έξη
μ. μ. μέχρι των εννέα, έπειτα δε δεν έδύνατο πλέον να πλησιάση ουδείς
των αυλικών εις το Παλάτιον, εξαιρουμένου του πολιτικού μας, όστις έ
μενε μόνος του με τον βασιλέα και συνωμίλει μετ' αυτού και περαιτέρω
τυυ μεσονυκτίου ,

..

"

...

***
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και πολιτικής, και ενταυτώ τας πλέον ουτιδανάς και μί
2)

κράς 9). (1)

Τα πολλά και μεγάλα φυσικά προτερήματα του συμπολί
του μας και η πρόοδος των υποθέσεων της επικρατείας, ήτις

επήγαζεν από τό δραστήριον του χαρακτήρος και της αγ
χινοίας αυτου επαρακίνησαν τον Μονάρχην νά σκεπτεται
περί των μέσων διών εδύνατο να τον βαστά πάντοτε εις το

βασίλειόν του. Εντεύθεν λοιπόν κινούμενος τον εβίασε να
νυμφευθή με μίαν εκ των μεγάλων οικογενειών της Ιαπονίας,

την οποίαν, κατά τον π. "Ορλεανς, την έπληροφόρησεν ο Κων
σταντίνος να δεχθή τον χριστιανισμόν, και εκ της οποίας
έλαβεν ακολούθως και ένα υιόν.

Δεσμοί βαθείας ευγνωμοσύνης έδεναν ήδη τον Κεφαλλή
νιον διπλωματικόν με το κράτος του Σιαμ και με τον συ

νετον βασιλέα του, Δόξα υποβασιλέως, πλούτη, επιρροή μεγί
στη, εξουσία απόλυτος εις την κυβέρνησιν των εσωτερικών
και εξωτερικών υποθέσεων, και κυριότης εις την καρδίαν
του Μονάρχου, ήσαν τα βραβεία με τα οποία ετιμάτο ή α
ξία του. Ευαίσθητος λοιπόν δι όλα ταύτα και ών άνθρωπος

μεγάλων και τολμηρών επιχειρήσεων, απεφάσισε να ωφεληθή
από την βασιλικήν εύνοιαν και τας λοιπας ωφελίμους περι
στάσεις του, και να δώση εις μεν το βαρβαρικόν τούτο βα
σίλειον και εις τα γειτωνεύοντα με αυτό το μεγαλήτερον δώ
ρον, εις δε τον ευεργετικόν του βασιλέα την δόξαν της ηθι
κής αναγεννήσεως των ινδικών λαών. Αυτός δηλ: συνέλαβε
την μεγάλην και φιλανθρωποτάτην ιδέαν να εισάξη τον ευ
ρωπαϊκόν, εξευγενισμόν και την χριστιανικήν θρησκείαν εις
το παρ αυτού κυβερνόμενον κράτος του Σιάμ, και εις εκείνα

της Κίνας, της Κοκιγκίνας, της Ιαππονίας, και του Τοκέν,
εις τα οποία είχε πολλήν την επιρροήν ο συνετός Μονάρχης
του Σιάμ και υπό το όνομα τούτου ο ημέτερος Γεράκης.

Εγνώριζεν όμως ε βαθύνους συμπολίτης μας ότι ούτε των
φορεματων η αλλαγή και μεταρρύθμησις, ούτε της τακτικής
οι κανόνες και τα στρατηγήματα δύνανται να μορφώσωσι

(1) Σοαζής αυτόθι. 3 Νοεμβρίου. σελ. 295.
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και να εξευγενίσωσιν εν βάρβαρον έθνος, εάν ταύτα δεν συ
νενούνται τουτοχρόνως με την διάδοσιν της μαθήσεως και
με την εξημέρωσιν της ψυχής δια μέσου των αρχών της φι
λανθρωπίας, της καθαράς ηθικής και της βαθμικής των δει

σιδαιμονιών εκριζώσεως. Θέτων ως στιγμήν ενάρξεως της
γιγαντιαίας επιχειρήσεώς του την καρδίαν των ατόμων, εκ
του αθροίσματος των οποίων συγκροτείται το όλον έθνος,
και βλέπων εις τας θεοπαραδότους αρχάς του χριστιανισμού
όλα τα στοιχεία της ηθικής αναπλάσεως έκρινε φρονίμως ότι
πρέπει πρώτον να προσπαθήση την διάδοσιν της χριστιανικής

θρησκείας εις τους ειδολολατρικούς λαούς, και, παραβλέψας εξ

ανάγκης, τας θεολογικας διαφοράς, να ζητήση συνεργάτας του
υψηλού του σχεδίου, όθεν έδύνατο να βοηθηθή ισχυρώτερον.
Προδιατεθημένος οίκοθεν και ο Μονάρχης του Σιαμ εις
την ωφέλειαν των λαών του και επιθυμών προ πολλού την

αναμόρφωσιν των εξευγενισμένων εθνών ήκουσεν ευχαρί
στως τον μέγαν σκοπόν του πολιτικού Γεράκη. Ων δε πληροφο
ρημένος περί της αξίας του έδωκε την συγκαταθεσίν του υπο

σχέθεις να προστατεύση ισχυρώς την χριστιανικήν θρησκείαν
και πάν ό,τι ο Κωνσταντίνος έκρινεν αναγκαίον εις την ε
πιτυχίαν τόσον μεγάλης επιχειρήσεως (1).
Προηγουμένως Φραγκισκανοί και Δομινικανοί τινες μο
ναχοί είχον προσπαθήσει να κηρύξωσιν εις τους βαρβάρους
ινδικούς λαούς τον χριστιανισμόν αλλ' απέτυχον. Εις ταύτην
δε την εποχήν επεχειρίσθησαν τρείς επίσκοποι Γάλλοι ο Λα

μοθε- Λαμβέρτιος (Lamothe-Lambert) ο Πολλούϊος (Pollu),
και Κοτολέντιος (Cotolendi) να ανανεώσωσι την αποστολήν.

(1) Περί του ονόματος του καλού τούτου βασιλέως οι περιηγηται ευ

ρίσκονται εις διαμάχην. Ο αββάς Λαμβέρτιος λέγει και ότι το όνομα
» των βαοιλέων του Σιαμ είναι ένα μυστήριον άγνωστον εις τους περισσο
» τέρους των υπηκόων του. Εις όσους δε το γνωρίζουν δεν είναι συγχωρη
» μένον να το προφέρωσιν. Μόνοι οι Μανδαρίνοι της πρώτης τάξεως έχουν
» δικαίωμα να το προφέρωσιν, αλλά και αυτοί με πολλήν μυστικότητα ».

Ο κύριος Δουμόντιος όμως λέγει ότι ο βασιλεύς ούτος ωνομάζετο Θαου

ναράίας (Τhaou - Νaraia), όρα Viaggio pitιοresco intorno al mondo.
del Sig. Dumont D' arville.
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Ο'θεν φυγόντες εκ Μασσαλίας και περιελθόντες τας ερήμους
της Αραβίας, την Περσίαν, το Ινδοστάν και την χερσόν
νησον της Μαλάκας έφθασαν εις το Σιάμ. Την περίστασιν
ταύτην βλέπων ωφέλιμον εις τον υψηλόν σκοπόν ο Γεράκης
έκαμε τον βασιλέα να δεχθή ευμενώς τους ρηθέντας απο

στόλους και να χαρίση προς αυτούς τόπου ευρύχωρον με ά
δειαν να κτίσωσι, και ανήγειραν μετ' ολίγον μοναστήριον του
αγίου Ιωσήφ (1).
(1) Ο κύριος Δουμόντιος Δουρβίλλιος οπαδός και εγκωμιαστής του
Φορβενίου δια να σμικρύνη την αξίαν του συμπολίτου μας αποδίδει προς
τον βασιλέα του Σιάμ την προσπάθειαν να εισαξη τον ευρωπαίκον εξευγε
νισμόν εις το κράτος του, και λέγει : ότι οι ρηθέντες Γάλλοι επίσκοποι
» είχον υπάγει εις το κρατος εκείνο και εδέχθησαν παρα του Μονάρχου

» από το 1622 (όταν δηλ. ο Κωνσταντίνος δεν ήτον ούτε γεννημένος).
» Οτι ετρέφετο ο Γερακης από εκείνους εις το Μοναστήριον, και ότι
» υπο των ιδίων εσυστήθη εις τον βασιλέα του Σιαμ και επροβιβάσθη
» εις τον υψηλόν βαθμόν του. Εις αμοιβήν δε της ευεργεσίας ταύτης ε

» προστάτευσε και εβοήθησεν αυτός την διάδοσιν του χριστιανισμού»,
(Viaggio pittoresco intorno al mondo). "Οτι όμως ταύτα είναι α

πλαί τερατολογία το εννοεί ο αναγνώστης όταν παρατηρήση ότι η ύ

ψωσις του συμπολίτου μας συνέβη κατά τους λόγους του Σωμοντίου των
1685. "Οθεν από το 1622, όπου, κατά τους λόγους του Δουμοντίου

έφθασαν εις το Σιαμ οι επίσκοποι, μέχρι του 1685 είναι 63 έτη, και
εαν υποτεθωσιν ότι ούτοι επεχειρίσθησαν την αποστολήν των τουλάχιστον εις
ηλικία τεσσαράκοντα χρόνων, τότε έχομεν εν κεφαλαιον 103, ετών εποχή
εις ήν ή δεν έζων οι επίσκοποι και αυτός ο ίδιος βασιλεύς ήτον υπέρ
γηρος, ή ήσαν γερόντια ανίκανα να σαλευθώσιν. Και όμως αυτοί έζων
εις την επιχειρισθείσαν αναμόρφωσιν υπό του Γεράκη. Είς εκ των οποίων
μάλιστα, ο Λαμβέρτιος, τώ 1690, κατα τον ίδιον Δουμάντιον, υπέφερε
τας κακουχίας των βαρβάρων και ελευθερωθείς από την φυλακήν επέστρε
ψεν εις την Γαλλίαν.

Προς τούτοις ελέγχουσι το ψεύδος του Δουμοντίου ο Σωμόντιος, ο
Σοαζήν, ο π. Ορλεανς, ο βιογράφος του Γερακη, ο ίδιος εχθρός του Φορ

βένιος και όλοι εν γένει οι περί τούτου αναφέροντες, οίτινες λέγουσι ρη
τως ότι ο συμπολίτης μας εσυστήθη προς τον βασιλέα υπό του Βαρκαλεν,
και ότι ύψώθη από την ενδόμυχον αξία του, και ότι αυτός επεχειρίσθη
την ηθικήν αναγέννησιν του Σιάμ. "Εκρινα δε αναγκαίον να ελέγξω το

ψεύδος τούτο δια ν' αποδείξω πόσον ολίγον πρέπει να πιστεύωνται τα παρά
του κυρίου τούτου λεγόμενα περί του Γεράκη,
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Η επιτυχία των επισκόπων τούτων ενθάρρυνε τους 1η
συϊατας εξ ών μετέβησαν τινές εις το Σιάμ, τους οποίους

δεχόμενος ο Κωνσταντίνος τους επεριποιήθη μεγάλως, και
κατώρθωσε παρά του βασιλέως να συστήσωσιν

μητρόπολιν

εν εκπαιδευτικόν κατάστημα, εις το

εις την
όποιον εδείκ

ούτοι

νυεν όλην την προστασίαν και συνεισέφερε κατ' έτος εξ ιδίων
του χρηματικά φιλοδωρήματα.

Περί τούτου αναφέρων ο Σοαζής λέγει ο, ο Κωνσταντίνος
ο εφιλοδώρησε το σπουδαστήριον του Μασπρένδου διακόσια

o, πενήντα σκούδα, εις το οποίον συνεισφέρει ενιαυσίως μίαν
ο ίσην ποσότητα, εκτός του ότι φιλοξενεί τους μαθητας τρεις

φοραίς τον χρόνον. Επ αληθείας ο άνθρωπος ούτος έχει εν
•» εαυτώ τί μέγα (1)».
εταξύ όμως των πρώτων του βημάτων δεν απέφυγον το

όμμα του διπλωματικού Κεφαλλήνος αι πολλαί και μεγάλα
δυσκολίαι τας οποίας έμελλε ν' απαντήση το γιγαντιαίον του
πρόβλημα. Ζυγοστατών τον μέγαν κίνδυνον εις δν εξέθετε

τον εαυτόν του και τον ευεργετικόν βασιλέα του έβλεπεν ότι
πρέπει να ληφθώσι μέτρα ισχυρά. Εννόησεν ότι μεταξύ τόσων
μυριάδων βαρβάρων λαών δεν εξαρκούσεν ή μόνη του αγ
χίνοια και η ενάρετος του Μονάρχου διάθεσις, δια να κρη
μνίση την ειδωλολατρικήν των θρησκείαν, και να κάμη προς
αυτούς μίαν γενικήν ανάπλασιν των ιδεών των.

Είδε λοιπόν ότι, δια να ελπίση αγαθόν τέλος του σκοπού
του, δια να βαστά εις χαλινον τους αγρίους εκείνους λαούς,
και ν' αποφύγη αυτός και ο βασιλεύς του φανατισμού και
της αμαθείας τα βέλη ήτον ανάγκη να βοηθηθώσιν εις το
φιλάνθρωπον έργον των από καμμίαν ευρωπαϊκήν δύναμιν,
εις την οποίαν να εμβασιλεύη το θρησκευτικόν πνεύμα, και

να έχη επιρροήν εις τόν λοιπόν κόσμον δια την δόξαν των
όπλων της.

-

Ανατραφείς πρώτον εις του αγγλικον στόλου και ακολού
θως αυξηθείς μεταξύ ευρωπαίων εγνώριζεν ότι ο Μονάρχης της
Γαλλίας Αλοίσιος ΙΔ, ενώ ως φιλοπόλεμος κατέστησε περιώ
(1) Αυτοθι 19 Δεκεμβρίου σελ. 303 - 304.
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νυμα τα γαλλικά όπλα και επίφοβα εις όλας τας ευρωπαίκας
δυνάμεις, εφαίνετο όμως και θερμός προστάτης των Μουσών
και ζηλωτής τοιούτος της θρησκευτικής πρόρδου, ώστε εις τας
ημέρας του ή γαλλική εκκλησία εκοσμείτο από τον Βοσουέ
τιον, τον Βουρδαλώ, τον Φλεσιέρον, τον Φενελώνα, τον Αρ
νόλδιον και από άλλους ενδόξους άνδρας. Υπό του Αλοϊσίου

εξαπτόμενος ο ζήλος των πολυμαθών τούτων, και ερεθιζομένη
ή αρρενοπος και ανθηρα ευγλωττία των ανεχαίτισε την ορμήν
των θρησκευτικών καινοτομιών και αποδίδουσα τα απαιτού
μενα όρια της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, την κατέστησε
σεβαστικήν και ιεροπρεπεστέραν.
Ευρίσκων λοιπόν εις την γαλλικήν αυλήν ο διπλωματικός
-

Γεράκης όλα τα μέσα δι ών έδύνατο να ωφεληθή εις τα με
γάλα του σχέδια, έστρεψεν εις αυτήν την προσοχήν του, και
κατέπεισε τον βασιλέα του να πέμψη προς τον έδoξoν εκείνον
Μονάρχην της Γαλλίας πρεσβείαν, ζητών την συμμαχίαν του
εις έργον τόσον φιλάνθρωπον και πολύδοξον δια τους συνερ

γούντας εις κατόρθωσίν του,

*

Οτι δε εις τον φιλόθρησκον χαρακτήρα και εις την γεν

ναιοφροσύνην του Αλοϊσίου επιστηριζόμενος ο ημέτερος δι
πλωματικός επληροφόρησε τον βασιλέα του να ζητήση μάλλον

την συμμαχίαν της γαλλικής αυλής, και ότι ο σκοπός της
συμμαχίας ταύτης ήτον κυρίως η διάδοσις της χριστιανικής
θρησκείας εις το ινδικόν κράτος του Σιάμ και ή ασφάλεια

και υπόληψις του κυρίου του, μας πληροφορούν όχι μόνον αι
γινόμενοι συνθήκαι, τας οποίας θέλω αναφέρει εν οικείω τόπω,
αλλά και η εξής μαρτυρία του π. "Ορλεανς.
-

» Αυτός επέτυχε (λέγει) τόσον καλά, ώστε, ενώ κατέστησε
ο» τον βασιλέα του Σιάμ τον πλουσιώτερον Μονάρχην της
» Ασίας, απεφάσισεν ενταυτή, αφού τον επλούτησε, να κατα

» στήση περίφημον το όνομά του, και να γνωστοποιήση εις
•, τα ξένα έθνη τα μεγάλα προτερήματα του πρίγγιπος τού
ν» του. Και επειδή αυτός είχε πάντοτε προ οφθαλμών την
» χριστιανικήν θρησκείαν του Σιάμ, απεφάσισε να παρακι

» νήση τον κύριόν του να συσχετισθή φιλικώς με τους βασι
•, λείς της Ευρώπης τους ικανωτέρους να βοηθήσωσι το τοι
κ» ουτον σχέδιόν του.

-
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» Το όνομα του μεγάλου βασιλέως μας, η φήμη της φρο
» νήσεως και των κατακτήσεών του είχε φθάσει έως εις τα
» άκρα ταύτα του κόσμου. Ο κύριος Κωνσταντίνος, όστις
•, εγνώριζεν ακριβέστερον των άλλων, έκρινεν ωφελιμώτατον
» δια τον βασιλέα του το να προσπαθήση προς αυτόν την
•, φιλίαν ενός Μονάρχου τόσον περιφήμου, και ών ειδημονέ
το στατος περί των πραγμάτων της Ευρώπης, έκρινε φρονίμως
νο ότι μεταξύ των χριστιανών πριγγίπων ήτον αυτος ο μό
» νος, όστις είχε την διάθεσιν και την δύναμιν να ανα

•, λαμβάνη

"Ά,

υπέρ της θρησκείας, χωρίς ιδιωφε

"ο λείς σκοπούς (1) ο..

-

Ψεύδεται λοιπόν αναιδώς ο εμπαθής Φορβένιος, όστις, αντί
να

θεωρήση τα πράγματα υπό ταύτην την αληθινήν όψιν των,

κυριευόμενος από την έχθραντου προς τον Γεράκην λέγει: ότι

•, φοβούμενος δια τας καταχρήσεις του, έστοχάσθη να κράξη
το ευρωπαίους εις το Σιάμ. Γνωρίζων όμως πως ούτε Αγ
29

9

W

2η

ρ

φ

χ

ρ
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ι, γλοι, ούτε Ολανδοί, ούτε Ισπανοί, ούτε Πορτογάλλοι ήθε

•, λαν παρακινηθή να κλίνωσιν εις τα ζητήματά του, δια το
2')

ολίγον εμπόριον του Σιάμ, και μη έχων άλλο καταφύγιον,

o, εν όμισεν ότι οι Γάλλοι έδύναντο ν' απατηθώσιν

ο ευκολώτερον (2),. Εκτός όμως του ψεύδους δεν εννό

ησεν ο Γάλλος ούτος ότι ταύτα είναι φανεραι ύβρεις τας
οποίας κάμνει εις το ίδιον έθνος του, ως δύνανται να κρί
νωσι κάλλιστα, όσοι γνωρίζουν το ένδοξον γαλλικόν έθνος,
και όσοι ήξεύρουν οποία ήτον ή αυλή της Γαλλίας επί του
μεγάλου Αλοϊσίου ΙΔ', και οποία η μεγαλόνοια του Μονάρ
χου

τούτου, Αλλά τοιαύτη είναι του προκατειλημμένου νοός

η καταστασις.

Τρεις Μανδαρίνοι λοιπόν εκλέχθησαν αμέσως παρά του
βασιλέως του Σιαμ, οίτινες έφωδιασμένοι με τα αναγκαία

έγγραφα υπο της αυλής των, με συστατικά υπό των επισκό
πων του μοναστηρίου του αγίου Ιωσήφ, και συνοδευόμενοι

υπό των μισιοναρίων Πασχαλίου και Βασετίου (Vachet)
(1) Αυτόθι .
(2) Τόμος Α', σελ. 121.
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ανεχώρησαν διά την Γαλλίαν. Επειτα δε από πολλάς, κα
κουχίας όπου εις το ταξίδιον υπέφερον, και έπειτα απο τον
θάνατον ενός εξ αυτών, έφθασαν εν τέλει οι λοιποί απεσταλ
μένοι εις τους Παρισίους.
Κατά τόν Δουμόντιον, αγνωουμένου του σκοπού της πρεσ
βείας ταύτης, υπελήφθησαν, κατ' αρχάς, οι πρέσβεις ώς κατά
σκοποι, αλλά μόλις ειδοποιήθη ο Αλοίσιος περί του αντικει
μένου της αποστολής των υπό των συνοδοιπόρων μισιοναρίων,
ηθέλησε να τους δεχθή με όλην την επίδειξιν της ανακτορι
κής λαμπρότητος.
Ενδεδυμένος με βασιλικόν φόρεμα πλήρες χρυσού και πο
λυτίμων λίθων διέταξε να παρρησιασθώσιν οι Σιάμιοι πρέ
σβεις μεταξύ μιάς αυλής, ήτις ακτινοβολούσεν από την διά
κόσμησιν των ενδυμάτων. Εις το διάστημα δύω μηνών με
επιδεικτικά τραπέζια, με διασκεδαστικά κυνήγια, και με
αλλεπαλλήλους χορούς και ήδονας έδειξε προς τους Μανδα

ρίνους την μεγαλοπρέπειαν της γαλλικής αυλής (1).
Εν τω μεταξύ τούτω, διαδοθείσης της φήμης, Γάλλοι δια
φόρων τάξεων, εκκλησιαστικοί, και πολλοί ευρωπαίοι έτρεχον
εις το Σιάμ, όπου υπεδέχοντο παρά του βασιλέως και του
πρώτου υπουργού του Γεράκη με πολλήν ευμένειαν. Ενώ δε
οι κοσμικοί ελάμβανοντας αναλόγους της αξίας των θέσεις,

οι ιερωμένοι έκτιζον ακολύτως Εκκλησίας και σπουδαστήρια.
Είναι όμως άξιον απορίας ότι οι Πορτογαλλοί, κινούμενοι
από τον δαίμονα της πολιτικής ζηλοτυπίας (όστις καταπατών

κάθε αρχήν ζητεί να καταστρέψη και το ιερώτερον οικοδώ
μημα, όταν αντιβαίνη εις τον σκοπόν του) έπεμψαν επίσημον
πρεσβείαν εις, τον Σιάμιον Μονάρχην ζητούντες παρ αυτού
ρητώς να διώξη τον παππικoν αντιπροσωπον, αλλ' απεβλήθη
παρ εκείνου ή αξιόμεμπτος απαίτησις των.

-

Περί ταύτης αναφέρων ο Σοαζής λέγει : ο, ο βασιλεύς του

Σιάμ, όστις έχει καλλίστην υγείαν

και

βοηθεί, εις

κάθε τι

και τους μισιονάριους και τους Γάλλους, δεν ηθέλησε

ποτέ

ο, ν' ακούση τους Πορτογαλλους, οίτινες προ ολίγου έπεμψαν

(1) Αυτόθι .
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και επισήμως πρεσβείαν διά να τον αναγκάσωσι να διώξη τον
ο αποστολικόν επίτροπον (1) ,ο.

-

Ο Αλοϊσιος λοιπόν μή θέλων να χρονοτριβή περισσότε
ρον εις υπόθεσιν τόσον σπουδαίαν έκλεξεν αμέσως μίαν πρε
σβείαν, της οποίας κορυφαίοι ήσαν οι ιππότα Σωμόντιος,
Σερβερέτος (Cerveret), και Λαλουβέρος (La - Loubere), συμ
πρέσβεις δε τούτων ήσαν ο αββάς Σοαζής και πέντε μισιο
νάριοι. Ο σκοπός της πρεσβείας ταύτης ήτον να βεβαιώση
τον βασιλέα του Σιάμ περί της προς αυτόν φιλίας του Α
λοϊσίου και περί της προθύμου συνδρομής του δια την κα
τόρθωσιν του μεγάλου σχεδίου το οποίον συνέλαβε. Επιθυμών
όμως ο Γάλλος Μονάρχης να προσθέση, μεταξύ των μεγάλων
πολεμικών και πολιτικών του κατορθωμάτων, την δόξαν ότι

συνήργησε να κάμη χριστιανόν και τον ίδιον βασιλέα του
Σιάμ, εκτός των άλλων διαταγών, παρέδωκε προς τους πρέ
σβεις και μίαν αυτόγραφον επιστολήν, εις την οποίαν εξέ
φραζε φανερά προς εκείνον την επιθυμίαν του ταύτην. Δια
τον σκοπόν τούτον μάλιστα έπεμψεν ομού με τους πρέσβεις
και τον Ιησουϊτην Τασάρδιον (Τachard) προς τον οποίον
εσύστησεν ιδίως το τοιούτον κατόρθωμα (2).
Προ πολλών χρόνων διάφορα ευρωπαϊκαι δυνάμεις επι
θυμούσαι να επεκτείνωσι τα όρια των επιστημών δια νέων
ανακαλύψεων, και να γνωρίσωσιν ακριβώς τας ευτυχείς χώ
ρας των ανατολικών Ινδιών και μάλιστα τας προσεγγιζού
σας εις την Κίναν, έπεμψαν ομού με τους θρησκευτικούς
"

αποστόλους ή μισιοναρίους, διαφόρους πεπαιδευμένους άνδρας,
δια να κάμωσι μαθηματικας και επιστημονικάς ερεύνας. Μίαν

(1) Αυτόθι 26 Οκτωβρίου σελ. 180.
(2) Ο Δουμούντιος λέγει ότι η πολυθρυλλητος φιλοναδα του Αλοϊσίου
Μεντενώ (Μaintenon), και π, Λασέσιος (La - chaice) συνέλαβαν την ε
πιθυμίαν ταύτην και έπεμψαν εξεπίτηδες τον παρ αυτοίς ευνοούμενον Τα

σάρδιον δια να λάβη την δόξαν του κατορθώματος τούτου. Ο Σοαζής
όμως, όστις ήτον μέλος της πρεσβείας, λέγει ρητώς ότι ο Αλοΐσιος έγρα
ψε προς τον βασιλέα του Σιαμ να γείνη και αυτος χριστιανός και διη

γείται μαλιστα όποίας αποκρίσεις έδωκεν εκείνος περί τούτου προς τους
πρέσβεις ,
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τοιαύτην αποστολήν είχε προτείνει και ο υπουργός της Γαλλίας
προς τον Αλοϊσιον, αλλά διάφορα περιστάσεις είχον εμπο
δίσει την εκτέλεσιν. Ωφελούμενος λοιπόν ο βασιλεύς από την
προκύψασαν αρμοδιότητα ταύτην έπεμψεν ομού με την πρεσ

βείαν και δώδεκα πεπαιδευμένους Ιησουίτας δια να επισκε
φθώσι τα απομεμακρυσμένα εκείνα μέρη. (1)
Αναχωρήσαντες όλοι ούτοι ομού με τους σιαμίους απε
σταλμένους από το Βρέστιον (Βrest) έφθασαν τας 27 του
Σεπτεμβρίου των 1685 εις τον Μεϊνάν (Μeinan) ποταμόν

του σιαμικού κράτους, όθεν διευθύνθησαν εις την μητρόπο
λιν (2). Χαίρων ο Κωνσταντίνος δια την επιτυχίαν των
πρώτων του επιχειρήσεων εδείκνυε προς τους απεσταλμένους
της γαλλικής αυλής τας μεγαλητέρας περιποιήσεις. Μαθών
δε περί του σκοπού των δώδεκα Ιησουϊτών έκαμεν εις αυ
τους την μεγαλητέραν περίθαλψιν τους έθεσεν εις μίαν των

βασιλικών οικειών εις το Λόουρον (Louro), τους έπρόβλεψεν
από όλα τα χρειώδη, και εκηρύχθη θερμός προστάτης των (3).
Εξομαλίσας μικράν τινά δυσκολίαν, ήτις επρόκυψεν από την
διαφοράν των ινδικών και ευρωπαϊκών εθίμων ως προς τον
τρόπον καθ' ον έμελλον να παρρουσιασθώσιν οι γαλλικοί
πρέσβεις προς τον Μονάρχην του Σιαμ και να εγχειρίσωσι
το ιδιόγραφον του Αλοϊσίου, παρέστησεν αυτούς προς τον

βασιλέα, καθήμενον εφ' υψηλού θρόνου,
Εκτελών τα χρέη του διερμηνέως εφανέρωσε προς εκείνου

τα φιλικά αισθήματα του γαλλικού Αυτοκράτορος και την
προθυμίαν του εις το να συνεργήση δια τον εξευγενισμόν των
ινδικών λαών και την διάδοσιν της χριστιανικής πίστεως
εις τας Ινδίας,

ί

-

1

(1) "Ορα π. "Ορλεανς, και Σωμόντιαν .
(2) Βλέπε Σωμ. σελ. 107 - 110. Δουμόντιον αυτόθι ,

(3) Ο Δουμόντιος λέγει ότι οι πρέσβεις έφθασαν εις το Σιάμ το 1687,
είναι όμως εις απάτην, διότι όχι μόνον ο π. "Ορλεανς λέγει το 1685,
αλλα και ο Σωμόντιος και ο Σοαζής οι μεθέξαντες από την πρεσβείαν,

εξέδωκαν το ταξιδιον των τώ 1686, όθεν είναι φανερόν ότι δεν το έκα
μαν το 87 ως λέγει ο Δουμότιος ,
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Η στιγμή όμως, καθ' ήν ο ιππότης Σωμόντιος, ώς κορυ
φαίος της πρεσβείας, επαρρησίασε την αυτόγραφον επιστολήν
του βασιλέως του (εις ήν εζητείτο, ως είρηται, να γείνη χρις ια

νός και ο ίδιος Μονάρχης του Σιάμ), ήτον δια τον Γεράκην
στιγμή μεγάλου βάρους. Εγνώριζεν ότι ο βασιλεύς του είχε
μεν επιθυμίαν να διαδοθή ο χριστιανισμός εις το κράτος του,
ποτέ όμως δεν ώμίλησε περί του ιδίου του ατόμου. "Ηξευρεν

ότι εις ασιανούς Ηγεμόνας δεν θεωρείται χωρίς υποψίαν ή
σπουδή του πρωθυπουργού δια την εκπλήρωσιν της θελήσεως

μιάς άλλης αυλής. Εν τέλει έδύνατο να ζυγοστατίση την
φύσιν του ζητήματος και τα επακόλουθα αυτού.
Τοσούτος όμως ήτον ο ζήλος του υπέρ της πίστεως, ώστε
αναλαβών την θέσιν του συμβούλου ωμίλησεν εις τον βασι
λέα του με μέγαν ενθουσιασμόν. Ταύτην δε την ομιλίαν του
την αναφέρει ολόκληρον εις το πρώτον του ταξίδιον ο Ιη
σουίτης Τασάρδιος.
-

Πληροφορημένος ο σιάμιος βασιλεύς και πρότερον περί της
αξίας της χριστιανικής πίστεως υπό του υπουργού του Γεράκη,
και ευχάριστος δια την νέαν του ταύτην σχέσιν με την γαλ
λικήν αυλήν, εξέφρασε πρώτον μεγάλην ευγνωμοσύνην προς τον

Αυτοκράτορα Αλοίσιον. Γνωρίζων όμως πόσον ήθελεν είσθαι
επικύνδυνος εις τον μέγαν σκοπόν ή ιδική του αιφνήδιος θρη
σκευτική μεταβολή, προτού οι λαοί του ν' ακούσωσι τους χα

ρακτήρας του χριστιανισμού, εβεβαίωσεν ακολούθως ότι, ενώ
περί του ατόμου του δεν έβλεπε αναγκαίαν την αλλαγήν των
θρησκευτικών του αρχών ώς εζήτει ο Γάλλος Μονάρχης, ε
πεθύμει όμως μεγάλως την εξάπλωσιν του ευαγγελίου εις ό
λην του την επικράτειαν. Υπεσχέθη να προστατεύση την χρι
στιανικήν θρησκείαν και την διάδοσιν της παιδείας, και
έδωκε μάλιστα απόλυτον εξουσίαν εις τον πολιτικόν του Γε
ρακην να συντάξη περί τούτου, όμου με τους γαλλικούς πρέ
σβεις, τας απαιτουμένας συνθήκας αφορώσας την διδασκαλίαν
και το κήρυγμα.
Διπλωματικά πολυτελή τραπέζια, επί παρευρέσει όλων των
-

μεγιστάνων της σιαμικής αυλής (εις τα οποία, κατά τον

Σωαζήν, ο Κωνσταντίνος παρέσταινεν αξίως το πρόσω
πον του βασιλέως) εδίδοντο συχνάκις εις τους Γάλλους απε
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σταλμένους. Αι δε περιηγήσεις εις τους ναούς και εις τα α
ξιοθέατα των οικοδομημάτων εδείκνυον εις αυτούς τους θη
σαυρους όπου εξώδευσαν οι κατά καιρούς Αυτοκράτορες εις
την κατασκευήν των τοιούτων, και τον υπάρχοντα πλουτισμόν
του Ταμείου (1).

Μετα τινών ημερών διασκεδάσεις, ο Κεφαλλήνιος διπλω
ματικός συνελθών ως πληρεξούσιος του σιαμικού Μονάρχου
με τους απεσταλμένους του Αλοϊσίου, υπεχώρησεν, επ' ονόματι
του βασιλέως του, εις τους μισιοναρίους και διδασκάλους της
παιδείας τα εξής προνόμια αφορώντα την θρησκείαν και
" -

(1) Αι παγόνδα ή ναοί του Σιάμ, και μάλιστα οι βασιλικοί ήσαν
πλήρεις μεγάλων και μικρών αγαλμάτων κατασκευασμένων από πελεκητον

χρυσάφι, εκτός των όντων από άλλο τι μέταλλον με χρυσαλειφήν .
Είναι δε αξιοπαρατήρητον ότι τοσαύτην σπουδήν έχει ο Φορβένιος ν' α
ποδείξη απαταιώνα τον ημέτερον Γερακην, ώστε δεν συστέλλεται, δια την
κατόρθωσιν του σκοπού του, να παραστήση τους γαλλικους πρέσβεις ανι
κάνους να διακρίνωσι το απλώς χρυσωμένον μέταλλον από τον κυρίως χρυ
σόν. Επειδή εις την εμπαθή και αντιφατικήν έκθεσιν των κατ' εκείνου
κατηγοριών λέγει: ότι θέλων ο Κωνσταντίνος να δείξη πλούσιον το κράτος

έκαμε να πιστεύσουν οι απεσταλμένοι του Αλοϊσίου, ότι τα εις τους βα,
σιλικους ναούς αγάλματα και μάλιστα εν κολοσαίου αναστήματος ήτον
από μέταλλον χρυσού, και ότι ο π. Τασαρδιος, και ο Σοαζής πεισθέντες
τα αναφέρουσιν ως τοιαύτα εις τας αναφοράς των. Αυτός όμως (όστις
ήτον ναύτης) εγνώρισε την απάτην. Ιδού δε με ποίον μύθον λέγει ότι
ανεκάλυψε το αποκρυφον. Αφού έφυγον οι Πρέσβεις, λέγει, έπεσεν ο θόλος
του βασιλικού ναού, και κατεσύντριψε το κολοσαίον άγαλμα, και τότε
αυτός είδεν ότι ήτον χρυσαλειρωμένος ασπροπαφυλας. "Οτι όμως οι γαλ

λικοι πρέσβεις δεν ήσαν τόσον ηλίθιοι, ως τους παρασταίνει ο συμπατριώ
της των, και ότι διέκριναν τα αληθώς χρυσά αγαλματα από τα χρυσαλει

φωμένα, και επομένως ότι ψεύδεται φανερα ο Φορβένιος, εκτός των όσων
αναφέρoυσι περί τούτου ο Σοαζής και Τασσάρδιος ιδού οι λόγοι του ιπ
πότου Σωμοντίου » Ημείς επήγαμεν εις την Παγόνδαν, εκεί ίδομεν μέγαν

» αριθμόν αγαλμάτων χρυσωμένων τα οποία εφαίνοντο ότι προσφέρουν,
» θυσίας εις εν είδωλον μεγάλον χρυσού ν ήψηλον σχεδόν σαράντα πο

» δάρια. Πλησίον δι του μεγαλου τούτου ειδώλου ήσαν και τι να α π ο
» χρυσον ». (αυτόθι 30 Οκτωβρίου σελ. 75).

Τα αυτα λέγει και ο π. "Ορλεανς και άλλοι των οποίων οι λόγοι εξέ
λέγχουσι τα μυθώδη πλάσματα του Φορβενίου.
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την διάδοσιν της μαθήσεως. Εις ταύτα όμως φαίνεται, ότι
όσον έσπούδαζε δια την διάδοσιν του καλού, τοσούτον επρό
σεχε να μην δοθώσιν όπλα εις την απάτην και εις σκοπούς
ιδιωφελείς, υπεκρυπτομένους συνήθως υπό το κάλυμμα της
θρησκευτικότητος και του φωτισμού.

"Αρθρον Α'. Η αυτού Μεγαλειότης ο βασιλεύς του Σιαμ
θέλει πέμψει προκηρύξεις εις όλας τας πόλεις της, ά, β', γ',
δ', έ, και ς κλάσεως του κράτους του, διών θέλει γνωστο
ποιήσει ότι οι απεσταλμένοι είναι ελεύθεροι να κηρύξωσι τον
χριστιανικόν νόμον εις όλας τας ρηθείσας πόλεις, και ότι
πάντες δύνανται ν' ακούσωσι την διδασκαλίαν, κατά τας

ιδίας των κλίσεις, χωρίς να δώσωσιν εις αυτούς κατ' ουδένα
τρόπον, εμμέσως ή αμέσως την παραμικραν ενόχλησιν, ούτε
οι κυβερνήται, ούτε οι επαγγελματικοί οποιουδήποτε βαθμού.
Επί συνθήκη όμως, ότι οι ρηθέντες απόστολοι να κυρύττωσι
μόνον τον θείον νόμον, χωρίς να διασπείρωσιν, επ' ουδεμιά
προφάσει, αρχάς νεοφανείς εις τας καρδίας των λαών, επι
βλαβείς εις την Κυβέρνησιν και εις τους εγχωρίους νόμους.
Εν περιπτώσει δε παραβάσεως εκ μέρους των ειρημένων μι
σιοναρίων, ακυρούται το παρόν προνόμιον δια πάντα, και ο
ένοχος απεσταλμένος θέλει φυλακισθή και αποσταλή εκ νέου
εις την Γαλλίαν, χωρίς να δύναται πλέον, υπό ποινήν θα
ν

1

ρ

1

1

φ

μ

νατου, να πατηση την σιαμικην επικρατειαν.

Β'. Η Α. Μ. συγχωρεί, ώστε οι αποστολικοί απεσταλ
μένοι να διδάσκωσι τους θέλοντας αυτόχθονας οποιανδή

ποτε επιστήμην, και να έχωσι την άδειαν να τους λαμβά
νωσιν εις τα μοναστήριά των, εις τα σχολεία των, και κατοι

κίας των, με τα αυτα προνόμια των σιαμικών μοναστηρίων,
χωρίς να δύναται κανείς να τους εμποδίση. Επιτρέπει προς
τούτοις εις, τους αυτούς μισιοναρίους τό να δύνανται να δι
δάξωσιν οποιανδήποτε επεστημην, νομον, και κανονισμον,
μη αντιβαίνοντα όμως εις την Κυβέρνησιν και τα καθεστώτα
του βασιλείου.
-

-

Γ'. Ο Μονάρχης του Σιαμ παραχωρεί εις όσους των
υπηκόων του ήθελαν με σταθεραν θέλησιν γείνη χριστιανοί,
το ν' απολαμβάνωσι τα προνόμια των χριστιανών, καθ' όν
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τρόπον εζητήθη από τον Γάλλον Πρέσβυν, και ως καταλλη
λότερον ήθελε νομισθη εκ της ανάγκης της περιστάσεως. Και
προς αποφυγήν κάθε φιλονεικίας επί του προκειμένου, ή Α.

Εί

θέλει ονομάζει εκ μέρους του ένα Μανδαρίνον, ο δε Αρ
χιερεύς θέλει εκλέγει εκ του ετέρου εν άξιον υποκείμενον, και

θέλει νομίζεται και εκτελείται ετοίμως, εξ άμφοτέρων των
μερών, το συμφωνηθέν και θεωρηθεν παρ εκείνων ως ορθόν.
Δ'. Η Α. Μ. Συγκατανεύει ότι, οποίος δήποτε χρι
στιανός υπήκοός του ήθελεν είσθαι πραγματικώς ανίκανος να

δουλεύση, εξ αιτίας γηρατείου ή ασθενείας, παρρησιασθείς
εις τον Μανδαρίνον, τον οποίον επί τούτου θέλει διωρίσει
ή Μεγαλειότης του, θέλει ελευθερούται από την δούλευσιν μέ
χρι της αναρρώσεώς του.
"Αρθρον Ε'. Η Μεγαλειότης του θέλει διατάξει, ώστε
-

ταύτα τα άρθρα να δημοσιευθώσιν εις όλον το κράτος του,
δια να γνωρίζωσι πάντες οι υπήκοοι ότι είναι θέλησίς του,

ώστε οι αποστολικοί απεσταλμένοι ν' απολαμβάνωσι τα ρη
θέντα προνόμια.

Εν Λούβω 10 Δεκεμβρίου 1685.

Αί προσπάθειαι αύται του υπουργού Γεράκη δεν έβράδυναν
να φέρωσι τους πρώτους καρπούς με υπόσχεσιν αφθονωτέρων,
διότι καθ' ημέραν εγίνοντο εις την μητρόπολιν προσήλυτοι
χριστιανοί και έβαπτίζοντο δημοσίως. Περί τούτου δε γράφων
τας 2 του Δεκεμβρίου ο Σοαζής λέγει » Σήμερον έγειναν
σ δώδεκα χριστιανοί, αφού εις τας παρελθούσας ημέρας εί
" χον γένει και άλλοι (1) και .

-

-

Αλλ' ενώ τα πράγματα επροχώρουν κατά την επιθυμίαν του
προείδεν ο Κωνσταντίνος με βαθείαν οξύνοιαν ότι κυρυττόμενος
ο Μονάρχης του προστάτης της χριστιανικής θρησκείας, και

προσφέρων το μέσον δια να επεκτανθή ή επιρροή των γαλλι
κών όπλων εις τας ανατολικας ινδίας, θέλει επισύρει κατ' αυ
του των λοιπών ευρωπαίων την ζηλοτυπίαν, και την έχθραν

των φανατικών και Ιερέων της ειδολολατρείας. Δια να δύ
"--

----

-

(1) Αυτόθι σελ. 295 και εφεξής.
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ναται λοιπόν ν' αποκρούση κάθε τεχνικήν ραδιουργίαν, και
υλικήν των βάρβαρων αντενέργειαν, έκρινεν αναγκαίον και
επρότεινεν εις τον βασιλέα του να σχηματίση μετα του Α
λοϊσίου την εξής συμμαχικήν συνθήκην.
Πρώτον. Ο Αυτοκράτωρ της Γαλλίας υποχρεούται να
στείλη προς τον βασιλέα του Σιάμ ποσότητα τινά στράτευ

μάτων, τα οποία εξαρτώμενα από τας διαταγάς του, να είναι
έτοιμα εις πάσαν προκύπτουσαν περίπτωσιν δια την υπεράσ
πισιν του ατόμου του και του κράτους. Ταύτα να διδάξωσι
τους σιαμίους στρατιώτας την ευρωπαϊκήν τακτικήν, ο δε

βασιλεύς να παραχωρήση, δια τούτο, εις τα γαλλικά στρατεύ
ματα δύω αρμοδίας πόλεις, των οποίων η κυβέρνησις να εκ
τελήται μεν υπό των Γάλλων οπλαρχηγών, με την συναίνεσιν
όμως και επικύρωσιν του Μονάρχου.
-

Δεύτερον. Ο βασιλεύς του Σιάμ να δίδη πάσαν υπεράσ
πισιν εις το εμπόριον των Γάλλων υπηκόων, ο δε Αυτοκράτωρ

της Γαλλίας να υπερασπίζη, εν καιρώ χρείας, τον Μονάρχην
και το κράτος του Σιάμ, και να διασώζη το διάδημα εις
την βασιλικήν οικογένειαν,

-

Την συνθήκην ταύτην εγκριθείσαν παρά του βασιλέως του
την έπεμψεν ο Γεράκης το 1686, διά τινων Μανδαρίνων
συνοδευομένων ύπου του Ιησουίτου Τασάρδου και της γαλ

λικής Πρεσβείας, προς τον Αλοίσιον, όστις συγκατένευσεν ε
τοίμως εις τα ζητούμενα. Η παραδοχή του θρόνου της Ισπα
νίας εις τον έγκoνον του Αλοϊσίου κινήσασα εξ ενός την ζηλο
τυπίαν των μεγαλητέρων ευρωπαϊκών αυλών, και εκ του άλλου
η προστασία προς τον Ιάκωβον Β' βασιλέα της Αγγλίας
είχον εμπλέξει τον μεγαλόνoυν Αυτοκράτορα εις αλλεπαλλήλους

πολέμους, και η Γαλλία επαπειλείτο από όλας τας ισχυρας
δυνάμεις της Ευρώπης. Τόσον όμως σπουδαίαν έθεώρει την

υποθέσιν του Σιάμ, ώστε διέταξε να ετοιμασθή εν σώμα στρα
τιωτών και να διευθυνθή εκεί. "Οθεν τώ 1687 έφυγον αι
γαλλικαί δυνάμεις όμου με τους απεσταλμένους Σιαμίους
και ετέρους δώδεκα αποστολικούς διδασκάλους, τους οποίους
εζήτει ο υπουργός Γεράκης, και όμου με αυτούς ανεχώρησε
πάλιν δια το Σιαμ και ο Τασάρδος, αφού εξέδωκεν εις φώς
το πρώτον του ταξίδιον με περιέργους και ποικίλας σκέψεις.
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Προ της αναχωρήσεως όμως των Γάλλων απεσταλμένων,
επιθυμών ο ημέτερος διπλωματικός να έχη και άλλους ευ
ρωπαίους συνεργάτας της μεγαλοσκόπου επιχειρήσεώς του έ
καμε τον βασιλέα του να προτείνη προς τον Σοαζήν και προς
τον καλόν Φορβένιον να μείνωσιν εις την αυλήν του (1)
Αλλ' ο μεν πρώτος δεν εδέχθη το ζήτημα, ο δε δεύτερος
συγκατένευσεν ετοίμως. Τούτον δε προβιβάσας ο Κωνσταντί
νος, ως θαλασσινόν, εις την αξίαν του Αρχιναυάρχου και
στρατηγού των θαλασσίων δυνάμεων του βασιλέως του Σιαμ,
μετέβη αμέσως μετ' αυτού, κατ' επιταγήν ανωτέραν, εις την
πόλιν Βαγκόκ (Βankok) δια να ανεγείρη εκεί ο νέος ούτος
στρατηγός δύω φρούρια και τους αναγκαίους στρατώνας δια
τας περιμενομένας γαλλικάς δυνάμεις.
Εις την περίστασιν ταύτην παρετήρησεν ο υπουργός Γερά
κης το πρώτον δείγμα της ζηλοτυπίας των ευρωπαίων δια

την πρόοδον των Γάλλων εις το Σιάμ. Δύω λόχοι εκ των
εις τας Ινδίας αποίκων Πορτογάλλων, οίτινες ήσαν προ
πολλού εις την δούλευσιν τού σιαμικού Μονάρχου και έσχη
μάτιζον την φρουραν της ρηθείσης πόλεως, μαθόντες τον προ
βιβασμόν του Φορβενίου, και μη θέλοντες να τον αναγνωρί
σωσιν ως αρχηγόν των εκινήθησαν εις αποστασίαν κατα του
υπουργού ως αιτίου της μεταβολής των πραγμάτων και επί
κεφαλής δε των αποστατών ήτον είς ιερωμένος.
Συνάπτων όμως ο Κωνσταντίνος, κατά τους λόγους του

ιδίου προλεχθέντος εχθρού του, την ετοιμότητα του πνεύματος
με το ατρόμητον του χαρακτήρος, ενώ είς εκ των αποστατη

σάντων ερρίφθη κατ' αυτού με το ξίφος εις τας χείρας, αυτός
τον ήρπασεν αφόβως από το στήθος, τον εξαρμάτωσε, και τον

παρέδωκεν ομού με τους λοιπούς πρωταιτίους της αποστασίας
εις την φυλακήν. Μετά ταύτα δε δε καθησυχάσας τους λοι
πούς δια της δυνάμεως των λόγων του, έφερε πάλιν τα πράγ

ματα εις την προτέραν ευταξίαν.
Η μικρά όμως αύτη ταραχή δεν ήτον ειμή εν προοίμιον
άλλης μεγαλητέρας την οποίαν ερέθιζον οι εις τας Ινδίας

(1) "Ορα Σοαζήν αυτόθι. 19 Νοεμβρίου σελ. 266 - 67.
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ευρωπαίοι, αφού έμαθον τον ερχομόν των γαλλικων όπλων
εις το Σιάμ, και έβλεποντας περιποιήσεις και προβιβασμούς

των αυτόσε ερχομένων Γάλλων. Ολανδοί και 11ορτογάλλοι
αντεπολιτεύοντο αναφανδόν, και διέδιδον μυρίας συκοφαν
τίας κατά του υπουργού και του Μονάρχου (1). Ούτοι θέλου

τες να ταράξωσι τα πράγματα προ του ερχομού των γαλλι
κών όπλων, εκίνουν εις αποστασίαν τους απαδους της οθω
μανικής
θρησκείας,
οίτινες
ήσαν
πολλοί
των αριθμόν.
Εξαι
Ι
- 2 ίθισ
ί,
"..
τού Μακο
δ γθέ.
ο

•,

4.

1

ρετως ομως ηρεθισαν τον πριγγιπα του Μακασαρ υιωχθεντα,

δια τον ταραχώδητου χαρακτήρα, από την ιδίαυ του πατρίδα
και καταφυγόντα προ πολλού εις το Σιάμ. Ούτος δε συνε
νοηθείς με ετέρους δύω πρίγγιπας του Σάμπα (Champa) και
συναρπασθείς από τας υποσχέσεις των Ολανδών και Πορτο
γαλλών εφαντάσθη να γείνη κύριος του θρόνου του Σιάμ, με
απόφασιν να καταστρέψη όλους τους αυτόθι χριστιανούς. "Ωστε
άνθρωποι χριστιανοί καυχώμενοι εξευγενισμόν ηγωνίζοντο να
εμποδίσωσι τον χριστιανισμόν και την εξημέρωσιν τοσούτων
εκατομυρίων ειδωλολατρών, και να κρημνίσωσι τα πρώτα
θεμέλια μιας τόσον μεγάλης ηθικής οικοδομής, της οποίας
έθεσε τας πρώτας βάσεις ο μεγαλοφυής Γεράκης και εβοηθούσε
την ανέγερσίν της ένας βάρβαρος και ειδωλολάτρης βασιλεύς!
καταπτυστον τέρας της πολιτικής ζηλοτυπίας πόσον ασεβώς
καταπατείς κάθε αρχήν, και πόσον αναίσθητον κατασταίνεις
την ανθρωπίνην καρδίαν!!
Εγκαταστήσας λοιπόν ο Κωσταντίνος εις την θέσιν τον

κύριον Φορβένιον και παραδώσας εις την εξουσίαν του την
φρουραν και την κυβέρνησιν του Βαγκόκ επέστρεψεν εν το
σούτω εις την μητρόπολιν, όπου το ανιχνευτικόν του πνεύμα
δεν έβράδυνε να ανακαλύψη την σχεδιαζομένην συνωμοσίαν,
"

ή

-

*

Καθυποβαλων δε προς τον βασιλέα τα πάντα διετάχθη παρ

(1) Ο Καϊμφερος Γερμανός Ιατρός δηγείται εις το σύγγραμμάτου
» amenitatum exoticorum » ότι οι Πορτογαλλοί επεχειρίσθησαν πολλά
κις να αναμιχθούν εις τα πολιτικά πράγματα της Ιαπονίας και δια του

το εδιωχθησαν εκείθεν. Οι δε Ολανδοί, λέγει, ότι είναι άνθρωποι ζηλο
τυποι και ταραξίαι, οίτινες κατατρέχουσιν όλα το έθνη. σελ. 376 - 449.

-
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αυτού να λάβη τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγήν του κιν
δύνου. Φύσει άφοβος ο συμπολίτης μας και οξυς εις την ε

πινόησιν των δραστηρίων μέσων, δεν ηθέλησε δε να φανερώση
προς αυδένα άλλον τας υποψίας του προτού να προασφαλίση
- τα πράγματα. Διώρισε τον στρατηγόν Φορβένιον να παρευ

-ρεθή αμέσως εις την πόλιν του Βαγκόκ, απέχουσαν της μη
τροπόλεως 55 μίλια, και ήτις, ούσα εις το στόμιον του που
ταμού Μέναμ διου εισπλέουσιν εις το Σιάμ και εκπλέουσιν
εξ αυτού, ήτον, ούτως ειπείν, το κλειδίον του κράτους. Τον
επρόσταξε να επιταχύνη την αποπεράτωσιν των κτιζομένων

οικοδομών και φρουρίων, και να έχη ετοίμους τας δύω χι
λιάδας των σιαμικών στρατιωτών, τους οποίους είχεν ούτος

προγυμνάσει κατά την γαλλικήν τακτικήν. Αναγκαζόμενος

δε από τας περιστάσεις, και παρατηρών πόσον ήσαν αναγ
καίοι οι γυμνασμένοι στρατιώται εις την επικίνδυνον ταύτην

περίπτωσιν, διέταξε την ανακάλεσιν των Ινδο - Πορτογαλλών

λοχαγών, τους οποίους είχε προηγουμένως εξορίσει δια την
μικράν αποτασίαν των, ήλευθέρωσε τους καταδικασθέντας πρω
ταιτίους της αταξίας από την φυλακήν, και ανεσχημάτισε
τους δύω προυπάρχοντας λόχους. Προσδιώρησε δε και εν
μικρον τάγμα τακτικών στρατιωτών, συγκείμενον από Αγ
γλους, Γάλλους, και άλλους ευρωπαίους, (το οποίον ευρίσκετο
εις την μητρόπολιν και εσχημάτιζε την σωματοφυλακήν αυ
του και του βασιλέως) να είναι πάντοτε έτοιμον. Παρατηρών,
τέλος πάντων, τα βήματα των συνωμοτών τους επερικύκλονεν
από όλα τα μέρη με τοιαύτην δραστηριότητα, ώστε ιδόντες

τα κινήματά του έσυμπέραναν με έκπληξίν των, ότι ο υπουρ
γός, εννόησεν ακριβώς τα σχέδιάτων, και γνωρίζοντες την
αξίαν του, έβλεπον ότι κάθε μέλλουσα επιχείρησίς των ήθελεν
είσθαι άκαρπος και επιζήμιος προς αυτούς.
Πολλοί εξ αυτών θέλοντες να προλάβωσι την καταδίκην
των και υποθέτοντες ότι αγνοείτο ακόμη ή ατομική ενοχή
εκάστου εζήτουν διαβατήρια αναχωρήσεως από τό κράτος,
εκείνος δε θέλων να διαμελήση τας δυνάμεις των παρεχώρει
μεν τας ζητουμένας αδείας, ελάμβανεν όμως τα αναγκαία
μέτρα δια να συλλαμβάνωνται οι ένοχοι εις τόπους και εις
καιρούς ακινδύνους δια το βασίλειον.
-

-

Επαριθμούμενος
μεταξύ των σfυνωμοτων
ών και
είς πλοίαo
παριθμούμενος μεταξύ
και εις
πλοια

χος ομού με το πλήρωμά του εκ της νήσου του Μακασάρ,
και ιδων ότι ανεκαλύφθη η συνωμοσία εζήτησε την άδειαν
της φυγής του, προς τον οποιον, δια

τους ρηθέντας

λόγους,

έδωκεν ετοίμως το ζητηθεν διαβατήριον. Πεποιθώς όμως ότι

ήδη είχε προλάβει εν μέρει τον κίνδυνον εκοινολόγησε την
μελετωμένην συνωμοσίαν προς τον Φορβένιον, και τον επρό
σταξε δια τούτο να κλείση, δια της αλύσου, το στόμιον του

λιμένος, και ότι μόλις φθάσει εκεί ο ρηθείς πλοίαρχος, χωρίς
να φροντίση περί του δοθέντος διαβατηρίου, να τον φυλακίση
όμου με το πλήρωμά του, και καταγράψας ακριβώς το φορτίον
να βαστά το πλοίον υπό φύλαξιν μέχρι δευτέρας διαταγής.

Εις ταύτα επρόσθεσε και εν μυστικόν άρθρον, δι ού, εμπό
διζε ρητώς τον Γάλλον στρατηγόν από του να φανερώση εις
κανένα τας προς αυτόν δοθείσας διαταγάς, διότι λόγοι υψη

λοί απαιτούσαν να φυλαχθή το μυστικόν απαραβίαστον.
Την τοιαύτην όμως διαταγήν, την οποίαν δεν αρνείται ο
κυρ Φορβένιος ότι είχε λάβει παρά του υπουργού, την εξετέ
λεσε μόνον ως προς το κλείσιμον του λιμένος, δεν αισχύ

νεται δε να ομολογήση ο ίδιος ότι ιδών τον πλοίαρχον
εξελθόντα με εν μέρος πληρώματος ωπλισμένον με ξι
φίδια παρέβη τας διαταγάς του υπουργού και παρέστησε

προς εκείνον ότι διά την μελετωμένην συνωμοσίαν, είχε προ
σταγήν παρά του βασιλέως να τον φυλακίση ομού με το
πλήρωμά του. Διηγείται ότι η είδησις αύτη παρώξυνε τον
πλοίαρχον, και ότι ενωθείς με τους λοιπούς ναύτας του συνε
κρότησε μάχην κατά των βασιλικών όπλων. Ανερυθριάστως

εν τέλει ομολογεί ούτος ο καλός στρατηγός ότι έχων χιλιάδας
στρατιωτών προγυμνασμένων παρ αυτού δεν έδυνήθη να νι
κήση τον πλοίαρχον έχοντα πενήντα τρείς ανθρώπους και
πολεμούντα με μόνα τα ξιφίδια, αλλ' ότι μάλιστα εις την μετε
κείνου μάχην έχασε τριακοσίους εξήκοντα στρατιώτας του, χω
ρίς να κατορθώση άλλο τι, ειμή να διώξη τον εχθρόν εις το δά
σος (1). Ιδού οποίος είναι ο κατήγορος του Γεράκη, ιδού οποίον

ονομάζει ο κύριος Δουμόντιος ναύτην γενναιόκαρδόν!
(1) "Ορα σύγγραμ. Φορβ. σελ. 161 - 181. Τομ. Α.
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Ειδοποιηθείς ο υπουργός περί των ατόπων και ανελπίστων
κιναμάτων του Φορβενίου, ησθάνθη ακραν αγανάκτησιν, πε
ριωρίσθη όμως εις το να τον ελέγξη ώς άφρονα.
Οι περισσότεροι των συνωμοτών βλέποντες τα στενά ώμο- ,
λόγησαν φανερά το έγκλημάτων και ζητήσαντες δια του
Γεράκη την ευσπλαγχνίαν του Μονάρχου, έτυχον συγχωρή
σεως. Μόνος ο πρίγγιψ

του Μακασάρ ερεθιζόμενος

υπό των

ρηθέντων ευρωπαίων, και εμπιστευόμενος εις τον πολύν αριθ
μόν και το εμπειροπόλεμον των συνδραμόν των πατριωτών

του και των λοιπών συνωμοτών εκηρύχθη φανερά αποστάτης
και ετοιμάσθη εις μάχην.

-

Είναι δε άξιον παρατηρήσεως ότι μεταξύ της πολιτικής
του, αξίας, ο Κεφαλλήνιος διπλωματικός εφάνη, κατά την
περίπτωσιν ταύτην, και στρατηγός γενναιόψυχος. Διότι μόλις
είδε την αυθάδειαν του αποστάτου, συνάξας τας ετοίμους δυ

νάμεις και βαλθείς επί κεφαλής αυτών, επρόσβαλεν με το
σαύτην ευτολμίαν τον εχθρόν, ώστε, μετά μίαν πεισματικήν
μάχην, έτρεψε τους συνωμότας εις φυγήν και εφόνευσεν ι
διοχείρως τον αποστάτην πρίγγιπα. Αλλ' εκείνο το οποίον
κάμνει προς τον συμπολίτην μας μεγάλην τιμήν, είναι η
φροντίς την οποίαν έλαβε, μετά τον θρίαμβόν του, να στείλη
εις την Γαλλίαν τους εναπομείναντας δύω υιούς του φονευ
"θέντος πρίγγιπος, δια να λάβουν ευρωπαϊκήν ανατροφήν (1).
Ο Φορβένιος αποδίδει προς τον Κωνσταντίνου επινοήσεις
μηχανών πολεμικών και στρατηγημάτων περιέργων εις την
μάχην ταύτην, αλλά τίς δύναται να βάλη βάσιν εις ανθρω
πον τόσου ευκόλως ψευδόμενου και
Το κράτος όλου εθαύμασε τον δραστήριον και γενναίον
χαρακτήρα του υπουργού, και ήχολόγει από τας ευφημίας
της νίκης του. Συνέπειαι δε ευτυχείς ήσαν ή τελεία ταπείνω
σις των συνωμοτών, ή εμψύχωσις των κηρύκων του ευαγγε

λίου και των προσηλύτων ή πρόοδος. Ο Φορβένιος όμως ε
λεγχθείς παρ αυτού δια νέαν του έλειψιν και βλέπων την
προοδου της υπολήψεως και το βάσιμον των πραγμάτων του
}.

(4 λ "Ορα π.. "Ορλεανε.

ν
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Κωνσταντίνου, ενώ του ενόμιζεν ίσως χαμένσν, εζήτησε την
παραίτησίν του προφασιζόμενος ότι λόγοι της υγείας του τον .
ηνάγκαζον να επιστρέψη εις την Γαλλίαν. Είναι δε φανερόν
ότι άνθρωπος, όστις έδειξε τοιούτον χαρακτήρα εις τας κρι-,
σίμους περιστάσεις ενός βασιλέως και ενός υπουργού υπό των

οποίων υψώθη εις τοσαύτην αξίαν, δεν έμελλε να εύρή την
παραμικραν δυσκολίαν εις την παρ αυτού ζητηθείσαν ανα

χώρησιν. Και τωόντι ο υπουργός, τον απεκρίθη ότι έχει το
ελεύθερον να αναχωρήση αμέσως. Αλλ' είναι επίσης δήλον ότι
των αναξίων αι ψυχαί ζητούν να σκεπάσωσι τας αξιομέμπτους
ελλείψεις των με το βδελυρόν κάλυμμα του ψεύδους και προ
σπαθούν να εκδικηθώσι, κατά των δικαίως αποστρεφομένων
αυτας, με τα χαμερπή και ιουδαϊκά όπλα της συκοφαντίας.
Εις τοιαύτα δε μέσα καταφυγών και ο κύριος Φορβένιος,

μετά την άφιξίν του εις την ιδίαν του πατρίδα,

έπλασε κατά

του ενδόξου συμπολίτου μας, όσα έδύνατο να υπαγορεύση προς

αυτόν εν άγριον πάθος, το οποίον όμως κατασκοτίσαν τα
όμματα του λογικού του, τον έκαμε να πέση εις φανερας αν
τιλογίας και να φανερώση εαυτον οποίος είναι. Και τωόντι,
ποίος δεν βλέπει τον ρηθέντα Γάλλον ως εχθρικώς ομι
ούντα περί αυτού, και συκοφάντην πίπτοντα ακαταπαύστως,
εις γελοίας αντιφάσεις, εις τάς εξής διηγήσεις του;
Ελεγχόμενος ούτος ίσως υπό της συνδήσεως ότι επεχειρίν,
ζετο να γράψη με τοσαύτην πικρίαν, και να κατασπαράξη
την μνήμην ανδρός, όστις τον είχεν ευεργετήσει τοσούτον με
κίνδυνον της ιδίας του υπάρξεως ιδού πώς παραμορφόνει τας
οποίας είχε λάβει παρ εκείνου ευεργεσίας. λέγει: » ότι ο Γε
» ράκης κατέπεισε τον βασιλέα του να τον ζητήση και τον
σ ύψωσεν εις τόσον μεγάλας θέσεις, διότι εννοήσας τον φιλε

» λεύθερον χαρακτήρα του, και ότι εκείνος μόνος εγνώρισε τας
και απάτας όπου είχε κάμει εις την πρεσβείαν, εφοβήθη μήπως
και επιστρέφων εις τους Παρισίους παραστήση την αλήθειαν
ο προς τον Αλοίσιον και ανατρέψη τα σχέδιά του, και δια του
και το τον εκράτησεν εις το Σιαμ και τον ανύψωσεν ούτω (1)».-

(1) "Ορα σύγγραμμα Φορβενίου Τόμ Α. σελ. 124 έν τη σημειώσει,
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Επάρατον γένος των αχαρίστων! πόσον έχεις απολιθωμένην
την καρδίαν, και όποιον σκοτασμόν πάσχεις κατά τον νούν!

"Οτι ταύτα όλα είναι φανερά ψεύδη, το αποδεικνύουν οι
λόγοι του Σοαζήν, όστις μαρτυρεί ότι επροσκαλέσθη και αυ
τός να μείνη εις το Σιάμ, αλλ' απέβαλε την πρότασιν (1).

Κατά τα ρηθέντα λοιπόν πρέπει και ο Σοαζήν να ανεκάλυψε
τάς απάτας και δια τούτο επροσκαλείτο να μείνη, αλλ' ημείς
λέπομεν ότι με όλην την επιστροφήν τούτου εις Παρισίους ο

άλλος Μονάρχης εδέχθη ευχαρίστως την ζητουμένην συμ
μαχίαν και εξετέλεσε προθύμως τας αιτήσεις του Γεράκη,
Ελέγχεται τέλος πάντων αφ' εαυτού ώς ψευδόμενος ο Φορ
βένιος, διότι ο ίδιος ομολογεί: και ότι ο υπουργός τον έδωκεν
» ετοίμως μετά ταύτα την άδειαν της αναχωρήσεώς του, και
και ότι μόλις έφθασεν εις την Γαλλίαν παρέστησε τα πάντα

και προς τον Αλοϊσιον, όστις τον ήκουε μάλιστα μετά θαυμα
ο σμού και προσοχής (2)». Και όμως θέλομεν ιδεί ακό
λούθως ότι εκείνος εξηκολούθει τας σχέσεις του με τον Κεφαλ

λήνιον διπλωματικόν και τον ετίμησε μεγάλως. Αλλ' ας α
κούσωμεν και έτερον πλάσμα.
Λησμονήσας ότι παρέστησεν εις την εχθρικήν του εικόνα,
τον ημέτερον συμπολίτην έχοντα απόλυτον εξουσίαν εις την
καρδίαν του Μονάρχου του, και δυνάμενον τα πάντα εις το
κράτος (3), ενώ διηγείται ότι έπεσεν εις την ζηλοτυπίαν,
του υπουργού, διότι ηγαπήθη παρά του βασιλέως, ιδού ποία
μέσα αποδίδει προς εκείνον ότι μετεχειρίσθη κατ' αυτού.

» Εις εν γλύκυσμα, λέγει, συγκείμενον από γάλα, το ο
και ποιον τον εφιλοδώρησε πρέπει να είχε φάρμακα δηλητή
» ρια, διότι μή θέλων να το φάγη το άφησεν εις τους δού
» λους του, εκ των οποίων απέθανον τέσσαρες (4) η. Τί νό
στιμον μυθάριον!

Εάν ο ένδοξος συμπολίτης μας δεν ήθελεν είσθαι ώς λέγει

(1) 19 Νοεμβρίου σελ. 266 - 67.
(2) Σελ. 245 - 46.
(3) Σελ. 119.

(4) Σελ. 153.

-

-
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δ ιππότης Σωμότιος, άνθρωπος σπανίου φρονήσεως (1),
αν δεν εμαρτύρη αυτον άνδρα αγαθής πίστεως ο Σοα
-

ρ

-

φ

*..

ζην (2), αν ο π. "Ορλεανς και τα πράγματα δεν τον παρέ
σταινoν άνθρωπον θυσιάσαντα, δόξαν, πλούτη, και αυτήν την
ιδίαν του ύπαρξιν δια
την διάδοσιν της πίστεως και τον
2 Δ
θ

φ και

-

1

-

/

-

εξευγενισμόν των ειδωλατρικών και βαρβάρων λαών (3),
Ο

η

η

-

%)

ψ.

εάν, τελευταίον, δεν είχαμε

9

ρ'

-

1

»

περί αυτού την ρητην μαρτυ

ρίαν και τούτου του ιδίου ασπόνδου εχθρού του, όστις αντι
φάσκων εις εαυτόν λέγει μετ' ολίγον και ο Κωνσταντίνος
τι είχε μίαν ψυχήν μεγάλην, ευγενή, υψηλή ν, μ ι αν
» αγχίνοι αν εξαίσιον και ικανήν δια τας πλέον
και μεγάλας επινοήσεις, τας οποίας εκείνος έδύνατο
και να τας φέρη εις εκτέλεσιν με πολλήν φρόνησιν (4)».
Εαν λέγω όλα ταύτα δεν έψευδον τον ρηθέντα Φορβένιον,
τον ελέγχουσι τα γελοία μέσα τα οποία αναφέρει ότι μετε
χειρίσθη κατ' αυτού ο Γεράκης. Διότι τι χρείαν είχε να συ
κώση την ζωήν του, παρ αυτού ζηλευομένου ξένου με φαρ
μακευμένου γάλα, αφού κατά τους ιδίους του λόγους, εκεί
νος έθανάτωσεν υπέρ τους τριακοσίους Μανδαρίνους, διότι ε
τόλμησαν να τον διαβάλωσιν εις τον Μονάρχην; Αφού κατά

τα ίδιά του πλάσματα και έκαμε τον βασιλέα να θανανώση
και τον ίδιον Βαρκαλεν (5). "Ολον το κράτος εκρέματο από

τα νεύματά του, και δεν ήθελε διατάξει ένα των πολυαρίθ
4

μων σκλάβων του να θανατώση τον Φορβένιον χωρίς να εν

νοηθή παρ ουδενός;
"Εχων την θέσιν του σρατηγού και κυβερνήτου του Βαγ

κόκ ο ρήθείς Γάλλος επρεπεν αναντιρρήτως να παρευρεθή ε
κεί εν καιρώ της ανακαλυφθείσης συνωμοσίας. Και όμως
-

\

")

/

ρ"

η

εφΝ

/

ρ

ρ

1

η

ρ

ν

τολμά να αναφέρη ότι τον διέταξεν ο υπουργός να υπάγη
δια να θανατωθή, ενώ ο ίδιος λέγει ότι εις τας κρισίμους
η

-

9

Μ

ρη

9

η

.

(1) Σελ. 120 - 121.
(2) 5 Νοεμβρίου σελ. 256,

(3) "Ορα την προρρηθείσαν ιστορίαν του π. "Ορλεανς,
(4) Σελ. 265.

(5) Σελ. 119.
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εκείνας περιστάσεις ή

θέσις αύτη

έπρεπε νά

φυλαχθή

οι ίδιοι λόγοι του.» Το Βαγκόκ, ΤΩυ
• οποίου είμουν κυβερνήτης εγώ, ήτον μία πόλις αναγκαιο

προσεκτικώς,

ίδου

και τατη, δια να μην μείνη απρονόητος εις την επικίνδυνον
και εκείνην περίστασιν (1) ». Προς επιστήριξιν όμως της συ
κοφαντίας του λέγει: και ότι τοιούτος ήτον βέβαια ο σκοπός
και του υπουργού, διότι δεν τον εκοινολόγησε τους φόβους του,
• και δια να υπάγη εκεί έμελλε να περάση μεταξύ των συ
» νωμοτών, οίτινες έκαμναν τας συμφωνίας των εις το μέσον
και του δρόμου, και αγνοεί πώς εκείνοι δεν τον έβλαψαν (4)».
Τι πολιτικός θαυμάσιος! ώς φαίνεται ο καλός Φορβένιος ε
νόμισεν ότι μετά την εποχήν του οι άνθρωποι θέλουν χάσει
την δύναμιν του κρίνειν, και θέλουν πιστεύει τας τερατολε
γίας του ταύτας. Αλλά τίς δεν θέλει μάλλον κινείσθαι εις
γέλωτα ακούων ότι ένας υπουργός χρεωστεί αμέσως να κοινω
λογήση τας υποψίας του εις τους υπαλλήλους, προτού να βε
βαιωθή περί του αριθμού, των σχεδίων, και των κινημάτων.
των συνωμοτών, και προτού να λάβη τα αναγκαία μέτρα
της γενικής ασφαλείας; Τις δεν εξεύρει ότι εις τοιαύτας ε-.
πικινδύνους περιστάσεις απαιτείται όλη η μυστικότης; Και

τοιουτοτρόπως ίδομεν ότι εφέρθη ο Κωνσταντίνος με τον Φορ
βένιον, προς τον οποίον, κατα την ιδίαν του όμολογίαν, τον
διεκοίνωσεν εις τον αρμόζονται καιρόν τα πάντα, και τον
διέταττε να συλλάβη τους τυχόντας προς αυτόν συνωμότας.
Ποιος δε θέλει πιστεύσει ώς άλλο παρά αχόνευτον μύθον ότι

οι συνωμόται εσυμφώνουν εντός του δρόμου, και ότι οι βάρ
βαροι εκείνοι ιδόντες (την παραμονήν της προσδιωρισμένης
ημέρας δια την έκρηξιν της αποστασίας) ένα στρατηγόν της
Κυβερνήσεως, όντα εκ του έθνους εκείνου όπου εμίσουν, υπά
γοντα να προασφαλίση την καλητέραν θέσιν του κράτους,
και πεσόντα εις τας χείρας των, τον άφησαν να περάση α

βλαβής ;
Τοιαύτης φύσεως είναι αι συκοφαντία και τα πλάσματα

(1) Σελ. 155.

(2) Σελ. 156 - 57.
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του Φορβενίου κατά του ενδόξου συμπολίτου μας διά των ο
ποίων ζητεί να ατιμάση την μνήμην τόσον μεγάλου αν
δρός και να καλύψη την αισχύνην της προδοσίας και δει
λίας του προφασιζόμενος ότι εφανέρωσε το μυστικόν διότι υ
πέλαβε και την διαταχθείσαν σύλληψιν του πλοιάρχου ως
στρατήγημα κατ' αυτού (1).
Αλλά και τούτου του ψεύδους, δια μίαν στιγμήν, υποφε
ρομένου και υποτιθεμένου ως αλήθεια, ήμπορεί άραγε να
αθωώση, την πολιτικήν απιστίαν ενός κυβερνή του και στρα
τηγού ο φόβος του ιδίου του κινδύνου; Δεν είναι φανερός

προδότης και ανάξιος του στρατηγικού ονόματος ένας στρα,
τηγός όστις έχων χελιάδας προγυμνασμένων στρατιωτών, ώς
ο κυρ Φορβένιος (2), φοβείται ένα πλοίαρχον συνωμότην α
ποβάντα εις την ξηραν με πενήντα τρεις ναύτας ωπλισμένους

με μόνα ξιφίδια, και ο οποίος φανερόνε από τον φόβον του
τας προς αυτόν δοθείσας μυστικας διαταγας, εν καιρώ συ
νωμοσίας κατά της υπάρξεως του νομίμου βασιλέως και
διαρπαγής του κράτους;

-

Λέγων, τέλος πάντων, ο Φορβένιος ότι ο υπουργός, διά,
το τοιούτον έγκλημα, περεωρίσθη μόνον εις το να ελέγξη
την αφροσύνη ν των κινημάτων του (3), δεν ομολογεί

ο ίδιος ότι η παρ αυτού πλαθείσα ζηλοτυπία και η ονειρευθείσα
προσπάθεια να του αφαιρέση την ζωήν είναι ψεύδη αστή
ρικτά; Επειδή, ποία αρμοδίωτέρα περίστασις ήθελε δοθή προς
τον Γεράκην κατ' εκείνου, εαν τωόντι επεθύμη τον θάνατόν του,
ειμή ή πολιτική αύτη παράβασις; Αυτός εδύνατο αμέσως να
τον καθυποβάλη υπό την στρατιωτικήν δίκην και να τον κα
ταδικάση εις θάνατον με όλην την νομιμότητα. Αλλ' εις τοι
αύτας αντιφάσεις πίπτει ανεπαισθήτως ο μη ακούων, παρά τας
υπαγορεύσεις του ιδίου του πάθους.

Δεν ήθελα αναφέρει τα οίκοθεν ελεγχόμενα ταύτα πλάσματα
του Φορβενίου κατά του συμπολίτου μας, εάν δεν έβλεπον

(1) Σελ. 160 - 61.
(2) Σελ. 155.

(3) Σελ. 181.
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τινα

νεώτερον συγγραφέα αντιγράφοντα ανεξετάστως τάς συ

κοφαντίας του και ομιλούντα περιφρονητικώς περί ανδρός
τοσούτον αξιοσεβάστου. Αφίνων δε επί του παρόντος τους

περαιτέρω ελέγχους των συκοφαντιών, μεταβαίνω ήδη εις το
προκείμενον του λόγου μου.

Ενώ ο τέλειος θρίαμβος του πολιτικού μας είχε φέρει τα
πάντα εις ισορροπίαν και τελείαν γαλήνην, φθάνουσιν εις το

Σιάμ τα προσδοκώμενα γαλλικά στρατεύματα των οποίων ή
παρουσία ενίσχυσεν επί μάλλον την πρόοδον των καλών και
συνέστειλε την διάθεσιν των σκεπτομένων να αντενεργήσωσιν

εις αρμοδιωτέρας περιστάσεις. Η πόλις του Βαγκόκ και ή
νήσος Μεργoυή εδόθησαν αμέσως, κατά την συνθήκην, εις
τας γαλλικάς δυνάμεις.

-

-

"Ησυχος πλέον ο βασιλεύς και ο Κωνστατίνος από κάθε
φόβον ανωμαλιών εδόθησαν ήδη εις την εξακολούθησιν του
μεγάλου σχεδίου των. Εις πολλά τάγματα των σιαμικών
στρατευμάτων προσδιωρίσθησαν ταγματάρχαι και λοχαγοί
Γάλλοι (1), οίτινες εγύμναζoν τους βαρβάρους κατα την ευ
ρωπαϊκήν τακτικήν. Η σχολή των Ιησουϊτών εσυστήθη αμέ
σως, κατ' επιταγήν του υπουργού, και ανοικοδομήθη παρ αύ
του ετερον σπουδαστήριον και Εκκλησία των Ιησουιτών ξ
κείνων, οίτινες έμελλον να είναι οι σταθεροί της μητροπόλεως.
διδάσκαλοι. Εκτός δε τούτων ο Κωνσταντίνος εσύστησεν, .

ιδίοις αναλώμασιν, άλλο σπουδαστήριον των Γάλλων Ιησου
ϊτών, το οποίον έφερε το όνομά του, και εξ ού έμελλον να
πέμπωνται κήρυκες της πίστεως εις την Κίναν και εις άλλα
ειδωλολατρικά κράτη (2).
Ο βασιλεύς (εναντίον των εθίμων των ασιανών ηγεμόνων
και της σπανιότητος με την οποίαν εφαίνοντο εις το κοινόν

οι προκάτοχοίτου Μονάρχαι) κυριευόμενος από την επιθυμίαν
της αναμορφώσεως επεσκέπτετο ενίοτε τα σπουδαστήρια, συνω
μίλει φιλικώτατα με τους διδασκάλους Ιησουίτας και έδεικ

νύετο ανυπόμονος δια την πρόοδον της επιχειρήσεως. Η προ
(1) Δουμόντ. Δ' Ουρβίλ. σελ. 440.

(2) Βλέπε π. "Ορλεανς.

-
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θυμία αύτη του Μονάρχου εξ ενός μέρους, και εκ του άλλου
ή ευαρέστησις, την οποίαν εξέφραζε προς τον Γεράκην ο Α
λοϊσιος, ου μόνον δια γραμμάτων, αλλά και με πολλάς αλ

λας αποδείξεις της ευνοίας του, εξήψαν μεγάλως τον φιλόθρη
σκoν ζήλον του. Εσυσταίνετο παρ αυτού θερμώς εις τους απο
στόλους Ιησουίτας ή διδασκαλία της θρησκείας καθ' όλον το
κράτος. Οι χριστιανοί ιερείς επεριποιούντο και ετιμώντο πε
ρισσότερον από τους Ταλαπουίνους ή ιερείς των ειδωλολατρών.
Εις όλην την επικράτειαν ανεγείροντο, δια προσταγής του
βασιλέως και του υπουργού, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά

καταςήματα, και εις τα πλειότερα μέρη οικοδομούντο ναοί χρι
στιανικοί, των οποίων τα έξοδα έμελλον να πληρόνωνται από
τα εισοδήματα των ειδωλίων και σιαμικών μοναστηρίων (1).
Πολλαί νέαι των Ινδιών χριστιανίζουσαι εισήρχοντο εις το .

γυναικείον, μοναστήριον δια να εκπαιδευθώσι, και εν γένει
τα πάντα επροχώρoυν θαυμασίως.
Γνωρίζων ο Γεράκης πόση είναι η επιρροή των μεγάλων
εις τους αμαθείς και βαρβάρους λαούς,
στήση και εκείνους συναγωνιστάς εις
ιερού του σκοπού και να λάβη τρόπον
λείας, κατέπεισε τον Μονάρχην του να
ρισίους πέντε νέους εκ των ένδοξωτέρων

και θέλων να κατα
την εκπλήρωσιν του
τινά ενέχειρα ασφα
στείλη εις τους Πα
οικογενειών του κρά

τους, διά να ανατραφώσιν εις το εκεί σπουδαστήριον των
Γησουϊτών. Συνήργησεν ακολούθως να σύρη εις την ιδέαν
της ηθικής ταύτης αναμορφώσεως, και τους πλησιoχώρους
λαούς του Τογκίν, όπου μάλιστα είχον συγχωρήση να ανε

γερθή και ένας χριστιανικός ναός, και επροσπάθει να σταλθή
και παρ αυτών μία πρεσβεία εις τον παππικόν θρόνον, διά
να ζητήσωσι την βοήθειάν του προς διάδοσιν της πίστεως
και εις την αυτών επικράτειαν (2).
Τελευταίον, δια να προλάβη οποιανδήποτε επιβουλήν κατά
του ατόμου του Μονάρχου του, την οποίαν εδύναντο να τεχνευ
-

θώσιν ή βαρβαρότης και η ειδωλολατρεία, αίτινες εκλονί
(1) Δουμ. σελ. 441,
(2) "Ορλεανς.
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-

ζοντο, παρέστησεν εις εκείνον, ότι ήτον ανάγκη να ζητήση.
παρά του συμμάχου του Αλοϊσίου διακοσίους σωματοφύλακας
Γάλλους, οίτινες να ευρίσκωνται πάντοτε εντός της αυλής.
Πληροφορημένος ο βασιλεύς ότι (ως μαρτυρεί και ο ιππό
της Σωμόντιος) ο υπουργός τον ωμίλει πάντοτε με την καρ
δίαν εις τα χείλη, και ότι ήτον άνθρωπος ευρυτάτου νοός (1),
διέταξεν αμέσως μίαν πρεσβείαν τριών Μανδαρίνων και ε
φοδιάσαντες αυτούς με τας αναγκαίας επιστολάς τους έπεμψαν
συνωδευμένους από τον Ιησουϊτην Τασάρδιον εις την μη

τρόπολιν της Γαλλίας, όπου έφθασαν ευτυχώς περί τας αρ
χας του 1688.

-

Πλήρης χαράς ο Γάλλος Αυτοκράτωρ δια την πρόοδον
των καλών, και ανακαλύπτων εις την ακριβεστάτην περιγρα

φήν των πραγμάτων, όπου επεμψε προς αυτόν. ό υπουργός,
την ειλικρίνειαν του χαρακτήρος του και την αξίαν με την

οποίαν εφέρετο δια την κατόρθωσιν τόσου μεγάλου σκοπού,
εδέχθη ευχαρίστως όλας τας νέας προτάσεις της σιαμικής
αυλής, και ετίμησεν αμέσως τον Ελληνα διπλωματικόν με την

βασιλικήν τενίαν των παρασήμων του (collare de' suoi or
dini) (2). Πλoκαι μεγάλαι υπάρχουσαι ακόμη μεταξύ Γαλ
λίας, Αγγλίας, και Πορτογαλλίας, απαιτούσαν να έχη πάν
τοτε ή γαλλική κυβέρνησις έτοιμους και συγκετρωμένας τας
δυνάμεις της. Λλλά και τα των Ινδιών εθεωρούντο τόσον με

γάλης προσοχής άξια υπό του Αλοϊσίου και του υπουργού του
Μαρκέζου Σενιελε (di Segnelé), ώστε διέταξαν να ετοιμα
σθώσι προς αναχώρησιν οι ζητούμενοι σωματοφύλακες υπό
του βασιλέως του Σιάμ, και όποια άλλα επεθύμει ο υπουργός
αυτού Γεράκης.

Κατ' αυτάς τας ημέρας έκρινεν αναγκαίον ο Αυτοκράτωρ
να βαπτισθώσιν εις τους Παρισίους, επί παρουσία των σια
μικών πρέσβεων, οι πέντε υίοι των Μανδαρίνων και οι δύω
του φονευθέντος πρίγγιπος του Μακασάρ οίτινες σταλθέντες

προ πολλού παρά του Κωνσταντίνου εις την Γαλλίαν εσπού

(1) Ορα αναφοράν Σωμοντίου σελ. 171.
(2) "Ορλεανς εν τω σημειώσει της μεταφρασ, και εν σελ. 73.
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δαζον εις το τών Ιησουϊτών σπουδαστήριον.
των νεοφωτίστων (εις τον αριθμόν των οποίων προσετέθησαν
και δύω εκ των απεσταλμένων πρέσβεων) ήσαν ή αυτού Με
γαλειότης, ο Δουξ του "Ορλεανς μετά της μαδάμας Δελφί
νης, και η γυνή του Δουκός (1).

Αλλ' ενώ τα πράγματα επροχώρoυν τόσον ευχαρίστως, πα
ρετήρησεν ο Κωνσταντίνος εις το Σιάμ, ότι πολλοί των Μαν
δαρίνων βαρυνόμενοι διά την ξενοκρατείαν ήρχησαν να βλέ
πωσι με δυσαρέσκειάντων την προοδεύουσαν αναμόρφωσιν. Α
νεκάλυψεν ότι οι Ταλαπουίνοι ιερείς αγανακτούντες δια την
προσβαλομένην θρησκείαν των εγόγγιζον προς τούτοις ότι ήσαν
υποχρεωμένοι να συνεισφέρωσιν εκ των εισοδημάτων των Πά

γoνδών διά τα χριστιανικά καταστήματα, Δεν τον ελάνθανον
αι αντενεργειαι των Μωαμεθανών και των ζηλοτύπων
ρωπαιων, ουξ ηγνοει των εχθρών του τάς διαβολάς, Ολα
Εζ)-

όμως ταύτα ήθελε τα θεωρεί με άφοβον όμμα δια τον γεν
ναιον χαρακτήρα του, εαν δεν έβλεπεν ότι οι Γάλλοι μη
γνωρίζοντες τα έθιμα των βαρβάρων εκείνων λαών ήρχησαν
να φαίνωνται βαρείς προς αυτούς διά τινας παρεκτροπας και
ελευθερίας τας οποίας ελάμβανον. Οι κύριοι Δελλα - λουβέρος
(della Louber) και Κεβερέτος (Ceberet) έκτακτοι απεσταλμένο
του Αλοϊσίου (οίτινες είχον ελθή με τα στρατεύματα δια να
επιστατούν εις την ακριβή των συνθηκών εκτέλεσιν) είχον
κάμει

δυσάρεστον εντύπωσιν

εις την

αυλήν του Σιάμ, διά

τινας άντιποιήσεις ως προς τους εξωτερικούς τύπους, αι οποίαι
αν και ήσαν σχεδόν αδιάφοροι κατα την φύσιν, έγειναν ό
εις τους
τους βαρβάρους
βαρβάρους αυλικούς
αιτία πο
πολλών παραπόνων
μωςς εις
αυλικούς αιτία
ιραπο:

και ενοχλήσεων (2).
Εκ τούτων όλων δε αναγκαζόμενος ο Γεράκης ευρέθη εις
την λυπηραν θέσιν να κάμη τάς παρατηρήσεις του προς τον

εν Βαγκόκ γενικόν Αρχιστράγον των γαλλικών όπλων κύριον

Δε- Φάρζ (des Farges). Λύται όμως επροξένησαν, κατά
δυστυχίαν, μεταξύ τούτου και του υπουργού δυσαρέσκειαν
(1) "Ορλεανς σελ. 22.
(2) Ορλεανς.
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τινα, ήτις με τον καιρόν έγεινε φανερά και επέφερεν ολέθρια
αποτελέσματα (1). Διότι ωφεληθέντες από την περίστασιν ταύ

την οι εχθροί του χριστιανισμού και της αναμορφώσεως εξ
ενός μέρους, και εκ του άλλου οι μισούντες την ξενοκρατείαν,

ήρχησαν να λαμβάνωσι θαρρος και να σκέπτωνται τίνι τρόπω
έδύναντο να ανατρέψωσι τα πράγματα εκ θεμελίων.
Εις εκ των Μανδαρίνων της πρώτης τάξεως και των αυ
λικών του βασιλέως ονομαζόμενος Πιτράκας, άνθρωπος επι
τήδειος εις το να υποκρίνεται κάθε χαρακτήρα προς κατόρ
θωσιν των ιδίωφελών και φιλοδόξων σκοπών του, βλέπων ότι
ο βασιλεύς, προβεβηκός εις την ηλικίαν και φιλάσθενος δια
τας σαρκικας καταχρήσεις του, δεν είχεν άλλον διάδοχον του
θρόνου παρά μίαν μονογενή θηγατέρα, συνέλαβε την ιδέαν
ότι, ωφελούμενος από τας ρηθείσας περιστάσεις και συγγενής
ών του Μονάρχου εδύνατο εύκολα να αρπάση το σκήπτρον (2).
Εκ τοιαύτης φιλοδοξίας κινούμενος ο ρηθείς Μανδαρίνος

υπεκρίνετο τον ζηλωτήν

την

ειδωλολατρικής θρησκείας

και

των αρχαίων εθίμων του κράτους, και έκαμνεν επίδειξιν
δημοτικού πνεύματος (όπλα συνήθη και χρήσιμα εις τους
δημαγωγούς παντός καιρού και τόπου). Εκέρδισε, δια τού

των, την καρδίαν των Τελαπουίνων και του χυδαίου λαού,
και διαδίδων, δια μέσου αυτών, την φήμην ότι επιθύμει, ει

δυνατόν, να ελευθερωθή το βασίλειον από την ξενοκρατείαν
έσυρεν ολίγον κατ' ολίγον εις την εύνοιάν του τους μεγάλους
της επικρατείας και τους ατομικούς εχθρούς του υπουργοί
Γεράκη.

"
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Ετοιμάσας τα πάντα κατά τον δόλιόν του σκοπον ήρχισε
να σχηματίζη συνωμοσίαν κατά του υπουργού και του βα
σιλέως. Η μόνη δυσκολία, ήτις έμενεν ακόμη προς αυτόν

ήτον ένας θετος υιός του Μονάρχου ονόματι Μομπιτ, αλλ' ε

(1) "Ορα γεν. βιογραφ, αυτόθι.

(2) Κατά τον Ορλεανς ο Μονάρχης του Σιαμ είχε και ετέρους δυω
αδελφούς, αλλά δια συνεργείας του ιδίου Πιτρακα, είχε συλλάβει τοιούτον
μίσος κατ' αυτών, ώστε τους εκράτει πάντοτε κλεισμένους εις την φυλακήν
πλησίον του Παλατίου.

Α4Υ

δυνήθη να τον απατήση και τούτον και μάλιστα να τον
καταστήση θερμόν συνεργάτην του υπόσχεθείς προς αυτόν να
τον δώση εις γυναίκα την θυγατέρα του βασιλέως και ούτω
να τον αναβιβάση εις τον θρόνον.
Πρώτος ο Κυβερνήτης της μητροπόλεως παρετήρησε τα α
ποστατικά κινήματα του Πιτράκου και Μομπιτ, και αμέσως

ειδοποίησε τον Γεράκην. Ούτος όμως βέβαιος ότι, κατά τας
συνθήκας, αι γαλλικαί δυνάμεις ήθελαν είσθαι πάντοτε έτοι

μαι εις πάσαν ανάγκην, και γνωρίζων ότι, δια να παύση
κάθε κίνησις των βαρβάρων έφθανε να βάλη εις χείρας τον
αρχηγόν της συνωμοσίας, έδειξεν εις το φαινόμενον όλην την

αταραξίαν και κατεγίνετο εις την πρόοδον των μεγαλοσκόπων
επιχειρήσεών του. Επειδή δε επρόκειτο ο φυλακισμός αν
θρώπου επέχοντος μεγάλην θέσιν εις την αυλήν, ανεψιού εξ
αδελφής του βασιλέως, και λαοπλάνου, έκρινε πρώτον αναγ
καίον να συμβουλευθή μετά του κυρίου του, έπειτα δε αφιε

ριωθείς εις το να συνάζη τας αναγκαίας αποδείξεις του εγ
κλήματος εκαιροφυλάκτει να τον αρπάση αιφνηδίως.

Πολλάκις όμως η αποπεράτωσις των μεγάλων έργων εμ
ποδίζεται από μικρά τινα συμβεβηκότα, τα οποία, αν και
είναι αποτελέσματα φυσικών αιτιών, ανατρέπουσιν όμως δια
-
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μιάς τας πλέον χρηστας και μεγάλας ελπίδας. Και φαίνεται

ώς ήτον πεπρωμένον προς τον ένδοξον Κεφαλλήνα, αφού δί
ξει την έξοχον άγχίνοιάν του εις τον πολιτικόν κόσμον και
δώσει σπάνιον παράδειγμα αφοσιώσεως δια το κοινόν ό

φελος, να ενταφιασθή εις τα ερίπεια της μεγάλης του οίκοδο
μής. Διότι προτού να πιασθή ο Πιτράκας, ο βασιλεύς του
Σιαμ, πίπτει εις βαρυτάτην ασθένειαν, και εντεύθεν εμψυχω
θείς ο αποστάτης επροώδευσε μεγάλως την συνομωσίαν.
Αλλ' ο Κωνσταντίνος μολονότι είδεν εαυτόν μεμονωμένον εις
την κυβέρνησιν ενός μεγάλου βαρβαρικού κράτους κινουμένου
εις αποστασίαν, της οποίας το πρώτον σκοπούμενον θύμα έμελ
λε να είναι αυτός ο ίδιος, δεν εγκαταλείφθη από την φυσικήν
του γενναιοψυχίαν. Επιστηριζόμενος εις την συνθήκην, καθ' ήν
ο βασιλεύς της Γαλλίας υποχρεούτο να υπερασπίζη με τας
δυνάμεις του το άτομον του Μονάρχου του και να διατηρήση

την διαδοχήν του διαδήματος εις την οικογένειάν του, και
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γνωρίζων τας παρά του Αλοϊσίου δοθείσας διαταγας πρας
τον Αρχιστράτηγον Δε- Φαρζ τον έκραξεν αμέσως και τον
παρέστησε τα τρέχοντα. Τον απέδειξε την ευκολίαν καθ' ήν
έδύναντο εις τοιούτον λαόν να σβύσωσι την επικειμένην απο
στασίαν αφού ήθελαν μόνον πιάσει τον αρχηγόν, και ζητεί
παρ εκείνου να οδηγήση αμέσως εις την μητρόπολιν μέρος των

εν Βακόκ στρατευμάτων. Επαινεί μεγάλως, ο Δε - Φαρζ τα
συμπεράσματα και τας θεωρίας του και υπόσχεται αμέσως
την βοήθειαν. Καταβας δε εις το φρούριόν του εκλέγει τους
ευτολμοτέρους των στρατιωτών και με αυτούς κινείται δια
την αυλήν. Κατα δυστυχίαν όμως, μόλις κάμνει ολίγα
μίλια, ακούει ψευδείς τινάς διαδοθείσας φήμας ότι ήδη ή
τον γινομένη ή έκρηξις του κακού, και κυριευθεις από πα
νικόν φόβον επιστρέφει αμέσως εις το ίδιόν του στρατόπεδον.
Μετά ταύτα δε πέμψας προς τον Γεράκην επροφασίσθη δι
ηγούμενος προς αυτόν τα αίτια της επιστροφής του, και ότι
μή κρίνων φρόνιμον εις τοιαύτας επικινδύνους περιστάσεις να
εγκαταλείψη αδυνάτους τας προς αυτόν εμπιστευθείσας πόλεις
τον συμβουλεύει να καταφύγη μετά της οικογενείας του εις το

Βαγκόκ, υπό την προστασίαν των γαλλικών όπλων (1). 2.

-

(1) "Ωρα "Ορλεανς και Δουμόντιον αυτόθι.
Σημ. Ο Φορβένιος θέλων ν' αποδείξη αίτιον και των ιδίων του δυ.
πτυχιών τον Κωνσταντινον ομολογεί τους ομογενείς του Γάλλους ενόχους
της πλέον μεμπτης και σχεδόν προδοτικής αδιαφορίας. Λησμονήσας ότι
παρέστησεν εκείνου προηγουμένως άνθρωπον θηριώδη φονεύοντα αδιαφόρως
εκατοντάδας Μανδαρίνων, και νοός δυναμένου να φέρη εις εκτέλεσιν μεγα
λας επιχειρήσεις, τώρα τον καταδικάζει δια υπερβολικήν και μεμπτην ευ
αισθησίαν προς την δικαιοσύνην, διότι δεν έπιασε τον Πιτρακαν χωρίς τας νο
μίμους αποδείξεις, και ότι δια αμέλειαν δεν επρόλαβε τον κίνδυνον ενώ εδύνα
το. Πόσαι αντιφάσεις ! Ιδου οι ίδιοι λόγοι του περί των Γάλλων» Ούτοι,
» έπειτα από τινας ψευδείς ειδήσεις διαδοθείσας περί της αποστασίας, και
» των θορύβων εις την αυλήν, φοβούμενοι μήπως εμπλεχθώσιν εις ύπόθε
» σιν, ήτις έδύνατο να φέρη εις το γαλλικόν έθνος δυσαρέστους συνεπείας
» έμενον ήσυχοι εντός του φρουρίου των, μολονότι ο Κωνσταντίνος έπεμπεν
» αλλεπαλλήλους επιστολας και ταχυδρόμους εξορκίζων αυτους να τρέξωσιν
» είς βοήθειάν του (σελ. 262 - 63) ». Τι πολιτικός νους! Η απάδεια

-
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Εκπεπληγμένος ο Γεράκης δια την απροσδόκητον έλλειψιν
του Γάλλου αρχιστρατήγου, και μη καταδεχόμενος ν' αμαυ
ρώση, την δόξαν του ονόματός του αφίνων τον ευεργετικόν του
Μονάρχην εις τας χείρας των αγρίων συνωμοτών απέρριψε
την πρότασιν της ιδίας του ασφαλείας. Ελπίζων δε ότι έδύ
νατο ακόμη να διασκεδάση τον επικείμενον ανεμοστρόβιλον,
αν και τον έβλεπε κορυφούμενον και έτοιμον εις την ακρά
τητoν κίνησίν του, εστoχάσθη εν προσφυέστατον μέσον, αλλ' ό

μως ατελεσφόρητον καθ' ότι δεν παρεδέχθη από τον βασιλέα,
όστις ταύτην μόνην την φοράν δεν υπήκουσεν εις τας προ
τάσεις του αγαπητού υπουργού του.

Πληροφορημένος ότι ο Πιτράκας δεν έσκόπευεν άλλο, ειμή
την αρπαγήν του θρόνου, επρότεινεν εις τον ασθενούντα Μο
νάρχην να κηρύξη αμέσως διάδοχόν του ένα εκ των δύω του
φυλακισμένων αδελφών, στοχαζόμενος ότι ο ρηθείς αποστάτης
ιδών ματαιωμένας τας ελπίδας του, ή ήθελεν ο ίδιος εμποδίσει
την έκρηξιν της αποστασίας δια να κερδίση την εύνοιαν του

νέου βασιλέως, ή ήθελον διαιρεθή αφ' εαυτού των οι συνωμό
ται, και, ως ασιανοί λαοί, οι περισσότεροι ήθελαν υποκύψει
τον αυχένα εις τον νέον των κύριον. Ο ετοιμοθάνατος όμως
βασιλεύς, είτε από τινα ελπίδα κινούμενος ότι εδύνατο να ε
πιζήση, και δια τούτο δεν ήθελε να υποχωρήση εις άλλον
το σκήπτρον, ή κρατούμενος από το άσπονδον προς τους α
δελφούς του μίσος δεν ήθέλησε να συγκατανεύση. Στενοχωρού
μενος δε από την ισχύν τών λόγων του Κωνσταντίνου και
από το έτοιμον των κινδύνων εκήρυξε κληρονόμον του κράτους
την μονογενή του θυγατέρα μετά τον θάνατόν του, αφίνων εις
αυτήν το ελεύθερον να εκλέξη ως σύζυγόν της οποίον ήθελεν

αύτη εις τους κινδύνους των άλλων, και τοιαύτη φρόνησις διά να μην εμ
πλεχθή ή κυβέρνησις του έθνους, ήθελεν είσθαι συγχωρημένη εις δυνάμεις
ουδετέρας και μη υπεχρεωμένας από καμμίαν συνθήκην να συμμεθέξωσιν,
Αλλ' εις στρατον συμμαχικόν έλθόντα μακρόθεν δυνάμει ρητής συμφωνίας,
και κατέχοντα τας ισχυροτέρας θέσεις του κράτους με σκοπόν να το βοη.
θήση εις καιρόν κινδύνου, το ν' αρνηθή την βοήθειάν του είναι έλλειψις
ολίγον διαφέρουσα της προδοσίας ,
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από τους θείους της. Το προφυλακτικόν όμως τούτο αντί να

ωφελήση έβλαψε περισσότερον, διότι ο Πιτράκας μετά την
προκήρυξιν ταύτην, επετάχυνεν έτι μάλλον την αποστασίαν,
δια να αρπάση τον θρόνον προτού να ελευθερωθώσιν εκ της
φυλακής οι δύω πρίγγιπες και νόμιμοι διάδοχοι ,
"Οθεν την νύκτα της 18 Μαίου των 1688, ο Πιτράκας
βοηθούμενος από τους συνωμότας του αυλικούς και άλλους
σωματοφύλακας του βασιλέως εκτελεί την αποστασίαν, κυρι
εύει ανεμποδίστως το παλάτιον και λαμβάνει αιχμάλωτον
τον γηραιον και ασθενούντα Μονάρχην, Ειδοποιηθείς αμέσως

περί των τρεχόντων ο γενναιόψυχος Γεράκης, μολονότι επα
ρακαλείτο υπό της συζύγου και των φίλων του να μείνη εις
την οικίαν, έως ότου να παύση ο πρώτος των βαρβάρων βρα
ισμός, δεν ήθέλησε ν' αφήση αβοήθητον τον κύριόν του. Συ
σταίνει θερμώς εις την συμβίαν του τον μονογενή του υιον

και λαβών τους ευρωπαίους σωματοφύλακάς του τρέχει εις
βοήθειαν του βασιλέως. Μόλις όμως φθάνει εις την αυ
λήν του παλατίου είδε τον εαυτόν του και τους ολίγους ακο
λουθήσαντας αυτόν Γάλλους περικυκλωμένον από μέγα πλήθος

βαρβάρων, εξ ών πιασθείς εφέρθη προς τον άρπαγα του θρό
νου Πιτράκαν, όστις επρόσταξεν αμέσως να τον φυλακίσωσι
σιδεροδέσμιον.
Λαβων λοιπόν τοιουτοτρόπως ο σκληρός εκείνος αποστάτης
εις χείρας και τον πρωθυπουργόν (του οποίου εφοβείτο την
--

-

επιρροήν και την νοητικήν δύναμιν), και βλέπων εαυτόν ήδη
πανταχόθεν ήσφαλισμένον, εκηρύχθη πρώτον επίτροπος της
βασιλείας και, δια να κρύψη προς καιρόν τους δολίους σκο
πούς του, έδιδε κατ' αρχάς τας διαταγάς του επ' ονόματι του

πάσχοντος βασιλέως. Μετά ταύτα δε φονεύσας τους δύω α
δελφους τούτου (1) και τον ίδιον συνωμότην του Μομπιτ,

(1) Ο Σαλμών και "Ορλεανς αναφέρουσιν, ότι κατά τας ιδέας των

βαρβάρων λαών εκείνων δεν είναι συγχωρημένον να χυθή επί γης αίμα
βασιλικόν, δια τούτο ο θηριώδης Πιτράκας διέταξε να φέρωσε τους δύω
πρίγγιπας εντός ενός ναού, και βάλοντές τους μέσα εις σακκία βελου
δένια να τους θανατώσωσι με ραβδία από πολύτιμον ξυλον του σανδάλου
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διά να δώση νομημότιτα εις την αρπαγήν του ενύμφευσε την
κληρονόμον πριγγιπέσσαν με τον υιόν του Σοαγιατάν. Φυ
λακίσας ακολούθως την Μαρίαν σύζυγον του Κωνσταντίνου

και τον μικρόν του υιον παρέδωκεν εις διαρπαγήν όλην την
περιουσίαν του. Τελευταίον, έπειτα από σκληροτάτας βασάνους
και στρεβλώσεις, όπου ο θηριώδης Πιτράκας έκαμε να υπο
φέρη εντός της φυλακής ο ατυχής Γεράκης, διώρισε να τον
θανατώσωσι. Το είδος δε του θανάτου του δεν είναι τόσον

ακριβώς εγνωσμένον, και περιγράφεται διαφόρως υπό των ι
στορικών. Με πόσην όμως αδιαφορίαν έθεώρει ο ένδοξος Κε
φαλλήν την μεταβολήν της τύχης του και με ποιον ήρωϊσμόν
υπέφερεν όλα τα δεινά και εν τέλει τον σκληρον των βαρ
βάρων θάνατον, αφίνων την μαρτυρίαν του π: "Ορλεανς (εις
ήν ο γενναίος συμπολίτης μας εξιστορείται ως μάρτυρ των

πρώτων αιώνων του χριστιανισμού) αναφέρω τους περί τού
του λόγους του ασπόνδου εχθρού του Φορβενίου. 2. Δεν εστάθη

και ποτέ δυνατόν (λέγει) να γνωρισθή από ποιον είδος θανάτου
» ετελείωσεν ο δυστυχής υπουργός. Οι ευρεθέντες όμως εις
τ, την αποστασίαν εβεβαίωσαν ότι υπέφερεν εκείνος οποιανδή
τ, ποτε μεταβολήν της τύχης με αισθήματα αληθούς
ο χριστιανού, και με μίαν γενναιότητα αληθινού
και ήρωος. Με όλα δε τα κακα, τα οποία με έκαμε να δοκι
σ, μάσω, πρέπει να ομολογήσω ειλικρινώς, ότι εγώ δεν δυ
ο σκολεύομαι ποσώς να πιστεύσω τας τοιαύτας διηγήσεις. Ο
3, Κωνσταντίνος ήτον άνθρωπος ψυχής μεγάλης ευγενούς,
3 και εξυψωμένης, αγχινοίας εξαισίου, ικανής δια τας
και πλέον μεγάλας επιχειρήσεις, τας οποίας εκείνος έδύνατο να

και τας φέρη εις εκτέλεσιν μετά πολλής φρονήσεως και εμπει
ρίας (1)
Ελευθερωθείς λοιπόν ο θηριώδης Πιτράκας, από τον φόβον
του υπουργού έκαμεν εν τέλει ν' αποθάνη και ο κλινήρης Μο
νάρχης και εκήρυξεν εαυτόν βασιλέα. Ο ασελγής υιός του Σοα
γιαταν ερωτευθείς υπερβαλόντως προς την γυναίκα του ατυχούς
3,

39 -

-

Κωνσαντίνου, επρόσφερεν εις αυτήν την δεξιάν του και με μυ
Α

(1) Τόμι Α', σελ. 265.
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ρίας υποσχέσεις ηγωνίσθη να την σύρη εις τας επιθυμίας του,
Μη καταδεχθείσα όμως η σώφρων Μαρία (1) να υπενδώση
ποτέ εις τας κτηνώδεις θελήσεις των φονέων του ενδόξου αν

δρός της υπέφερε γενναίως εις την φυλακήν τα αποτελέσματα
της οργής των. Έπειτα δε από πολλας βασάνους, έδυνήθη,
εν τέλει, να ελευθερωθή, δια της φυγής, και να φθάση εις

το Βαγκόκ, όπου ήλπιζε μεν να εύρή άσυλον υπό την προ
στασίαν των γαλλικών όπλων, αλλά και αυτή, ως θέλομεν
ιδεί, εψεύσθη εις τας ελπίδας της εκ μέρους του κυρίου
Δε - Φάρζ, ώς ο δυστυχής ανήρτης.
Το μόνον κώλυμα όπου έμενεν εις τον άρπαγα τύραννον
δια να κατατρέξη τους νεοφωτίστους χριστιανούς και να κα
ταστρέψη τα διδακτικά καταστήματα ήσαν αι εις Βαγκόκ
και Μεργoυή ευρισκόμεναι γαλλικαί δυνάμεις, εις τας οποίας
1

»

επρόσταξε ν' αφήσωσι τα φρούρια και να αναχωρήσωσιν α
μέσως από το κράτος. Με ηρωϊκήν ανδρείαν απέσπρωξαν οι
Γάλλοι τα πλήθη των βαρβάρων, τα οποία έπεμψε κατ' αυ
τών, αφού δεν εξετέλεσαν τας διαταγάς του. Εν τέλει όμως
αναγκαζόμενοι και ούτοι από την έλλειψιν των αναγκαίων,
και εκείνος φοβούμενος τοιούτους εχθρούς, κατά των οποίων,
ή δεν ήλπιζε νίκην, ή έβλεπεν ότι ήθελε παροξύνει περισσό
τερον το πολυδύναμου έθνος των, εσυμφώνησαν τα περί της
αναχωρήσεως. Αλλά δια την εκτέλεσιν της συμφωνίας, ε

ζητείτο επιμόνως υπό του τυράννου ή γυνή του υπουργού Γε
ράκη, και ο δειλός Δε - Φαρζ, με όλας τας εναντιώσεις των
Γάλλων στρατηγών και λοχαγών, επρόσθεσεν εις το πρώτον
του και τούτο το αίσχος παραδώσας αυτήν και το αθώον
βρέφος της εις την εξουσίαν του βαρβάρου (2).
Είναι εύκολον δε να συμπεράνη τις οποία έμελλε να είναι η
τύχη της αθλίας εκείνης νέας αφού πάλιν έπεσεν εις τας χεί

(1) Ο π. "Ορλεανς την λέγει πάντοτε, εκ του ονόματος ίσως του αν
δρός αυτής, Κωνσταντίαν (Costanza). Ο Ιερεύς όμως του σπουδαστηρίου
Πομάρτιος βεβαιοι ότι ωνομάζετo Μαρία .

(2) Ορλεανς. "Ορα και Τουρπίνιον Ηistoire civile et naturelle de»
Royaume de Siam.
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ρας του τυράννου. Το προς αυτήν πάθος του έρωτος του Σω
αγιατάν την εφύλαξε προς καιρόν εξακολουθούσα όμως ν' α
ποβάλη τας προτάσεις του ερωτευμένου εξήψε μεγάλως τον θυ
μον του Πιτράκου."Οθεν, αφού της ήρπασε το τρυφερόν της παι
δίον (και κατά τινας μεν το έδωκεν εις τους Ταλαπουίνους
να το αναθρέψωσιν εις την ειδωλολατρικήν θρησκείαν και,
έπειτα να το εγκαταλείψωσι μεταξύ του χυδαίου λαού (1),
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κατ' άλλους δε το έθανάτωσε (2)), την κατεδίκασεν πρώτον
μεν εις τα έργα τού μαγειρίου, μετά ταύτα δι βλέπων τό

στερεόν της γνώμης της και της αρετής της την διώρισεν,επιστάτριαν των μικρών του τέκνων (3). Αλλά, κατά τον Πο
μάρτιον, βοηθηθείσα κρυφίως υπό τινος πλοιάρχου Πορτογαλ
λου ονομαζομένου Περετίου (Perez) κατέφυγεν εις Γόαν (Goa),
όπου μετά δύω χρόνους απέθανεν εναρέτως εις ηλικίαν
χρόνων 27.

Μόλις δε απεμακρύνθησαν αι γαλλικαί δυνάμεις από το
Σιαμ, οι εκεί ευρεθέντες χριστιανοί, οι προσήλητοι αυτόχθο
νες, και όλα τα εκπαιδευτικά καταστήματα παρεδόθησαν υπό
του άρπαγος του θρόνου εις την μανίαν των βαρβάρων και των
ον
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φανατικών Ταλαπουίνων. Επειδή δε ήθελα εκτανθή υπέρ το

δέον, εάν ανέφερον λεπτομερώς τα δεινά όπου υπέφερον ώς τα
περιγράφει εις μίαν του επιστολήν ο π. "Ορλεανς, περιορίζο
μαι μόνον εις τάς εξής συντόμους εκφράσεις του Δουμοντίου
Δ' Ουρβίλλου » Εις τας πρώτας στιγμάς της διαρπαγής, ή
η τις ηκολούθησε μετά την φυγήν των γαλλικών στρατευμά
σ των, η θέσις των χριστιανών εις το Σιαμ υπήρξεν αθλιω
σ τάτη. Εκδύθη το σπουδαστήριον, αι νεάνιδες αφέθησαν εις
και την διάκρισιν θηριωδών στρατιωτών, και διάφοροι ιερείς
ο καθυπεβλήθησαν εις τον τρομερον θάνατον της κάγκας.
• Ο αρχιερεύς Λάμoθε - Λαμβέρτιος (di Lamοthe - Lam
σ bert) έμεινε μίαν ολόκληρον ημέραν εις την διάκρισιν του
» χυδαίου λαού, και αφού εσύρθη υπ' αυτού εις όλην την πό

(1) Τοιαύτης ιδέας είναι ο Πομαρτιος.
(2) "Ορλεανς.

(3) "Ορα γεν, βιογραφ, εις το όνομα Costanzo Falcone .

-
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» λιν, και τον έκβαλον μίαν προς μίαν όλας τας τρίχας
και των γενείων, παρεδόθη ημιθανής εις τον δεσμοφύλακα. Μία
και μοναχή, ήτις είχεν ελθή από την Μανίλλαν, εσύρετο εις

και όλους τους δρόμους της πόλεως με ένα σταυρόν υποκάτω
και εις τους πόδας, εμπαιζομένη ότι καταπατεί τον Θεόντης (1)».

Τοιούτον τραγικόν τέλος έλαβεν ο μεγαλοφυής Γεράκης,
και εις τοιαύτην καταστροφήν υπέκυψαν, ενώ είχον προοδεύ
σει τοσούτον, αι μεγάλα επιχειρήσεις του, δια την μεμπτην
δειλίαν του Γάλλου Αρχιστρατήγου Δε - Φράρζ. Τούτου όμως
ή διαγωγή κατεδικάσθη μεγάλως υπό της αυλής των Παρι

σίων ως αιτία των δυστυχημάτων, ως μαρτυρεί φανερά
εις την αυτόγραφον επιστολήν του ο Ιερεύς του σιαμικού

σπουδαστηρίου Πομάρτιος (2). Με όλην όμως την κατα
στροφήν ταύτην των πραγμάτων οι αξιέπαινοι αγώνες του

ατυχούς συμπολίτου μας δεν έμειναν άκαρποι. Ο δυνάστης
Πιτράκας εκτελέσας τους φιλοδόξους σκοπούς του και μη έ
χων πλέον άλλον τινά να φοβηθή έρριψε το υποκριτικόν προ
σωπείον της μισοξενείας και του υπέρ της θρησκείας ζή
λου. "Ηρχισε να κολακεύη τους ευρωπαίους και να συγ
χωρή την επισκευήν των υπ' αυτού καταστραφέντων καταστη
μάτων της χριστιανικής πίστεως. "Οθεν, κατά μεν τον

Γερμανόν περιηγητήν Καϊμφερον (Κaeiopter), έπεριποιείτο,
μετ' ολίγον τους'Ολανδούς και επροςτάτευε το εμπόριόντων(3),
(1) Αυτόθι σελ. 441 - 42.

-

(2) "Ορα την εν τη ιστορία του Ιησουίτoυ Ορλεανς σημείωσιν του με-,
ταφραστού σελ. 25.

Σημ. Η κατάκρισις της μεμπτης ελλείψεως του Δε - Φαρζ αθωόνει'
και την αυλήν και το ένδοξον έθνος των Γάλλων από κάθε ενοχήν

και ρύπον μιας τόσον τερατώδους προδοσίας. "Οσον όμως το κατ' έμε
και χωρίς τούτου, τα έθνη και οι λαοί δεν πρέπει να εγκαλώνται ποτέ
διά τας ενόχους πράξεις, αίτινες είναι αποτελέσματα, ή ατομικών κα-,
κιών και αναξιότητος, ή καταχθονίων τινών αρχών, αίτινες καταπατούσιν

ευκόλως κάθε ιερόν. Οι λαοί και τα έθνη είναι τυφλα όργανα πολλακις
του δεσποτισμού και της αλαζονείας. Είναι ισχυραι, αλλ' έτεροκίνητοι δυ
νάμεις ενεργούσα προς καταστροφήν ή άλλων ή και του ιδίου των εαυτούν
κατα την διεύθυνσιν όπου λαβωσιν υπό των κινούντων αυτας.

(3) "Ορα την εις Ιαπωνίαν περιήγησίν του, Τόμ, Α', σελ. 66.
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κατά δε τον Δουμόντιου, τώ 1690 έκαμε συνθήκας ειρήνης
με την Γαλλίαν, έδωκεν αδειαν να ανεγερθή πάλιν το σπου
δαστήριον, και ελευθερώσας εκ της φυλακής τον βηθέντα Δε
σπότην τον επέθεσεν εις την προτέραν του θέσιν της διευθέν
σεως του καταστήματος (1).

-

-

Περί δε της μετά ταύτα προόδου του χριστιανισμού εις
το Σιάμ μάς αναφέρει ο ρηθείς περιηγητής τα εξής και οι εκεί
και καθολικοί ιερείς μ' έβεβαίωσαν ότι εις τα πέριξ της Γιου

και δίας (Judia) είναι περισσότεροι από τρεις χιλιάδας εξακό
και σιοι χριστιανοί χωρίς των παιδίων των μη δυναμένων

και να λάβωσι τα μυστήρια (2) και...
Είναι όμως λύπης άξιον να βλέπη τις ότι όσοι μεγάλοι
άνδρες έγειναν θύμα της φιλανθρωπίας των προτού να φέ
ρωσιν εις τέλος τας υψηλοσκόπους επιχειρήσεις των, κατα
πολεμούνται σκληρώς μετά ταύτα, και γίνονται το σημείον

εις το οποίον ρίπτουν ευκόλως φαρμακερά βέλη οι θέλοντες
να σκεπάσωσι την ιδίαν των ενοχήν. Ετοίμως παρεξηγού

σιν οι μικρόνοες τας μεγάλας πράξεις εκείνων ως μή δυ
νάμενοι να εμβώσιν εις την έρευναν της αληθείας. Απαν

θρωπότερα όμως των άλλων μάχονται να τους πληγώσωσιν οι
εμπαθείς. Εις τοιαύτα βέλη καθυπεβλήθη ή μνήμη του με
γαλόνoος Κωνσταντίνου, αλλά μόνη ή παρατήρησις των αν
τιφάσεων εις τας οποίας πίπτουσιν οι κατήγοροί του είναι

αρκετή αθώωσις του ενδόξου τούτου ανδρός.
..
Ο κύριος Καίμφερος (ανήρ πεπαιδευμένος, αλλ' όμιλών ώς
διαμαρτυρούμενος κατά την θρησκείαν) συνάξας ανεξετάτως,
όσα ήκουσε μετά ταύτα διαβαίνων από το Βαγκόκ υπό τών τότε
κρατούντων αποστατών, παραμορφόνει όλως διόλου την όψιν
των πραγμάτων αναιρών αυτός εαυτόν. Λέγει: ότι καταστη
θείς ο ατυχής, Γεράκης δια τα προτερήματά του απόλυτος

κύριος των υποθέσεων του κράτους συνέλαβε την ιδέαν να α
ναβή και εις τον θρόνον, και δια τούτο έκραξεν εκεί τους

Γάλλους. Και περαιτέρω λησμονών ταύτα διηγείται ότι αυτός
(1) Σελ. 442.
(2) Τόμι Α'. σελι 49,

Α56

ήθελε να κάμη βασιλέα τον Μομπιτ και έχων εις τούτο συ
νωμότην και τον αρχιστράτηγον των Γάλλων Δε - Φαρζ τον
διέταξε να φέρη στρατεύματα εις την αυλήν. Αναφέρει ότι
ο Πιτράκας μαθών την συνωμοσίαν ειδοποίησεν αμέσως τον
ασθενούντα βασιλέα με την συναίνεσιν του οποίου τους έκρα
ξεν
όλους εις την αυλήν και αμέσως έθανάτωσε τον Μομπιτ,
Δ.- -!
δια το οποίον ελυπήθη μεγάλως ο βασιλεύς ότι ακολούθως
\
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έθανάτωσε τον υπουργόν και όλους τους αδελφούς και συγγε
νείς του Μονάρχου, δια την οποίαν καταστροφήν έλαβεν ου
τος τοσαύτην θλίψιν, ώστε απέθανε μετά δέκα ημέρας, και
ούτως έβασίλευσεν ο Πιτράκας (1).
Αλλ' εις την διήγησιν ταύτην, την οποίαν εσύναξεν ο Καίμ
φερος από την φήμην των αρπασάντων τον θρόνον και ζη
τούντων να δικαιώσωσιν εν μέρει τας μιαεφονίας των, ο α

ναγνώστης βλέπει βέβαια τας γελοιοτέρας αντιφάσεις. Ο
Κωνσταντίνος κράζει τους Γάλλους διά να τον βοηθήσουν
να γίνη αυτός βασιλεύς, και ο ίδιος κάμνει συνωμοσίαν με
τους Γάλλους δια να κάμη βασιλέα τον Μομπίτ! Ο Πι
τράκας ειδοποιεί τον Μονάρχην και με την γνώμην του προ

σκαλεί όλους να τους θανατώση όμως ούτος λυπείται δια τον
θάνατον του Μομπίτ! Ο Πιτράκας ενεργεί προς βοήθειαν
του βασιλέως και ο ίδιος θανατόνει όλην την βασιλικήν ο'-

κογένειαν, κάμνει τον παρ αυτού βοηθούμενον ν' αποθάνη και
αρπάζει αυτός τον θρόνον! Πόσον κακοχώνευτα ψεύδη!
Δεν είναι δε διαφόρου φύσεως και όσα κατ' αυτού ειπον
και τινες των συγχρόνων και μεταγενεστέρων συγγραφέων
Γάλλων, θέλοντες να σκεπάσωσιν ίσως τας ελλείψεις του στρα
τηγού των Δε - Φάρζ.

-

Ανακαλών ο αναγνώστης εις τον νούν τας αναφερθείσας
μαρτυρίας του Σοαζήν ενθυμείται βέβαια ότι ο κύριος ούτος
γράφων την περί του Σιαμ εφημερίδα του των 1685 και 1686

ενώ εσχημάτιζε μέλος της εκείσε πρεσβείας, και εκδίδων
αυτήν μετά την επιστροφήν τον εις Παρισίους τώ 1687 πα

(1) Αυτόθι σελ. 31, 32, 33 και εφεξής,
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ρέσταινεν εις το δημόσιον την ακόλουθον εικόνα του "Ελληνος
διπλωματικού.

-

"Ωμολόγει: ότι όσον περισσότερον τον συνανεστρέφετο, τόσον

περισσότερον εγνώριζεν

ότι ήτον

άνθρωπος

αγαθής

πίστεως

και ευάρεστος εις την συναναστροφήν (1). Βεβαιοι ότι δεν
ήθελε τελειώσει ποτέ ομιλών περί αυτού, και ότι συνάπτων
εκείνος το μέγα πνεύμα και την βαθυτάτην οξύνοιαν με την
φρόνησιν δεν πα ρ ω ξύνετο από κανέν πράγμα. "Οτι
ήτον τοιαύτη ή ετοιμότης του πνεύματός του, ώστε εδύνατο εις
βραχύτατον καιρόν ν' αποκρίνεται εις πολλαπλασίους ερωτή
σεις. Με ταχύτατα ανεκάλυπτεν εις τας καθημερινας των υ
πηκόων ακροάσεις το ουσιώδες και πραγματικόν των υποθέ
σεων, και διέκοπτε πάσαν ακυρολογίαν. Πραγματευόμενος τα
αντικείμενα της βαθυτέρας πολιτικής, συγκατέβαινε να κατα
γίνη ταυτοχρόνως και περί των μικροτάτων υποθέσεων (2).
Τον ονομάζει ψυχήν του κράτους, δυνάμενον και διευ
θύνοντα τα πάντα, και τοσούτον αφιερωμένον εις την ωφέ
λειαν του Μονάρχου του, και αδιάφορον εις τους τίτλους και
τα ύψη των απαγγελμάτων, ώστε δεν εδέχθη ποτέ την αξίαν
του μεγάλου Σαερή διδομένην προς αυτόν παρά του βασι
λέως, δια

να ήμπορη να παρευρίσκεται εις όλας τας υποθέ

σεις του κρατους.

"Οτι δε με τοιαύτα προτερήματα εκοσμείτο ο μεγαλοφυής
μεν, αλλ' ατυχής Γεράκης, και ότι ο Σοαζήν έκαμνε μίαν
πιστοτάτην εικόνα, βεβαιούμεθα από την συμφωνίαν του με
τας μάρτυρίας του Ιππότου Σωμοντίου, του π. "Ορλεανς, πολ
λών Ιησουϊτών, οίτινες έγραψαν περί εκείνου, και εν μέρει
και αυτού του εχθρού του Φορβενίου. Πληροφορούμεθα, τέλος

πάντων από τους ιδίους λόγους του ρηθέντος Σοαζή, όστις, αν
και εις την μετά ταύτα αναφοράν του ηθέλησε, δια το προρρηθέν
αίτιον να τον επιβαρύνη, βιαζόμενος όμως από την αλήθειαν
λέγει: » εις την εφημερίδα μου είπον μεγάλα καλά δια τον
» Κωνσταντίνον δεν είπον όμως, παρά την αλήθειαν.
κ.

(1) 5 Νοεμβρίου σελ. 246.
(;!) 30 Μοεμβρίου σελ. 294 - 95.
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" Επειδή ήτον ούτος εξ εκείνων των ανθρώπων του κόσμου,
και όστις είχε μεγάλη ν ποσότητα πνεύματος, και
και εφαίνετο ελευθέριος, μεγαλοπρεπής, άφοβος και
και πλήρης μεγάλων ιδεών (1) ,.
-

..

-

"

Επειτα δε από όλα ταύτα, αφού εκείνος δεν υπήρχε πλέον,
δεν συστέλλεται ο ίδιος να ειπή αμέσως και Προς τούτοις αυ
και τος ήτον θηριώδης, σκληρός, αδυσώπητος, και άνθρωπος
και δεσποτικής αλαζονείας (2) και.

-

-

,

"Οτι ο άνθρωπος είναι εν μίγμα ατελειών και τελειοτή
των, και ότι δύναται εν άτομον να έχη μεγάλας αρετάς και

μεγάλα ελαττώματα, είναι αλήθεια βεβαιουμένη από την κα
θημερινήν πειραν. Είναι όμως επίσης μία αναντίρρητος α
λήθεια ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εις το αυτό άτο
μον

ταυτοχρόνως αρεται και κακία φύσεως αντιθέτου. Ποιος

λοιπόν των αναγνωστών θέλει πιστεύσει εις τον κύριον Σο

αζήν ότι ο Κωνσταντίνος μαρτυρούμενος παρ αυτού και παρά
των άλλων, ειλικρινής, ατάραχος, φρόνιμος, μεγα

λόνους, ευάρεστος εις την κοινωνίαν, ήτον ενταυτό
θηριώδης, σκληρός και αδυσώπητος; ότι ο αδια
φορος και μη δεχόμενος την συνεχώς προσφερομέ
νην μεγίστην εξουσίαν, εκυριεύε το από πνεύμα δε

σποτισμού και αλαζονείας; Τις δεν θέλει νομίσει
ταύτα τερατολογίας εις τας οποίας υπέπεσεν έπειτα ο Σοαξης
προσπαθών ν' αμαυρώση τον άνδρα εναντίον της ιδίας του
πληροφορίας ;
-

Αλλ' ενώ οι κατήγοροι του πολιτικού μας αντιφάσκουσιν
εις εαυτούς δεν πίπτουσιν εις ολίγώτερον μεμπτας αντιλογίας
μεταξύ των εις τας περί εκείνου διηγήσεις των.
Ο Φορβένιος λέγει: ότι τα μεγάλα του προτερήματατα η
μαυρόνοντο από μίαν υπερβολικήν φιλαργυρίαν καταντώσαν

πολλάκις εις το αισχρόν (3). Ο Σοαζήν δε εξεναντίας όμο
Υ
ν

(1) Ορα συλλογήν τών της Γαλλ. ιστορ. ύπομνημάτων, Σειρά β. Τόμ,
Α', σελ, 65 έκδοσ. Παρισίων,

(2) "Ορα συλλογήν υπομνημάτων αυτόθι .
(3) Σελ. 265.

-
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λογεί: ότι ο Κωνσταντίνος δεν ήγάπα παντελώς τα χρήμα
τα (1). Ο Δουμόντιος αναφέρει πως ο Φορβένιος λέγει: ότι

δεν ήθελε σταθή 24 ώρας εις το Σιαμ χωρίς την συντροφιαν
του Κωνσταντίνου (2). Και ούτος εις τας διηγήσεις του πα
ρασταίνει ότι έφυγε στενοχωρηθείς από τας επιβουλας εκεί
νου (3). Ο μεν Σοαζήν συμπεραίνει ότι εζήτησε τας γαλλικας
δυνάμεις εις το Σιάμ ο Γεράκης δια να γείνη αυτός βασι
λεύς μετά τον προσεγγύζοντα θάνατον του Μονάρχου του (4).
Και ο Δουμόντιος λέγει ότι ώς έμπειρος και προνοητικός δι
πλωματικός ήθελε να έχη μίαν δύναμιν να αντιτείνη εις καιρόν
κινδύνου ή αποστάσεως προς υποστήριξιν και λύτρωσιν της
ιδίας του ζωής, και ότι επί τούτου μάλιστα ο αρχιστράτηγος
Δε- Φαρζ έλαβε όητας διαταγάς εις τας μυστικάς του οδηγίας,
(5)

ο δε Φορβένιος διηγείται εξ εναντίας, ότι δεν είχεν άλλο

κατά νουν με την πρόσκλησιν των γαλλικών όπλων εις το Βαγ
κόκ, ειμή ν' αποκτήση την προστασίαν της Γαλλίας, όπου έσκό

πευε να καταφύγη, εάν ηναγκάζετο από τας περιστάσεις, και
ότι δια τούτο (ως ήκουσε, λέγει, παρά του ιδίου, όταν ήσαν

φιλιωμένοι) είχεν εμβάσει εκεί πολλά χρήματα (6). Ο Δου
(1) 30 Νοεμβρίου σελ. 294.

(2) Σελ. 440.
(3) Αυτοθι.

(4) Συλλογή υπομνημ αυτόθι.
(5) Σελ. 439 - 40.
(6) Σελ. 354.
Σημ. Μή χορτάσάς, ως φαίνεται ο κύριος Φορβένιος εις όσα έπλασε
κατά του Γεράκη, ηθέλησε να παραστήση αχαρίστους και τους συγγενείς

του και να επιστηρίξη τα όσα είπε περί φιλαργυρίας εκείνου με τον ερε
ξής μύθον : » ευρεθείς, λέγει, εις Κεφαλληνίαν, έπειτα από ένα θαλάσσιον

θρίαμβόν του, εξέτασεν αμέσως περί της οικογενείας του Κωνσταντίνουν
και μαθων ότι εις το χωρίον Κουστoδία ευρίσκετο, είς αδελφός του εφανέ
ρωσε προς τούτον τα εν τω ταμείω της Γαλλίας ευρισκόμενα μεγάλα κε
φάλαια εκείνου, και τον επρότεινε την συνέργειαν του εις την παραλαβήν,
εαν ήθελε να υπάγη μετ' αυτού εις τους Παρισίους. Συγκατατεθεντος δε
τον παρέλαβεν εντός της παρ αυτού πλοιαρχoυμένης Φρεγάτας, και αφού
με μεγάλας περιποιήσεις τον ωδήγησεν εκεί και έλαβε την κληρονομίαν, ώς

να ήτον, λέγει, πεπρωμένον να φανούν προς αυτόν όλοι οι της οικογενείας
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μόντιος, τέλος πάντων, θεωρεί τον τραγικόν θάνατον του
Κωνσταντίνου ως άμεσον αποτέλεσμα της υπερβολικής του.
βίας εις την ηθικήν αναμόρφωσιν των βαρβαρικών λαών,
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και εις την υπέρ το δέον προστασίαν της χριστιανικής θρη
σκείας (1). Ο δε Σοαζήν, ενώ προηγουμένως είχεν ομολο
/

"

-

9
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/

Γεράκη αχαριστοι, ανεχώρησεν εκείνος εκ της Γαλλίας, χωρίς ούτε καν
να υπαγη προς χαιρετισμόν του (σελ. 324)».
Εκτός του ότι ο αδελφός του Κωνσταντίνου είναι ανώνυμος, και το
όνομα του χωρίου προς εμέ νέον, ιδού τι με απεκρίθη, περί των λεγομέ
νων παρά του Φορβενίου, ερωτηθείς παρεμού ο κύριος Πέτρος Γεράκης
συμπολίτης μου, όστις ως κληρονόμος έπρεπε να έχει βέβαια τα έγγραφα,
ή να γνωρίζη καν εκ παραδωσεως την υπό του προπάππου του κληρονομη

θείσαν μεγαλην κατάστασιν, εαν αληθώς ήθελεν υπάρξη » Εγώ δεν ήξεύρω
» να σάς ειπω άλλο τι, ειμή ότι κανείς από τους προγόνους μου, τουλά

» χιστον αφ' όσον εγώ ήξεύρω, δεν υπήγεν εις την Γαλλίαν, ούτε γνωρίζω
» παντελώς να επαρρησιάσθη τις εξ ημών εις εκείνην την κυβέρνησιν δια
» να λαβη χρήματα κτλ. »

Προς τούτοις παρατηρητέον ότι, ή η περιουσία ήτον μεγάλη, και τότε
ήθελεν εναπομείνει παράδοσις και εις την οικογένειαν και εις την πατρίδα

ή ήττον ασήμαντος και η κατηγορία του Φορβενίου επομένως δεν έχει
ισχύν. Αφίνω δε κατά μέρος ότι η αναχώρησις του αδελφού εκ των

Παρισίων χωρίς να ιδή τον Φορβένιον, έδύνατο (αν ήτον αληθής) εκτός
της αχαριστίας, να είναι αποτέλεσμα και άλλων πολλών αιτιών. Και αν

υποθέσωμεν ως αληθές ότι ο Γεράκης έπεμψεν εις την Γαλλίαν όσα οι
κονόμησεν εκ του μισθού του ως υπουργός, και απέκτησε δια του κόπου
του νομίμως, ταύτα, αν δεν απατώμαι, δεν ήθελαν είσθαι πολλά, ούτε

αποδεικνύουσι την φιλαργυρίαν του ανθρώπου. Περί τούτου βεβαιούμεθα
παρατηρούντες ότι ουδείς των εν τώ Σιαμ, ούτε των εκτός έχθρών του
έγκάλεσεν ως φιλάργυρον, ούτε ως άρπαγα τον Γεράκην, ούτε άλλος τις
πλην του Φορβενίου ανέφερεν ότι έπεμψε μεγάλας ποσότητας χρημάτων
εις άλλο κράτος. Ούτε ήτον άνθρωπος τόσον μικρόνους, ώστε να εκλέξη
ως μάρτυρα της φιλαργυρίας του, ή της αρπαγής του τον βασιλέα εκείνον
και το έθνος του οποίου επεκαλείτο την βοήθειαν, και επεθύμει την εύ

νοιαν τήν οποίαν επέτυχε. "Οτι, τέλος πάντων, αφ' όλα ταύτα τα πλάσματα
δεν εξάγεται ουδεμία μέμψις κατά του Γεράκη μάς πληροφορεί η παρα
τήρησις ότι ο έξοχος ούτος ανήρ προσκαλούμενος να καταφύγη μεταξύ
των Γάλλων δεν ηθέλησεν, αλλ' ευχαριστήθη, όπου έζησεν έντιμος, εκεί

ατρόμητος και κατατρεγμένος, αλλ' όχι καταφρονούμενος, ν' αποθάνη.
(1) Σελ. 441.

.. "
-
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γήσει ο ίδιος, ότι δια την προστασίαν του εις τήν θρη
σκείαν ή τον άξιος βραβείων εντίμων υπότε του
Πάπα και του βασιλέως της Γαλλίας (1), μετά την
θυσίαν του ατυχούς Κωνσταντίνου έγραφε κατ' αυτού τοιαύτα
ο εκείνος δεν υπεράσπιζε την χριστιανικήν θρησκείαν δι αλ
» λον λόγον, ειμή διότι αύτη εδύνατο να προστατεύση εκεί
ο νον (2) ».

Ταύτας τας φανεράς αντιφάσεις παρατηρών ο ειδήμων α
ναγνώστης, και γνωρίζων ότι, όπου οι κατήγοροι αντιλέγου
σιν εις εαυτούς, και ο εις αναιρεί του άλλου τα πλάσματα,
εκεί δεν υπάρχει ουδε ίχνος εγκλήματος και εξ εναντίας
ότι δεν πρέπει να τίθεται ουδεμία αμφιβολία περί της υπάρ
ξεως των αρετών τας οποίας αναγκάζονται ν' αποδίδωσιν εις
το άτομον εκ συμφώνου και αυτοί οι εχθροί του, θέλει θεω

ρεί ως πραγματικά και αναντίρρητα τα περιεχόμενα εις τον
εφεξής επίλογόν μου.
"Οτι ο Κεφαλλήνιος διπλωματικός, ών αμέτοχος αφ' όσα
επροσπάθησε να προσάψη εις αυτόν, η τό πάθος της έχθρας,
ή ή εθνική αλλ' άδικος φολοτιμία των κατηγόρων του, μαρτυ

ρείται υπό των ιδίων τούτων ανήρ προικισμένος με μεγάλον

και ευρύτατον νούν. Ομολογείται παρ αυτών μεγαλοπρεπής,
γενναιόφρων, πλήρης υψηλών ιδεών, δραστήριος και φρόνι
μος εις το κυβερνάν, ατάραχος και έτοιμος εις το να προσ
βάλη κατά πρόσωπον τους τρομερωτέρους κινδύνους, και υπό

πάντων

επιβεβαιούται η πολλή εμπειρία του εις τον πολιτικόν

κοσμον.
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Εκ δε των πραγμάτων πληροφορείται ο προσεκτικός ανα

γνώστης ότι ο μεγαλοφυής Γεράκης χρεοστών την ύψωσίν του
εις την υποβασιλικήν αξίαν, εις τα έξοχα του νοός του προ
τερήματα έδωκε το σπάνιον παράδειγμα μεταξύ των εμπι
στευομένων τας κυβερνήσεις των εθνών, ν' αφιερώση την πο

λιτικήν του επιρροήν, την αξίαν, την περιουσίαν του, και όλα
τα φυσικά του και ηθικά χαρίσματα εις την φιλάνθρωπον
(1) 3ο Νοεμβρίου σελ. 294.
(2) Συλλογ. υπομνημ. αυτόθι.

*
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ιδέαν του να προσπαθήση τον εξευγενισμόν και την ηθικήν
ανάπλασιν πολλών εκατομυρίων ειδωλολατρών και λαών ξέ
νων. Αφιέρωσις ιερά, και προσπάθεια ήτις είναι αρκετή ν' α
ποθανατίση το όνομά του (1).
Ομολογώ πολλάς χάριτας προς τον φίλτατόν μου μαθητήν
και ευφυή νέον, κύριον Χαραλάμπη Τυπάλδον Πρετεντέρην,
και προς τον συμπολίτην μου κύριον Πέτρον Γεράκην, δια
τας οποίας ευηρεστήθησαν να με χορηγήσωσιν ειδήσεις, ο μεν

εκ Παρισίων, ο δε εκ Κεφαλληνίας.
(1) Είμαι εύελπις ότι ήδη τα πραγματα ελέγχουσιν ως ολίγον φροντί
ραντα περί της ευρέσεως της αληθείας Ιταλόν τινά συγγραφέα όστις
λαβών αφορμήν να αναφέρη περί του ενδόξου τούτου ανδρός περιωρίσθη
έσως εις το να συμβουλευθή απερισκέπτως τον τυχόντα από τούς ειρημέ
νους κατηγόρους του, και δια τούτο δεν εδίστασε να τον χαρίση τον τί

τλον « Greco aυνenturiere ». Είθε να είχον όλα τα έθνη τοιούτους
τυχοδιωκτας !

463

κοΜΗΣ ΓΕΩΡΓιοΣ ΧΩΡΑΦΑΣ.

"Ο ένδοξος ουτος ανήρ γνωστός εις τα χρονικά των πολέ
μων της Ιταλίας δια την στρατιωτικήν εμπειρίαν με την

οποίαν διεκρίθη επί κεφαλής των μακεδονικών του ταγμάτων
εις διαφόρους σημαντικούς πολέμους, και δια την υποβασιλικήν
αξίαν εις ην ανέβη εις το κράτος της Νεαπόλεως, εγεννήθη

εις Αργοστόλιον της Κεφαλληνίας, περί τα τέλη του ΙΖ' αι
ώνος, υπό του κόμητος Αγγέλου Χωραφά (1), Λαβών εις

την πατρίδα την πρώτην ανατροφήν ανάλογον της πολυπλού
του και λαμπράς οικογενείας του εστάλη υπό του πατρός του
εις το εν Πάρμα δουκικόν σπουδαστήριον δια την απαιτου
μένην τελειοποίησίν του. Η πρόοδός του εις τας μαθηματικας

επιστήμας, το αξιόλογον της ανατροφής, τα φυσικά του νέου
χαρίσματα και η λαμπρότης των γενεθλίων του παρεκίνησαν

την δούκισσαν της ρηθείσης επαρχίας να προτείνη προς αυ
\

(1) Ο Κόμης "Αγγελος και Ιερώνυμος ο αδελφός αυτού ήσαν υιοι του
Ζαχαρίου Χωραφά. Εκ του πρώτου εγεννήθησαν οι Φραγκίσκος, Αναστά
σιος, Γεώργιος και Στελιος, Εκ δε του Ιερωνύμου, ο Βενέδικτος, Ιωάννης
Ευστάθιος και Κωνσταντίνος. Τον γενεαλογικόν τούτον κατάλογον, κρίνω

εύλογον να τον αναφέρω προς όδηγίαν του αναγνώστου, διότι τινα των
ονομάτων τούτων θέλει απαντήσει εις την έκθεσιν της βιογραφίας του
ενδόξου Χωραφά.
-

-
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τον θέσιν αξιωματικού της αυλής. Εδέχθη ο Γεώργιος ευ
χαρίστως την πρότασιν, αλλά μετ' ολίγον ή προς αυτόν τρυ
φερα αγάπη των γονέων τους ήνάγκασε να τον ανακαλέσωσιν
εις τους κόλπους της οικογενείας του, προς υπακοήν των ο
ποίων παραιτεθείς επέστρεψεν εις την πατρίδα.

Γεννημένος εις αιώνα, του οποίου το πνεύμα ήταν πολεμι
κόν, κλίνων δε και ουτος εκ φύσεως εις τον στρατιωτικόν
βίον και μιμούμενος τα παραδείγματα των συγγενών του,
οίτινες κινούμενοι από φιλογέύειαν εφάνησαν πάντοτε πρόθυμοι
να βοηθώσι, με σημαντικάς της περιουσίας των θυσίας, τα
βενετικά όπλα εις τον κατά τον Οθωμανών πόλεμον, επεθύμει

ευκαιρίαν
τρέξη,ότικαιοι αυτός
ειςεξελθόντες,
το πεδίον τώτης1731,
μάχης,
μόλις να
ηκούσθη
Τούρκοι
με

Διο

μεγάλον στόλον εκ Κωνσταντινουπόλεως έμελέτουν να προσ

βάλωσιν εκ νέου την νήσον της Κερκύρας, αμέσως επρότεινε
προς τον εκεί στρατηγόν Διέδον, να υπάγη εις βοήθειάν του
με πεντακοσίους ανθρώπους, τους οποίους υπέσχετο να τους

βαστά εις υπεράσπισιν της πολιορκηθησομένης πόλεως με ίδια
του έξοδα. Με ευχαριστίας εκφραζούσας την ευγνωμοσύνην

του επήνεσεν, ο βενετος στρατηγός την γενναίαν του πρότασιν,
και τον εβεβαίωσεν ότι, χρείας τυχούσης, θέλει ωφεληθή από
τον πατριωτικόν του ζήλον (1).
(1) Πλήρης χαράς παρατηρώ ότι η Ιστορία με πολλά παλαιά και νέα
παραδείγματα θέλει αποδεικνύει πόσον οι Επτανήσιοι εν γένει, και εξαιρέτως
οι Κεφαλλήνες, ησθάνοντο μεγάλως την δυστυχίαν της κοινής ημών πατρί
δος Ελλάδος, και μετα πόσης προθυμίας έτρεχον να δώσωσι χείρα βοη

θείας, εις οποιονδήποτε επεχειρίζετο, ή υπέσχετο να προσβάλη τον βαρ
βαρικόν ζυγόν, όστις κατέθλιβεν ελεεινώς τον ευγενή της τράχηλον. Προτού

ο ιστορικός κάλαμος να εκθέση τας επί των ημερών μας πολλας θυσίας,
υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, και τον ειλικρινή πατριωτισμόν

τού

κόμητος Ανδρέου Μεταξά, και πριν να εξιστορήση τον ατρόμητον χαρακ
τήρα των ηρωικώς πολεμησάντων και αποθανόντων, εν καιρώ του αγώνος,
Επτανησίων, θέλει διηγηθή τα άκόλουθα : «"Οτι εκ των Κεφαλλήνων ο

κόμης Ζαχαρίας Χωραφάς, και ο υιός αυτού "Αγγελος ώπλισαν, δι δίων εξόδων, πλοία, και πληρώσαντες αυτα Κεφαλλήνων πολεμιστών τα
έπεμψαν συνηνωμένα με τον βενετικόν στόλον εις βοήθειαν της τότε πο

λεμουμένης υπό των βαρβάρων Κρήτης. Αλλοτε έκαμαν το αυτό εις ε

Α.65
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Αλλ' εις τον κόμητα Χωραφάν εναπέκειτο λαμπρότερον
στάδιον, όπου, διά της πολεμικής του αξίας και ελευθεριότητος
έμελλε να τιμήση εν γένει το ελληνικόν όνομα.

-

Κάρολος ο υιός του βασιλέως της Ισπανίας κυριεύσας την
Νεάπολιν και Σικελίαν, κατέστησεν αυτήν δια τα τέλη του,
(από επαρχίαν υποκειμένην ποτέ μεν εις τον ισπανικόν, ποτέ
δε εις τον αυς-ριακόν θρόνον) κράτος ανεξάρτητον. Αλλ' έκρινεν
ορθώς ότι, με όλας τας ισχυράς βοηθείας του πατρός του,
διά το κατακτητικον πνευμα, οπου, κατά την εποχήν εκείνην,
(
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ερέθιζε την αλαζονείαν των ηγεμόνων της Ευρώπης, δια να

δυνηθή να στερεώση τον νεοσύστατον θρόνον του εις τόπον
απέχοντα τόσον της Ισπανίας και επιθυμούμενον από πολλας
γειτονευούσας δυνάμεις, έπρεπε να τον καταστήση ισχυρόν με
ιδικά του όπλα. Ενθυμείτο ότι η αυστριακή Αυτοκρατορία
ήτον ή προ ολίγου δεσπόζουσα εις το εύκαρπον και θελκτικόν
της Νεαπόλεως βασίλειον από το όποιον την απέβαλεν η ισπα
νική δύναμις, πλήν ακόμη η μεγάλη αύτη μοναρχία έκράτει
υπό την εξουσίαν της πολλά γειτονεύοντα μέρη της Λομβαρ

λευθέρωσιν της Ναυπάκτου, και με την, αυτήν προθυμίαν συνέδραμον εις
καταδίωξιν των τυράννων εκ της Πελοποννήσου και Λευκάδος. "Οτι ο κό
μης Φραγκίσκος Χωραφάς τώ 1715 λαβων 600 Κεφαλλήνας εμβήκεν εν

τος των βενετικών πλοίων και ηκολούθησε τον Ναύαρχον Δολφίνον σπεύ
δοντα να κτυπήση τον οθωμανικόν στόλον της Κωνσταντινουπόλεως προ
του να ένωθή με εκείνον της Αφρικής (όρα διατριβήν ιστορικο - χρονολο
γικήν περί του μακεδονικού βασιλικού τάγματος , εν Βονωνία 1768.
σελ. 205 - 208). Θέλει, τελευταίον, αναφέρει ότι, επί Μωάμεθ του
Δ'. κατά τα ιστορούμενα υπό του Γαρζόνη εν τη ιστορία της βενε
τικής πολιτείας, χίλιοι πεντακόσιοι Κεφαλλήνες, ή κατ' άλλους τέσσαρες χι
λιάδες, έχοντες επί κεφαλής τους κόμητας "Αγγελον Δαλλαδέτσιμαν, Α
ναστάσιον "Ανινον, και Ιωάννην Βαπτιστήν Μεταξάν μετέβησαν εις την

Ελλάδα και έμαχοντο κατά των βαρβάρων Οθωμανών μετά του περι
κλεούς Αρχιστρατήγου Μοροζίνη. Και ότι ξεχειμάζοντος τούτου εν Κερ
κύρα και προσδιωρισθείς παρα του ιδίου ο Δαλλαδέτσιμας κυβερνήτης του

Ξηρομέρου εφύλαξε με μόνον πεντακοσίους Κεφαλλήνας την επαρχίαν ταύ
την από την λεηλασίαν κτυπήσας με γενναιότητα τους επί τούτου εξελ
θόντας Τούρκους εκ των φρουρίων της Ναυπάκτου, και αναγκάσας αυτούς

να κλεισθώσιν εκ νέου εις τα τείχη (Γαρζόνης αυτόθι σελ, 69, 75, 98).
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δίας, και επομένως έβλεπεν ότι διά να αναχαιτίζη τους επι
θυμούντας την κατάκτησιν του βασιλείου του, και δια να δύ
ναται ν' αποκρούη τας μελλούσας προσβολας των αυστριακών
όπλων είχεν ανάγκην και οικείου και ξενικού στρατού.
, Εζούσεν ακόμη εις την Νεάπολιν η φήμη του ήρωος Γεωρ
γίου Καστριώτου του Μακεδόνος, όστις, μετά τας εικοσιτρείς
περιβοήτους, εν Ηπείρω, νίκας του κατά των τότε μεγαλοδυνά
-
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μων Τούρκων, ελθών τώ 1461 εις Νεάπολιν με οκτακοσίους
ιππείς
Έλληνας ύκατετρόπωσε
Γάλλους
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ηλευθέρωσε τον βασιλέα της Αραγωνίας και των δύω Σικε

λιών Δολφίνον από την στενήν πολιορκίαν εις ην τον είχεν
ο ρηθείς δουξ κλεισμένον εις Βάρητον (Βarletta (1)). Αύτη δε
επληροφόρει τον Κάρολον ότι οι Έλληνες, μεταξύ των πολλών
και ποικίλων πολιτικών δυστυχειών των διέσωζον την προγο
νικήν των ανδρείαν και δόξαν εις τα όπλα. Εστοχάσθη ότι
9
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το βασίλειον της Νεαπόλεως ως τόπος ελληνικός, εις όν ήκ
ρ"

μ'

μασε ποτέ η ελληνική παιδεία και κατεστάθη περίφημος ή
προς τους πολέμους γενναιότης των αρχαίων Ελλήνων, δεν
θέλει είσθαι τόπος αδιάφορος εις τους απογόνους των. Εσυμ
β'

θ
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ρη

/

κι

ν

Μ

πέρανεν, εν βραχυλογία, ότι οι νέοι Έλληνες θέλουν βλέπει
3

-

-

-

εις το κράτος των Σικελιών λείψανα πολλά της εις αυτό με
τοικήσεως των προγόνων των και λαμπρά δείγματα του εθνι
κου των δικαιώματος, τα οποία διεγείροντα την προς αυτό
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(1) Βλέπε Μουρατόρην χρονικ, της Ιταλίας, Τόμ. ΚΑ'. έτος 1461.
σελ. 360. "Ιδε και την ρηθείσαν διατριβήν περί του μακεδ. βασιλικ.
ταγμ. σελ. 54.

-

Σημ. Τοσαύτην ανδρείαν και επιμονήν εις τους κατά των απίστων
Οθωμανών πολέμους έδειξεν ο ήρως Καστριώτης, ώστε πολλοί τον παρα
βάλλουσι με τον βασιλέα Πύρρον. "Αλλοι τον εξομοιούσι με τον μέγαν
Αλέξανδρον, και οι πλείονες αποδίδουσι προς αυτόν ενδόξους τίτλους. Ο
Ρώμης Καλλιστος Β'. τον ονομαζει π ρ ο πύργοι ν και στήριγμα της

πίστεως και της Ιταλίας. Πίος ο Β. τον λέγει: ακούρα στον
προ μ α χ ον του χριστιανισμού. Ο δε Παύλος ο Β', τον αποκαλεί:
ισχυρό τα τον αθλη την του Χριστού.
-

-

-

-

-

-

-
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αγάπην των, και ερεθίζοντα την σύμφυτου αυτών φιλοτιμίαν
και αφοβίαν εις τους κινδύνους των πολέμων, ήθελαν τους

κάμνει να μάχωνται προς υπεράσπισίν του με όλην την α
φοσίωσιν και πίστιν.
Εκ τούτων δε κινούμενος απεφάσισε να προσκαλέση εις την

δούλευσίν του και στρατιώτας Έλληνας. Ιδων όμως ότι, δί
απλής προκηρύξεως, δεν επετύχαινε του ποθουμένου, έκρινεν
ευκολωτέραν την κατόρθωσιν του σκοπού του, εάν εκλέξη επί
τούτου εν υποκείμενον στολισμένον με τας απαιτουμένας γνώ
σεις, προικισμένον με αγχίνοιαν, και το οποίον να έχη ταυ
τοχρόνως επιρροήν εις το ελληνικόν έθνος διά το έξοχον της
καταγωγής του και τας πολλάς σχέσεις του.
Τοιούτος δε κριθείς υπ' αυτού ο κόμης Γεώργιος Χωραφάς

επροσκαλέσθη ε:ι Βενετίας, όπου τότε διέτριβεν, εις Νεάπολιν.
Δέχθεις ούτος την πρόσκλησιν ευχαρίστως έφθασεν εκεί τας

20 Νοεμβρίου των 1739, και συνομιλήσας μετά του Καρό
λου έδειξε τοσαύτην γενναιοφροσύνην, ώστε υπεσχέθη να συ

νάξη με ίδιά του έξοδα εν ελληνικόν τάγμα εις την μητρό
πολιν των δύο Σικελιών. .

.

-

- .

.'

Μεταξύ των παρά του βασιλέως και Χωραφά συμφωνηθέν
των περί του ελληνικού τούτου σώματος, το οποίον έμελλε να
φέρη τον τίτλον «Τάγμα μακεδονικόν βασιλικον και
ο κόμης υπέσχετο να κάμνη πάντοτε την στρατολογίαν από
την ευρωπαϊκήν Μακεδονίαν, περιεχομένων, εκ συνθήκης, υ

πό το μακεδονικόν όνομα, όλων των λαών, οίτινες κατοι
κούσιν από το Τάραντον μέχρι της Σμύρνης. Να σύγκηται
το τάγμα από στρατιώτας νέους, ευρώστους, υγειείς, κρά
σεως ισχυράς, και ικανής να αντέχη εις τας κακουχίας του

πολέμου. Να είναι όλοι υψηλοί πέντε πόδας και δύο δακτύ
λους, κατά τον προσδιορισθέντα πόδα υπό της Α. Μ. και,
εντέλει, να ήναι πάντοτε έτοιμοι να εκστρατεύωσι καθ όποι

ρυδήποτε ήθελε κηρύξει πόλεμον, ο βασιλεύς της Ισπανίας
και των δύω Σικελιών,

εξαιρουμένης της βενετικής πολιτείας

κατά της οποίας, δια τους δεσμούς της αγάπης και χρεοστι
κου σεβασμού με τους οποίους ήτον τότε συνδεδεμένοι με αυ

τήν οι Επτανήσιοι και πολλοί Έλληνες υπήκοοί της, ο Χω
ποτέ το τάγμα ΤΟζ).

βαφάς δεν ήθελε να κινηθή

«
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Ο Κάρολος εκ του άλλου υπέσχετο να θεωρή το μακεδο
νικόν τάγμα συνημμένον εις το στέμμα της βασιλείας του,
να το διατηρή πάντοτε, και ν' αποδίδη προς αυτό τα ίδια
δικαιώματα ενός βασιλικού τάγματος της Ιταλίας.
Εις αμοιβήν δε της εκδουλεύσεως ταύτης του Χωραφά, ή
Α. Μ. τον έδιδε την θέσιν του Ταγματάρχου (Colonnello).
Παρεχώρει προς εκείνον και τους διαδόχους του το δικαίωμα
της ιδιοκτησίας του τάγματος, και της ταγματαρχικής θέ
σεως, και προς τούτοις έδιδε προς τον ίδιον την εξουσίαν
να εκλέξη τον Αντιταγματάρχην (Τenente Colonnello) και
28 λοχαγούς (1). Πλήρης όμως γενναιοφροσύνης ο κόμης

Γεώργιος δεν αφήκεν, ώς θέλομεν ιδεί, να νικηθή από την
ελευθεριότητα ταύτην του Καρόλου.
Μετά την τελείωσιν της συνθήκης μεταβας εις την αρκτι
κήν Ελλάδα επεχειρίσθη αμέσως ο Χωραφάς την στρατολο
γίαν. Είναι δε εύκολον να συμπεράνη τις πόσας δυσκολίας
έμελλε να δοκιμάση, δια την εκτέλεσιν αυτής. Η βάρβαρος
τουρκική κυβέρνησις εις ην υπέκειντο οι περισσότεροι των
τόπων, εξ ών, κατά την συνθήκην, έπρεπε να συνάξη τον
μεγαλήτερον αριθμόν των στρατιωτών, αν και ήτον εχθρική
του βασιλέως της Νεαπόλεως, ήθελεν είσθαι ευαπάτητος μόνη
της, αλλ' οποίους και πόσους διδασκάλους ευρωπαίους δεν έ
Η

λαβεν αυτή εις όλους τους αιώνας! Ποσάκις δεν εδιδάχθη
από χριστιανούς τα μέσα δι ών έδύνατο να αιχμαλωτίση
περισσοτέρους, και να βαστάξη ασφαλέστερον υπό τον βαρύν
της ζυγόν τους αδελφούς των! Το συλλεγόμενον ελληνικόν
τάγμα έμελλε να υπηρετήση την Ισπανίαν και Νεάπολιν,
ήτις είχε πολλοτάτους εχθρούς. Ο αναγνώστης λοιπόν δύνα
ται να εννοήση τας αντενεργείας των Αντιπροσώπων. Η δρα
στηριότης όμως, τα μέσα, και η ελευθεριότης εις το εξοδεύειν
του κόμητος Γεωργίου ενίκησαν πάσαν δυσκολίαν. Οι "Ελ

ληνες και πολλοί εκ των γειτόνων της Ηπείρου Ιλυριών υ
πήκουσαν εις την πρόσκλησιν του ομογενούς και ομοθρήσκου
των Χωραφά, όστις υπερβας και τα πολλά της μετακομίσεως

(1) "Ορα την ρηθείσαν διατριβήν. Σελ. 59 - 60.
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εμπόδια εσύναξεν εις Νεάπολιν τον απαιτούμενον αριθμόν
του τάγματος, και ήρχισε τον σχηματισμόν αυτού χωρίς
να ζητήση ουδεμίαν αμοιβήν τών τοσούτων εξόδων του.
Μάλις-α, προς περισσοτέραν απόδειξιν της γενναιοτητός του,
παραβλέψας τον εξάδελφόν του Βενέδικτον (άνδρα, ώς θέλο
μεν είδει έμπειρον εις τα πολεμικά και γενναίον) έδωκε την
θέσιν του αντιταγματάρχου εις υποκείμενον της πληροφορίας
του βασιλέως. Εκ των ιδίων αισθημάτων κινούμενος, εκλέ
ξας τους 28 λοχαγούς του τάγματος, έδωκε προς αυτούς α
μισθί τα απαιτούμενα αποδεικτικά των (patente (1)).

Ο σχηματισμός του τάγματος, ο ζήλος του κόμητος και
των δύω αξιωματικών εξαδέλφων του δια την εξάσκησιν των
νεοσυλλέκτων Ελλήνων εις την τακτικήν του πολέμου επροξέ
νουν θαυμασμόν, εις όσους ενόμιζον αδύνατον την συλλογήν
και μόρφωσιν αυτού με τα απλά μέσα ανδρός ιδιώτου

(privato). Ταύτα δε παρατηρήσας και ο Κάρολος, και γνω
ρίσας προς τούτοις ότι ο κόμης Γεώργιος και οι εξαδέλφοι
του, Ιωάννης και Βενέδικτος, εσύναπτον την γενναιοφροσύνην
και την λαμπρότητα των γενεθλίων με πολλήν αξίαν νοητι
κήν, συνέλαβε περί αυτών ιδέαν υψηλήν.
"Οθεν το 1741, τουτ' έστι δύω χρόνους μετά την διαμονήν
του Χωραφά εις Νεάπολιν, συμφωνηθείσης ειρήνης μεταξύ
Καρόλου και της οθωμανικής αυλής, επέμφθη ως έκτακτος

απεσταλμένος υπό του Βασιλέως ο Γεώργιος, και ως συνοπα
δοί οι εξαδέλφοι του, εις Κωνσταντινούπολιν διά να τελειώσωσι

τας συνθήκας και να προσφέρωσι προς τον Σουλτάνον τα
παρ αυτού πεμπόμενα δώρα.
Με πόσην δε γενναιότητα εφέρθη, τόσον εις εκείνην την
αποστολήν του καθώς και μετά την εν Νεαπόλει επιστρο

φήν αυτού, μάς πληροφορεί περί τούτου ο συγγραφεύς της
περί του μακεδονικού τάγματος διατριβής, εις ην ανα
φέρων περί των θυσιών και της γενναιοφροσύνης του Χω
ραφά, λέγει: » "Εχων εκεί (εις Κωνσταντινούπολιν δηλ.)
Ρ

και ανάγκην να φανή μεγαλοπρεπής έχυσε πολλά χρήματα,
-

(1) Αυτοθι Σελ. 60.
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και χωρίς ποτέ να ζητήση από την αυλήν του καμ,
και μίαν αμοιβήν, ούτε εις ταύτην, ούτε εις άλλας περιστά
ο σεις αναγκαίας δια την εκδούλευσιν. Εκτός δε των γενναίων
σι εξόδων τα οποία έκαμεν εκεί εξ ιδίων του, δια την λαμπρό
•, τητα της αυλής του, απέδειξεν αυτόθι προς τούτοις την εμ
και πιστοσύνην του και αφιλοκέρδειαν φανεις ανώτερος των επι
σ κερδών προτάσεων των γινομένων προς αυτόν δια να του
ο σύρωσιν εις έτερον ουρανόν (1) ».
-

Εκτελέσας ο κόμης την πολιτικήν του αποστολήν αφιε

ρώθη ακουράστως εις την καθημερινήν γύμνασιν, του τάγ,
ματός του, του οποίου η αξία έμελλε μετ' ολίγον να φημισθη
εις το θέατρον του πολέμου. Αλλ' ή μεγάλη του Χωραφά
υπόληψις εις την αυλήν, και οι έπαινοι της προόδου του
μακεδονικού τάγματος, ήρχισαν να κινώσι του φθόνου την
γλωσσαλγίαν. Φωναι τινές εκπηγάζουσαι από την θολεραν
της ζηλοτυπίας πηγήν διαφήμιζον ότι ο ταγματάρχης δεν
εφύλαξε τας συνθήκας της στρατολογίας, ως προς τον συμφω
νηθέντα αριθμόν, την ηλικίαν, και το ανάστημα των στρα
τιωτών, και ότι οι πλείονες αυτών είναι από τόπους μη πε

ριλαμβανομένους εις την συμφωνίαν. Η φήμη δε αύτη ηνό

χλησε τόσον την φιλοτιμίαν του Χωραφά, ώστε ο ίδιος εζήτησε
παρά του βασιλέως να γείνη μία γενική εξέτασις του τάγ

ματός του. Η Α. Μ. μολονότι πληροφορημένη περί της τιμι
ότητος του ταγματάρχου και της εκτελέσεως των συνθηκών,
θέλουσα όμως να δώση προς αυτόν δημοσίαν ικανοποίησιν
και να κλείση του λοιπού των φθονερών τα στόματα διέταξε
τον μαρκέζον Μοντεβεργίνιον (di Μontevergine) να κάμη
την παρά του κόμητος ζητηθείσαν εξέτασιν. Ταύτης δε γενο

μένης με όλην την δημοσιότητα, ανέφερεν ο ρηθείς μαρκέ
ζος ότι η συνθήκη, κατά τα άλλα είναι εκπληρωμένη υπό

(1) Σελ. 60 - 61. Γνωρίζων πόση ήτον η προσπάθεια της Ρωσσίας
να σύρη εις την αυλήν της όσους των Γραικών ήκουε κηρυττομένους αξίους
εις την παιδείαν, ή εις το πολεμικόν στάδιον, συμπεραίνω ότι αι παρα

του Χωραφά παραβλεφθείσαι προτάσεις ήσαν εκ μέρους της μεγαλοφυούς
Αικατερίνης Β.
-

-
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του ταγματάρχου Χωραφά, ότι εκ των επτακοσίων Μακεδό
νων στρατιωτών πέντε μόνοι έλειπαν διά την πλήρη τελειότητα
του τάγματος, και ότι μεταξύ των εξακοσίων ογδοήκοντα
τεσσάρων στρατιωτών, 59 ήσαν από τόπους μη περιλαμβανο
μένους εις την συνθήκην, αλλ' ότι και εκ τούτων, τινές ήσαν

κάτοικοι της Αλβανίας, και άλλοι παρεδέχθησαν ως Αλβα
νοι υπο της κυβερνήσεως, αφ' ότου ήρχισεν ο σχηματισμός

του τάγματος. Επήνεσε μεγάλως προς τούτοις ο ίδιος ούτος την
ευκοσμίαν και εξάσκησιν εις την τακτικήν του πολέμου την

οποίαν εύρεν εις το ελληνικόν τάγμα. "Οθεν ο Κάρολος ευχαρισ
τηθείς δια ταύτα διέταξε να εξακολουθώσιν εις την δούλευσίν

του και οι 59 ευρεθέντες μή Μακεδόνες, έως ότου να αναπληρω
θώσιν από άλλους, προς δε τον κόμητα έδωκε φανεραν απόδειξιν
της ευνοίας του προβιβάσας αυτόν εις τον βαθμόν του υπο
στρατήγου (Βrigadiere) δια των εξής εντίμων εκφράσεων :
σ Α'φορών εις την παραδειγματικήν αξίαν σας και εις το
σ έξοχον της ιδίας σας οικογενείας, κύριε κόμη Χωραφά
σ ταγματάρχα του πεζού βασιλικού μακεδονικού τάγματος,
» εις τας εκδουλεύσεις σας προς τον γαληνότατον Φαρνέσιον
» οίκον και προς τούτο μου το διάδημα, εις την εγκατάλειψιν
και της οικογενείας σας, και εις τον ζήλον και έρωτα τον οποίον
εδείξατε δια την βασιλικήν μου υπηρεσίαν, παρακινούμαι
και να σας υποχωρήσω τον βαθμόν του υποστρατήγου των πε
» ζικών μου δυνάμεων κ. τ. λ. (1) ».

..

. .

Αι ευγενείς ψυχαι θεωρούσα τους προβιβασμούς, ανεξαρ
τήτως από κάθε υλικήν ωφέλειαν, ως δείγματα της ευνοίας εκ
μέρους των ανωτέρων και της επιδοκιμασίας εις τας επιχει
ρήσεις των έμψυχούνται περισσότερον εις την πρόοδον των
εργασιών των, ούσαι έτοιμοι, χρείας τυχούσης, να θυσιασθώσιν
- ρ

γ

νπερ
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,
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Τοιούτον αποτέλεσμα επέφερεν εις τον ήδη υποστράτηγου
Χωραφάν ή απόδειξις αύτη της προς αυτόν ευνοϊκής δια
θέσεως του Βασιλέως. Διπλασιάσας τον πρότερον ζήλον του
δια την τελειοποίησιν του τάγματός του επεθύμει περίστασιν
ν

(1) "Ορα την ρηθείσαν διατριβή, σελ. 63, 64, 65.
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αρμοδίαν, διά να δώση απόδειξιν της ικανότητος των στρα
τιωτών του και της πολλής του ευγνωμοσύνης, και τωόντι δεν
έβράδυνεν ή εκπλήρωσις της επιθυμίας του ταύτης.
Η γη της Ιταλίας, ήτις περικλείει εν εαυτή, τα στοιχεία
της ευτυχίας και δυστυχίας της, κατεστάθη εκ νέου, το 1744
θέατρον του πολέμου. Κλείσασα την ειρήνην η ηρωική αυτο
κρατόρισσα Μαρία Θερησία μετά του τρομερού εχθρού της
Φρειδερίκου β. δια της προς αυτόν παραδόσεως της Σιλησίας
(1), απεφάσισε ν' αυξήση τας εν Ιταλία δυνάμεις της δια
να διώξη τους Ισπανούς από την πόλιν Πίσαυρον (Pesaro)
και από άλλους τόπους τους οποίους της είχον εκείνοι κυρι
εύσει. Καθ' όλον το διάστημα του χειμώνος, του έτους τούτου
κατέβαινον εκ της Γερμανίας εις την Ιταλίαν στρατεύματα
και ήνούντο με το στρατοπεδον του επί κεφαλής των αυστρια
κών όπλων πρίγγιπος Λοβκοουϊτίου (Loucowitz) το ευρισκό
μενον τότε εις Κέσενα (Cesena) και Αρίμινον (Αrimino).
Η Αγγλία, ήτις δεν έβλεπε με καλόν όμμα την ισπανικήν
σημαίαν κυματιζομένην εις τον αδριατικόν κόλπον, ενώ ήθελεν
αυτή μόνη ν' απολαμβάνη τους αφθόνους του εμπορίου καρ
πους, και να είναι η απόλυτος θαλασσοκράτωρ, συμμαχήσασα
μετά της Αυστρίας, επρόσταξε με απειλάς τον ακόμη ολιγο
δύναμον βασιλέα της Νεαπόλεως ν' αφήση την συμμαχίαν
του πατρός του και αποτραβίζων τας δυνάμεις του από το εν

Ιταλία ισπανικόν στρατόπεδον να κηρυχθή ουδέτερος. Αδύ
νατος ο Κάρολος ν' αντισταθή εις την αδικον ταύτην δια
ταγήν τήν οποίαν ο Αγγλος υποναύαρχος έκαμε προς αυτόν
με τοιούτον δεσποτισμόν, ώστε εις δύο ώρας ή έπρεπε να
ανακαλέση τον στρατόν του, ή να ίδη την μητρόπολίν του
αποτεφρωμένην από τας βόμβας του Αγγλικού στόλου περι
πλέοντος απέναντι του λιμένος, υπένδωσεν αθελήτως. (2) Κι

νηθείς λοιπόν με μέγαν στρατόν ο βηθείς πρίγγιψ τον Μάρ
τιον, ήρχετο κατά των Ισπανών.

-

(1) Βλέπε γεν. Ιστορίαν Κουμα Τόμ. Θ'. σελ. 109.
(2) "Ορα Πέτρον Κολλέταν Ιστορ, της Νεαπόλεως Τόμ. Α'. S. 39.
σελ. 110.
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Ουτοι δε αφεθέντες από τους Νεαπολίτας, όντες ολίγοι τον
αριθμόν και στενοχωρούμενοι από την έλλειψιν των ανα
γκαίων έφυγον από το Πίσαυρον και οπισθοδρομούντες έκα
μνον μόνον μικρούς ακροβολισμούς κατά του ακολουθούντος
εχθρού. Επειτα δε από δύο ή τρεις μάχας, τας οποίας βια
σθέντες συνεκρότησαν, διέβησαν τον ποταμόν Τρόνδον, όστις
ήτον το σύνορον του βασιλείου της Νεαπόλεως. Το φθάσιμου
και η στρατοπέδευσις των αυστριακών δυνάμεων εις την α
πέναντι όχθην του ποταμού τούτου, έβαλεν εις ανησυχίαν τον
βασιλέα Κάρολον, όστις, αφού, προς ασφάλειαν επεμψεν εις
Γαϊέταν (Gaeta) την βασίλισσαν, λαβων δεκαπέντε χιλιάδας
στρατού μετέβη ο ίδιος εις τα όρια του κράτους του, με σκο
πόν να φυλάξη την υποσχεθείσαν ουδετερότητα, εαν και ο
πρίγγιψ Λοβκοουίτιος δεν ενοχλήση τους επί των συνόρων
τοπους του.

Ούτος όμως επαιρόμενος εις την υπεροχήν του στρατεύμα
τός του, το οποίον ηύξανε καθ' ημέραν, και βλέπων την αδυ
ναμίαν των αντιπάλων του, ενόμισεν εύκολον την κυρίευσιν

του ουδετέρου βασιλείου της Νεαπόλεως. Μάλιστα κατα τον
Μουρατόρην και Κολλέταν, διετάχθη εις τούτο και υπό της
ιδίας αυλής του, ήτις ούσα ποτέ κυρία του ευτυχούς εκείνου
μέρους της Ιταλίας και πιστεύσασα εις τινας φυγάδας Νεα

πολίτας και προς τον εν Ρώμη αυτιπρόσωπόν της, βεβούντας ότι
εις όλον το κράτος των Σικελιών μελετώνται επανας-άσεις, διέ
δωκε προκηρύξεις τινάς φανερούσας τας αιτίας του απροσδοκή
του τούτου πολέμου κατά του Καρόλου, και διήγειρε τους λαούς
του κατ' αυτού (1). Η διάβασις δε ενός μέρους των αυστρι

ακών όπλων εις το Αββρούτιον (Αbbruyzo), γενομένη τον
Α'πρίλιον του ιδίου έτους, και η προσβολή του τόπου τούτου,

εβεβαίωσεν ήδη τον βασιλέα ότι αυτός είναι λυμένος από
την ουδετερότητα, και δια τούτο ενωθείς με τον κόμητα δε
Γάγες (di Gages) και με τον δούκα της Μοδένης τους όντας
επί κεφαλής του ισπανικού στρατού, παρετήρει τα κινήματα

του εχθρού. Ο πρίγγιψ Λαβκοουίτιος λοιπόν νομίσας εύκολο
(1) Χρονικών της Ιταλίας Τομ ΚΖ. έτος 1744. σελ. 206-207-209.
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τέραν την εισβολήν από το μέρος της παππικής επικρατείας
διεύθυνεν εκεί το μεγάλον του στρατόπεδον. Κατόπιν όμως
τούτου ήρχοντο οι Νεαπολοϊσπανοί, και ούτω κατήντησαν και
οι δύο στρατοί εις την εξοχήν των Ουελιτρών (Velletri).
Ενταύθα στρατοπεδεύσαντες αμφότερα τα μέρη επροσπάθει
καθ' εν να οχυρώση τας θέσεις του και έστέκοντο απέναντι,
χωριζόμενοι οι δύο στρατοί από μίαν βαθείαν κοιλάδα ά
νωθεν της οποίας ήσαν διάφορα ορεινά υψώματα (1).
Μεταξύ των Νεαπολιτών στραταγών ήτον και ο Κεφαλλή
γιος

υποστράτηγος Χωραφάς, όστις, ώς θέλομεν ειπεί, έμελλε

να αναφανή ο ήρως της μελλούσης αίματώδους μάχης, και
δια της ανδρείας των Μακεδόνων του, να ανανεώση, την αρ
χαίαν των προγόνων μας δόξαν εις τα όμματα των ξένων
λαών.

-

"

Επιθυμών, μόνον ο Κάρολος, νό βαστά τον εχθρον

μα

κραν του κρατους του εμενεν ακινητος κατ αυτουο και περι

μένων ο αυστριακός αρχιστράτηγος τα αποτελέσματα των
διεγερτικών προκηρύξεων της αυλής του αφινεν αδρανείς τας
πολλάς του δυνάμεις, και απέφευγε την σύγκρουσιν μιάς απο
φασιστικής μάχης. Δια τούτο μόνον περί τα μέσα του Ιου
νίου ήρχησε και από τα δύο μέρη να βαλθή εις ενέργειαν
το πυροβολικόν. Η κοιλάς ήχολόγει καθ' ημέραν από τον
αμοιβαίον πυροβολισμόν, και από τας πολλας βόμβας, αλλ'
η μεγάλη απός ασις εις ην ευρίσκοντο τοποθετημένοι οι στρα
τοί κατέσταινε σχεδόν αβλαβείς τας συγκρούσεις ταύτας εις
αμφότερα τα μαχόμενα μέρη. Διάφορα δε ημέραι παρήλθον
χωρίς να γένη ουδέν αξιοσημείωτον.
Ειδοποιηθείς όμως υπό τινων λειποτακτών ο κόμης δε Γάγες
ότι ή προς το όρος Φαϊόλαν πτέρυξ του εχθρικού στρατοπέ
δου ήτον αδύνατος, επρόσβαλεν αιφνιδίως την θέσιν εκείνην,
έθανάτωσε πολλούς των εχθρών και έλαβεν αιχμαλώτους τον
στρατηγόν Πεσταλούτζην, τον ταγματάρχην και αντιταγμα
.

(1) Μουρατόρης αυτοθι. σελ. 208 - 209. Βλέπε και Κολλέταν
S.

40. σελ. 112.
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τάρχην του σώματος Παλλαβικίνη, τινας λοχαγούς, και δια

κοσίους εξήκοντα στρατιώτας (1).
- Το κατώρθωμα τούτο των Ισπανoνεαπολιτών εσύγχυσε μεγά
-

-

λως την φήμην του μέχρι τότε νικηφόρου τράτευματος της Μα
ρίας Θερησίας, και ερέθισε τα πνεύματα υπέρ του παρά
πάντων αγαπωμένου Καρόλου. Με άμετρoν αγανάκτησιν πα
ρετήρει ταύτα ο Λοβκοουίτιος, αλλ' επιστηρηζόμενος εις τας
διαβεβαίωσεις του εν Ρώμη δεσπότου Θούν (Τhun), και

βλέπων ότι και η αυλή του πιστεύουσα ακόμη ετοίμους εις
αποστασίαν τους υπηκόους του βασιλέως της Νεαπόλεως, τον
έπεμπεν αυστηρας διαταγάς να προοδεύση εις τό των Σικε
λιών βασίλειον, έγραψε προς τον Αγγλον ναύαρχον πλησίον

ευρισκόμενον να φοβερίση δια του στόλου του την Γαϊέταν
και να διεγείρη εις αποστασίαν τους κατοίκους των παραλίων.
Διαδίδων δε και αυτός φήμας θριάμβων έστειλεν εις το Αβ
βαρίτιον τινας των τολμηροτέρων του στρατιωτών να κακό
ποιήσωσι τους πιστούς προς τον βασιλέα των υπηκόους, και
να ερεθίσωσι τους εναντίους του. Ταύτα δε έκαμνεν ελπίζων

ότι ο βασιλεύς φοβηθείς δια την μιτρόπολιν ήθελε συκώσει
έν μέρος των στρατευμάτων του και να τρέξη εις βοήθειαν
της. Ιδων όμως ότι και ως προς τούτο απέτυχεν, απεφάσισε,
την νύκτα της δεκάτης ημέρας του Αυγούστου, να καμη εν
τολμηρότατον έργον, του οποίου η επιτυχία ήθελε βέβαια τον
καταστήσει κύριον της Νεαπόλεως και δοξάσει μεγάλως τα
αυστριακά όπλα. Μαθών, τας οκτώ του μηνός τούτου, υπό τινος χωρικού
-

και από στρατιώτας ότι ο Κάρολος, ο δουξ της Μοδένης,

και άλλοι μεγάλοι αξιωματικοί ευρίσκονται εις την πόλιν
των Ουαλλετρών, έσχεδίασε να επιπέση την νύκτα με μέγα
μέρος των πολλών του δυνάμεων εις αυτήν, και να πιάση
αιχμάλωτον τον βασιλέα και τους λοιπούς. Να κυριεύση την

ιδίαν νύκτα, δι άλλου σώματος, το όρος Αρτεμίσιον και τας
υψηλάς θέσεις, εξ ών έδύνατο να καταστρέψη το εχθρικόν

στρατόπεδον και τας οχυρας θέσεις της πόλεως, και ούτω
(1) Μουρατόρης

αυτόθι σελ. 210.
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-

να διευθυνθή εκείθεν ακολύτως εις την πρωτεύουσαν του
κράτους.
Κοινολογεί το σχέδιόν του εις το παρ αυτού, προσκαλε
σθεν συμβούλιον του πολέμου, και παραδεχθέντος υπο πάντων
διατάσσει τα περί της νυκτός της δεκάτης ημέρας λέγων σ''Ο
και εχθρός φυλάττει κακώς την αριστεράν πτέρυγα του στρατο
» πέδου του. Η θέσις, φύσει αδύνατος, δεν είναι εφωδιασμένη
-

και από την τέχνην. Ολίγοι την φυλάττουν, και δια την πο
» λυκαιρινήν ατάραχον ανάπαυσίν των, κοιμώνται την νύκτα
» μεθυσμένοι και άσκεπτοι. Εις το κατοφερές μέρος της κοι

» λάδος πολλοί δρόμοι φέρoυσιν εις την θέσιν εκείνην, και
και ήδη έχω άλλους τόσους οδηγούς φίλους, και όχι αγορα
και σμένους, ετοίμους. Διά τινος παλαιού και χαλλασμένου τεί
»χους είναι εύκολος η είσοδος εις την πόλιν και μόλις εμ

» βήτε, διευθύνεσθε ανεμποδίστως εις τας στρατιωτικας σκηνας,

» εις την οικίαν του βασιλέως. Ακούσατε: εν σώμα των κα
» λητέρων στρατιωτών εκστρατεύον την νύκτα, ας ακολουθήση
» με σιωπήν τους οδηγούς. Αφού δε εμβη, δια του κρημνι
»σμένου τείχους, και φονεύσει εις τον ύπνον τους φύλακας,
και ας προχωρήση εις την πόλιν φονεύων σιωπηλώς στρατιώτας
» και πολίτας. "Οταν οι άγρυπνοι και φεύγοντες εξυπνήσωσι
» τον στρατόν του εχθρού, οι ιδικοί μας μεταβάλοντες αιφνη
και δίως την σιωπήν, εις αλαλαγμούς, πυρκαϊας, φθοράς, και
και τρόμους, ας μη δίδουν, δια των εφορμήσεων, μήτε καιρόν,
» μήτε σκέψιν εις εκείνον. Ο εκλεκτότερος ας εμβη εις την
» οικίαν του βασιλέως, και ας τον πιάση, οι δε λοιποί ας
» προχωρούν εις τας πλατείας, και εις τας ωχυρωμένας θέ
σεις φθείροντες και τρέποντες εις φυγήν. Σώματα στρατού
μεγαλήτερα εκ των ημετέρων ας εφορμήσουν ταυτοχρόνως
%

ή

2

32

22

εις την δεξιάν πτέρυγα των εχθρικών ταγμάτων, αι δε
2)

λοιπαι δυνάμεις μας ας είναι έτοιμαι εις βοήθειαν και εις
την νίκην. Εάν επιτύχη ή επιχείρησις, ημείς τελειόνομεν
» εις μίαν νύκτα όλους τους κόπους του πολέμου. Εάν απο

3»

και τύχη, επιστρέφοντες εις τα πολεμηστήρια θέλομεν είσθαι
")

και την ακόλουθον ημέραν, ώς είμεθα σήμερον, έτοιμοι εις τα
συμβαίνοντα και εις το σκέπτεσθαι. Διψασμένος δια εκδί

39

" κησιν, αφ' ής ημέρας εχάσαμεν το Αρτεμίσιον, περιέστρεφον
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» ταύτα εις τον νούν μου, τα οποία σήμερον σάς προβάλλω
» αποφασίσατε (1) ».

Ταύτα ειπων έδιαίρεσε, μετά την επευφημίαν του σχεδίου
του, όλον τον πολύν του στρατον εις τρία σοίματα ' διέταξεν
εν σώμα έξη χιλιάδων στρατιωτών, υπό την οδηγίαν των
στρατηγών Νοβάτου, και Βρούν (Βroun) να προσβάλη την
αδύνατον αριστεραν πτέρυγα του εχθρού. Με εννέα χιλιάδας
έμελλεν ο ίδιος Λοβκοουίτιος να κτυπήση ταυτοχρόνως την
δεξιαν, (υπό ποινήν θανάτου εις οποιονδήποτε ήθελε μεγαλο

μιλήση, φωνάξη, ή κάμη ταραχήν), ο δε συνταγματάρχης
του στρατοπέδου έπρεπε να μένη άγρυπνος ομού με το υπό
λοιπον του στρατού και έτοιμος να τρέξη εις βοήθειαν.
Τελειόνει λοιπόν η δεκάτη ημέρα του Αυγούστου, φθάνει
ή νύξ, βάλεται εις πράξιν υπό των αυστριακών ή επιχειρή
σις, και η ημέρα της ενδεκάτης έμελλε ν' αποφασίση την τύχην
του βασιλείου των δύο Σικελιών.

Περιπατών όλην την νύκτα, διά τινων αμπελόνων, ο στρα
τηγός Νοβάτης με βαθυτάτην σιωπήν φθάνει εις την αδύ
νατον θέσιν της αριστεράς πτέρυγος του εχθρού, όπισθεν των
Ουαλετρών, όπου ήτον εν μέρος του ισπανικού στρατεύματος,
Εμβαίνει εις το στρατόπεδον, σφάζει τους κοιμωμένους φύ

λακας, καταπλακόνει άλλους, και προχωρεί αφόβως όπου
βούλεται. Προσβάλλει αιφνηδίως εν τάγμα Ιρλανδών όντων
εις την δούλευσιν της Ισπανίας, κατακόπτει το περισσότερον

μέρος αυτών, ευρίσκει μεν γενναίαν αντίστασιν από τους ε
πιζήσαντας, αλλ' εν τέλει, τους τρέπει και αυτούς εις φυγήν.
Κτυπά ταυτοχρόνως, ευρων αυτα εις τον ύπνον, τα τρία τάγ
ματα του ιππικού της βασιλίσσης και τινας λόχους του πε
ζού. Σφάζει πολλούς των ιππέων πιάνει άλλους αιχμαλώτους,

και μόνοι οι λαβόντες καιρόν και ταχύποδες αποφεύγουσιν
ή την σφαγήν, ή την αιχμαλωσίαν. Ούτε τα αθώα άλογα
δεν λυπάται η μανία του εχθρού, αλλά και τούτων κόπτει
τάς ιγνύας (goccetti) δια να μείνωσιν άχρηστα ή να ψο
φισωσιν ακινητα.

(1) Κολλέτας Τόμ. Α'. S. 45. βιβλ. ά. σελ. 124.
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Αλλ' εντοσούτω αι φωναί τών φευγόντων και η μικρά κείνη των Ιρλανδών μάχη εξυπνά το λοιπόν στρατόπεδον
των Ισπανών και Νεαπολιτών. Σάλπιγγες και τύμπανα προ
σκαλουσιν όλους εις τα όπλα, αλλά τότε οι σιωπηλώς νικών
τες εχθροί μεταβάλλουσι την σιωπήν των εις τρομακτικούς
αλαλαγμούς. Προοδεύουσι καίοντες σκηνας και συντρίβοντες
τα περιφράγματα φθάσαντες δε εις την θύραν των Ουαλε
τρών την λεγομένην της Νεαπόλεως, την κατηδαφίζουσιν .

Εμβάντες, περί τα χαράγματα, εις την πόλιν βάλλουσι πύρ
εις πολλάς οικίας δια να διαδώσωσι περισσότερον τον φόβον,

Εις μάτην οι δυστυχείς Ουαλλετριανοί προσπαθούν να υπε

ρασπίσωσι

τας

οικογενείας των πολεμούντες εκ των οικιών, ή

ορμή των γερμανικών όπλων φαίνεται ακράτητος, και η πόλις

όλη κυριεύεται από έκπληξιν και τρόμον.

. .

Μετά βίας προφθάνει να ενδυθη ο εν καιρώ ειδοποιηθείς
βασιλεύς Κάρολος και άρπάσας το ξίφος του να υπάγη δια
των κήπων της οικίας του Γινέτη, όπου εκοιμάτο, εις την

οχυραν θέσιν τών Καπουκίνων. Φεύγει ο δουξ της Μοδένης
όμου με τον πρέσβυν της Γαλλίας, ο δε δουξ του Ατρίου
(Αtri) εξέρχεται γυμνός εκ της καιομένης οικίας του. Ούτε
τα δάκρυα, ούτε αι ικεσία των πολιτών δύνανται να μα
λακύνωσι των νικητών τας καρδίας αυτοί εξακολουθούσιν
ανιλεώς την φθοράν και την άρπαγήν, και μόνον η αφιέρω
σις των εις τα λάφυρα εμποδίζει τον τέλειον αφανισμόν της
πόλεως και των κατοίκων αφιέρωσις, ήτις έσωσεν ενταυτό
και το τρομασμένον στρατόπεδον των Ισπανoνεαπολιτών, και
έγεινεν εξ εναντίας ως θέλομεν είδει μετ' ολίγον, προς τους
θριαμβεύοντας αιτία να πάθωσιν, όσα άπραξαν (1).
Ενώ δε εκτελείτο ή φρικώδης αύτη σκηνή εις την πόλιν

των Ουαλλετρών και το στράτευμα του Καρόλου και Γάγες,
δια την έξαφνον συμφοράν της νυκτός, ευρίσκετο εις άκραν

αθυμίαν, φθάνει εις την δεξιάν πτέρυγα του στρατοπέδου των
Ισπανονεαπολιτών ο αυστριακός αρχιστράτηγος Λοβκοουί
τιος με το αλλο εχθρικόν σώμα των εννέα χιλιάδων. Ούτος
(1) Κολλέτας αυτόθι σελ. 127 - Μουρατόρης

αυτόθι

σελ. 211-12,
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άν και, διά τας δυσκολίας και αποπλανήσεις εις τον δρό
μον, αίτινες συνήθως συμβαίνουσιν εις τας νυκτερινας και
μυστικας εκστρατείας, δεν έφθασεν εις την συμφωνηθείσαν
ώραν, ενόησεν όμως, δια των σημείων της συνθήκης και
του πολεμικού θορύβου, την επιτυχίαν του στρατηγού του Νο
βάτου εν Ουαλλέτραις. "Οθεν εύρων το στρατόπεδον των εχθρών

καταφοβισμένον ερρίφθη αμέσως ως κεραυνός κατά των φρου
ρούντων το όρος Αρτεμίσιον, το οποίον ήτον το προπύργιον

του στρατοπέδου των Ισπανών και Νεαπολιτών και η κυρί
ευσις του οποίου ήθελεν είσθαι ή τελεία φθοράτων.

Υ

"Εχων διηρημένον τον στρατόν του είς δύο μέρη κτυπά με
το εν, δια του πυροβολικού, τους προμάχους των Ισπανoνεα
πολιτών, τους οποίους τρέψας έπειτα από μίαν γενναίαν αν
τίστασιν εις φυγήν, προχωρεί τολμηρώς εις το όρος και κυ
ριεύει τας τρεις δυνατοτέρας θέσεις του, δηλ. το οχύρωμα του

Βονέττου, το του Βριγαδιέρου, και το λεγόμενον Λιγκβασέρπε:
Προσβάλλει ταυτοτοχρόνως το άλλο μέρος του αυςριακού τρατού
εν τμήμα του πυροβολικού των Νεαπολιτών το οποίον απαντά
έμπροσθέν του εις τα χαμηλότερα του Αρτεμισίου μέρη, αλλ'
εύρεθείς εις τας θέσεις εκείνας ο κόμης Βενέδικτος Χωραφάς
δέχεται αφόβως την όρμητικήν προσβολήν του εχθρού, και
χωρίς να δειλιάση ούτε δια το πλήθος των εναντίων, ούτε
το σφοδρον αυτών πυρ, ενώσας τον ελληνικόν λόχον του με

εκείνον του Ισπανολομβαρδικού πυροβολικού υπερασπίζει αν
δρείως τας θέσεις του μαχόμενος δύω όλοκλήρους ώρας.
Εν τω μεταξύ δε της δευτέρας ταύτης αιφνηδίου προσβο
λής του στρατοπέδου του συγκεντρώσας ο Κάρολος τας περί
αυτόν δυνάμεις εις την θέσιν των Καπουκίνων και εμψυχώ

σας αυτας διά των λόγων του και δια της αφοβίας με την
οποίαν εφαίνετο εις τόσου μέγαν κίνδυνον, έπεμψεν αμέσως
τον μεν έμπειροπόλεμον Γάγες κατά του Λοβκοουϊτίου δια να
σώση τας αναγκαιοτάτας θέσεις του Αρτεμισίου από τας
χείρας του, τον δε στρατηγόν Καστροπινιάνου να τρέξη με

άλλας δυνάμεις εις βοήθειαν της πολυπαθούς πόλεως των
Ουαλλετρών .
Παρατηρήσας ο αρχις-ράτηγος δε Γάγες ότι εχθρός ήτον
ήδη προχωρημένος έως εις τα υψηλά μέρη του ορους εκρινεν
η

ν.
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άξιον να πέμψη κατ' αυτού τον υποστράτηγον Χωραφάν με
τους Μακεδόνας του, ως συνειθισμένους όντας να μάχωνται
εις ορινούς και δυσβάτους τόπους κατά των βαρβάρων κα
τακτητών της πατρίδος των. Μόλις δε εδόθη παρ αυτού ή
διαταγή, εφαίνοντο οι Έλληνες να αναβαίνωσι πετώντες τα
ύψη του βουνού, επί κεφαλής των οποίων επροπορεύετο με το

ξίφος εις την χείρα ο κόμης Γεώργιος. Φθάνων ούτος εις
την θέσιν του Καπέλλου όπου ακόμη ο εξάδελφός του εμά
χετο με τους εχθρούς, ρίπτεται και αυτών και κτυπά με το
σαύτην ανδρείαν τας πολλας των εναντίων φάλαγγας, ώστε

τας αναγκάζει να τραπώσιν εις φυγήν. Ελευθερώσας δε τους
κινδυνεύοντας τούτους λόχους του πυροβολικού τους λαμβάνει

μεθ' εαυτού και προχωρεί αμέσως κατά των τριών οχυρωμά

των, τα οποία, ως προείρηται, είχον κυριευθη ύπο του πρώτου
σώματος των εχθρών. Αφοβος ορμά εντός αυτών, και, μετά
μίαν πεισματικήν μάχην, επιτυχαίνει να διώξη εκείθεν τους
νικητας και να δώση πάλιν εις τα όπλα του βασιλέως του
τας τόσον αναγκαίας εκείνας θέσεις.

"Ιδων με χαράν του ο αρχιστράτηγος Γάγες την τόλμην
και τον θρίαμβον του "Ελληνος Χωραφά πέμπει προς αυτόν
διαταγήν να διευθυνθή εις τας κορυφας του όρους προς τον
αντισυνταγματάρχην κόμητα Σαϊβέσιον (Saives), εις απάν
τησιν των εκεί αναβάντων πολλών εχθρών, όπου αι βασιλικαί
δυνάμεις ήσαν ολιγώταται. Ενώ δε ο Χωραφάς πλήρης εν
θουσιασμού έτρεχε μεταξύ του ακαταπαύστου πυρός των πο
λεμίων δια να φθάση εκεί, λαμβάνει ετέραν διαταγήν να
υπάγη μάλλον όπου ήτον το συμμαχικόν πυροβολικόν και
ενωθεις μετ' αυτού να προχωρήση, όσον δύναται περισσότερον,
εις τα υψη του Αρτεμισίου προς διώξιν των εχθρών, οίτινες
επροχωρουν κυριευοντες.

Η δευτέρα αύτη διεύθυνσίς του τον έγεινε μεν αφορμή όχι
μικρού κινδύνου, τον επαρρησίασεν όμως και περιστάσεις τι
νας δι ών εδυνήθη ν' αποφασίση την μάχην της ημέρας ε
κείνης και να γείνη αίτιος της τελείας νίκης εκ μέρους των
όπλων του Καρόλου.
Ακολουθών τον δρόμον, όπου τον έδειξεν ο δεκάνος του

αρχιστρατήγου και κομιστής της νέας διαταγής, ευρέθη
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έμπροσθεν ενός μεγάλου σώματος πυροβολιστών τοποθετημένου
εις πολεμηστήρια (trincee), όπολαβών δε μακρόθεν ότι ήτον
το συμμαχικόν διευθύνετο προς εκείνο άφροντις. Μόλις όμως
πλησιάζει, ένας αιφνήδιος πυροβολισμός του θανατόνει τρι
άκοντα Μακεδόνας, πληγόνει ολίγον και αυτόν τον ίδιον

εις τον βραχίονα, και τον κάμνει να εννοήση τον μέγαν
κίνδυνον εις δν ευρέθη ανελπίστως. Προειδών τα ολέθρια
της οπισθοδρομήσεώς του αποτελέσματα δεν εζήτησε άλλον
δρόμον δια να υπάγη όπου είχε διαταχθή, αλλ' εσκέπτετο

πώς να τοποθετήση καταλληλότερον το τάγματου δια να δεχθή
τους εχθρούς, εαν, εξερχόμενοι των πολεμηστηρίων, ορμήσωσι
κατ' αυτού. Η πληθύς όμως των πολέμων, οίτινες εγείνοντο
εις διάφορα μέρη πλησιόχωρα, εξ ών ήχολόγει το όρος, τον
επρόσφεραν ευθύς το μέσον της σωτηρίας και της νίκης του.
τό ισπανικόν τάγμα της βασιλίσσης ερχό
μενον εις βοήθειαν των εις τας κορυφας του Αρτεμισίου κα

Παρετήρησεν ότι

ταθλιβομένων ολίγων δυνάμεων του Καρόλου, ευρίσκετο εις
κίνδυνον και δεν έδύνατο να προχωρήση δια το ακατάπαυ
στον πυρ των πολλοτάτων εχθρών, οίτινες εξελθόντες από τα
πολεμηστήρια των επήγαν κατ' αυτού. Βλέπων δε αναμμένους
του Μακεδόνας του από τας πρώτας επιτυχίας, και πνέοντας
εκδίκησιν δια το αίμα των αδελφών των, και προς τούτοις
θέλων και αυτός να διακριθή την ημέραν εκείνην, έδωκε
προς αυτούς την τολμηραν διαταγήν να ριφθώσι με τα ξίφη
εις τας χείρας κατά των εχθρών και να λυτρώσωσι το κιν
δυνεύον φιλικόν ταγμα.

-

Οποίαν δε έκβασιν έλαβεν ή ήρωϊκή αύτη και κινδυνώδης
του πολεμικού Κεφαλλήνος εφόρμησις μάς αναφέρει ακριβώς
ο ιστορικός Ροδoτάς λέγων: » Το αποτέλεσμα όχι μόνον η
η κολούθησε κατά το σχέδιον του κόμητος Χωραφά, αλλ' ε
» φάνη πολύ ανώτερον των ελπίδων του. Το τάγμα των Αλ
» βανών το οποίον αυτός εξουσίαζε, ταχύπουν, ούτως ειπείν,
» ως οι αετοί, και γενναιόψυχον ώς οι λέοντες, ερρίφθη, κατά
και την διαταγήν του αρχηγού του, με τα ξίφη εις τας χείρας
σ, κατά του εχθρού, χωρίς να υπολογισθή τον κίνδυνον εις
σ' όν εξετίθετο. Τον εκτύπησε δε με τοιαύτην ορμήν και τα
η χύτητα, ώστε τον έβαλεν εις αταξίαν και σύγχυσιν. Οι
31
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και εχθροί πεσόντες εις μεγάλην έκπληξιν, δια τον τρόμον όσ
ο, τις τους εκυρίευσεν, έστρεψαν τα νώτα και υπέφερον οπι
ο σθοδρομούντες εις τα πολεμηστήριά των τα ολεθριώτερα α
σ ποτελέσματα της αγανακτήσεως των Αλβανών, οίτινες μη
σ' ευχαριστηθέντες ότι τους απέσπροξαν εκεί, έφώρμησαν εις
σ τα ίδιά των πολεμηστήρια, όπου εμβάντες επέτυχον να τους
ο καταθλίψωσι με ακαταπαύστους προσβολας και να τους
ο σκορπίσωσι (4) ».
Το ανδραγάθημα τούτο τού ελληνικού τάγματος και η α
ναφανείσα τροπή των μέχρι της στιγμής εκείνης νικηφόρων
εχθρών ανεζώωσε, κατά τον ίδιον ιστορικόν, το τρομασμένον
πνεύμα των Νεαπολιτών και Ισπανών. Το ελευθερωθέν από
τον όλεθρον τάγμα της βασιλίσσης έτρεξε να ενωθή με τους
λυτρωτάς του Έλληνας και από όλας τας θέσεις του όρους
-

εξερχόμενα τότε θαρραλέως τα βασιλικά στρατεύματα έσπευ
δον να τους συνδράμωσιν, ενώ επροχώρουν εκείνοι καταδιώ
κοντες τους πολυαρίθμους εχθρούς, τους οποίους ήδη εκτύπουν
από όλα τα μέρη και πανταχόθεν τους έσκόρπιζον.
"Ο βασιλεύς Κάρολος
βολος (όστις εις την κρίσιμον
ρισιμ
εκείνην ή

μέραν δίδων άφοβος και γαληνιαίος φρονίμους διαταγας εις
το στρατοπεδόν του εδείκνυε την στρατηγικήν του αξίαν και
το γενναίον της καρδίας του) παρατηρήσας ακριβώς των Ελ
λήνων την ευτολμίαν, τον διαδοθέντα εις τον στρατόν του
ενθουσιασμόν, και των εχθρών την αθυμίαν, έπεμψεν αμέσως,
δια να προασφαλίση την νίκην, εν μέρος της ισπανικής
φρουράς εις βοήθειαν των πολεμούντων. Μετά τούτο δε διέ
ταξε το τάγμα της Καστιλίας να διακόψη την οπισθοδρόμη
σιν τών φευγόντων πολεμίων.
Ο γενναίος Χωραφάς εκ του άλλου μέρους παρακολουθού
μενος τότε και από πολλά άλλα τάγματα, και του ιδικού
του, φθάνων εις τας ανωτάτας κορυφας του Αρτεμισίου εκ
τύπησε με τους Μακεδόνας του το εκεί κυριεύον μέγα σώμα
των εχθρών. Ούτοι δε ιδόντες την καταστροφήν των εις

τα χαμηλότερα μέρη αυστριακών δυνάμεων, και παρατηρούν
(1) Τόμ, Γ. βιβλ. γ. Κερ. β. σελ. 41.
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τες ότι από όλα τα μέρη έτρεχον κατ' αυτών τοσαύτα τάγ
ματα Νεαπολιτών και Ισπανών, εκυριεύθησαν από τοιούτον
πανικόν φόβον, ώστε θέλοντες να προλάβωσι τον αποκλει
σμόν των και την τελείαν φθοραν εγκατέλειψαν όλα τα πολε
μεφόδια και εδόθησαν εις άτακτον και απηλπισμένην φυγήν.
Αλλ' οι ταχύποδες "Ελληνες επηρμένοι δια τον θρίαμβον και

ερεθισθέντες από το παράδειγμα του αρχηγού των, όστις έτρεξε
κατόπιν των φευγόντων, εκυνήγησαν ώς ταχύπτεροι ιέρακες τους

εχθρούς έως εις τους πρόποδας του όρους, παρακολουθούμε,
νοι από τας λοιπάς του βασιλέως δυνάμεις, και μάλιστα από
το πυροβολικόν της Πάρμας, το οποίον εφάνη τωόντι εφά
μιλλον των Μακεδόνων εις την τόλμην. Τοσαύτη δε ήτον ή

σφαγή και στενοχωρία την οποίαν έκαμαν εις τους εχθρούς,
ώστε το πλειότερον μέρος αυτών έτρεξεν εις το πλησίον δάσος,
οι δε λοιποί βιαζόμενοι να φύγωσι το τροπαιοφόρον ξίφος
των Ελλήνων ερρίπτοντο από τους υψηλούς βράχους μεταξύ
των δένδρων του υποκειμένου δάσους όπου απαντούσαν σκλη

ρότερον θάνατον καρφoνόμενοι, ως λέγει ο Ροδοτάς, εις τους
συντριβομένους κλάδους (1).

"Ομοιος, ο Κεφαλλήνιος υποστράτηγος με λέοντα παροξυν
θέντα από μικράν τινα βλάβην εκ μέρους των ποιμένων και

μαινόμενον να τρέξη εντός της ποίμνης όπου εκρύβησαν τά
τρομασμένα πρόβατα και οι δειλιάσαντες βοσκοί, εζήτει να

εφορμήση και μέσα εις τους κρυψεώνας του πυκνού δάσους
δια να κατακόψη τους εκεί καταφυγόντας εχθρούς. Ανεχαί
τισεν όμως την ακράτητον ορμήν του και, κατά τον "Ρο
δoτάν, δεν έδωκε τέλος την ημέραν εκείνην εις τους μετά
ταύτα πολέμους της Ιταλίας αφανίζωντας καταφοβισμένας
δυνάμεις του εχθρού (2), διότι ο αντισυνταγματάρχης κόμης
Σαϊβέσιος (Sayves), όστις είχε την εξουσίαν των δυνάμεων

του όρους, τον εμπόδισεν λέγων: ότι αι διαταγαίτου ήσαν
να διώξη μόνον τους πολεμίους από το Αρτεμίσιον.

Την ένδοξον ταύτην νίκην του Κορόλου εκθέτων κατά πλά
(1) Ροδoτάς αυτόθι,

(2)

Αυτόθι ,
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τος ο ρηθείς ιστορικός επιλέγει: » Το ανδραγάθημα τούτο ήτον
και το περιφημότερον εις την μάχην ταύτην, ετελείωσεν ή πο
ο λεμική σκηνή την 13 ώραν της ενδεκάτης ημέρας του. Αυ
W

3)

ν

-ν

ψ

ν

ρ"

η

γούστου, μετά πέντε ώρών πεισματικήν μάχην. Οσαι ήσαν

ο αι στιγμαι, τοσούτοι ήσαν οι στέφανοι, και το άθροισμα

» της αξίας των πολεμιστών. Τοιουτοτρόπως ήλευθερώθη ο
» στρατός των Ισπανoναπολιτών απο τον μέγαν τρόμον, και
» από την παντελή φθοραν την οποίαν επαπείλησε προς αυτόν
» ο εχθρός, όστις εφαίνετο ότι απορροφούσε την νίκην με τους
» οφθαλμους και έψαλλε ματαίως, τον θρίαμβον. Η δόξα
» της μεγάλης εκείνης ημέρας απεδόθη εξόχως εις το μα
» κεδονικόν τάγμα, όχι μόνον από τον φιλικόν, αλλά
» και από τον εχθρικόν στρατόν, μεταξύ του οποίου ηκούετο
» ο ψυθηρισμός των επευφημιών, και επαίνων όπου απελάμ
» βανεν εκείνο.
» Ο ίδιος βασιλεύς των δύω Σικελιών, όστις ήτον θεατής,
» και υπό την ένδοξον επιστασίαν του ίδε τον αγώνα των

και ανδρών τούτων, ευηρεστήθη, μετά την κατορθωθείσαν νίκην,
» να κράξη τον κόμητα Χωραφά, και, επί τη παρουσία όλων
και των Ισπανoνεαπολιτών στρατηγών, να ομολογήση, δια σο
» βαρών εκφράσεων, ότι, ε δουλεύθη πλλα αξί ως και
και ευχαρίστως, όχι μόνον από τον ταγματάρχην,
» αλλα κ α ι παρ όλου του τάγματος (1) ».
Περί του πολέμου τούτου γράφων με πολλήν ευγλωττίαν
και ο Καστρούκιος Μπουοναμίκος αξιωματικός του Νεαπο
λιτικού στρατού λέγει, • Το μακεδονικόν τόγμα, την ημέραν
σ' εκείνην, εφάνη εφάμιλλον της αρχαίας μακεδο νι

» κής δόξης ». Και περαιτέρω εκφράζεται ούτω: » Οι ή
» μέτεροι κ α ι εξαιρέτως το μακεδο ν ι κ ό ν τ α γ μ α,
» και το πυροβολικόν της Πάρμας, εσκότωσαν πε
» ρισσότερον από το εν τρίτον των εχθρών, και μετα τοσαύ
» της ορμής έτρεξαν κατόπιν των φευγόντων, ώστε, εις ολίγον
» καιρού διάστημα, ανέλαβον όλας τας κορυφας του όρους

(1) Αυτόθι .
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» Αρτεμισίου, τας οποίας εκείνοι εγκατέλειψαν εσπαρμένας
» από σώματα των φονευθέντων ιδικών των (1) ».
Ενώ δε ο Λοβκοουίτιος ίδε την ολοθριωτάτην απόβασιν
του επιχειρήματός του εις το Αρτεμίσιον, έμαθε ταυτοχρόνως
ότι και αι νικηφόροι δυνάμεις του εις την πόλιν των Ουαλ
λετρών, δοθείσαι μάλλον εις την διαρπαγήν των οικιών
παρά εις την διατήρησιν της νίκης, ηφανίσθησαν από την
αιφνήδιον προσβολήν του στρατηγού Καστρoπινιάνου ότι ε
πιάσθη αιχμάλωτος ο στρατηγός Νοβάτης εντός της οικίας

του δουκός της Μοδένης, ενώ εσύναζε τα αργυρά εκείνου
σκεύη, και εξέταζε τα έγγραφά του και ότι επληγώθη βαρέως

ο εμπειροπόλεμος Γερμανός δουξ Ανδρεάσης (2).
Ταύτα πάντα τον κατεφόβησαν μήπως οι ήδη τροπαιοφόροι
εχθροί εξακολουθήσωσι κατ' αυτού την δίωξιν καταβάντες
εις την κοιλάδα. Εσύναξε λοιπόν τας εσκορπισμένας, αλλ' α
κόμη πολλάς δυνάμεις του, και εγκαταλείψας εις τα πεδία
της μάχης υπέρ τας τρείς χιλιάδας φονευμένους, εκτός των
αιχμαλωτισθέντων, αφήσας πολλας σημαίας και πυροβόλα ε
πέστρεψεν εις το στρατόπεδόν του, και εβάλθη εις τάξιν αμυν
τικήν εντός των πολεμηστηρίων (3).

Τοσούτος όμως ήτον ο φόβος, τον οποίον συνέλαβεν ο στρα
τός του, ώστε ο Ιστορικός Κολλέτας λέγει » Εαν η αβεβαιό

» της των δρόμων ή της καρδίας δεν ήθελε βραδύνη την
» κίνησιν του κόμητος δε Γάγες, και εισέβαινον εις την κοι
» λάδα ομού με τους φεύγοντας οι νικηταί, ολίγος στρατός
» έμενεν εις τον Λοβκοουίτιον, και ουδεμία ελπις μέλλοντος
» πολέμου (4) ».

Θέλων ο Κεφαλλήνιος πολεμιστής να έχη και αυτός και

(1) Υπόμνημα περί της των Ουαλλιτρων πολιορκίας εν έτει 1744,
εκδοθέν εν Λουγδούνω το 1749, σελ. 86.
(...) "Ορα Κάρολου Βότταν εν τη ιστορία της Ιταλίας Τόμ. Ι. βιβλ. μό.
έτος 1744. σελ. 367 - 368 - 369. Κολλέταν αυτόθι. Σελ. 227. Μουρα
τόρην αυτόθι. Σελ. 212 - 13.
(3) Κολλέτας αυτόθι.

(4) Αυτόθι σελ. 128.
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το ελληνικόν τάγματου έγγραφα υπομνήματα του ήρωϊκού των
κατορθώματος και της πίστεως με την οποίαν εδούλευσαν τον

βασιλέα των εις την κρίσιμον ταύτην ημέραν του κράτους,
εζήτησε παρά των συστρατηγών του, οίτινες ήσαν μάρτυρες
αυτόπται του αγώνος, τα απαιτούμενα αποδεικτικά τα οποία

όλα μαρτυρούσι περιληπτικώς την αλήθειαν και τιμώσι με
γάλως τον ταγματάρχην Χωραφά και τους συστρατιώτας του

Ελληνας. Εκ τούτων όμως περιορίζομαι να φέρω εν ή δύω
προς πίστωσιν του αναγνώστου, δια να μην εκτανθώ πέραν
του δέοντος.

Ιδού τι λέγει ο κόμης δε Γάγες, ως γενικός αρχιστράτη
γος του στρατοπέδου: » Πιστοποιώ ότι την ενδεκάτην του ι
και σταμένου διέταξα εκ του χαμηλού όρους ονομαζομένου
» Παστέλλου, τον κόμητα Γεώργιον Χωραφά υποστράτηγου
και των πεζικών δυνάμεων της Α. Μ. του βασιλέως της Νέα
» πόλεως και ταγματάρχην του βασιλικού μακεδονικού τάγ
» ματος, να υπάγη με τον στρατόν του προς ελευθέρωσιν του
ο υψηλού όρους, του οποίου το περισσότερον μέρος ήτον κυρι
» ευμένον υπό των εχθρών. Αυτός ανέβη εκεί μετά πολλής
ο ταχύτητος, επί κεφαλής των στρατιωτών του ερρίφθη, προ
» παντός άλλου, κατά του εχθρού και πρώτος τον εκτύπησε
σ με τοσαύτην ανδρείαν και γενναιότητα, ώστε, κατά μίμησιν

» αυτού, έκαμαν το αυτό και αι φάλαγγες των πυροβολιστών,

» και τα πεζικά τμήματα (picchetti) εξελθόντα εκ της θέσεως
ο της λεγομένης Καπέλλο, και με το ξίφος εις την χείρα ε
» ξέβαλεν από τα κυριευθέντα πολεμηστήρια τους εναντίους
» και τους κατεδίωξεν έως εις το δάσος, όπου βιαστικώτατα
και κατέφυγον αφήσαντες τα πάντα. Δείξαντος λοιπόν του ρη
» θέντος κόμητος, ανδρείαν, έρωτα, και ζήλον, υπέρ της βα
ο σιλικής υπηρεσίας, αναγνωρίζω αυτόν άξιον των χαρίτων
» και των αμοιβών της αυτού Μεγαλειότητος και προς έν
» δειξιν της αληθείας δίδω αυτώ την παρούσαν ».
Εκ του βασιλικού
στρατοπέδου
των Ουαλλετρών.
26 Αυγούστου
1744.
Ο

Τα αυτά επιβεβαιών και ο κόμης Σαβέσιος (όστις, ως
29
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είρηται, την ημέραν του αγώνος εξουσίαζε τας εν Αρτεμισίω

487

δυνάμεις των Ισπανoναπολιτών) λέγει: » πιστοποιώ ότι την
» ενδεκάτην του παρόντος, εις ην επροσβλήθη υπό των εχθρών
» το βασιλικόν στρατόπεδον και το όρος Φαϊόλα, όπου εγώ
και εκυβέρνουν ως αντισυνταγματάρχης, έτρεξεν εις αυτό, κατε
τ, πιταγήν του αρχιστρατήγου Ιωάννου δε Γάγες, ο ταγμα
» τάρχης και υποστράτηγος κόμης Χωραφάς μετά του βα

η σιλικού μακεδονικού τάγματος, ενώ οι εχθροί ήσαν ήδη
» κύριοι του μεγαλητέρου μέρους του ρηθέντος βουνού, και
σ βαλθεις επί κεφαλής του σώματος τούτου εκτύπησεν εμ
» προσθέν μου πρώτος από όλους, τους εχθρούς μετα τοσαύτης
σ ανδρείας και δυνάμεως, ώστε έγινε παράδειγμα εις το να
σ κάμωσι το αυτό και αι ακολουθούσαι τάξεις των πυροβο

» λιστών και των πεζικών τμημάτων, και με το ξίφος εις
» τας χείρας εδίωξεν από τα πολεμηστήρια τους εναντίους.
ο Τοσούτος δε ήτον ο ζήλος του, ώστε μ' εζήτησε την άδειαν
» ο βηθείς ταγματάρχης να τους καταδιώξη και εντός του

» δάσους και έως εις την πεδιάδα, όπερ εγώ δεν έδυνήθην
» να συγχωρήσω προς αυτόν, ως μη έχων τοιαύτας διαταγάς.
» Δια το τοιούτον του κατόρθωμα και την τοιαύτην παραδειγ
» ματικήν ανδρείαν τον αναγνωρίζω άξιον των χαρίτων και

» αμοιβών τας οποίας η Α. Μ. ήθελεν ευαρεστηθή να υπο
» χωρήση προς τον ταγματάρχην και τα άτομα του τάγμα
» τός του. Διο δίδω, κατ' αίτησιν αυτού, την παρούσαν, προς
σ ένδειξιν της αληθείας, όπου απαιτείται.

*

Εκ του βασιλικού στρατοπέδου των Ουαλλετρών.
30 Αυγούστου 1744. (1).

Τα αυτά επιμαρτυρούνται και υπό του μαρκέζου Δοκου
σέτου (Docuchez) συνταγματάρχου του στρατοπέδου (Μara
sciallo di Campo) και ταξιάρχου του πυροβολικού των Ισ
πανών, εις το μαρτυρικόν του κόμητος Βενεδίκτου Χωραφά
δια την οποίαν έδειξε και ούτος ανδρείαν μαχόμενος, ως

(1) Σέβομαι την κοινήν φήμην του ιστορικού της Νεαπόλεως Κολλέτα,
δεν δύναμαι όμως να μην θεωρήσω ως έλλειψιν άδικον την σιωπήν του περί
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είρηται, δύω ώρας κατά των πρώτων εφορμησάντων εχθρών
εις το όρος (1).
Παρατάξας μετά ταύτα ο Κάρολος τον τρατόν του απέναντι
του εχθρού (όστις εμβας εις τας πρώτας, θέσεις του τας ώχύ
ρωσε περισσότερον) Χ 0ζί
επρεπε να φυλάττωνται

διδαχθείς
Εμε

ήδη

ακρίβειαν

από την

πειραν ποσον
τα οχυρωματα του ο

ρους Αρτεμισίου, έκρινεν άξιον ότι εις τον υποστράτηγου
ωραφα και εις τους γενναιους του στρατιωτας πρεπει να

δοθή η τιμή της ακριβούς φυλάξεως των τόσον ζηλοτύπων
θέσεων, τας οποίας εκείνος, δια της παραδειγματικής αν
δρείας του ήλευθέρωσεν από τους όνυχας του εχθρού. Η δο
λιότης δε με την οποίαν είχον φερθή οι πολέμιοι και η φι
λοτιμία του συμπολίτου μας και του τάγματός του, εις το να
μή, φανώσιν ανάξιοι της υπολήψεως την οποίαν συνέλαβον
περί αυτών η Α. Μ. και οι αρχιστράτηγοί του ηνάγκασαν
τον κόμητα Χωραφά και τον στρατόν του να είναι πάντοτε

του υποστρατήγου Χωραφά, τον οποίον ο Μουρατόρης ονομαζει η αν
δρείον αξιωματικόν και του βασιλέως της Νεαπόλεως (χρον, Ιταλ. 1746)
και περί των ανδραγαθημάτων τούτου και του γενναίου μακεδονικού ταγ
ματος. Συγγραφεύς, όστις εκθέτει κατά πλάτος την μερικήν ιστορίαν της

Νεαπόλεως έπρεπε ν' αποδώση τον χρεοστούμενον έπαινον και να συστήση
εις τας επερχομένας γενεας το ηρωικόν κατόρθωμα ανδρός και ταγμα
τoς ξένου, του οποίου το παράδειγμα, κατά τους συγχρόνους ιοτορικούς,
και συναγωνισθέντας στρατηγούς και αρχιστρατήγους, ενεθαρρυνε τους πε:

φοβισμένους αυτόχθονας, εμπόδισε την πρόοδον της νίκης των εχθρών,
μετέβαλλε την όψιν του πολέμου, και έσωσε το κινδυνεύον κράτος.

(1) Ο συγγραφεύς της περί του μακεδονικού τάγματος διατριβής ανα
φέρει το εξής ανδραγάθημα ήπειρώτου τινός, έχοντος θέσιν δεκάνου

(sargente) εις τον πυροβλικόν λόχον του κόμητος Βενεδίκτου Χωραφά,
ονομαζομένου Σπυρίδωνος Πέρσικου. Ιδων ούτος ένα αξιωματικόν Κροάτον,

ενώ επροσβαλον οι εχθροί, ως είρηται, τον λόχον τούτον, ότι επροχώρησε
πολλά πλησίον της θέσεως του Σομβρέρου, και στήσας εν κανόνιον εστενο
χώρει μεγάλως την θέσιν των και τους έβλαπτε πολύ, επήδησεν εκτός του

πολεμηστηρίου του με το ξίφος, και ριφθείς όρμητικώ5 κατ' αυτού του
απέκοψε την κεφαλήν και επέστρεψεν αβλαβής εις τους ιδίους. Αύτη δε

ή εύτολμος πράξις του εβραβεύθη με τον προβιβασμόν του εις την θέσιν
του υπολοχαγού (σελ. 86).
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με τα όπλα εις τας χείρας, δια όγδοήκοντα σχεδόν ημερό
νυκτα, υποφέροντες γενναίως τας κακουχίας και το ψύχος
το εκπηγάζον από τοιούτον ατμοσφαιρικόν ύψος.
Μολονότι εις το νυκτερινόν του στρατήγημα των ένδεκα
Αυγούστου ο Λουβκοουίτιος έθανάτωσε πολλούς εις τον ύπνον
και έκαμε σχεδόν την αυτήν ζημίαν εις το στρατόπεδον του
Καρόλου oποίαν έπαθε και αυτός έπειτα νικηθείς, κατά τους
Ιστορικούς όμως της Ιταλίας, ενώ ο βασιλεύς των Σικελιών
δι αυτήν την νίκην, απέκτησεν υπόληψιν εις τον στρατόντου
και κοινήν φήμην εντός και εκτός της χερσονήσου, ο ρηθείς
πρίγγιψ έζημιώθη μεγάλως ως προς την κρίσιν του κοινού
και ως προς την εσωτερικήν του στρατοπέδου πειθαρχίαν.
Οι οπλαρχηγοί εφαίνοντο ολίγον σεβαστικοί προς αυτόν.
πείνα του στρατοπέδου ηύξανε καθ' ημέραν, το ασυνήθι
στον του κλίματος εις τους Γερμανούς και η έλλειψις των
αναγκαίων επροξένησαν εις τον στρατόν του θανατηφόρους
ασθενείας, και εν γένει ή λυπηρά όψις των πραγμάτων του

τον έβριψεν εις πολλήν αθυμίαν. Επέμενε μόνον δια την
συστολήν να μην μαρτυρήση εαυτόν νικημένον, αλλ' εν τέλει
στενοχωρούμενος από την πρόοδον της ελλείψεως απεφάσισε
την πρώτην του Νοεμβρίου να σηκώση το στρατόπεδόν του
από την κοιλάδα τον Ουαλλετρών και να περάση τον Τίβε
ιν (1). Θέλων να κρύψη την φυγήν του από τους εχθρούς
έκαμνεν όλην την ημέραν φαινόμενα μονίμου στάσεως, εις
δε τας ώρας της νυκτός έκαιε τα συνήθη πυρα, και ηκούοντο
αι φωναί τών εγρηγορούντων φυλάκων του στρατού. Περί δε
τα χαράγματα διελύθη το στρατόπεδον και έβαλθησαν εις
κίνησιν τα τάγματα με άκραν ευταξίαν και απίστευτον ΤΟζ

χύτητα (2). Πρώτος ο άγρυπνος Χωραφάς εξάνοιξεν από
το ύψος του όρους τα κινήματα ταύτα και ειδοποίησε την

φυγήν του εχθρού (3). Διετάχθη λοιπόν αμέσως να λάβη το
τάγματου και ετέρους δύω χιλιάδας στρατιώτας Ισπανούς

(1) "Ορα Μουρατόρην αυτόθι σελ. 214 - 15. Κολλέταν σελ. 128 - 29.
(2) Κολλέτας σελ. 129.

(3) Βλέπε διατριβήν του μακεδονικού, βασιλικου ταγμ. σελ. 86.
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και ακολουθών όπισθεν το πυροβολικόν τών εναντίων να το
βλάπτη όσον δύναται. Εν τοσούτω δε σηκώσας ο βασιλεύς
και το επίλοιπον στρατόπεδον εκίνησεν εις δίωξιν του εχθρού.
Αλλά νομίζων, ως φαίνεται, νίκην μεγίστην την φυγήν ενός
ισχυρού πολεμίου, όστις είχε βιβαίαν την. κυρίευσιν, του

κράτους τουο έκινήθη τοσον βραδέως, ωστε ο

Λοβκρουίτιος

είχεν ήδη περάσει τον Τίβεριν και διέλυε τας τεχνικάς του
γεφύρας, όταν ο Κάρολος έφθασεν εις την απέναντι όχθην (1).
Οι δύω εχθροί εστρατοπέδευσαν ο εις απέναντι του άλλου
εις τας όχθας και έχαιρετώντο καθ' εκάστην με τον συνήθη
βομβοβολισμόν, ο δε βασιλεύς αφήσας εις το στρατόπεδόν του
τον Γάγες και τον Δούκα της Μοδένης διευθύνθη εις την
μητρόπολιν του κράτους του υποδεχόμενος παντού με ευφημίας
και πανηγύρεις. Οθεν, ο Γερμανός πρίγγιψ ήκουε με αγα
νάκτησίν του ότι η Ρώμη, ήτις προ ολίγου τον είχε δεχθή
και αυτόν με θριαμβευτικήν πομπήν διαβαίνοντα δια την

κατάκτησιν της Νεαπόλεως, ήδη εωρταζε και ήχολόγει από
τον κανονoβολισμόν των φρουρίωντης, δια την διάβασιν του
Καρόλου (2).

ν

Μετ' ολίγας ημέρας ο Λοβκοουίτιος σηκωθείς εκείθεν διευ

θύνθη προς το Ουϊτέρβιον (Viterbo), και έπειτα εις την
Περουγίαν (Perugia). Κατόπιν τούτου ήρχετο και ο αρχι
στράτηγος δε Γάγες και ο Δούξ της Μοδένης, οίτινες ακο
λουθούντες μακρόθεν τα βήματά του έπιασαν την θέσιν του

Φουλγινίου (Fuligno) δια να εμποδίσουν την διάβασίν του,
εαν ήθελε να υπάγη εκείθεν του Αππενίνου. Δια τούτου δε
του κινήματος τον ηνάγκασαν να λάβη τον δρόμον του Φορολι
ουίου, εκ του οποίου διαβας με μεγάλας κακοπαθίας των στρα
τευμάτων του έμεινε δια να ξεχειμάση εις Ουρβίνον (Urbino)
και εις τα εκεί περίχωρα (3). Ενώ δε ο Λοβκοουίτιος διέβαινεν
αναγκασμένος τα ρηθέντα μέρη ο υποστράτηγος Χωραφάς

ακολουθών αυτόν, δεν έπαυεν από του να προσβάλη, και να

(1) Κολλέτας αυτόθι. Μουρατόρης αιτοθι.
(2) Μουρατόρης αυτόθι σελ 216.
(3) Μουρατόρης αυτόθι .
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ζημιόνη το πυροβολικόν του, εκ του οποίου ήχμαλώτισε τε
τρακοσίους στρατιώτας και εννέα λοχαγούς.
Περί της νέας ταύτης επιτυχίας του γενναίου συμπολίτου
μας μαρτυρεί ο Συνταγματάρχης του στρατοπέδου της Α. Μ.
του βασιλέως της Ισπανίας και στρατηγός του πεζικού των
ισπανικών δυνάμεων Βενέδικτος Α. Λέσιος δε Μιέρος (Lles
de Μier) εγκωμιάζων αυτόν δια την αποδειχθείσαν ανδρείαν
του εις τας προλαβούσας μάχας και δια τον ζήλον του υπέρ
της δόξης των όπλων του βασιλέως των Σικελιών (1).

Ενώ εξεχείμαζoν οι Ισπανοί και Νεαπολίται εις Ουϊτέρ
βιον επιτυχών o της Ισπανίας βασιλεύς βοηθείας παρά του
Γάλλου Μοναρχου διέταξε και τον υιόν του Κάρολον να τον
συνδράμη και αυτός με τας ιδικάς του δυνάμεις διά να κυ
ριεύσωσι τας εν Λομβαρδία κρατουμένας πόλεις υπό των αυ
στριακών και του συμμάχου αυτών βασιλέως του Πεδεμοντίου
(Piemonte), διετάχθη δε ο αρχιστράτηγος δε Γάγες να προε
τοιμάση. τα της εκστρατείας, ήτις έμελλε να γείνη την ερχο
μένην άνοιξιν. Αυτόπτης ούτος των ανδραγαθημάτων του
Κεφαλλήνος πολεμικού και τιμών την αποδειχθείσαν αξίαν
του τον διώρισεν εις το σχέδιον του πολέμου επί κεφαλής
έξη ταγμάτων, δηλαδή του ελληνικού και πέντε εκλεκτών
ισπανικών, επωνομάσας αυτά, προς τιμήν των Ελλήνων,
σώμα μακεδονικόν. Τούτο δε το υπό του Χωραφά οδη
γούμενον σώμα ομού με τα τάγματα των βασιλικών φυλάκων
των Ουαλλόνων (Vallone) έσχημάτιζον την πρώτην γραμμήν
του στρατοπέδου.

Ελθούσης λοιπόν της ανοίξεως εδόθη αμέσως ή διαταγή
της εκστρατείας δια την Λομβαρδίαν, κινηθείς δε ο στρα
τός διευθύνθη εις την επαρχίαν της Μοδένης. Εις ταύτην

περάσας ανεμποδίστως τον Πάναρον επροσποιήθη μεν ότι έ
μελλε να προσβάλη τας υπό τα τείχη της μητροπόλεως στρα
τοπεδευμένας δυνάμεις του Λοβκοοηϊτίου, αλλ' εν καιρώ νυκτός,
ήκολούθησε, κατ' επιταγήν του Γάγες, τον δρόμον του δια τα
Α'ππενίνια μετά μεγάλης ταχύτητος. Διαβας δε τα χιονοσ

(1) Ορα εν τη ρηθείση διατριβή σελ. 88.
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κέπαστα ταύτα όρη και εξακολουθήσας την διεύθυνσίν του,
δια του παραλίου της Γένουας (Genova), προς την Λομβαρ
δίαν, ηνώθη με τα Γαλλο - Ισπανικά τάγματα, στρατηγού
μενα υπό του πρίγγιπος Φιλίππου προσδοκίμου διαδόχου
(Ιnfante) της Ισπανίας (1).
Διαιρεθείσα αι. συμμαχικαί αύται δυνάμεις εις δύο μέρη
-

διωρίσθησαν, το μεν πρώτον σώμα, σχηματιζόμενον από γαλ

λικά και ισπανικά στρατεύματα υπό την οδηγίαν του Φι
λίππου, να φυλάττη τα βήματα του σαρδικού και αυστριακού
στροτοπέδου, το δε δεύτερον, συγκροτούμενον από Νεαπολίτας
και Ισπανους και στρατηγούμενον υπό του Γάγες, να υπάγη
εις πολιορκίαν της Τορτόνης. Φθάσας δε εις ταύτην o ρη
θείς αρχιστράτηγος εσχημάτισεν εις τας 8 του Αυγούστου
εν κανονοστάσιον απέναντι της πόλεως και ήρχισε την προ
σβολήν της, φυλαττομένη όμως από τρείς χιλιάδας Πιδεμον
τίους και ουσα ικανώς έφωδιασμένη εδείκνυεν ότι έμελλε
να κάμη ισχυραν αντίστασιν. Αλλά την 14 του αυτού μη
νές ών ο Κεφαλλήνιος πολεμικός κατά την ημέραν ταύτην,

(1) Εις την διάβασιν του Αππενίνου όρους μείναντες ολίγον οπίσω από
τον ταχέως κινούμενον στρατόν οι φέροντες το χρηματικόν ταμείον των

ταγματων της Νεαπόλεως, ενώ ευρίσκοντο μεταξύ του δάσους, επροσβλή
θησαν αιφνηδίως από τόσον μέγαν χιονισμόν, ώστε αναγκάσθησαν να έγ
καταλείψωσιν αθελήτως τα παντα δια να φυλαχθώσιν εις κανέν μέρος ,
Μόνοι τέσσαρες Μακεδόνες μετα του δεκανέως των τους οποίους έλαβε παρά
του Χωραφά ο Ταμίας Αυγουστίνος Αλάγιος προς φύλαξιν του θησαυρο
φυλακίου, έμειναν ακίνητοι. Διανυκτερεύσαντες δε ούτοι, εντός του χιονι
ζομένου δάσους, επί των κιβωτίων των χρηματων, εφόρτωσαν αυτά, τώ
πρωί εις τας ημιόνους και τα έφερον ασφαλώς εις το εν Καστελφράγκω
στρατόπεδον φημιζόμενοι υπό παντων και επαινούμενοι διά τήν οποίαν έ
δειξαν τιμιότητα, ενώ ήτον εις την εξουσίαν των τοσαύτη περιουσία, και
όντες πλησίον εις τους εχθρούς έδύναντο να ωφεληθώσιν αφόβως. Ιδού
οποία παραδείγματα εμπιστοσύνης δίδει πολλάκις ή απαίδευτος φυσις, ήτις

αισθανεται βαθύτερον την υποχρέωσιν του τιμίου, και ιδού πόσον οι
πτωχοί Έλληνες, δια τον φιλότιμον και γενναιόφρονα χαρακτήρα των φαί
νονται ανωτεροι των μικροπρεπών εκείνων παθών, τα οποία κυριεύουσι συ

νήθως πολλάς τάξεις της κοινωνίας! (Διατριβή περί του μακεδ. τάγμ.
σελ. 19.)
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υποστράτηγος του πολεμηστηρίου (Βrigadiere di trincea) ε
βίασε τόσον πολλά την προσβολήν, ώστε η μεν πόλις επα
ρουσίασεν εις τα τείχη της λευκήν σημαίαν, ή δε στρατιωτική
αυτής φρουρά ηναγκάσθη να κλεισθή εντός της δυνατής α
κροπόλεως, ήτις ήτον πλήρης πολεμεφοδίων, και ωχυρωμένη

με εννενήντα δύο κανόνια. "Οθεν ο Γάγες διέταξεν αμέσως
προς τον κόμητα Χωραφά να υπάγη συνωδευμένος με έξη
λόχους πυροβολικού εις παραλαβήν της πόλεως. Εισερχόμενος
δε ούτος ήπαντήθη εις την θύραν υπό των εξόχων πολιτών
και υπό των απεσταλμένων παρά της κοινότητος και έλαβε
παρ αυτών τα κλειδία ,
Μετα εννέα ημέρας ηγέρθησαν κατά της ακροπόλεως δυνατά

κανονοστάσια τα οποία την εκτύπουν αδιακόπως, διο, μετά
δώδεκα ημερών ακατάπαυστον προσβολήν, παρεδόθη εις τους
νικητας, οι δε εν αυτή τρισχίλιοι στρατιώται έγειναν αιχ
μάλωτοι του πολέμου.

Γνωρίζων ο Φίλιππος ότι εις την κατώρθωσιν της νίκης
ταύτης έλαβε μέγα μέρος ο Χωραφάς προσδιώρισεν αυτόν να
φέρη προς τον αδελφόν του Κάρολον τας συνθήκας δι ών α
πέβησαν κύριοι της Τορτόνης και των φρουρίων αυτής, και
να εγχειρέση προς την Μεγαλειότητά του μίαν αυτόγραφον
επιστολήν εις ην ο πρίγγιψ επαινούσε μεγάλως την αναδειχ
θείσαν πολεμικήν αξίαν του συμπολίτου μας και την ακού

ραστον ενέργειάν του υπέρ της νίκης. Διο ο βασιλεύς της
Νεαπόλεως, όστις επεθύμει, ως φαίνεται ευκαιρίαν δια να
βραβεύση τας προηγουμένας εκδουλεύσεις του Χωραφά, λαβών
την αρμοδίαν ταύτην περίστασιν τον κατέστησεν αμέσως Συν
ταγματάρχην του στρατοπέδου (Μarasciallo di Campo) δια
του ακολούθου εντίμου θεσπίσματος.

» Λαβόντες υπ' όψιν, την τιμήν τήν οποίαν ελάβετε, κύριε
» κόμη Γεώργιε Χωραφά, υποστράτηγε και ταγματάρχα του
» βασιλικού μακεδονικού τάγματος, δια της αποστολής σας
» παρά του φιλτάτου μου αδελφού, του γαληνοτάτου προσδο

ο κίμου διαδόχου των Ισπανών κυρίου Φιλίππου, με τας
» συνθήκας της παραδόσεως του φρουρίου της Τορτόνης, συ
» σταινομένης υπό του ιδίου της ανδρείας και της ακουρά
» ςτου αφιερώσεως, την οποίαν εδείξατε, διαρκούσης της μάχης
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o και της κατακτήσεως της ρηθείσης πόλεως, και έχοντες προς
ο τούτοις υπ' όψιν την προηγουμένην αξιομισθίαν σας, και τας
σ οποίας εκάμετε εκδουλεύσεις παρακινούμεθα να σάς προβι
ο βάσωμεν εις τον βαθμόν του Συνταγματάρχου του στρα
σ τοπέδου των δυνάμεών μας, διατηρουμένου και του εν τω

τάγματι σας δικαιώματος, το οποίον σάς παρεχωρήσαμεν
• εις τας συνθήκας δι ών το έσχηματίσατε ».
Προοδεύοντες δε οι Ισπανοί και οι τούτων σύμμαχοι εις
τον κατακτιτικόν τούτον πόλεμον έπεμψαν τον Δούκα Λαβιο
βίλιον (Laviovile) με πολλά τάγματα στρατιωτών δια να
κυριεύση την Πλακεντίαν (Piacenza), την οποίαν έκράτουν
οι Πιδεμόντιοι. Μεταξύ των εκεί αποσταλέντων οπλαρχηγών

ήτον και ο ημέτερος Χωραφάς, όστις, αποφασισθείσης της
εφόδου υπό του Δουκός τη 5 του Σεπτεμβρίου, εφάνη πρώτος
αναβαίνων με τους Μακεδόνας του τα τείχη, και πηδήσας
εντός της πόλεως με το ξίφος εις τας χείρας εδίωξε τους
εχθρούς έως εις την ακρόπολιν, όπου κλεισθέντες, μετά δύο

ημέρας, ή, κατά τον Μουρατόρην, μετα οκτώ (4), παρεδό
θησαν εις την διάκρισιν του νικητού (2).
Με την αυτήν προθυμίαν εις το πολεμείν διεκρίθη και αυ
τός και τό τάγματου εις την κυρίευσιν της Παβίας, εις ήν

πρώτοι εμβηκαν οι Μακεδόνες και με γυμνά ξίφη εδίωξαν
έξω των πυλών τους κρατούντας αυτήν.

Εντεύθεν λαβων ο γενναίος Χωραφάς, κατ' επιταγήν α
νωτέραν, υπό την οδηγίαν του τας εις το σώμα τούτο υπαρ
χούσας δυνάμεις του βασιλέως του ομού με το μακεδονικόν
τάγμα και εν μέρος ιππικού, εκστράτευσεν αυτος εις δίωξιν
των εχθρών και κυρίευσιν ετέρων πόλεων. Περί δε της εκ
στρατείας του ταύτης αναφέρων ο ιστορικός Μπουοναμίκος
λέγει και Εντοσούτω ο Χωραφάς ηγεμών του νεαπολιτικού στρα
ο τεύματος και ταγματάρχης του μακεδονικού σώματος, με

ο τάγματα τινα, με πυροβολικόν, και με τριακοσίους ιππείς
ο εκυρίευσε την Γουαστάλλαν υποσχεθείς προς τον δούκα
(1) Αυτόθι έτος 1745 σελ. 257.

(2) Εν τη ρηθείσι, διατριβή σελ. 95.
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η Γόντζαγα τον κυβερνήτην αυτής ότι δεν θέλει βλάψει παν
τ, τελώς τους εντοπoίoυς. Μετά δε την κυρίευσιν ταύτης, γί
σ, νεται κύριος του Βριξέλλου (Βrescello) υπάγει, χωρίς α
και ναβολήν καιρού, εις το Ρήγιον (Reggio) και κυριεύσας
σ αυτό το παραδίδει εκ νέου εις την εξουσίαν του δουκός
και της Μοδένης. Μετά ταύτα, θέσας ισχυράς φρουράς εις τας

• όχθας του ποταμού Γαβίλου (Gabelo) προώδευεν έως εις
•, τας πύλας της Μοδένης (1) ».
Επεκτείναντες λοιπόν οι Ισπανοί και αι συμμαχικαι των
δυνάμεις τας κατακτήσεις των εις τοσαύτας πόλεις και έπαρ

χίας, κειμένας έδωθεν του ποταμού. Πάδου (Ρο) εσκέφθησαν
ότι ήτον ανάγκη να πέμψωσιν εις όλας ταύτας προς φύλαξιν

τας απαιτουμένας φρουράς. "Οθεν ο αρχιστράτηγος δε Γάγες
θέλων να δείξη την προς τον Χωραφάν εύνοιάν του έκρινεν
εύλογον να τον πέμψη όμου με τους Μακεδόνας του ως φρού
ραρχον της Πάρμας, δια να καθυσηχάση ολίγον από τους
πολλούς κόπους της νικηφόρου εκστρατείας, βέβαιος ών ότι ο
προσδιορισμός ούτος ήθελεν ευαρεστήσει τον κόμητα Γεώργιον
εμπιστευόμενον την φύλαξιν της πόλεως εκείνης, εις ην είχε
λάβει την ανατροφήν, και απήλαυσε την εύνοιαν της δουκι
κής οικίας.

Μεγάλως εχάρη τωόντι ο Χωραφάς δια τούτο. Αλλά μετ' ο
λίγον έφθασεν εκεί, ο τρατηγός μαρκέζος Καστελλάρος (Castel
Jar) έχων, κατ' επιταγήν της βασιλίσσης της Ισπανίας, κυριό

τητα απόλυτον εις τας πόλεις και τόπους ανήκοντας εις τον
πατρικόν της οικον. Ούτος δε, τον διέταξε να υπάγη με το
τάγματου και ετέρων εκλεκτών στρατιωτών της Νεαπόλεως, σχη
ματιζόντων εν σώμα χιλίων πεντακοσίων ανδρών, εις φύλαξιν
της Γουαστάλλας (Guastalla) την οποίαν είχεν, ως προείρηται,
κυριεύσει διώξας εκείθεν τους εχθρούς. Φαινόμενος δε σκοπός

της διαταγής ταύτης ήτον να διατηρηθή ελευθέρα ανταπόκρισις
των κυριευθέντων τόπων και είσοδος των αναγκαίων τροφών του

στρατοπέδου. Υπήκουσεν αμέσως ο Κεφαλλήνιος πολεμικός
εις την νέαν και απροσδόκητον ταύτην προσταγήν, αλλ' εκτός
(1) De bello Italico. lib. ΙΙ. pag. 53.
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ότι η πόλις αύτη απείχε 18 μίλια από την Πάρμαν και

τρία

μόνον

από τό εχθρικόν στρατόπεδον, ήτον προς

τούτοις

ατείχιστος και είχε περιφέριαν απαιτούσαν το ολιγώτερον
τρείς χιλιάδας στρατιωτών προς φύλαξιν αυτής. Τα περιφράγ
ματά της ήτον από χώμα (terrapieni) και αυτό κρημνισμένον
εις πολλά μέρη. Τα χανδάκιά της γεμισμένα, και, δια τα
ολίγα τρέχοντα νερά, δυνάμενα να περασθώσι και από ιπ
πείς και από πεζούς, και το χείριστον πάντων, στερημένη
όλως διόλου πολεμεφοδίων και κανονίων. Ταύτα όλα τον έ
καμνον να προειδή ότι και αυτός και ο στρατός του ευρίσκετο
εκτεθημένος εις μίαν άφευκτον θυσίαν.

Μή θέλων όμως να υπερβή τα όρια της στρατιωτικής
πειθαρχίας παρέστησε μόνον προς τον Καστελλάρον την κα
τάστασιν της πόλεως, εις ην τον είχε πέμψει. Τον έκα
μνε να παρατηρήση ότι ήτον αδύνατον να καταστήση ι
κανήν υπαρασπίσεως θέσιν τοιαύτην, ήτις δεν ήτον αξία το
σαύτης προσοχής, και ότι δια τους ρηθέντας λόγους δεν ε
πέμεινεν εις υπεράσπισιν αυτής και ο εχθρός, όταν επήγεν
εις δίωξίν του, αν και να είχεν εκεί συγκεντρωμένας τας
πολλάς του δυνάμεις. Τελευταίον τον έγραψεν ότι αυτός μεν
και οι Μακεδόνες του δεν φοβούνται δια τον άφευκτον κίν
δυνον, αλλ' επιθυμούν τουλάχιστον να έχουν τα αναγκαία
πολεμεφόδια.

Επίμων εις την ιδέαν του ο Καστελλάρος τον απεκρίθη
ότι ήτον ανάγκη να κρατήται υπό των όπλων του ή Γουα
στάλλα, ότι θέλει τον πέμψει πυροκόνιν και πάλας, και ότι
εις πάσαν του χρείαν θέλει έχει ετοίμους δυνάμεις δια να τον
βοηθήση.
Εις μάτην παρετήρει προς τον ρηθέντα Μαρκέζον ο παρά
του Χωραφά ειδοποιηθείς Γάγες ότι ευρίσκεται τωόντι εις
κίνδυνον ή φρουρά της Γουαστάλλης, και ότι πρέπει να λάβη
όλα τα αναγκαία μέτρα δια την ασφάλειάν της. Αυτός, δια
τας παρατηρήσεις του ρηθέντος αρχιστρατήγου, και δια την
είδησιν, ότι απέναντι της προειρημένης πόλεως ανεφάνησαν
τρεις χιλιάδες εχθροί έστειλε μόνον προς τον Χωραφάν δώδεκα

βαρέλια πυροκόνεως, τας αναγκαίας πάλας, και τον έταξεν
ότι θέλει τον πέμψει ακολούθως και ολίγα κανόνια υπόσχεσις,

497

ήτις δεν επραγματοποιήθη ποτέ. Ενώ δε το άτοπον πείσμα
του ρηθέντος Ισπανού μαρκέζου εξέθετεν, εκ του ενός μέ
ρους τον Κεφαλλήνιον Συνταγματάρχην εις τοιαύτην θέ
σιν, εκ του άλλου ή αδιαφορία και αι τρυφαί εις τας ο

ποίας είχον δοθή

οι

οπλαρχηγοί

των

Ισπανών και των

συμμάχων, επετάχυνον τον κίνδυνον αυτού και τον όλε

θρον όλων των κατακτήσεων, όπου είχον κάμει εις την
Λομβαρδίαν.
Η νεαρά ηλικία του πρίγγιπος Φιλίππου επαρθείσα από
τας νίκας του κατά του εχθρού τον επληροφόρει ότι έδύνατο
να εξοδεύη τας ημέρας του χειμώνος εις την πόλιν των Με
διολάνων, της οποίας ήτον κύριος, καταγινόμενος εις χορούς.
Η αρρενόφρων όμως Μαρία Θερησία εσκέπτετο περί της α
-

νακτήσεως των επαρχιών τας οποίας της είχον κυριεύσει οι
Τσπανοί και οι σύμμαχοι των εις την Λομβαρδίαν, και πώς
να βοηθήση τον καταπονούμενον σύμμαχόν της βασιλέα του
Πιδεμοντίου. Συμφωνήσασα λοιπόν ειρήνην με τον τρομερόν

εχθρόν της Φρειδερίκον Β'. και αδιαφορούσα περί του ψύχους
του χειμώνος, διέταξε να καταβή εις την Ιταλίαν αρκετός
στρατός, και ν' αυξηθή ταχέως το αυτόθι στρατόπεδόν της με
νέας δυνάμεις, επί κεφαλής του οποίου έπεμψε τον πρίγγιπα
Αιεχτεστέίον (Liechtestein) ανακαλέσασα τον Λουβκοουί
τιον (1). Η φήμη της ειρήνης ταύτης ετάραξεν ολίγον τους

εν Ιταλία Ισπανούς, αλλ' έμενον ακίνητοι μήν πιςεύοντες ότι
εις καιρόν χειμώνος ήθελαν κινηθή στρατιωτικαί δυνάμεις
από τα γερμανικά όρη καθ' όλον όμως τον Φεβρουάριον ήρ
χoντo νέα στρατεύματα αυστριακα εις την Λομβαρδίαν. Εν
τοσούτω ο Καστελλάρος μετέβη αυτοπροσώπως εις την πόλιν
Γουαστάλλαν δια να ιδή την κατάστασιν αυτής, ο δε Χω
ραφάς ωφεληθείς εκ της περιστάσεως απέδειξε προς αυτόν το
αδύνατον της υπερασπίσεώς της, και τον άφευκτον κίνδυνον
των στρατιωτών του. Αλλ' όλοι του οι λόγοι εστάθησαν μά

ταιοι, διότι ο μαρκέζος, είτε από ψευδή ιδέαν κινούμενος,
είτε από αλλον τινα δολερόν σκοπόν, δεν ηθέλησε να πεισθή
(1) Μουρατόρης αυτόθι έτος 1646. Τόμ. 1Ζ. σελ. 272 -73,
32
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να εγκαταλείψωσι την επικίνδυνον εκείνην θέσιν, ούτε να δώση
κάν τας αναγκαίας βοηθείας.
Η ύποπτος αύτη επιμονή του Καστελλάρου ήνάγκασε τον

κόμητα Γεώργιον να ζητήση την άδειαν ολίγου καιρού διά
να μεταβή εις Μεδιόλανα, όπου, θέλων να ελευθερωθή από
κάθε ενοχήν των ολεθρίων αποτελεσμάτων τα οποία εκείνος
επρόβλεπε, παρουσιασθείς εις τους ανωτέρους του παρέστησε τον
προφανή κίνδυνον των εν Γουαστάλλη βασιλικών όπλων. "Υποσχέθη ότι αυτός θέλει μένει μέχρι τέλους εις αυτήν πολεμών,
διεμαρτυρήθη όμως κατά των ατόπων μέτρων του μαρκέζου.
Η απόλυτος εξουσία την οποίαν ούτος είχε λάβει παρα της
Ελισάβετ εις την επαρχίαν του Φαρνεσίου οίκου υποχρέωσε,
τον Γάγες και τους λοιπούς, αν και έβλεπον την αλήθειαν

των λόγων του Χωραφά, να τον συμβουλεύσωσι να υποταχθή
εις την θέλησιν του Κας-ελλάρου. Αλλά μόλις επέστρεψεν εις
την πόλιν τον έγραψεν ο δουξ Λαξιοβίλιος τα ακόλουθα.
» Θέλει είσθαι πάντοτε ωφέλιμον και πρέπον ώστε η ευγε
σ νεία σας, εις οποιανδήποτε περίστασιν ήθέλετε κρίνει τί α
» ναγκαίον, να ζητήτε πρώτον έγγραφον διαταγήν παρά του
» μαρκέζου Καστελλάρου, διότι εις κάθε περίπτωσιν ωφελεί

» να έχετε αναχείρας τας διαταγάς και τας επικυρώσεις
» εγγράφους, και είναι καλόν να έχετε προ οφθαλμών τούτο
και πάντοτε (1) ».

Ενοχλημένος ο κόμης υπερβολικά διότι έβλεπεν ότι εν ά
τοπον πείσμα παρέδωκε το γενναίον τάγματου και αυτόν
εις τον κίνδυνον της αδοξίας ή εις θυσίαν ανωφελή, επροσ
βλήθη, δύω ημέρας μετά την επιστροφήν του εις την Γουα
στάλλαν, από δυνατον πυρετόν όστις τον ήνάγκασε να πέση
εις το κραββάτι, αλλά και εκείθεν εφρόντιζε να κατασκοπεύη
των εχθρών τα κινήματα, οίτινες επηύξανον καθ' ημέραν.

Πέμψας πιστόντινα εις Γόητον (Goito) ειδοποιήθη παρ αυτού
ακριβώς περί του αριθμού των νέων γερμανικών στρατευμά
των όπου είχον φθάσει έως εις την Μάντουαν. Μαθών προς
τούτοις ότι, εκείθεν του Πάδου, οι εχθροί ήσαν εις κίνησιν,

(1) "Ορα την ρηθείσαν διατριβ. σελ. 100.

Μ.99

ότι εις Βουργοφόρτιου, απέχον εννέα μίλλια εκ της Γουα
στάλλης, επεσκεύασαν τους δρόμους και έχουσιν έτοιμον την

τεχνικήν γέφυραν, και τελευταίον ότι ανεφάνη μάλιστα εις
τας όχθας του ποταμού εν σώμα ιππικού, έσυμπέρανεν ότι

είναι έτοιμος ή προσβολή της θέσεώς του. Ειδοποίησε λοιπόν
περί όλων τούτων τον μαρκέζον και τον παρέστησε ότι ήτον
ήδη ωφελιμώτερον, αντί να περιμείνωσι τον εχθρόν διηρημένοι

εις πολλάς θέσεις, να ενωθώσιν αι τρεις φρουραι, εκείνη δηλ.
της Πάρμας, του "Ρηγίου και της Γουαστάλλης, και υπά
γοντες εις απάντησιν των εναντίων να κατασκοπεύσωσι τας
θέσεις των. Και ούτω, ή θέλουσι κτυπήσει τον εχθρόν, εάν
τον εύρωσι κατώτερου, ή, αν το εναντίον, τοποθετούμενοι εις

την όχθην του ποταμού Λέντσα θέλουν εμποδίζει την πρόο
δόν του, και θέλουσιν εντοσούτω δώσει καιρόν εις τον στρατόν
του πρίγγιπος να ελθή εις βοήθειάν των.
Πόσον η ιδέα αύτη ήτον επωφελής, και οποίαν αλλαγήν
εις την όψιν του πολέμου ήθελεν επιφέρει η εκτέλεσις του
σχεδίου τούτου, θέλει το εννοήσει ο αναγνώστης, μανθάνων
ότι αι δυνάμεις, αι ουσαι υπό την διεύθυνσιν του Κα

στελλάρου, έσυμπσούντο εις δεκατρείς χιλιάδας στρατιωτών.
Με σώμα τοιούτον λοιπόν αυξηθεν με νέας βοηθείας σταλ

θείσας υπό του Γάγες, και έφωδιασμένον με όσα πυροβόλα
έδύνατο να λάβη εκ Πάρμης, ήθελε βέβαια βαστάξει ακίνη
τον ένα εχθρον, όστις ενικήθη πολλάκις εις τας προλαβούσας
μάχας, και ηναγκάσθη να εγκαταλείψη τοσαύτας πόλεις,
και να βαλθή μόνον εις αμυντικήν θέσιν.
Μακραν όμως από του να εννοήση ο μαρκέζος τας ωφε

λείας του σχεδίου, αυτός δεν απέδιδε κανεν βάρος εις την
αύξησιν και τας κινήσεις του εχθρού. Διο γράφων προς τον
Συνταγματάρχην Χωραφά ότι δεν έκρινεν αναγκαίον παντε
λώς να κατασκοπεύση τον εχθρόν διά των στρατιωτικών του

δυνάμεων τελειόνει με ταύτα και εγώ νομίζω πώς οι εχ
θροί προσπαθούν μάλλον να οχυρώ θώσι δια τον
φόβον της αδυναμίας των (1)».

(1) "Ορα εν τη ρηθείση διατριβή σελ. 104-105.
"
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Οι εχθροί εντοσούτω αυξηθέντες μεγάλως κατά τον αρι
θμόν ήρχισαν να εξαπλούνται εις διάφορα μέρη. Ο πόλεμος
ελάμβανεν ήδη όψιν πολλά διάφορον της παρελθούσης, και
οι πρότερον νικηταί (εννοήσαντες τα λάθη της αδιαφορίας εις
ήν είχον πέσει δια τας πολλας νίκας των), εφρόντιζον τώρα
πώς να υπερασπισθώσιν ασφαλέστερον.
Τας πέντε του Μαρτίου πρώτος ο βασιλεύς της Σαρδώ
εκτύπησεν έξαφνα με δέκα χιλιάδας στρατού την πόλιν "Ασταν (Αsti) εντός της οποίας ήσαν πέντε χιλιάδες Γάλλοι,
οίτινες μετά τριών ημερών αντίστασιν, παρεδόθησαν αιχμά
λωτοι (1). Εκ του άλλου μέρους προχωρήσαντες οι Αυστρι
ακoί εδώθεν του Πάδου και περάσαντες δέκα χιλιάδες από
αυτούς εκ των Πικηλείων (Picighetone) εκυρίευσαν το Κο
δόνιον, (Codogno) και διευθύνοντο εις Λόδι. Ο πρίγγιψ
Φίλιππος, όστις εντρυφών εις την πόλιν των Μεδιολλάνων

παρημέλησε να ελευθερώση την ακρόπολιν από τους εν αυτή
εχθρούς, ηναγκάσθη τότε να καταφύγη εις Παβίαν. Ενώ δε
επροχώρoυν θριαμβοφόρα τα αυστριακά όπλα και οι σύμμα
χοίτων εις το δυτικόν μέρος της Ιταλίας συνεκινούντο ταυ
τοχρόνως και τα όντα εις το ανατολικόν. "Οθεν τας 20 Μαρ
τίου ο στρατηγός κόμης δε Βρόουν (Βroun) ανεφάνη με εν

σώμα τριάκοντα χιλιάδων, διηρημένον εις τρεις τάξεις, εμ
προσθεν της Γουαστάλλης (2). Την κατάστασιν δε εις ην
ευρίσκετο τότε ο ημέτερος πολεμικός και η φρουράτου την
περιγράφει ο Μουρατόρης λέγων: » Εντός της πόλεως ταύτης
ο ευρίσκετο ως φρούραρχος ο Συνταγματάρχης του στρατοπέ
ο δoυ κόμης Χωραφάς, ανδρείος αξιωματικός του βασιλέως
» της Νεαπόλεως μετά του τάγματός του των Αλβανών συμ
» ποσούμενον σχεδόν εις χιλίους πεντακοσίους εκ των εκλεκ
σ, τoτέρων νεαπολιτών στρατιωτών, αλλά χωρίς καν ό ν ι α,
» και στερημένος και των άλλων πολεμ εφοδίων
ο καί

τροφών (3) ».

(1) Μσυρατόρης αυτόθι σελ. 273 και εφεξής.
(2) Διατριβή σελ. 105.
(3) Αυνόθι σελ. 277.

:
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Εκτός του ισχυροτάτου δικαίου της ανάγκης, το οποίον
αθωόνει τας παραβάσεις των δικαιοτέρων νόμων, διάφορα
παραδείγματα ήθελαν δικαιώσει τον Κεφαλλήνιον πολεμικόν,
εαν εις την προσέγγισιν του κινδύνου, παρέβαινε την άτοπον
διαταγήν του Καστελλάρου, και εάν, μόλις είδε τας πρώτας
τάξεις των πυλυαρίθμων εχθρών, εγκατέλειπε την επιβλαβή
θέσιν του και απετραβίζετο εις το στρατόπεδον της Πάρμας.
Αυτός εγνώριζεν ότι, από τον καιρόν του κατηδάφισμού τών
τειχων της Γουαστάλλης, συμβάντος τό, 1702,. οσοι στρατοι
-

-

-

β.

την έλαβον προς καιρόν, μόλις επλησίαζον οι εχθροί, την

εγκατέλειπον αμέσως δια το αφύλακτον αυτής. "Ηξευρεν ότι
δέκα χιλιάδες Γάλλοι κυριεύσαντες αυτήν τώ 1734, μολονότι
είχον σχηματίσει ολόγυρα κανονοστάσια και είχον άφθονα
τα αναγκαία του πολέμου, μόλις ήκουσαν ότι οι Αυστριακοί
διέβαινον τον Πάδον, αφήσαντες τας εν αυτή πολεμικάς α
ποσκευάς έφυγον (1). Δεν τον ελάνθανεν ότι, κατά το αυτό
έτος μετ' ολίγον, παρεδόθη αιχμάλωτον εις τον Γαλλοσαρδι

κόν στρατόν χωρίς πόλεμον, το εν αυτή ευρεθέν αυστριακόν
ταγμα Κουλεμβακ (Culembah) συγκείμενον από 1200 πε
ζούς και ιππείς (2). "Ηθελε, τέλος πάντων τον δικαιώσει ή
πράξις του κόμητος Βοζέλλου, όστις παρακούσας τας διατα

γας του μαρκέζου απετραβίχθη από το Ρήγιον, αφού έμαθε
την πλησίασιν των εχθρών.
Αλλ' ο Έλλην Χωραφάς, ούτε από το επικίνδυνον της θέ
σεώς του, ούτε από τα ρηθέντα παραδείγματα, ούτε από την
παντελή στέρησιν των μέσων, παρεκινίθη να παρέβη τον νό
μον της στρατιωτικής πειθαρχίας. Ειδοποίησε τον Γάγες και
τον Καστελλάρον περί της ανάγκης εις ην ευρίσκετο, και
έπειτα ήτοιμάσθη να υπερασπίση την πόλιν μέχρι τέλους.
Τότε μόνον εξυπνήσας ο νοθρός μαρκέζος εννόησε την α
τοπίαν της πράξεως του, και προσπαθήσας να διορθώση το
σφάλμα του έπεμψε δια του υπασπιστού του προς τον ημέτερον

(1) Μουρατόρης αυτόθι, έτος 1734. σελ. 8 - 9 Εν τη ρηθείση δια
τριβή. Σελ. 116.

(2) Μουρ, αυτόθι σελ. 15. Διατρ. Σελ. 116.
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πολεμικόν τας 9 ώρας της νυκτός των 12 Μαρτίου την εξής
επιστολήν και Ταύτην την στιγμήν αναβαίνω εις τον ίππον
» και τιθέμενος επί κεφαλής οκτώ αποσπασμάτων, και τεσσά
» ρων λόχων του πυροβολικού διευθύνομαι εις Βέρκελλον, όπου
και περιμένω τας ειδήσεις σας. Σας ειδοποιώ δε ότι, εάν και
» ή ευγενεία σας το εκρίνετε, να κτυπήσετε αύριον, μίαν ωραν

» να ξημερώση, τα τάγματα των εχθρών όπου εφάνη"
» είναι βέβαιον ότι θέλετε τους βάλλει εις αταξίαν ». Αλλ' έν
τοσούτω ή πόλις εκλείσθη στενα υπό των εχθρών, και ο υ
πασπιστής του μαρκέζου Φραγκίσκος Τεζέιρος ηναγκάσθη κάι
αυτός να υποκύψη εις την τύχην των πολιορκηθέντων. ο
Χωραφάς έβλεπεν ότι εις τόσον δεινας περιστάσεις ο Καστέλ
λάρος τον ζητεί τα αδύνατα και ατοπώτερα των πρώτων,
διότι όχι μόνον ήτον εκ των αδυνάτων μία δύναμις τόσον
μικρά και στερημένη πυροβολικού και όλων των μέσων του

πολέμου να βάλη εις αταξίαν ένα στρατόν τριάκοντα

χιλιά

δων ήτον
με ιππικόν,
με βόμβας ήκαιζητουμένη
με κάθε προσπάθεια,
είδος πυροβόλ"",
ολλ'
και επιβλαβεστάτη
διότι
έκαμνε γνωστήν την έλλειψιν προς τους εχθρούς,

Με όλα

ταύτα, άν, και ευρίσκετο εις την κλίνην υπό της θέρμης,

αισθανόμενος
και αυτός
οι Μακεδόνες
του την φυσική"
εκείνην καταφρόνησιν
τωνκαικινδύνων,
ήτις χαρακτηρίζει
τους
Ε"λληνας, έβαλεν εις πράξιν την διαταγήν, και καθ' όλην

εκείνην την ημέραν των 22 επρόσβαλλε τους προσεγγίσαντας
εις
την πόλιν οιεχθρούς
με ακατάπαυστον
τουφεκισμόν.
νοχωρηθέντες
πολιορκηται
από το παντοτεινόν
πυρ καιΣτ";
τό
γενναίον της αντιστάσεως των πολιορκουμένων ηναγκάσθησαν
μεν περί το εσπέρας να τραβιχθώσι, μή ακούσαντες όμως,
καθ' όλον το διάστημα της ημέρας, εκπυρσοκρότησιν κανο
νίων εκ της φρουράς της Γουαστάλλης εγνώρισαν την στέρη

σιν, και δια τούτο απεμακρύνθησαν μόνον, όσον δεν έφθανε
ή βολή τουφεκίου.

-

Την ακόλουθον νύκτα οι εχθροί εσχημάτισαν δύω κανονο
στάσια δεκαέξη κανονίων εις τας δύω ελεϊνάς θύρας της

πόλεως αι οποίαι, μετά την καταδάφησιν των τειχών, υπήρ
χον μόνον δια το φαινόμενον, και στήσαντες δύω βομβοπυ

ροβόλα πολλά πλησίον, επερίμενoν, ή να παραδοθώσιν οι πο
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λιορκούμενοι, ή ν' αρχίσωσιν αυτοί την αποτέφρωσιν της πό
λεως και την έφοδον αυτής. Ατρόμητος εθεωρει ο ημέτερος
πολεμικός τον επικείμενον κίνδυνον, και ελπίζων ότι ο μαρ
κέζος μανθάνων των αριθμόν των πολιορκούντων εχθρών θέλει
διορθώσει το μέγα του λάθος ελθών κατά την υποσχεσίν του
με ανάλογον δύναμιν, εσκέπτετο μάλλον πώς εξερχόμενος
και αυτός τότε να ανανεώση την προτέραν φήμην του τάγ
ματός του. Η πείρα όμως τον εβεβαίωσε μετ' ολίγον ότι αι
προς τον Καστελλάρον ελπίδες του ήσαν μάταιαι. Αυτός δεν
οδήγησε μεθ' εαυτού ειμή τρείς χιλιάδας στρατιωτών και ε
προχώρησεν έως το Βέρκελλον, όπερ απέχει 8 μίλλια της
Γουαστάλλης. Πέμψας δε την μίαν ώραν της νυκτός εις την
γέφυραν του Βακανέλλου, απέχουσαν εν μίλλιον, τον Συνταγ
ματάρχην Λαβέγαν (La - Vega) με μόνον το ιππικόν τάγ
ματου και τον μοίραρχον Ρεδίγον (Reding) με μίαν μοίραν
πεζών

έγραψε προς

τον

Χωραφάν τα εξής

2, Ταύτην

την

στιγμην, εις ην ειναι μια ωρα και εντεταρτον της νυκτος,

•, με ειδοποιεί ο κόμης Βοζέλλος ότι σήμερον τας 22 ώρας
σ απετραβίζετο από το Ρήγιον εναντίον της διαταγής όπου

» χθες τον είχα πέμψει να μην αποτραβιχθή, δια να με
σ δώση τον αναγκαίον καιρόν να ειδοποιήσω και την ευγε
σ, νείαν σας. Τώρα είμεθα αφύλακτοι απ' εκείνο το μέρος, και
» είναι χρεία ν' αποφασίσετε ήδη και η ευγενεία σας ν' απο
» τραβιχθήτε με κάθε θυσίαν από την θέσιν σας αμέσως
και μετα την παραλαβήν της παρούσης μου, της οποίας από
σ κρισιν περιμένω δια του επιφέροντος (1) και.
Εγνώρισεν ο ημέτερος Συνταγματάρχης το ανεκπλήρωτον
της νέας ταύτης διαταγής δοθείσης τόσον πάρωρα, και ότι
με τόσον ολίγας δυνάμεις και στερημένος των μέσων δεν ε
δύνατο να κατορθώση ελευθέραν διάβασιν μεταξύ ενός στρα
τεύματος το οποίον όχι μόνον τον είχε πολιορκημένον στε
νώτατα αλλά και έκλεισε με κανόνια τον μόνον δρόμον όπου
οδήγει εις την Πάρμαν και εκυρίευε με πολιαρίθμους στρα
τιώτας τας περί την όδον οικίας, Μή θέλων όμως να φανή

(1) Ορα διατρ. σελ. 108.
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εις ουδέν παραβάτης των διαταγών του ανωτέρου ή να υπο
ληφθή δειλός, αφού έδιπλασίασε τας φυλακας των δύω θυρών
και των προμαχόνων και (δια να μην αψυχήσωσιν) έβεβαίωσε
τους φύλακας ότι η έξοδός του απέβλεπε μόνον εις το να ευ
κολύνη την αποστολήν ενός ταχυδρόμου, εξήλθε με τον μι
κρόν του στρατον προπορευόμενος αυτός ο ίδιος. Αλλά μόλις
επλησίασεν εις τους εχθρούς επροσβλήθη παρ αυτών με πυρ
ακατάπαυστον, κατά του οποίου αντιτείνων ήρωϊκώς επροσ
πάθει επιμόνως να σχηματίση διάβασιν μεταξύ των πολε

μίων. Προχωρών δε εις την ανισόρροπον ταύτην μάχην εις
ανοικτήν πεδιάδα, ενώ έβλεπε το μάταιον των αγώνων του,
ανανοήθη προς τούτοις ότι οι εχθροί ωφελούμενοι από τον
μεγάλον αριθμόν των εσχημάτισαν αριστερόθεν εν σώμα, το
οποίον διευθύνετο να εμβη μεταξύ αυτού και της πόλεως δια
να του εμποδίση την οπισθοδρόμησιν. Μη καταδεχθείς δε να
πέση εις τας χείρας των πολεμίων αγενώς, ή να θυσιάση
τον αγαπητόν του στρατον, διέταξε την εξακολούθησιν της
μάχης θερμοτέραν, έπειτα δε λαβων δύο λόχους Μακεδόνων
εφώρμησεν αιφνηδίως εις δύο οικίας της οδού και φονεύσας,
όσους δεν επρόφθασαν να φύγωσιν, εχθρούς, έπιασε τας θέ
σεις εκείνας εκ των οποίων εδυνήθη με άπαυστον πυρ να
εμποδίση την πρόοδον του αριστερόθεν έρχομένου σώματος
των εχθρών.
Το τολμηρόν τούτο κατόρθωμα ηνάγκασε τους εναντίους
ν' αποτραβιχθώσιν αφίνοντες προς αυτών ελευθέραν την οπι
σθοδρόμησιν, και ούτω επανέστρεψεν όλος ο στρατός του εις
-

την πόλιν αβλαβής από την επικίνδυνον εκείνην έξοδον, εις

ήν μόνον επληγώθησαν ολίγοι τινές. Δυνηθείς την αυτήν

νύκτα, ν' αποκριθή προς τον μαρκέζον, ετελείoνε την περιγρα
φήν της ατελεσφορήτου προσπαθείας του επιλέγων: » ότι ήδη
ο δεν ήτoν άλλη θεραπεία, ειμή το να υπάγη εκείνος προς
» βοήθειάν του με όλας τας περί αυτόν δυνάμεις. Αλλέως δεν
και τον έμενεν άλλη απόφασις, παρά το να διατηρήση την θέ
» σιν του μέχρι της παντελούς φθοράς του τάγματός του και
και της ιδίας του ζωής, χωρίς ωφέλειαν προς την βασιλικήν

» υπουργίαν ή να παραδοθή όσον ήτον δυνατόν καταλληλο
ο τέρως και ότι δια την τυφλήν υποταγήν τήν οποίαν έδειξε
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» πάντοτε εις όλας του τος διαταγάς, δεν ήτον πρέπον να

και εγκαταλειφθή αβοήθητος (1) ».
Εις ταύτα απεκρίθη αμέσως ο Καστελλάρος, αλλ' εκ των
εξής λόγων του Μουρατόρη πληροφορούμεθα ότι δεν ήτον πλέον
καιρός να διορθώση το επιβλαβές σφάλματου και ότι η βοή
θεια την οποίαν εστoχάσθη να δώση προς τον κινδυνεύοντα
Χωραφά ήτον ουτιδαμινή ως προς τον αριθμόν των πολιορ
κητών. » Ο Καστελλάρος ύπήγεν εν τοσούτω με τρείς χι

και λιάδας στρατού να τοποθετηθή εις την γέφυραν του Σορ
» βόλου, δια να ευκολύνη τον υποτιθέμενον αποτραβισμόν
» του Χωραφά, ολίγον όμως έμεινεν εκεί, διότι το δυνα
» τον σώμα, το οποίον έπεμψεν εις την γέφυραν του Βα
και κανέλλου, κτυπηθεν έξαφνα από τον Ούγκρον στρατηγόν
» Ναδάστην ηναγκάσθη να επιστρέψη κακώς έχον εις Πάρ
μαν, αφίνον όπισθέν του πολλούς νεκρούς και αιχμαλώ
σ τους (2) ».

Εγκαταλειφθείς λοιπόν ο Κεφαλλήνιος πολεμικός όμου με
τον γενναίον του στρατον χωρίς ελπίδα βοηθείας και χωρίς
μέσα του πολέμου εις την διάκρισιν των πολιορκητών έπερί
μενε την άφευκτον θυσίαν του. Οι εχθροί, κατά τον αυτόν
ιστορικόν, μετά την καταστροφήν της απος-αλείσης μικράς βοη
θείας έστησαν αμέσως κατά της πόλεως διάφορα μεγάλα κανό
νια και βόμβας, και ετοιμάσαντες την έφοδόν της από διάφορα
ρ'

γ.

W

"

*

9

ρ.

w

"

ι

μέρη ήρχισαν τον κανονονοβολισμόν. Αλλ' ο στρατηγός Ρόθ,

όστις, υπό τας διαταγάς του κόμητος Βρόουν, διεύθυνε την
πολιορκίαν, μη θέλων να φέρη την εν αυτή φρουραν εις το
έσχατον της απελπησίας, την επροσκάλεσεν εις συνθήκας. Ο
κόμης Χωραφάς τότε έκαμε σημείον ανακωχής έκρινεν όμως

αναγκαίον να συνάξη ευθύς, συμβούλιον πολεμικόν περί του
πρακτέου. Επειδή σε η γνωμη όλων των αξιωματικών εν
γένει ήτον να ωφεληθώσιν από την ανέλπιστον ταύτην πρό
τασιν του εχθρού υπένδωσε και αυτός, διά την μεγάλην α
νάγκην εις ην έβλεπεν ότι ευρίσκοντο. Αι συνθήκαι της πα
γ.

(1) "Ορα διατρ. σελ. 108.

(2) "Ορα αυτόθι έτος 1746, σελ. 278.
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ραδόσεως τας οποίας επέτυχε παρά του ρηθέντος στρατηγού
είναι τόσον έντιμοι, ώστε δεν δύνανται ν' αποδοθώσιν ειμή
εις την άγνοιαν των εχθρών περί της μεγάλης ελλείψεως και
της αθλίας καταστάσεως εις ην ευρίσκετο η φρουρά και η
πόλις, εις το γενναίον της αντιστάσεως την οποίαν έκαμεν
καθ' όλον το διάστημα της πολιορκίας, και εις την ηρωϊκήν

ανδρείαν όπου έδειξαν οι πολιορκούμενοι όταν έκαμαν την
έξοδον .

-

Εσυμφωνηθη μεταξύ των άλλων: ότι, αφού παραδοθή ή
πόλις και τα εν αυτή πελεμεφόδια εις τους πολιορκητας, οι
μεν αξιωματικοί της φρουράς να είναι όλοι ελεύθεροι να υ
πάγουν, όπου έκαστος βούλεται λαμβάνων ακολύτως τα όπλα
του, το πράγματου, και τους δούλους του φέροντας μεθ' εαυτών
και τα ίδιά των κτήματα. Ο δε στρατός έχων ελευθέρως τα
εαυτού και διευθυνόμενος από δύο λοχαγούς του να μένη αιχ
μάλωτος εις μίαν πόλιν, έως ότου να αλλαχθή με άλλον ι
σάριθμον εκ των αιχμαλωτισθέντων Αυστριακών (1).
Εξεπλάγη ο Βάρων Μεδμυιάνσκης (Μedmyanschis) Ο
πλαρχηγός, του τάγματος Φοργάτζ (Forgρια) και εφοβήθη
μήπως τον γίνεται καμμία απάτη, όταν, ελθών να παραλάβη,
κατά τας συνθήκας, την πόλιν και τα εν αυτή πολεμεφόδια,
εύρε τοιαύτην έλλειψιν. Βεβαιωθείς όμως παρα του Συνταγ

ματάρχου Χωραφά ότι αύτη ήτον πραγματικώς η κατάστα
σις εις ην ευρίσκετο, εσεβάσθη μεγάλως την γενναιοψυχίαν
αυτού και της φρουράς του, θέλων δε να προασφαλίση και
τον ίδιον εαυτόν του ως προς τους ανωτέρους του έδωκε την
ακόλουθον απόδειξαν της παραλαβής.
ο Ομολογώ ότι εις την γινομένην μοι παράδοσιν της πό
•, λεως ταύτης δεν εύρον ούτε πυροβολικόν, ούτε βόμβας, ούτε
•, άλλα εργαλεία του πολέμου, ειμή μόνον τέσσαρα βαρέλια
•, πυροκόνεως, τέσσαρα κιβώτια σφαιρών, και εν βαρέλιον
ο χαρτοθηκών (carιocci), και ότι εις ταύτα μόνον συνίσταντο
ο τα πολεμεφόδιά της. Τα πολεμηστήριά της είναι απλώς από
ο χώμα, και η πόλις ατείχιστος. Ταύτης δε ούσης της κα

(1) Αυτόθι σελ. 115 - 16.
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ιο θαράς αληθείας πιστοποιώ περί αυτής, επί της τιμιότη
νοτός μου. κτλ.
-

εν Γουαστάλλη 28 Μαρτίου 1746. κτλ.

Πολλάκις ή ακολουθούσα ήττα μετά την ακριβή εκτέλεσιν
των χρεών είναι επίσης ένδοξος και γεννά τους αυτούς ε
παίνους οποίους διεγείρει ο θρίαμβος. Δια τούτο ο τοσούτον
φημισθείς, δια τας προλαβούσας νίκας του Κεφαλλήνιος πο
λεμικός και τα τάγματου, δεν έλαβεν ολιγώτερα τα εγκώμια

παραδοθείς τόσον εντίμως εις τους νικητάς του αφού είχεν
ήδη εξοδεύσει όλα του τα μέσα εις γενναίαν αντίστασιν. Η
εφημερίς της Ολανδίας ο Ερμής, και ο ιστορικός Ροδoτας
εκθειάζουσι την γεννανοψυχίαν τήν οποίαν έδειξεν εις την
υπεράσπισιν της πόλεως και τα δείγματα της ανδρείας όπου
έδωκεν εις την έξοδόν της ή φρουρά της Γουαστάλλης (1).
Και αυτοί, τέλος πάντων οι ίδιοι νικηταί δεν έδυνήθησαν

να κρύψωσι την εντύπωσιν όπου προς αυτούς επροξένησεν ή
αξία των πολιορκηθέντων. Διο ο στρατηγός Ρόθιος υπάγων
ευθύς, μετά την παράδοσιν της πόλεως, εις επίσκεψιν του Συν
ταγματάρχου Χωραφά εξέφρασε προς αυτόν ενώπιον πολλών
αξιωματικών αισθήματα σεβασμού και πολλας επευφημίας
δια την πολεμικήν αξίαν του.

Δεν προξενεί δε ολιγωτέραν προς τον Χωραφάν και τους
Μακεδόνας του ή απολογία του ιδίου τούτου στρατηγού την
οποίαν έκαμε προς τους ανωτέρους του δια τας μετ' αυτών
συνθήκας. Διότι μεμφθείς υπ' εκείνων ότι υπένδoσεν εις συμ
φωνίας τοιαύτας, ενώ η κατάστασις των πολιορκουμένων α
παιτούσε να παραδοθώσιν εις την διάκρισιν των εχθρών,
απεκρίθη ότι αυτός εφέρθη τοιουτοτρόπως επειδή παρετήρη
ο σεν, ότι οι πολιορκούμενοι υπερασπίσθησαν έως εις εκείνον
ι» τον βαθμόν καθ' όν υποχρεούται η τιμιότης της Στρατη
ο γίας, της οποίας αυτός ενόμιζεν ότι ήθελε παραβιάσει τους

ο νόμους, και ήθελε βλάψει την ωφέλειαν της αυτοκρατορίσ
(1) Διατριβ. σελ. 116.
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το σης του, εάν επέμενε να φέρη εις την απελπησίαν μίαν
ο φρουραν, ήτις, αποφασίσασα να υπερασπισθή μέχρι τέ
•, λους, ήθελεν αποφασίσει ενταυτώ και να θυσιασθή με τό

ο ξίφος εις τας χείρας, και να πωλήση ακριβά την ζωήν
ο της. (1) ο.

Περισσότερον δε πάντων επευφήμησε την διαγωγήν του
πολεμικού μας ο βασιλεύς Κάρολος, κατά διαταγήν του ό
ποίου ο υπουργός του πολέμου μαρκέζος δε Σάλας, δια τριών
επιστολών σωζομένων εις την περί του μακεδονικού τάγμα
τος διατριβήν (2), ειδοποιεί αυτόν ότι η Α. Μ. πληροφορη

θείσα περί των γενομένων εν Γουαστάλλη, ενώ λυπείται δια
το συμβάν, θεωρεί το φερσιμόν του οικεί ο ν της τιμής,
της αγχινοίας και του ζήλου τα οποία έδειξε
παντοτε δια την βασιλική ν δούλευσιν κ α ι δ ι α
την δόξαν των όπλων του (3).

Επίσης ετίμησαν την αξίαν του και οι κάτοικοι της Γου
αστάλλης, οίτινες, μολονότι παρεδόθησαν εις την εξουσίαν
των Αυστριακών δεν εσυστάλθησαν να προσφέρωσι προς τον

Χωραφαν ως δώρον ένα έξοχον ίππον με πολύτιμα στολίσ
ματα ως δείγμα της ευγνωμοσύνης των δια την ευταξίαν εις
ήν είχε τον στρατόν του εν καιρώ πολέμου, και δια τον πα
τρικόν τρόπον με τον οποίον εκυβέρνησε την πόλιν των εις

τον καιρόν της αυτόθι διαμονής του. Ευχάριστος ο κόμης
εξέφρασε προς αυτούς ζωηρώς την υποχρέωσίν του, απεποιήθη
όμως να δεχθή το δώρον ειπων: ότι οι Νεαπολοισπανοί Κυ
βερνήται δεν απαιτούσιν αμοιβας από τους λαούς τους αφο
σιωμένους εις την αγάπην των βασιλέων των (4).

"Ολα όμως ταύτα, ενώ επληροφόρουν

αυτόν

και

τάγμα

τό

του ότι ανεγνωρίζετο παρά πάντων η στρατιωτική των αξία

και η ακριβής των χρεών των εκπλήρωσις, δεν έδύναντο
να παύσουν την κατα του Καστελλάρου αγανακτησίν των,

(1) Αυτόθι σελ. 123.
(2) "Ορα σελ. 119 - 120 - 121 -

122.

:

(3) Αυτοθι σελ. 124.

(4) Τόμος ΙΖ', έτος 1746. σελ. 278.

--
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κατά του οποίου, ως αναφέρει ο Μουρατόρης, εξέφραζoν πάν
τοτε μεγάλα παράπονα, ότι τους παρέδωκεν εις θυσίαν (1).
Είναι δε αξιοπαρατήρητον ότι και ο ίδιος εκείνος ώμολόγει
την άδικoν εγκατάλειψιν του ενδόξου μακεδονικού τάγματος,

διότι προφασιζόμενος έλεγεν : ότι αληθώς έθυσιάσθη το τάγμα
τούτο, αλλ' όχι παρ αυτού (2).
Αλλ' εκείνο το οποίον κατελύπησε τον ημέτερον πολεμικόν

ήτον εν φαινόμενον αντιβαίνον εις τας αρχάς του δικαίου
της πολεμικής και της τιμιότητος. Διότι ενώ εκτελέσθησαν
καθ' όλα αι συνθήκαι προς την εξαγοραν του τάγματος και
εδόθησαν εις τους λοιπούς αξιωματικούς ελεύθερα διαβατήρια,

προς

τον

Συνταγματάρχην Χωραφαν εδόθη, παρ ελπίδα,

επί

ρητή διαταγή να μεταβή εις Γερμανίαν. Αλλ' ως θέλομεν
είπεί η δυνας-εία αύτη προήλθεν από αυθαίρετον κατάχρησιν
του υπουργού του πολέμου και του αρχιστρατήγου Λιεχτες-έην
χωρίς να γνωρίζη τίποτε ή γενναιόφρων αυτοκρατόρισσα
Μαρία Θηρεσία ήτις, ως ρηθήσεται, έκαμε, μετά ταύτα, την
απαιτουμένην διόρθωσιν. "Εκθαμβος ο κόμης δια την τοι

αύτην παραβίασιν των συνθηκών διεμαρτυρήθη ευθύς προς
τον στρατηγόν Παλλαβικίνην κυβερνήτην της Μάντουας, προς
τον κόμητα Χρις-ιάνην πληρεξούσιον των εν Λομβαρδία αυ
στριακών και σαρδικών επαρχιών, και προς τον πρίγγιπα
Λιεχτεστέην (Liechtestein) γενικόν αρχιστράτηγον των εν
Τταλία αυστριακών δυνάμεων. "Ολα όμως τα δίκαια παρά
πονά του υπήρξαν μάταια, επειδή μόλις ανέλαβεν από την

συχνάκις προσβάλουσαν αυτόν προτέραν θέρμην, οδηγήθη
ύφ ενός Αυστριακού αξιωματικού εις το γενικό στρατόπεδον,
Τ: Ου)

όπου υποδεχθείς φιλικώς υπό του μαρκέζου Βόττα (επέχοντος

τον τόπον του ασθενούντος πρίγγιπος) ήκουσε παρ αυτού, ότι,
κατά τας εκ Βιέννης διαταγας, πρέπει να μεταβή εις Ροβε
ρέδον. Υπένδoσεν εις την βίαν, αλλά διετήρει πάντοτε την
οικίαν γενναιοφροσύνην, Διαβαίνων εκ του βενετικού κράτους
συνοδευμένος μόνον από ένα αξιωματικόν Αυστριακόν και έ
--

(1) Αυτόθι.

2) Διατριβ. σελ. 125.
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χων μεθ' εαυτού τους υπηρέτας του συνεβουλεύετο ο Χωραφάς
υπό πολλών φίλων του, να μείνη εκεί, αλλ' αυτός μή καταδε
χόμενος να νομισθή ότι έφυγε δια έγκλημά τι εξηκολού
θησε την οδοιπορίαύ του έως ότου έφθασεν εις τον ρηθέντα
τόπον. Κυριευμένος από δικαίαν αγανάκτησιν δια την προς
αυτόν δυναστείαν, έκαμεν εκεί μίαν απάντησιν των προφα
σεων του Λιεχτεστέην, πλήρη φρονίμου ελευθεροστομίας και
αφοβίας.

Ο καρπός όμως της απαντήσεως ταύτης ήτον ότι, μετά
δέκα ημέρας, διετάχθη ο Κυβερνήτης του Ροβερέδου να ο
δηγήση αυτοπροσώπως τον κόμητα Χωραφαν εις την Αινιπους,
ή Ινσπρούκιον (Ιnsprouch) μητρόπολιν της Τίρολις. Με λύ
πην του ήκουσεν ο Κάρολος την προς τον Συνταγματάρχην

Χωραφάν γινομένην παραβίασιν των συνθηκών, και με αλ
λεπαλλήλους επιστολάς διέταττε τον μαρκέζον δε Λαμίνα αρ

χιστράτηγον των εν Ιταλία Ισπανικών δυνάμεων, και τον
κομητα Φινοκέτην Πρέσβυν των δύω Συκελιών εν Αγη (Αja)

να ζητήσωσιν, ο μεν υπό του Αυστριακού αρχιστρατήγου, ο
δε εκ του υπουργείου της Βιέννης την κατά τας συνθήκας έ:
λευθέρωσιν του Χωραφά (1). Διο μετ' ολίγον επρόσταξεν ή
αυστριακή αυλή τον Κυβερνήτην του Ινσπρουκίου να δώση
προς αυτόν την ελευθερίαν του, με υποχρέωσιν όμως του ιδίου

να υπάγη εις Βενετίαν ώς εις τόπον ουδέτερον, και όπου
μένων να παρουσιάζηται οσάκις και όπου ήθελε κραχθή. Με
αγανάκτησιν απέβαλεν ο Κεφαλλήνιος πολεμικός και ταύτην

την πρότασιν διαμαρτυρηθείς εκ νέου δια ζώσης φωνής κατά
των τοιούτων περιορισμών. Διαταχθείς δε να εκθέση εγγράφως
προς το αυλικόν συμβούλιον τα ίδια του παράπονα έγραψε
πάλιν με την αυτήν ελευθεροστομίαν.

Διάφοροι μήνες παρήλθον χωρίς να λάβη ουδεμίαν από
κρισιν παρά του συμβουλίου του πολέμου, εύρων όμως μέσον
αρμόδιον ανέφερε προς την γενναιόφρονα αυτοκρατόρισσαν
Μαρίαν Θηρεσίαν τα πάντα, ήτις βεβαιωθείσα περί της προς

αυτόν γενομένης αδίκου καταδρομής διέταξεν αμέσως την ε
(1) "Ορα διατριβής σελ. 136, και τας εν αυτή βασιλικας επιστολας .
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λευθερίαν του απεριόριστον και σύμφωνον με τας γινομένας
συνθήκας. "Οθεν τη 21 Οκτωβρίου των 1747 ανεχώρησεν
ο Χωραφάς από το Ινσπρούκιον φέρων εντυπωμένας εις την
καρδίαν του τας προς αυτόν περιποιήσεις των ευγενών της
μητροπόλεως εκείνης, καθ' όλον το διάστημα της εκείσε δια
μονής του, και τας φανερας αποδείξεις της αγανακτήσεως ό
λων δια την αυθαίρετον δυναστείαν εναντίον ανδρός προς όν
αυτοί είχον συλλάβει υψηλήν υπόληψιν δια την φήμην της
αποδειχθείσης ανδρείας του και δια τα φυσικά του προτε
ρηματα.

Φθάσας εις Νεάπολιν και παρουσιασθείς προς τον Κάρολον

έλαβε παρ αυτού φιλικας δεξιώσεις, τον εβεβαίωσε και δια
ζώσης φωνής ή αυτού Μεγαλειοτης περί της ευαρεστήσεώς του
ως προς την στρατιωτικήν του διαγωγήν και τον ζήλον του
δια την δόξαν των βασιλικών όπλων, και τον διέταξε να
φροντίση αμέσως δια την αναπλήρωσιν και ευκοσμίαν του
μακεδονικού τάγματός του. Είναι δε εύκολον να συμπεράνη
τις με πόσην πατρικήν αφιέρωσιν εδόθη ευθύς ο Χωραφάς
εις την τελειοποίησιν του ελλείποντος αριθμού και εις την

λαμπρότητα του ελληνικού σώματος. Και

τωόντι, με: ολίγον,
το φημισθεν τάγμα του ανεφάνη εις τας στρατιωτικας παρα

τάξεις με την προτέραν ευκοσμίαν του και διεκρίθη πάντοτε
εις πάσαν βασιλικήν υπηρεσίαν.
Η αναχώρησις του Καρόλου από το βασίλειον της Νεα
πόλεως, δια να αναβή εις τον θρόνον της Ισπανίας, και ο
προσδιορισμός του ανηλίκου υιού του Φερδινάνδου εις αυτό,
έφερε, φυσικώ τω λόγω πολλας τροποποιήσεις. Η υπόληψις
όμως του Κεφαλληνος Συνταγματάρχου στηριζομένη επάνω
εις πραγματικά γινόμενα έμεινεν αμετάβλητος, διότι, και η
αντιβασιλική κυβέρνησις τον ετίμα ως ο Κάρολος. Το ελλη
νικόν τάγμα επέμπετο παρά της αντιβασιλείας εις διαφόρους
στρατιωτικάς επιχειρήσεις εις τας οποίας πάντοτε και αυτό
και ο οπλαρχηγός του Χωραφάς διέπρεψαν. Και εν συντόμω
εις τοσαύτην υπόληψιν επροβίβασεν αυτό ο ένδοξος συμπολί
της μας ώστε, μόλις ο Φερδινάνδος κατασταθεις νόμιμος

ανέλαβε την διεύθυνσιν του βασιλείου του διέταξε τον κόμητα
Γεώργιον να συστήση και έτερον ελληνικόν τάγμα με τας
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αυτας συνθηκας τας οποιας ειχε καμει περι του πρωτου με

τον πατέρα του Κάρολον (1),
Καιόμενος ο Συνταγματάρχης Χωραφάς από τον έρωτα

της δόξης του ελληνικού ονόματος και ων ζηλωτής θερμός
δια την δούλευσιν του βασιλέως του δεν εφείσθη ούτε εξόδων,
ούτε κόπου εις την συλλογήν και μόρφωσιν του νέου μακε
δονικού τάγματος. Τοσαύτη δε ήτoν ή προς την τακτικήν του
πρόοδον αφιέρωσις αυτού, ώστε, εις ολίγον καιρου διάστημα,
τα δύο ελληνικά τάγματα εν καιρώ των πολεμικών ασκή
σεων ετίμουν εις τα όμματα των ξένων τα όπλα του βασι
λέως των δύο Σικελιών, δια την αναφαινομένην εμπειρίαν
των και το ευκίνητoν αυτών (2).
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Η πρόοδος όμως της υπολήψεως του Συνταγματάρχου

Χωραφά, και η φημιζομένη των μακεδονικών ταγμάτων α
ξία δεν έμειναν πάλιν ανενόχλητοι από τα βέλη του φθόνου.
Επειδή ο επί της ερεύνης των στρατιωτικών του κράτους δυ
νάμεων προσδιορισθείς Εφορος, ωφελούμενος από την νεανικήν
απειρίαν του βασιλεύοντος Φερδινάνδου απεφάσισε να κατε
τρέξη τα δύο ελληνικά τάγματα και νά προσπαθήση την

διάλυσίν των Οθεν με αξιοκατάκριτον ραδιουργίαν εκήρυξε,
προ της εξετάσεως αυτών, ότι: όσοι των στρατιωτών ομολο
γήσουσιν εκουσίως πως δεν είναι γνήσιοι Μακεδόνες θέλουσι
λάβει εν δώρον χρηματικόν, και, συγχωρούμενοι δια την
απάτην οπού έκαμαν καταγραφθέντες ως τοιούτοι, θέλουν α
ποσταλή εις τας ιδίας αυτών πατρίδας λαμβάνοντες και τα
απαιτούμενα του ταξιδίου έξοδα. Μετά ταύτα ηγωνίσθη ν' α
ποδείξη τους εις αυτά 'Ιλιριους στρατιώτας ως μη περιλαμ
βανομένους εις τας συνθήκας και ούτε άφησεν είδος σκευο
ρίας δια να κατορθώση την διάλυσιν, ή την νέκρωσιν του
ελληνικού 'κείνου σώματος, όλαι όμως αι κατ' αυτού επιβουλαί

απέβησαν μάταιαι. Η φρόνησις και η δύναμις του κόμητος
Χωραφά υπεράσπισεν από όλας ταύτας τας ενέδρας τον στρα
τόν του. Αυτός εθριάμβευσε κατα του δολίου τούτου εχθρού

(1) "Ορα την ρηθείσαν διατριβήν.
(2) bλέπε διατριβήν .
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και ήλευθέρωσε τα τάγματάτου και εαυτόν από τα καταχθό
νια της ζηλοτυπίας βέλη (1).
. .
.
. Η καταδρομή της αρετής φέρει μεν προς αυτήν πρόσκαι
ρά τινα προσκώμματα, αλλά την αποκαθιστά σεβασμιωτέραν,
και οι επηρεάζοντες αυτήν την ανυψόνουσιν αθελήτως εις νέαν
-

λαμπρότητα. Τοιούτον τι συνέβη προς τον ένδοξον Χωραφάν,
διότι, μετά την καταπολέμησιν, όπου κατ' αυτού διήγειρεν ο
φθόνος της αξίας του, ο νέος Μονάρχης λαβων αφορμήν να
γνωρίση ακριβέστερον τας προς το κράτος εκδουλεύσεις αυτού
τον επροβίβασεν εις τον βαθμόν του Αντιστρατάρχου (Τe
4

-

-
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.
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nente Generale) με το εξής έντιμον θέσπισμα.
"

» Φερδινάνδος, ελέει θείω βασιλεύς των Σικελιών, της

. . .

» Γερουσαλήμ, και προσδόκιμος της Ισπανίας, δουξ της Πάρ
« ο μας, Πλακεντίας κτλ.

-

-

" ο Λαβών υπ' όψιν τας αξιομισθίας, εκδουλεύσεις, έντιμον
ο διαγωγήν, ζήλον, εμπιστοσύνην, και άλλας αξιεπαίνους ι
» διότητας συνυπαρχούσας προς σε τον Συνταγματάρχην του
σ στρατοπέδου κόμητα Γεώργιον Χωραφάν, ταγματάρχην του
ο βασιλικού μακεδονικού σώματος, παρακινούμαι να σε προ

. »βιβάσω εις τον βαθμόν του Αντιστρατάρχου των βασιλικών
-

ρ'

-

"ρ) «Α

φ

, . -

-

και μου δυνάμεων. Διο δίδω και υποχωρώ προς σε όλην την
, η εξουσίαν, ενέργειαν και επις-ασίαν ανήκουσαν εις το υπούρ
2

-

-

-

ρ "

-

ή

ο γημα τούτο, και προστάζω τον Στρατάρχην, ή γενικόν δι
5, oικητήν της επαρχίας, ή του στρατού, προς δν ήθελες υπη
: 3 ρετεί, τούς τε άλλους αξιωματικούς υποδεστέρους ή ανωτέρους,
*

"
"

1

ρ'

-

..

«-

1

"

" και τους στρατιωτικούς οποιουδήποτε βαθμού και τάξεως,
και να σε αναγνωρίζωσιν, έχωσι και υπολαμβάνουσιν ως τοι
o oύτoν Αντιστρατάρχην των όπλων μου. Να διατηρούν, και
• να κάμνωσι να διατηρώνται προς σε αι τιμαί αι χάριτες,
ο προνόμια, πλεονεκτήματα, και εξαιρέσεις, αίτινες σε ανή
ο κoυσι και πρέπει να σε αποδίδωνται ακριβώς δια του τοι
ο» ούτον βαθμόν σου, επειδή τοιαύτη είναι η θέλησίς μου. Εις

σ δε τα ανήκοντα αρχεία να αντιγραφθή το θέσπισμα τούτο,

. .. .

(ι) Αυτόθι.
33

. .

.
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» και να εξακολουθήται προς σε και υπολογίζεται και ο μι
» σθός ως Συνταγματάρχου, τον οποίον απήλαυσας μέχρι
και του νυν, δι ιδιαιτέρας

χάριτος,

Προς ακριβήν δε τούτου

και εκτέλεσιν διέταξα να σε αποσταλή ο παρών τίτλος υπογε

και γραμμένος τη μή βασιλική χειρι, και επισφραγισμένος τη
και μυστική σφραγίδι των όπλων μου, επιβεβαιωμένος προς τού
» τοις υπό του συμβούλου της επικρατείας και του γενικού
» αρχείου του πολέμου και του ναυτικού.

έν Νεαπόλει τη 12 Ιουνίου 1772 κτλ. (1).
Εις την τιμήν ταύτην του Κεφαλλήνος Αντιστρατάρχου υπό
της αυλής του προσετέθη μετ' ολίγον και ετέρα παρά της ρωσ
σικής αυτοκρατορίσσης Αικατερίνης της Β', ήτις λαβούσα
αφορμήν από τας οποίας ο Χωραφάς έκαμε περιποιήσεις

προς τον κόμητα Ορλόβιον (Οrlow) διέταξε τον υιόν αυτής

Παύλον να πέμψη προς αυτόν το παράσημον της αγίας Αννης
με την εξής αυτόγραφον επιστολήν του.

Κύριε Κόμη Χωραφά
» Το ευδιάθετον, όπου έδείξατε δια την επιτυχίαν της
» εκδουλεύσεως της αυτοκρατορίσσης μητρός μου, όταν εγνω
» ρίσθητε με τον κόμητα Ορλόβιον διοικητήν και μοίραρχον
» των εν Αρχιπελάγει πλοίων, Σάς απεκατέστησεν άξιου της

» ευνοίας της αυτοκρατορικής μεγαλειότητός της. Αναγγέλλων
ο δε ταύτην σάς ειδοποιώ ότι διέταξα να σάς ονομάσωσιν

» ιππότην τού εμού τάγματος της αγίας Αννης. Υμείς ευ
» ρίσκετε εσώκλειστον το παράσημον, και σάς δίδω την εξου
ο σίαν να κοσμίσητε ο ίδιος τον εαυτόν σας. Του λοιπού δε

» σάς είμαι ακριβώς, Κύριε κόμη Χωραφά,
Εν Πετροπόλει τη 25 Μαρτίου 1774.

Α

Ο αγαπητός σας Παύλος.
-

---

-9

-

ρ"

-

(1) Τα πρωτότυπα των βασιλικών τούτων θεσπισμάτων τα σώζουσιν οι
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Εκ των

διηγηθέντων

παρατηρεί ο αναγνώστης ότι τα πε
ί

-

-

ία της μάχης, οι έντιμοι προβιβασμοί και τα βασιλικά αυ
τόγραφα μάρτυρούν την στράτιωτικήν γεννάιότητα του κόμητος:

Γεωργίου, και βεβαιούσι την υπόληψιν αυτού εκτεινομένην
και πέραν των ορίων της Νεαπόλεως. Συναπτόμενα όμως
ταύτα με πολιτικήν φρόνησιν και σταθερον χαρακτήρα εις
το φιλοδίκαιον, τον ανύψωσαν εν τέλει εις του μεγάλόδοξον
βαθμόν του Υποβασιλέως της Σικελίας. .
Το πολλά νεαρόν της ηλικίας των βασιλέων, και η μετά
βασις της υπερτάτης εξουσίας εις χείρας, αίτινες έχουσιν α

νάγκην οδηγίας εις την κυβέρνησιν του κράτους, ανοίγουσιν,
ως επί το πλείστον, ευρύχωρον στάδιον εις τας δυναστείας

των υπαλλήλων, εξ ών διοικούνται αι διάφοροι επαρχία.
Τότε το κράτος ομοίαζει με πλοίον κυβερνούμενον από πρω

τόπειρον ναύαρχον, όστις, εν καιρώ απροσδοκήτου τρικυμίας,
έντρομος παραδίδει ευθύς το πηδάλιον εις άξιόν τινα ναύτην

διά, να σώση και αυτόν και το σκάφος, και να το φέρη εις
λιμένα γαλήνιον.

Α.

*

.

•

Α.

--

Εις τοιαύτην κατάστασιν ευρέθη το βασίλειον της Νεαπό
λεως, μετά την ανάβασιν του νεωτάτου Φερδινάνδου εις τον
θρόνον. Οι κάτοικοι της Σικελίας στενοχωρούμενοι από τας
δυναστικας καταχρήσεις των κυβερνούντων αυτους πολιτικώς

και στρατιωτικώς, και ερεθιζόμενοι από εξωτερικάς ραδιουρ
γίας επαπειλούσαν συνεχώς επανάστασιν, αι δυσαρέσκειαι
ηύξανον καθ' ημέραν, και όλη η μεγάλη εκείνη επαρχία ε

παρουσίαζεν όψιν επίφοβον. Αι προσπάθεια της αυλής διά
να καθησυχάσωσι τα πνεύματα απέβαινον μάταιαι, και η
επανάστασις είχεν ήδη αρχίσει. Εις την επικίνδυνον δε ταύ

την περίστασιν ο Φερδινάνδος έκρινεν ως μόνον ικανόν να
φέρη εις την

απαιτουμένην ευταξίαν το επανας ατημένον εκείνο

μέρος του κράτους και να το κυβερνήση ευχαρίστως τον Κε:
φαλλήνιον, Χωραφάν, δια την γνωστήν φρόνησίν του και

Ά την υπόληψιν με την οποίαν ετιμάτο παρά πάντων κόμητες Κωνσταντίνος και Γεώργιος Αννοι- Χωραφά, ως κληρονόμοι του
ενδόξου συμπολίτου μας τούτσυ, οίτινες ευηρεστήθησαν να με τα χορηγή
οωσί προς καιρόν,

".
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Προς τούτον λοιπόν αφιέρωσε πρώτον την γενικήν εξουσίαν

των εν Σικελία στρατιωτικών του δυνάμεων διά του ακολού
θου θεσπίσματος.
\

Φερδινάνδος, ελέει θείω, βασιλεύς των δύω Σικελιών κτλ.
- ,"Οντος αναγκαίου του προσδιορισμού εις το εν Σικε
» λία βασίλειόν μου, δια την κυβέρνησιν και διεύθυνσιν των
σ όπλων και στρατευμάτων όπου το φρουρούσι, ενός γενικού

σ' Διοικητού, εις το υποκείμενον του οποίου να συντρέχωσιν
σ' όλαι αι ιδιότητες και τα προτερήματα τα απαιτούμενα εις
και την εκπλήρωσιν επαγγέλματος τοσούτον σπουδαίου, και έχων
ο υπ' όψιν ότι Σύ, κόμη Γεώργιε Χωραφά Αντις-ρατάρχα των
» όπλων μου, και ταγματάρχα ιδιοκτήτωρ του βασιλικού πε
σ ζικού σώματος των Μακεδόνων, είσαι κεκοσμημένος με αν

» δρείαν, φρόνησιν, και στρατιωτικήν εμπειρίαν, καθώς και με
και πάν άλλο πλεονέκτημα αρμόδιον εις την μετ' επιτυχίας εκ
η πλήρωσιν τοιαύτης εμπιστοσύνης, συγκατένευσα να σε εκλέξω,
σ και να εναποθέσω εις τον ζήλον, εμπειρίαν, και διαγωγήν
σ σου, την γενικήν εξουσίαν των όπλων του εν Σικελία ρη-.
9 θέντος βασιλείου μου. "Οθεν, δυνάμει του παρόντος, σε α
σ νακηρύττω και σε ονομάζω γενικόν Διοικητήν ιδιοκτήτορα
3 των εμών όπλων και στρατιωτικών δυνάμεων του προμνη

ο σθέντος βασιλείου μου. Εχων δε τον μισθόν του αντιστρα
ο τάρχου εν στρατοπέδω (τον οποίον θέλεις απολαμβάνει αφ' ής

» ημέρας αναδεχθής την ρηθείσαν εξουσίαν) θέλεις συναπο
και λαμβάνει ενταυτώ και το μέρος εκείνο του κέρδους και των
» αμοιβών τας οποίας απήλαυσαν οι προκάτοχοίσου εις την
και προλεχθείσαν γενικήν κυριαρχίαν, μενούσης και της ταγ
ο ματαρχικής σου αξίας επί του πεζικού ανακτορικού σώματος
σ των Μακεδόνων, ούτινος είσαι ταγματάρχης ιδιοκτήτης,
» και δια την οποίαν θέλουν εξακολουθεί να υπολογίζωνται
» όλαι αι αμοιβαί τας οποίας απήλαυσας μέχρι του νυν.
» Εντοσούτω κ. τ. λ.
Η εκλογή αύτη του ήδη σεβασμίου γέροντος Χωραφά το
σούτον εχαροποίησε τους τεταραγμένους Σικελούς, ώστε, κατά
-

"

την σωζομένην εν Νεαπόλει παράδοσιν, ελέγοντο παρ αυτών
τα αξιομνημόνευτα ταύτα « Τώρα έρχεται ο Χωραφάς
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κα" 'κ τελείται η δικαιοσύνη (1)». Μεταβας λοιπόν
ο ένδοξος συμπολίτης μας ίσχυσε τόσον, δια της ηθικής του

επιρροής, εις τα πνεύματα των ερεθισμένων υπηκόων, ώστε,
χωρίς να μεταχειρισθή παντελώς την υλικήν και πολλάκις
ανωφελή δύναμιν των όπλων, έφερεν εντός ολίγου την γενι
κήν ήσυχίαν εν Σικελία. Εις αμοιβήν δε της αποδειχθείσης

αξίας του και προς ευαρέστησιν των Σικελών ο Φερδινάνδος
αφιέρωσε προς τον Χωραφάν, και την πολιτικήν αυτών κυ
βέρνησιν καταστήσας τούτον "Υποβασιλέα της Σικελίας (2).
. Είναι δε άξιον παρατηρήσεως ότι εις τον Κεφαλλήνιον
Χωραφάν εναπέκειτο να ανανεώση το λαμπρόν παράδειγμα
του ενδόξου προγόνου μας Τιμολέοντος. Διότι καταστήσας
ώς εκείνος ατάραχον και ειρηνικήν την Σικελίαν, και κυ

βερνήσας αυτήν πατρικώς τρία, ή τέσσαρα έτη ώς Υποβασι
λεύς, αφου εφερε τα παντα εις γενικην αρμονιαν, βεβαρυμένος
από
και
σας
τον

το γήρας ογδοήκοντα χρόνων παρητήθη της εξουσίας
επέστρεψεν εις Νεάπολιν, όπου μετ' ολίγον απέθανεν αφή
εντύπωσιν βαθείας ευγνωμοσύνης προς τους Σικελούς και
Μονάρχην του.
<
Η διαθήκη είναι το αψευδέστερον μνημείον δί ου οι με
ταγενέστεροι δύνανται να γνωρίσωσιν ακριβώς τα επικρατέ
στερα αισθήματα και τον χαρακτήρα του διαθέσαντος. Εκτός

λοιπόν των υψηλών θέσεων, εις ας επροβιβάσθη ο ένδοξος
ούτος συμπολίτης μας, της μεγάλης υπολήψεως την οποίαν
απελάμβανε γενικώς εις το βασίλειον της Νεαπόλεως εκ μέ
ρους του Ανακτος και των υπηκόων, και εκτός των άλλων
αποδείξεων της αρετής και αξίας του, η διαθήκη του ανα

κηρύττει τον κόμητα

Χωραφάν φιλάνθρωπον, θεοσεβή, σταθε

ρόν εις τας φιλίας και ευγνώμονα προς τους ευεργέτας του,
Με κατανοικτικας εκφράσεις προς τον Θεόν και με ομολο
γίαν της σταθεράς και μεγάλης ελπίδος του εις την αξιομι

σθίαν του αίματος του Ιησού Χριστού αρχίζει την διάταξιν
τ

(1) Εν ένδοξον υποκείμενον εκ Νεαπόλεως ευηρεστήθη να με αναφερη
την παράδοσιν ταύτην, ως μαρτυρίαν της υπολήψεως και του σταθερού
χαρακτήρος του Χωραφά.
*
..

(!) "Ορα Σκρόφανην επιστολή ΙΒ'. - Βλέπε Παραβίαν επιστ. 116.
. . ..

"

.

,
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της περιουσίας του και φιλοδωρεί εις Εκκλησίας μέρος των εν
Κεφαλλανία κτημάτων του. Διατάσσει να προσφέρεται υπέρ
αυτού άπαξ της εβδομάδος ή αναίμακτος θυσία εις την
παρ αυτού ευεργετηθείσαν Εκκλησίαν της εξοχής του. Ενθυμη

θεις ότι παρημελήθη, ή φιλάνθρωπος διάταξις ενός των προ
γόνων του περί υπανδρείας πτωχών ορφανών νεανίδων, την
ανανεόνει και αυξήσας την ποσότητα εις εξακόσια δουκάτα

διορίζει να εξοδεύωσιν αιωνίως ταύτα οι κληρονόμοι του εκ
της ιδίας του περιουσίας δια να υπανδρεύωσιν ορφανάς

και

πτωχας νέας εν Κεφαλληνία. Με πληθυν φιλοδωρημάτων
προς τους φίλους του αποδεικνύει την σταθεραν ενθύμησιν της
προς αυτούς αγάπης του. Βραβεύει πλουσιοπαρόχως τους υ
πηρέτας, και κινούμενος από αίσθημα ευγνωμοσύνης και α

γάπης προς τον Μονάρχην του χαρίζει προς αυτόν το δικαί
ωμα, όπερ, κατά τας συνθήκας, είχον οι κληρονόμοι του, ή
και εις έλλειψιν, οι πλάγιοι συγγενείς, τού να διαδέχων

ται την αξί αν του ταγματάρχου των μακεδονικών
ταγμάτων, αφίνων την αυτού μεγαλειότητα εις ελευθερίαν
να την δίδη εις oπoίoν ευαρεστείται.
Μετά τούτο δε παρακαλεί τον βασιλέα ότι, ενθυμούμενος
τας μεγάλας χρηματικάς θυσίας αυτού και της οικογενείας
του δια τον σχηματισμόν και την διατήρησιν των δύο ελ

ληνικών ταγμάτων, συναθροισθέντων κατ' επιταγήν βασιλικήν
αφοσιωμένων με πίστιν εις την δούλευσιν του κράτους,

και

να κάμη προς τους κληρονόμους του οποίαν αμοιβήν ήθελε
κρίνει ανάλογον της βασιλικής του γενναιότητος. Αλλ' ούτε
οι αδελφοί αυτού, ούτε οι διάδοχοι εν γένει της περιουσίας
"ΤΟυ

Ε

κατώτεροι της γενναιότητος του ενδόξου τούτου

συμπολίτου μας, διότι δεν εζήτησαν ποτέ παρά του βασιλέως
της Νεαπόλεως ουδεμίαν αντάμειψιν των υπέρ του θρονου του

πολλών θυσιών εκείνου και της οικίας των (1).
\

(1) Πολλάς χάριτας ομολογώ προς τους ευγενείς αυταδέλφους κόμητας
Κωνσταντίνον και Γεώργιον Ανίνους - Χωραφά, δια τα οποία μ' επρομή
θευσαν έγγραφα προς απαρτισμόν της βιογραφίας του περικλεούς τούτου
προγόνου των. Επίσης δε συνευχαριστώ και τους βαθυσεβάστους μοι φίλους

Δ. Ιωαννη και Βαπτιστην αδελφούς Σ, Ανίνους δια τας παρ αυτων χο
ρηγηθείσας μοι αναγκαίας ειδήσεις ,

.
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ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ .

"Ο Στρατηγός Πέτρος Μελισσινός και μέγας διδάκτωρ του
ρωσσικού πυροβολικού, το όνομα του οποίου, κατά τον Μάσ

σονα και τον βιογράφον αυτού Βέισιον (Weiss) θέλει ζή
πολυχρονίως εν Ρωσσία δια την πολεμικήν αξίαν του, και
διά τας πολυειδείς ωφελείας, όπου ο ζήλος και η ποικίλη
παιδεία του ανδρός έκαμεν εις το κράτος (1), εγεννήθη, κατά

το 1730, εις Λιξούριον της Κεφαλληνίας υπό του Ιατροδι
δασκάλου Ιωάννου Μελισσινού (2).

Η λαμπρα των Μελισσινών οικογένεια, περί ής αναφέρου
σιν όλοι σχεδόν οι βυζαντινοί ιστορικοί (3), ήτον εκ των
περικλεεστέρων και αρχαιοτέρων οίκων της Κωνσταντινουπό
-

(1) "Ορα μυστικά υπομνήματα Μάσσονος περί Ρωσσίας, επί της Β'
Αικατερίνης και Παύλου Α. Τόμ. Γ'. σελ. 425. - Βλέπε γεν, βιογρ. ε ς
το όναμα Μelissino .

ν

(2) Κατά τον γενεαλογικόν καταλογον, τον οποίον ευηρεστήθη να με
χορηγήση η καλοκάγαθία του Δ. Αγγέλου Μελισσινού, ο Αναστάσιος
Μελισσινός κατασταθείς εν Κεφαλληνία ενυμφεύθη την Ελεονόραν Λούζη
εκ της οποίας εγέννησε τον Ιωάννην πατέρα του ένδοξου συμπολίτου μας,
τον Ανδρέαν, χρηματίσαντα Μιτρoπoλι την Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, και
Τθάκης, τον Βερνάρδον και Γεώργιον.

(3) "Ιδε Δου - Καγκιον « Ηistoir de l' Εmpir de Costantinople
sous les empereurs Franquois » Parιe II, Libr, Vlll. pag. 296.
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λεως. Ο Κεδρινός, (1) ο Σκυλίτζης, και ο Ζωναράς όμι
λούσι περί τινος Μιχαήλ Μελισσινού ακμάσαντος επί Κων
σταντίνου του Κοπρωνύμου (2). Ο Σκυλίτζης περί Θεοδώρου
Μελισσινού πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως επί Λέοντος του
Αρμενίου (3). "Αλλοι δέ τινες βυζαντινοί συγγραφείς διη
γούνται περί ετέρου Θεοδώρου: Μελισσινού Κυβερνήτου των
ανατολικών επαρχιών επί Μιχαήλ, υιού του αυτοκράτορος
Θεοφίλου. Περί Λέοντος και Θεογνώστου Μελισσινών ακμα
σάντων επί Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, και περί Νικηφό
ρου του Μελισσινού προβιβασθέντος εις την αξίαν του Καί
σαρος υπό του αυτοκράτορος Αλεξίου του Κομνινου συμπεν
θερεύσαντος μετ' εκείνου (4). Ο μάλλον όμως περιώνυμος
της ενδόξου ταύτης οικογενείας υπήρξεν Αλέξιος ο Μελισσινός
ο επωνομασθείς εκ της μητρικής αυτού καταγωγής, Στρατη
γόπολος (5). . .
. .
Προβιβασθείς και ούτος υπό Μιχαήλ πρώτου των Παλαιο
λόγων εις τον του Καίσαρος βαθμόν επέμφθη παρ αυτού εις
τα δυτικά του βασιλείου μέρη δια να πολεμήση τους εκεί α
ναφανέντας εχθρούς. Διαβαίνων δε εκ Κωνσταντινουπόλεως
ο έμπειροπόλεμος Αλέξιος και ιδών την λαμπραν του κράτους
μητρόπολιν εις χείρας ξένων και κυβερνουμένην από τους
-

άρπαγας σταυροφόρους, οίτινες υπό το πρόσχημα ότι υπάγωσε
προς ελευθέρωσιν του ιερού τάφου του Σωτήρος από των απί
στων τας χείρας εσκλάβωσαν αυτοί με ακήρυκτον πόλεμον
τας πόλεις των χριστιανών γυμνώσαντες ληστρικώς και κα
κοποιήσαντες απανθρώπως τους ομοθρήσκους αδελφούς των,
ήσθάνθη τοσαύτην ταραχήν εις την καρδίαν του, ώστε απε
πεφάσισε, και χωρίς τας απαιτουμένας προς την κατόρθωσιν

δυνάμεις, να επιχειρισθή την ελευθέρωσίν της. "Οθεν μαθων
από τινας στρατιώτας του, φυγόντας ομού με τον αυτοκρά

(1) Σελ. 486.
(2) Σελ. 106.
(3) Σελ. 541.

-

(4) Ζωναράς, Γλυκάς, 'Αννα Κομνινή.
(5)

Δου-Καγκιος αυτόθι. Φραντζής βιβλ. Β. Κεφ. Β.

*
".."

.. "
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τορα εκ Κωνσταντινουπόλεως, ότι υπάρχει μυστική τις θυρίδα
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εις το τείχος, ήτις έμελλεν, ως αγνοουμένη υπό των εχθρών, ο.
να είναι επομένως αφύλακτος, τολμήσας εμβαίνει, εν καιρώ
νυκτός, εις την αιχμάλωτον πόλιν, σφάζει τους ολίγους α
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γρυπνούντας φύλακας, διασπείρει μετά των ολίγων στρατιω
των του την φθοραν και τον φόβον εις τους εγειρομένους από
τον ύπνον άρπαγας, και αναγκάζει τους κυριαρχούντας Φρά
γκους πρίγγιπας να φύγωσιν εκείθεν ώς εδύνατο καθ' εις εξ
αυτών. Ελευθερώσας λοιπόν δια μίαν νύκτα την μητρόπολιν
προσκαλεί αμέσως προς αυτήν τον Μονάρχην του παλαιολόγον
απιστoύντα, από την χαράν, περί της αληθείας της κηρυχ
θείσης ταύτης ανελπίστου νίκης του Μελισσινού (1).

Περίφημος ών και πρότερον ο Αλέξιος δια την στρατηγι
κήν του αξίαν εδοξάσθη μεγάλως και απήλαυσεν υπερμέτρως
την εύνοιαν του αυτοκράτορος διά το ανδραγάθημα τούτο.
Διο με βασιλικόν θέσπισμα διετάχθη ρητώς εις τον κλήρον
υπό του Μιχαήλ να μνημονεύηται επ' Εκκλησίας εις τα δί
πτυχα ο Μελισσινός αμέσως μετα τον αυτοκράτορα και τον
Πατριάρχην (2).
Βλαστοί της οικογενείας ταύτης υπήρξαν ακολούθως και ο
δια τα πλούτη και την ανδρίαν του περιώνυμος Μιχαήλ Με
λισσινος Στρατηγόπουλος ο συνομώσας μετα Κωνσταντίνου
του Παλαιολόγου υιού του αυτοκράτορος Μιχαήλ, κατά του
Ανδρονίκου (3). Γρηγόριος ο Μελισσινός Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως (4). Ο περικλεής Νικηφόρος ο Καίσαρ (5).
Λέων ο Σεβαστοκράτωρ και κυριάρχης της Ιθώμης και παν
τός του Μεσσηνιακού κόλπου. Ο υιός αυτού Νικηφόρος διά
δοχος της πατρικής ηγεμονίας, ο δια την πολυμάθειαν, οξύ
νοιαν και καταπεις-ικήν των λόγων του δύναμιν, επωνομασθείς
-

(1) "Ορα Γεώργιον Ακροπολίτην εν τη βυζαντινή ιστορία S. 85, σελ. 77.
(2) Ιδε Παχυμέρην εν τη ιστορία Μιχαήλ Α. των Παλαιολόγων βιβλ.
Γ', Κεφ. Β.

(3) Βλέπε Δου- Κάγκιον αυτόθι.
(4) Φραντζής χρονικ. βιβλ. Β', κεφ. ΙΒ'. σελ. 36 έκδοσ, Βιέννης

(5) Φραντζ. αυτόθι, βιβλ. Β', κεφ. Β.
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Μελισσουργός, όστις μετά την αποβίωσιν της συζύγου γενό
μενος Μοναχός κατέστη μετ' ολίγον και Μιτροπολίτης Αν
δριανουπόλεως (1).
Τούτου του λαμπρού οίκου τους απογόνους δεσπόζοντας εν
4.

,

-

Πελοποννήσω ηνάγκασεν η πρόοδος των βαρβάρων να κατα
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φύγωσιν εις Κρήτην. Εντεύθεν δε μεταβάντες τινές εξ αυτών
έν Λευκάδι απεκατεστάθησαν εν τέλει εις Κεφαλληνίαν, όπου
έσχημάτισαν την αυτόθι των ευγενών Μελισσινών οικογέ
νειαν, (2). Ταύτης την αρχαίαν δόξαν ως προς τα όπλα
και ως προς την εκκλησιαστικήν

Ιεραρχίαν

ανανέωσεν ο

μεν Μιτροπολίτης Μελισσινός εις τον θρόνον της ημετέρας
επισκοπής διακριθείς δια της παραδειγματικής αρετής του, ο

δε ανεψιός αυτού Πέτρος εις την Ρωσσίαν όπου ανεφάνη πε
ρίφημος στρατηγός επί Αικατερίνης της Β'
Κραχθείς ούτος υπό του πατρός αυτού (όντος Ιατρού της
βασιλίσσης Ελισάβετ) ομού με τον αδελφόν του Ιωάνην Βα
πτιστήν εις Πετρούπολιν, ετέθη εις το εκεί συστηθεν πολεμι

κον φροντιστήριον των ευγενών δοκίμων (Cadetti) της ξηράς
διά να διδαχθή τα στοιχειώδη μαθήματα (3).
Η μεγάλη οξύτης του νοος με την οποίαν ήτον κατ' εξο
χήν ο Πέτρος προικισμένος εκ φύσεως, ή σπανία ευκολία του
(1) Αυτόθι - Δου- Καγκ, αυτόθι .
(2) Εκ των εν Κεφαλληνία αποκατασταθέντων Μελισσινών μεταβαντες

ακολούθως, άλλοι μεν εις Ζάκυνθον, και άλλοι εις Κέρκυραν έκαμoν τας
εκεί οικογενείας, αίτινες υπήρξαν πάντοτε από τας σημαντικας των δύω
εκείνων νήσων.

(3) Η Αικατερίνη υπεχώρησεν εις τους Ελληνας και εξηκολούθησεν
ο Παύλος το προνόμιον να παραδέχωνται εις το ρηθέν πολεμικόν κατα

στημα και να εκπαιδεύωνται εκεί αμισθί όσοι έλληνόπαιδες ήθελον ν' α
κολουθήσωσι το στρατιωτικόν στάδιον. Εκ τούτου δε του σπουδαστηρίου
εξήλθον τωόντι πολλοί ένδοξοι πολεμικοί Ελληνες, οίτινες υψωθέντες εις
μεγάλους στρατιωτικούς βαθμούς έδειξαν την εθνικήν αυτών ευτολμίαν,

και έχυσαν το αίμα των υπέρ της δόξης των ρωσσικών όπλων. Δεν α
γνοούμεν τον πολιτικόν σκοπόν εξ ού παρεκινείτο η Αικατερίνη και ο διά
δοχος αυτής να ευεργετώσι τα τέκνα της τότε αθλίας Ελλάδος, αλλά το

τοιούτον δεν πρέπει να σβύση από ήμας παντάπασι την οφειλομένην ευ
γνωμοσύνην.
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εις την μάθησιν των γλωσσών και η κλισις του εις τας φυ
σικομαθηματικάς επιστήμας τον εσύστησαν μεγάλώς εις τήν,
εύνοιαν των καθηγητών, οίτινες εγκωμίαζοντα προτερήματα
του νέου Κεφαλλήνος, και τον έκαμαν ν' αποκτήση μεγίστην
υπεροχήν μεταξύ των συμμαθητών του. Μακραν δε από του

να κινηθή κατ' αυτού η συνήθης προς τους συσπουδαστας ζη
λοτυπία εσύρετο μάλιστα ή προς εκείνον αγάπητων, διότι έ
βλεπον ότι ήνωνε τα φυσικά του χαρίσματα με χαρακτήρα
γλυκύτατον και ευγενές ύφος.
. Προοδεύσας ταχέως εις τας φιλολογικας γνώσεις αφιερώθη
εις την έρευναν των συγγραφέων των ενδοξωτέρων εθνών,
Εθεώρει ότι υψηλόν και ωραίον υπήρχεν εις τα εκείνων
συγγράμματα και συγκρίνων αυτούς παρετήρει την υπεροχήν
εκάστου. "Ερευνα ήτις ανέπτυξεν εις μεν τον νεανικόν του
νούν την δύναμιν της κριτικής εκλογής, εις δε την καρδίαν

του την φυσικήν αυτης λεπτότητα του αισθάνεσθαι το έξοχον

εκάστου είδους συγγραφής. Προ παντός άλλου όμως έθελγε

την θερμήν φαντασίαν του νέου Μελισσινού το γαλλικόν
δράμμα (1),
Κατά τον Γάλλον Μάσσονα, έως εις τον καιρόν του συμ

πολίτου μας τούτου δεν υπήρχεν ούτε ίχνος θεάτρου εις την
Ρωσσίαν (2). Διο ο φιλόκαλος Πέτρος ωφελούμενος από την
εύνοιαν των καθηγητών και συμμαθητών του επέτυχε την α
δειαν και κατέπεισε τινας των φίλων του να παραστήσωσι
δράμματα γαλλικά, εις τα οποία γυμνάζων αυτούς συμπα
ρέσταινε μετ εκείνων εις την σκηνήν. Τοσούτον δε ηυδοκί
μησαν αι πρώται παραστάσεις των, ώστε οι πολλοί έπαινοι
των παρευρεθέντων αυλικών παρεκίνησαν την αυτοκρατόρισσαν
Ελισάβετ να τιμήση με την παρουσίαν της την παράστασιν
της Ζαίρας εις ην ο συμπολίτης μας υπεκρίνετο το πρόσωπον
του Ορισμάνου. Μεγάλως εύηρεστήθη ή αυτής μεγαλειότης"
εις την επιτυχίαν της παραστάσεως και δια τούτο, διέταξεν

αμέσως να κατασκευασθή εντός του παλατίου της εν μικρόν
(1) "Ορα Μάσσονα αυτόθι σελ. 427 -"Ιδε και γενικ, βιογ. αυτόθι .
(2) Αυτόθι σελ. 428.
ψ"
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-
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θέατρον εις το οποίον παρουσιάζων μετά των συνεταίρων του
ο ημέτερος συμπολίτης δράματα γαλλικά εκέρδησε μεγάλως
την καρδίαν της αυτοκρατορίσσης και απελάμβανε τας επευ
φημίας της αυλής όλης.

-

Εις την φιλοκαλίαν λοιπόν του "Ελληνος Μελισσινού χρs
ωστείται η εισαγωγή του γαλλικού θεάτρου εις την αυλήν
της Πετρουπόλεως και ακολούθως εις το ρωσσικόν κράτος .
Διά δε την αναδειχθείσαν αξίαν του η Ελισάβετ τον κατέ
στησε διευθυντήν των θεατρικών θεαμάτων, τα οποία, κατά
τον Μάσσονα, ποτέ δεν εφάνησαν εις την Ρωσσίαν τόσον
λαμπρα και μεγαλοπρεπή, όσον εις τον καιρόν της διευθύν
σεώς των υπό του νέου Μελισσινού (1).

-

Αλλ' εαν η εις ταύτα επιτυχία του συνημμένη με τους ευ
γενείς και θελκτικούς τρόπους, μεθ' ούς εφέρετο μεταξύ των
αυλικών ευρισκόμενος, τον αποκατέστησαν ακριβον εις την
αυτοκρατόρισσαν Ελισάβετ και εις τους μεγιστάνας της, το
πολεμικόν στάδιον, εις ό τον επροσκάλει μάλλον η φύσις, και
αι στρατηγικαι αρεται του έμελλον επί της Β' Αικατερίνης
να τον υψώσουν, και να τον αναδείξωσιν άνδρα βαθυσέβα
στον και επωφελέστατον εις τον ρωσσικόν στρατόν.
Πολλάκις εισερχόμενός τις εις το μυρίανθον της παιδείας
λιβάδιον θέλγεται από το κάλλος των πρώτων απαντωμένων
ανθέων και σταματά προς καιρόν τα βήματά του μη δυνά
μενος να παρέλθη ανεξετάστως την μαγευτικήν των όψιν .
Μόλις όμως εισχωρήσας εις την άπειρον πληθυν υψηλοτέρων
αντικειμένων θεωρήσει τον θαυμάσιον σύνδεσμον και την
γενικήν των όντων σκοπισμότητα, αγκαταλείπει τα θέλγητρα
της φαντασίας, εις τα οποία εφαίνετο ερωτευμένος, προσηλού
ται εις παρατηρήσεις γενναιοτέρας και επωφελείς εις τον κοι
νόν βίον, και μη θεωρών πλέον τας προτέρας ασχολίας του,
εις τας οποίας εφαίνετο επιδίδων, αφιερόνει διόλου τον εαυ
τόν του εις το αντικείκενον εκείνο δια το οποίον τον διορ
γάνισεν ή φύσις επιτήδειον. Εντεύθεν δε φαίνεται ο πρότερον
ποιητής μετ' ολίγον βαθύς φιλόσοφος, και ο πρώην φιλολόγος,
(1) Αυτόθι σελ. 429.
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μετά ταύτα έμπειρος μαθηματικός, ή σκεπτικός ερευνητής της
φύσεως.
"Οθεν και ο νέος Μελισσινός σταλθείς μετά του αυταδέλ- ,
φου του εις Παρισίους αφιερώθη εις αντικείμενα σπουδαιότερα ,
της σκηνής. Ο φύσει μαθηματικός και ελαστικός νους του
ο πρότερον ήδυνόμενος εις τον φιλολογικόν κόσμον, εισχωρών
εις τας φυσικομαθηματικας επιστήμας και ερωτευθείς εις την
-

-

ακρίβειαν των θεωριών των δεν έβράδυνε να ανακαλύψη, δια
της φυσικής του οξύτητος, των σύνδεσμον αυτών με τας τέχ
νας και δια τούτο διευθύνθη με θαυμάσιον επιτυχίαν εις
την εφαρμογήν των επιστημών εκείνων ως προς την τελειο
ποίησιν τών τεχνών. Πόσον δε προώδευσεν εις πολλά είδη

μαθήσεως ο συμπολίτης μας ούτος δια την μεγάλην του ετοι-"
μότητα εις το μανθάνειν, πόσον εσύναψε την
πράξιν και με πόσην πολυμάθειαν εφαίνετο
την ώριμον ηλικίαν του μάς πληροφόρει ο
εγνώριζεν ακριβώς τον ένδοξον Μελισσινόν,
cr

φ

ρ

/

ρ

ρ

-ν

θεωρίαν με την
στολισμένος εις
Μάσσων, όστις
ών αντιταγμα
Λ

φή

-

τάρχης εν Ρωσσία και λαβών την ανεψιαν αυτού εις γυ
ναίκα. » Αυτός εγνώριζε (λέγει) καλώς όλους τους κλάδους
της τρατιωτικής εις ην είχε σπουδάσει πολύ, ενόνων την θεω
» ρίαν με την πρακτικήν. "Ητον καλός χημικός, έξοχος μη

η χανικός, επιτήδειος κατασκευαστής της πυροκόνεως και των
ο πυροτεχνημάτων (fuochi artifiziali), πυροβολιστής άξιος,
" και επεχειρίζετο επιτηδείως όλας σχεδόν τας τέχνας και
» όλα τα εργόχειρα. Εγνώριζε την νεωτέραν ελληνικήν γλώσ
η σαν. Εξηγείτο εις την τουρκικήν, και εννοούσε προς τού
σ τοις την αγγλικήν και λατινικήν (1) ».
Ταύτα επιβεβαιών και ο Βείσσιος προσθέτει εις το περί
γλωσσών τα ακόλουθα και ο Μελισσινός είχε σπουδάσει όλας

-

σ σχεδόν τας νεωτέρας γλώσσας, ώμίλει δε επίσης καλώς την
» βωσσικήν, την γερμανικήν, την γαλλικήν, και την ιταλι
2 κήν (2) ».

Κινούμενος από την
α)

-

φυσικήν του ροπήν, μετά την επιστρο

Αυτόθι οελ. 425.

(2) Γενικ. βιογραφ, αυτόθι.

-

-

.

..

.

-

Τ
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φήν του εις Πετρούπολιν εμβήκεν εις το πυροβολικόν σώμα, ή
δε βασιλεύουσα Αικατερίνη, τιμώσα την παιδείαν των δύο
* και

,

" ,

", .

-

..

-

Μ.

β", " .

-

4

- ,

-

και

-

9

Κ ? .

1

αδελφών Μελισσινών, τούτον μεν ύψωσεν αμέσως εις την θέ

σιν του ταγματάρχου, και ως συνήθης να βραβεύη τα έξοχα

πνεύματα, τον επροβίβασεν ακολούθως εις αξιώματα ανάλογα
των γνώσεών του και της αναδειχθείσης πολεμικής του εμπει
ρίας, τον δε Ιωάννην Βαπτιστήν κατέστησε Διευθυντήν της

παιδείας εν Μόσχα. . . .
Θεωρούντες λοιπόν οι ένδοξοι ούτοι αδελφοί ώς δευτέραν
πατρίδατων την Ρωσσίαν και πλήρεις ευγνωμοσύνης προς την
,

--

-

-

-

αυτοκρατόρισσαν ανέλαβον την δούλευσίν της με θερμήν αγά
πην. Δια τούτο, ενώ ο Βαπτιστής ηγωνίζετο να δώση την
"άρμοδιωτέραν διεύθυνσιν εις τα εν Μόσχα καταστήματα, ο

Πέτρος παρατηρών ότι η τότε αναπτυσσόμενη ρωσσική βασι
λεία, όσον έπλουτούσεν από ρωμαλαίους και ευπειθείς στρα

τιώτας, τόσον ήτον ελλειπής εις την εποχήν εκείνην εμπείρων
αξιωματικών και στερημένη τελείως τεχνητών επιτηδείων, έ

συρε, με την συναίνεσιν της Αικατερίνης, εις την Ρωσσίαν
διαφόρους ξένους αξιωματικούς, τους οποίους κατά τον Μάσ–

σονά και Βεϊσιον, εγύμναζεν ακριβέστερον και ετελειοποίει
ό ίδιος εις την τακτικήν του πολέμου, Ούτε παρημέλησεν
ένταυτό το να κράζη εκ της Γερμανίας πληθύν τεχνητών
προς τους οποίους κατόρθονεν άρμοδίας θέσεις και γενναίους
μισθούς. Αλλ' ενώ ή τάσις αύτη του ημετέρου Μελίσσινού δια
την ωφέλειαν του ρωσσικού κράτους, τον κατέσταινεν αγάπη
τον προς την αυλήν του, επλησίαζεν ήδη ο καιρός, καθ' όν
η. πολιτική των πραγμάτων της Πολωνίας ανωμαλία ήνοιγεν
ευρύχωρον στάδιον εις το οποίον ο Κεφαλλήνιος πολεμικός

έμελλε να αναδείξη την στρατιωτικήν του αξίαν και ν' απο

λαύση αφθόνους καρπούς των αγώνων του από την ελευθεριό
τητα της αυτοκρατορίσσης.

-

Διασχιζόμενοι οι Πολωνοί από εσωτερικάς διχονοίας και
χαλκεύοντες δια τούτο οι ίδιοι τας αλύσους των, έδωκαν α
φορμήν εις την Ρωσσίαν να επέμβη εις τας μεταξύ αυτών
και του βασιλέως των υποθέσεις, ζητούσα δια των όπλων την

υποστήριξιν εις τον θρόνον του παρ αυτής εκλεχθέντος Στα
νισλάου. Εκ τούτου λαβούσα ευκαιρίαν η τότε ακμάζουσα και
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φοβίζουσα όλην την Ευρώπην τουρκική δυναστεία έπεμψε πρώ
τον μεν πληθύν στρατευμάτων εις τα πολωνικά σύνορα επί
προφάσει να υπερασπίση τους συνόρκους κατά του Στανισλάου,
μετά ταύτα δε ελπίζουσα ότι έδύνατο ευκόλως να επεκτείνη
τα όρια της εξουσίας της εκήρυξε, το 1769, πόλεμον κατά
τής Αικατερίνης και του Πολωνού βασιλέως. Βεβαιωθείς ό .
Σουλτάνος Μουσταφάς Γ., περί της ουδετερότητος όλων των"
γειτονευουσών ευρωπαϊκών αυλών έπεμψεν εκ Μολδαβίας το
ακόλουθον έτος τον Βεζύρην Βαβαδάγ με πολυάριθμον στρά
τευμα και με διαταγήν να παιδεύση τους Ρώσσους και
Πολωνούς.

*

-

.

Κατά του εχθρού τούτου λοιπόν, ο όποιος έσκόπευε κυρίως
να εισβάλη εις την Πολωνίαν, επέμφθη υπό της αυτοκρατο
ρίσσης της Ρωσσίας ο πρίγγιψ Γαλητζινος με νέβδομήκοντα
α '" ,, ,
ν

"

/

και 1

«'

"

φ

-

χιλιάδας Ρώσσων, μεταξύ των οποίων ήτον και η ημέτερος

Μελισσινός ώς ταγματάρχης του πυροβολικού σώματος. Το
βωσσικόν στρτόπεδον έφθασε περί τας αρχάς της ανοίξεως
του 1770 εις τας όχθάς του ποταμού Βoρυσθένους (Νιέστερ)
απέναντι του οποίου στρατοπεδεύσας προ πολλού και ο Βε- . .

ζύρης κατεγίνετο εις το να εφοδιάση το οχυρώτατον φρούριον
του Χοτίν.

Ανυπόμονος ο Ρώσσος αρχιστράτηγος να έλθη εις μάχην
με τους εχθρούς διατάσσει να ριφθώσιν, εν καιρώ νυκτός
δύο γέφυρα, εις τον ποταμόν και να μεταβαίνη σιωπηλός

ο στρατός είς την απέναντι όχθην. Ο Βεζύρης ών μάλλον
ίκανος εις τα πολιτικά παρά άξιος πολεμικός εξεπλάγη με
γάλως δια την τολμηρών των Ρώσσων επιχεί ησιν της με- *

ταβάσεως του ποταμού έπεμψε κατ' αυτών αμέσως τινάς χί- λιάδας στρατού δια να εμποδίση την περαιτέρω μετάβασίν
των, και διέταζε τον πολυάριθμον στρατόν του να πλησιάση

υποκάτω εις το τειχόκαστρον και να προασφαλισθή ακριβώς

με περιχαρακώματα και προμαχόιας, έως ότου να φθάσωσι
και άλλαι πέμπόμεναι δυνάμεις από τους περιοίκους Πασ

σαδες. Εντοσούτω απαντηθείς ο ών ήδη μεταβιβασμένος ρωσ

σικός στρατός με τα κατ' αυτού σταλέντα υπό του Βεζύρη
τάγματα και με τα πεμπόμενα υπό του Καραμάν-Πασσά
συνεκρότησεν ισχυραν μάχην, εις ην έφονεύθησαν τέσσαρες
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σχεδόν χιλιάδες Οθωμανοί, εκ δε των Ρώσσων έθανατώθη
"-

2η

γ-

-

4

φ

-

4

%

σαν είκοσι Κοζάκοι μετά του ταγματάρχου των και επλη

γώθησαν τριάκοντα, εν οίς και ο υποταγματάρχης Φεδοτιεβ (1).
Η εισαγωγική αύτη νίκη αψύχησεν έτι μάλλον του Βε
ζύρην, και χωρίς να τολμήση πλέον να εμποδίση την διά
βασιν του τολμηρού εχθρού του ετραβίχθη, έως βολήν κανονίου,
υποκάτω εις το φρούριον, και αυξήσας τα οχυρώματα του
/

ν

ψ

-

στρατοπέδου του περιέμενε τας προσδοκωμένας βοηθείας δια

να υπάγη κατά των Ρώσσων. Μεταβιβάσας λοιπόν ακολύτως
όλας τας δυνάμεις του ο πρίγγιψ Γαλητζινος διευθύνετο κατ' αυ
του, αλλ' αγνοώντας θέσεις και τον αριθμόν των εναντίων
εστρατοπέδευσεν
απένατι αυτών και αφήκε να περάση όλον
το διάστημα της νυκτός προς ανάπαυσιν του στρατεύματος.
Μόλις όμως ανέτειλεν η ημέρα και ειδοποιήθη περί πάντων,
δια μέσου των κατασκόπων, μη θέλων να δώση καιρον εις
τον Βεζύρην να ενωθή με τας περιμενομένας βοηθείας απε
φάσισε να τον κτυπήση εντός των ιδίων του χαρακωμάτων.
Το σχέδιον της εφορμήσεως εδόθη παρ αυτού, προσδιωρίσθη
εις έκαστον Στρατηγόν η θέσις και το έργον του, και όλος

ο ρωσσικός στρατός επροχώρει αφόβως εις τας τάφρους, το
-

ν

μέγα όμως πυρ των κανονίων, το οποίον αναψε, δια μιάς
από όλα τα μέρη του τουρκικού στρατοπέδου και ο άπαυστος
τού

φρουρίου πυροβολισμός ήνάγκασε τον Ρώσσον αρχιστρά

τηγον να παύση την περαιτέρω πρόοδόν του, και να προστάξη
τον ημέτερον Μελισσινόν, να προσβάλη τον εχθρόν δια του
πυροβολικού του σώματος.
*
Μόλις έλαβε την διαταγήν ταύτην o Κεφαλλήνιος πολε
μικός, ήρχισε να κεραυνοβολή το Οθωμανικόν στρατόπεδον
και το φρούριον με τοσαύτην εμπειρίαν, ώστε, δια την ευ
στοχίαν με την οποίαν διεύθυνε τάς πάλας, επέτυχε να συν
τρίψη πολλά από τα τουρκικά κανόνια, και δια την ταχύτητα
του κανονoβολισμού του, ηνάγκασε τους Τούρκους πυροβολι
-

-

-

(1) "Ορα την ιστορίαν του πολέμου τούτου συγγραφείσαν γαλλιστί και
μεταφρασθείσαν εις την απλοελληνικήν υπο Αγαπίου Λοβέρδου. Τόμ. Γ.
σελ, 18. έκδ. Βενετίας -

"

- ,
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ν και

-
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ε

ν

-

-
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φ

-

-η

η

φ

4

Φ«Α

ν

4.

ν

φ

ν

στας να παύσωσι μετ' ολίγον τας προσβολας των μη λαμβά
νοντες καιρόν να γεμίζωσι (1).

ή

".

-

Εκ τούτου ωφεληθείς ο πρίγγιψ διέταξεν ευθύς την εφόρ

μησιν από όλα τα μέρη του στρατοπέδου, Θάρρος και πα
ραδειγματικήν γενναιοψυχίαν εδείκνυον την στιγμήν εκείνην
οι Ρώσσοι στρατιώται πηδώντες τας τάφρους και συμπλεκό
ο

μενοι αφόβως με τους υπερασπίζοντας αυτάς εχθρούς, αλλ' εύ
ρον και. ισχυραν αντιστασιν εκ μερους των Τούρκων, Μετά
τινων ωρών όμως πεισματικήν μάχην ή ρωσσική ανδρία
υπερίσχυσεν οι Οθωμανοί ηναγκάσθησαν να εγκαταλείψωσι
το στρατόπεδόν των εις τους νικητας, και λαβόντες μεθ' εαυ
των ό, τι ηδυνήθησαν κατέφυγον εντός του φρουρίου. Εις
την στιγμήν όμως καθ' ήν έκλινον εις φυγήν, ή ιππικήτων
δύναμις επιμένουσα ακόμη εις τον πόλεμον επροσπάθει να
ριφθή εντός της δεξιάς πτέρυγος του ρωσσικού στρατού, όπερ.
έννοήσας ο ημέτερος Μελισσινός διεύθυνε κατ' αυτής το πυρο
Ιβολικόν σώματου και την ηνάγκασε να τραπή και αυτή εις
άτακτον φυγήν και ν' ακολουθήση τους τρέχοντας ατάκτως
πεζούς δια να έμβωσιν εις το Χοτίν, τους οποίους εδίωξαν
οι νικηταί έως εις τα τείχη του φρουρίου τούτου.
. Πλήρεις λαφύρων και ενθουσιασμού επέστρεψαν οι Ρώσσοι
από την δίωξιν των εχθρών εις το εγκαταλειφθεν στρατόπε
δον, όπου εύρον πλήθος σκηνών, εκατόν ίππους, πολλάς κα
μήλους, διαφόρους πολεμικάς αποσκευας, και επτα κανόνια,

εκτός των ανοιγμένων και συντριμμένων.
Ταύτην την νίκην του γράψας αμέσως προς την Αικατε
ρίνην ο Γαλητζινος και συσταίνων προς την εύνοιάντης τους
διακριθέντας εις την μάχην οπλαρχηγούς λέγει ταύτα » Μ' ό
σ λον όπου ήτον ισχυρά ή αντίστασις και υπεράσπισις των
» εχθρών, και ακατάπαυστος ή φωτία όπου ήρχετο από τα
σ αυτών χαρακώματα, τα ιδικά μας κανόνια όμως ενίκησαν
σ, τα ιδικά τους και τα ερρίψαμεν από την θέσιν τους, και
σ αφού ετελείωσεν ή πράξις του πολέμου ευρέθησαν διαφορα

" " η κανόνια σιδηρένια των Τούρκων σκασμένα και ανοιγμέ
**

(1) Αυτόθι σελ. 21.
34
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-

-

και να . . . . . . . . . . "Ολοι οι ηγεμόνες και αξιωματικοί εφέρ
ο θησαν τοιουτοτρόπως, ώστε εγώ δεν ήξεύρω ποιον από αυ
και τους να προκρίνω περισσότερον εις την ανδρίαν και καλήν
ο κυβέρνησιν. Ο χιλίαρχος Μελισσινός όπου εξουσίαζε την
» πρώτην τάξιν των κανονίων, ο υποχιλίαρχος Λουλβίγ ...:
και είναι άξιοι μεγάλων απαίνων (1) ".
α

1

ν

φόβος

φ

Ο πανικος
το ν
ρης και ο στρατος του

ρ

/

όποιον συνέλαβεν
-

ρ

Ο

9

φ

ν

απόλεμος Βεζύ

διά τα όσα υπέφερον εις την μαχην
ταύτην, ή πληθύς των εισελθόντων εις το Χοτεν και η στέ
ρησις των τροφών, ήτις ήθελεν ακολουθήσει μετ' ολίγον εις
τον οθωμανικόν στρατόν, ήθελαν κάμη βέβαια τον Γαλιζι
νόν κύριον του περιφημου, τουτου φρουρίου, εαν το έκλειεν
-ν

"

/

/

-

αμέσως με στενήν πολιορκίαν. Βιασθείς όμως να υπάγη εις

απάντησιν του εχθρού, προτού να προασφαλίση την συγ
κοινωνίαν του στρατοπέδου του με τα μέρη όθεν του ήρχοντο
τα χρειώδη, και προτού να προνοήση τα αναγκαία πολεμε
φόδια και τροφας δια τον στρατόν του, ηναγκάσθη να εγκα
ταλείψη απολιόρκητον το Χοτίν και να μεταβή πάλιν εις
την απέναντι όχθην του Βορυσθένους, σκοπεύων να το απο
κλείση μετά την απαιτουμένην ετοιμασίαν του. "Ελλειψις α
ξιόμεμπτος, ήτις όχι μόνον τον εστέρησεν από τον σκοπούμενον
καρπόν της νίκης του, αλλά και δια τα επιβλαβή της απο

τελέσματα, τον έκαμε να εκπέση από την εύνοιαν της αυτο
κρατορίσσης του και εν τέλει να χάση και την αρχιστρατη
γικήν του αξίαν.

-

Σ

Νομισθείς ο αποτραβισμός ούτος του ρωσσικού στρατού όχι
ως αποτέλεσμα των ρηθέντων αιτιών, αλλ' ως έγραψεν ο Βε
ζύρης προς τον Σουλτάνον, ότι δηλαδή έφυγε διότι ενικήθη

κατά κράτος παρ αυτού, εμψύχωσε τοσούτον τους συνόρκους
κατά του Στανισλάου Πολωνούς, ώστε επoλιώρκησαν αμέσως το

φρούριον Θορόν, διέδωσαν μέγαν φόβον εις την Κρακόβιαν,
και εκτύπησαν την Λεόπολιν, εκ της οποίας όμως απεκρού

σθησαν γενναίως από τον κυβερνήτην αυτής Κοριτοούσκι.
Εις την Κωνσταντινούπολιν επανηγυρίζετο ή υπό του Βεζύρη
(1) Αυτοθι σελ. 21 - 27.

•
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πλασθείσα νίκη, η τουρκική αλαζονεία επήρθη μεγάλως και
κατ' επιταγήν του Μουσταφά, όλοι οι γειτονεύοντες με τον
Βoρυσθένην Πασσάδες εξ ενός μέρους, και εκ του άλλου ο
Χάνης των Τατάρων εκίνησαν με μεγάλας δυνάμεις να υ
πάγωσιν εις βοήθειαν του Βεζύρη, δια να εξολευθρεύση όλως

διόλου το ρωσσικόν στρατόπεδον και να εισβάλη ευθύς εις
την Πολωνίαν.

-

Πενήντα χιλιάδες Οθωμανών και τριάκοντα Τατάρων
προσετέθησαν εις το μεγάλον του Βεζύρη στράτευμα, εκ των

οποίων 20 χιλιάδες διετάχθησαν αμέσως παρ αυτού υπό την
οδηγίαν του Αβασσά - Πασσά και Καραμάν - Πασσά, να

τρέξωσιν εις βοήθειαν των συνόρκων Πολωνών δια να εξω
σωσι τον Στανισλάον.

-

Ταύτα πάντα ετάραξαν τόσον την Αικατερίνην, ώστε διέ
ταξε την καθαίρεσιν του πρίγγιπος Γαλητζινου από την αρ
χιστρατηγίαν, και προσδιώρισεν αντ' αυτού τον κόμητα Ρω
μαντζόφ. Τα επαρίστερα του ατόπου κινήματός του παρατη
ρήσας και ο ίδιος πρίγγιψ εστoχάσθη να προλάβη εν μέρει
ι

"
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-
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9

το κακονο πεμπων μεγα μερος του στρατου του κατα των εισ

βαλόντων εις την Πολωνίαν Πασσάδων και διαδίδων απει
λητικας προκηρύξεις κατά των συνόρκων, οίτινες είχον αποβή
τόσον τολμηροί. "Ολα του όμως αι απειλαι δεν ήθελαν ισ
χύση τόσον, εάν η τύχη δεν τον εβοήθη και εις την δεινήν
ταύτην περίστασιν. Κινούμεναι μετα μεγάλης ταχύτητος αι
παρ αυτού αποσταλείσαι εις τα πολωνικά σύνορα δυνάμεις
και αυξηθείσαι από τας εκεί ευρισκομένας του βασιλέως
Στανισλάου εκτύπησαν ανδρείως τους Οθωμανούς και τους
ενίκησαν κατά κράτος. Ηνάγκασαν τους συνόρκους να σκορ
πισθώσιν εκ νέου, τους δε Πασσάδες, δια την μεγάλην φθοραν
την οποίαν τους έκαμον, τους έβίασαν να οπισθοδρομήσωσι
κατησχυμενοι .

Ο δεύτερος ούτος θρίαμβος των ρωσσικών όπλων ελευθε
ρώσας από κάθε φόβον το πολωνικόν κράτος εμψύχωσεν υ
περμέτρως τον Γαλητζινόν και έβαλε πάλιν εις μεγίστην τα
ραχήν τον Βεζύρην. "Οθεν λαβών εν μέρος του στρατεύματος
μετέβη εις Βενδέρην δια να εφοδιαση το ισχυρόν εκείνο τει
χόκαστρον, αφήσας εις το Χοτίν τον Μεχμέτ - Πασσά με
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τεσσαράκοντα χιλιάδας Τούρκων και είκοσι Τατάρων, με
διαταγήν να κτυπήση τους Ρώσσους, εαν, εις την απουσίαν
του, ήθελαν περάση τον Βoρυσθένην εκ νέου, δια να πολιόρ
κήσωσι το φρούριον. Αγνοών ακόμη ο Γαλητζινος την κα

θαίρεσίν του, αν και να είχε σταλμένον μέγα μέρος των
δυνάμεών του εις Πολωνίαν, ηθέλησε να προσθέση εις τας
προτέρας του, νέας νίκας. Επρόσταξε λοιπόν την διάβασιν
πάλιν του ποταμού, ήτις ηκολούθησε χωρίς αντίστασιν τας

11 του Ιουλίου. Την ακόλουθον ημέραν οι εχθροί ήλθον κατά
του πρίγγιπος, αλλ' ούτος πέμψας κατ' αυτών το πυροβολικόν
διευθυνόμενον από τον Μελισσινόν τους ήνάγκασε δια του κα

νονοβολισμού, και των βομβών ν' αποτραβιχθώσι με πολλήν"
ζημίαν εις το Χοτίν υπό του οποίου στρατοπαιδεύσαντες δεν
έκαμoν, καθ' όλην την ημέραν εκείνην, κανεν κίνημα. Την
13 του μηνός ο Ρώσσος αρχηστράτηγος επροσχώρησε τόσον.
εις το στρατόπεδον των εχθρών, ώστε ο Μεχμέτ - Πασσάς

θαρρών εις το πλήθος των στρατευμάτων του απεφάσισε να
τον κτυπήση προτού να βαλθή εις τάξιν πολέμου. Μόλις λοι
πόν ανεφάνη ο ρωσσικός στρατός τον επρόσβαλεν ο εχθρός
κατά πρόσωπον. Αλλ' ή γενναίοτης με την οποίαν εδέχθη την

εφόρμησίν του, τα τεχνικά στρατηγήματα, δια των οποίων
ευρίσκοντο οι Οθωμανοί έξαφνα εκτεθημένοι εις το τρομερόν
πυρ των ρωσσικών κανονίων και έπιπτον εις το έδαφος σω
ρηδόν, εξέπληξαν τοσούτον τον Πασσάν ώστε αποσυρθείς τα

χέως αφήκεν εν μέρος του μεγάλου στρατεύματός του εντός
των περιφραγμάτων του στρατοπέδου, και με το υπόλοιπον
μετέβη αυτός εκείθεν του ποταμού Προύθ. Ο Γαλητζινος λοι
πόν προχωρήσας θριαμβεύων εστρατοπέδευσε τρία βέρστια
μακράν από το Χοτιν αποφασισμένος να κτυπήση τους εκεί

ευρισκομένους εχθρούς εντός των ιδίων τους χαρακωμάτων εάν
δεν εξέλθωσιν εις πόλεμον. Αλλ' οι Οθωμανοί βλέποντες πάν
τοτε τας ζημίας όπου ελάμβανον εις πάσαν προσβολήν με
τον τολμηρόν τούτον εχθρόν, απέφευγον κάθε πρόσκρουσιν.

Υποψιαθέντες δε ότι ο τοσούτον πλησιάσας πρίγγιψ εσκόπευε

τους κτυπήση, άφησαν, την ιδίαν νύκτα,

τα περιφράγ
ματά των και το στρατόπεδον αυτών πλήρες σκηνών και πολε
να

μεφοδίων και εμβήκαν οι μεν πεζοί εις το φρούριον, το δε ιπ

"η
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πικεν διέξη εκείθεν του Προύθ. "Οθεν ο Γαλητζινος κατα
σταθείς κύριος του στρατοπέδου και των περιφραγμάτων έ
κλεισεν εις στενήν πολιορκίαν το Χοτίν ελπίζων να το κυ

ριεύση, ή διά της ελλείψεως των αναγκαίων, δια την μεγάλην
πληθύν' των εποκλεισθέντων εντός αυτού, ή τελευταίον εξ
εφόδου.

Ο κίνδυνος τοιούτου φρουρίου του οποίου η κυρίευσις πα
ρέδιδεν εις την εξουσίαν των Ρώσσων την Μολδαβίαν και
όλας τας ακολούθους πλουσίας επαρχίας, ετάραξε μεγάλως
την τουρκικήν αυλήν διετάχθη λοιπόν ο Χάνης της Κριμέας
να υπάγη ο ίδιος κατά των πολιορκητών, και να προσπαθήση
να εισάξη τροφάς εις το κινδυνεύον φρούριον. Εκστρατεύσας
δε ούτος με δυνατόν στράτευμα και ενωθεις καθ' οδόν με
άλλους Πασσάδες εσχημάτισε μέγα στρατόπεδον έφωδιασμένον
με 19 κανόνια, φέρων και πληθύν ζωοτροφιών διά να τας
εμβάση εις το τειχόκαστρον.
Ειδοποιηθείς περί τούτου ο Γαλλητζινός εβάλθη εις τάξιν
πολέμου και επερίμενε τον εχθρόν, όστις, το πρωί των 22
Τουλίου, εφάνη ερχόμενος, και, περί το μεσημέριον, επρόσβα
λεν απ' όλα τα μέρη το ρωσσικόν στράτευμα. Η μάχη εγεί
νετο πεισματική εξ αμφοτέρων των μερών. Πολλάκις οι Τά
ταροι εφαίνοντο ότι εισχωρούσαν εντός των ρωσσικών ταγ
μάτων, αλλά πάλιν απεσύροντο δια το ακατάπαυστον πύρ του
πυρβολικού. Εις την πρόοδον του πολέμου εξήλθον και εκ της
φρουράς του Χοτίου σώματα τινα, απεκρουσθέντα όμως εκ

των στρατευμάτων, τα οποία είχε τοποθετήσει εκεί ο Ρώσσος
αρχιστράτηγος δια τον σκοπόν τούτον, ηναγκάσθησαν να
εμβωσι πάλιν άπρακτα εις αυτό, χωρίς να λάβωσιν ουδεμίαν
βοήθειαν τροφής, και χωρίς να φύγη ουδε είς εξ αυτών.
Τελευταίον ο οθωμανικός στρατός περί το εσπέρας ετράπη
εις φυγήν διοκώμενος κατόπιν υπό των νικητών μέχρι βα
θείας νυκτός. Μετ' ολίγας ημέρας δε έμαθεν ο Γαλητζινος
ότι οι Τούρκοι αυξήσαντες πάλιν μεγάλως το στρατόπεδόντων
ετοιμάζονται εις νέαν απόπειραν δια να βοηθήσωσι τους πο
λιορκουμένους. "Οθεν ιδών αυτούς παρουσιασθέντας και πολ

λους τον αριθμόν επροσκάλεσεν εν μέρος εκ των όντων εις
την πολιορκίαν, και παρετάχθη εις μάχην. Οι εχθροί πλη
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τινας εφορμήσεις των, κατά των οποίων έκαμε να ενεργή α

καταπαύστως το πυροβολικόν σώμα, τους ηνάγκασε να στρα
τοπεδεύσωσιν αποτρεβιζόμενοι άνωθεν του τειχοκάστρου εις
κρημνώδεις θέσεις, εκ των οποίων πάλιν εδιώχθησαν με με
γίστην ζημίαν των. Εις τον πόλεμον τούτον εφονεύθησαν

πέντε χιλιάδες Τουρκο-Τάταροι, εκτός των πολλών αιχμα
λώτων, η δε ζημία των Ρώσσων ήτον μικρά και σχεδόν
"

ασήμαντος.

Τας πρώτας του Σεπτεμβρίου ανεφάνη εκ νέου πολυάριθ
μον στράτευμα Οθωμανών εκείθεν του Βορυσθένους, έχονεί
κοσι χιλιάδας ιππέων Τούρκων και Τατάρων. Ο πρίγγιψ
Γαλητζινος γνωρίζων ήδη εκ πείρας ότι ολίγον ισχύει η
πληθύς των βαρβάρων αντιπαρατασσομένη εις μάχην με τον
γενναίον και εμπειροπόλεμον στρατόν του, απεφάσισε να τους
αφήση να περάσωσιν ανεμποδίστως τον ποταμόν δια να συ
νάψη με αυτούς αποφασιστικήν μάχην. Τοποθετήσας λοιπόν
τους στρατηγούς του εις το πλησίον δάσος και προκαταλαβών
τας άρμοδιωτέρας θέσεις επερίμενε τους εχθρούς. Ο πόλεμος
διήρκησεν από τας οκτώ ώρας της αυγής μέχρι των δύω
μετά μεσημβρίαν, εις τας οποίας οι βάρβαροι νικηθέντες
κατά κράτος ετράπησαν εις άτακτον φυγήν, οι δέ Ρώσσοι
θριαμβευταί τους εδίωκον σφάζοντες και αιχμαλωτίζοντες
πολλούς. Εις την σύγκρουσιν ταύτην και εις ετέραν συμβα
σαν τας 17 του Σεπτεμβρίου έμειναν εις το πεδίον της μάχης
δεκατρείς χιλιάδες Τουρκο-Τάταροι φονευμένοι, εκτός των

πληγωμένων, και αιχμαλώτων. Εν τω μεταξύ δε των εκτε
λουμένων πολέμων ή φρουρά του Χοτίν βλέπουσα πανταχόθεν
απελπισίαν, αφήκεν όλα τα εις το φρούριον ευρισκόμενα πάμ
πολα πολεμεφόδια και ορυχάλκινα κανόνια και ωφελουμένη
από το σκότος της νυκτός έφυγεν. "Οθεν οι Ρώσσοι έγειναν

κύριοι του περιωνύμου εκείνου τεχοκάστρου αναιμωτί και
ακινδύνως.

Οποίαν δε μετοχήν έλαβεν ο ημέτερος Μελισσινός εις τους
θριάμβους τούτους, μαρτυρεί εις την περί αυτών αναφοράν του
ο πρίγγιψ Γαλητζινος λέγων » Το ιππικόν του εχθρού έτρεξε
» με μεγάλην μανίαν και όρμην επάνω εις την δεξιάν μας
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σ του χιλιάρχου Μελισσινού και εκείνο των δύο Ρηδότων το

» εδέχθησαν με τόσην ζέσιν, ώστε ηναγκάσθη ν' αποσυρθή
και εις τα οπίσω, όθεν το πεζόν, όπου ηκολούθει το ιππικόν,
" εσταμάτισεν ευθύς και δεν εκινήθη παρεμπρώς (1) ". Και
περεταίρω προσθέτει » Αφού ίδεν ο εχθρός την κακήν έκβα
σ σιν όλων των δοκιμασιών όπου έκαμαν δια να καταχα
τ, λάσουν τους ημετέρους, όπου είχαν έλθη προ του στρατεύ
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σ ματος και επίασαν εκείνους τους τόπους, εστoχάσθη τελευ

σ ταίον να περικυκλώση όλον το ημέτερον στράτευμα, και να
τ, πασχίση, αν ήτον δυνατόν με συχνας συμπλοκάς να το
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σ από το ένα μέρος τα κανόνια μας έκαναν μεγάλην φθοραν
σ εις το στράτευμα των εχθρών, και από το άλλο αυτοί διε
σ, σκορπίζοντο δίχως να ήμπορώσι ποτέ να ενωθούν πάλιν,
τ, και βλέπων ο εχθρός πώς κάθε άλλη δοκιμή όπου ημπο
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σ αυξάνει καθ' ώραν ή ζημία του, ετελείωσε δια τούτο όλα
σ του τα επιχειρήματα με μίαν φυγήν προς τας 7 (του μηνός)
και μετά το μεσημέρι, όθεν, ελθούσης της νυκτός, δεν ευρέθη
» πλέα μήτε ένας εχθρός εδόθεν του ποταμού (2) ».
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πυροβολικού, ο δε πρίγγιψ Γαλητζινος ανακαλεσθείς εις Πε
τρούπολιν παρέδωκε την γενικήν αρχιστρατηγίαν προς τον
κόμητα Ρωμαντζόφ. Ο νέος ούτος αρχιστράτηγος εύρων
ενθουσιασμένον τον στρατόν δια τας νίκας του και ών φύ
σεως δραστηρίου και φιλοπολέμου έτρεχε τοσούτον κατόπιν
των εχθρών φθείρων και κατασκορπίζων αυτούς, ώστε, προτού
να παρέλθη ο Οκτώβριος ύπέταξε, δια των νικηφόρων ό
πλων του, όλην την Μολδαυίαν, και πολλά της Βλαχίας
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περίχωρα.

Ο1) Αυτόθι σελ. 114.
(2) Αυτόθι σελ. 118 - 19.
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εγάλην αθυμίαν και αγανάκτησιν επροξένησεν εις τον

Σουλτάνον Μουσταφάν Γ', και εις την αυλήν νου η μεγάλη
αύτη και ανέλπιστος πρόοδος των ρωσσικών όπλων εις τας
επαρχίας του, και εξαιρέτως τον έλύπει η κυρίευσις του Χοτίν

και της Μολδαυίας και Βλαχίας. Θεωρών λοιπόν, κατά την
λογικήν των βαρβάρων, ως ενόχους τους επιστατούντας εις
την κυβέρνησιν των στρατευμάτων και τους κυβερνήτας των
κυριευθέντων επαρχιών, ή θέλων να προφασίση προς τους

λαούς του την φθοραν του τόσον μεγάλου στρατοπέδου του κα
τεδίκασεν εις θάνατον τον Βεζύρην ως αίτιον των συμφορών,
τον Γρηγόριον Καλημάχην αυθέντην της Μπουγδανίας, ως
πέμψαντα τροφας εις τους έχθρούς, και τον Νικόλαον Δρά
κον μέγαν διερμηνέα της οθωμανικής αυλής, ως συνενοη
θέντα τάχα με τον Καλημάχην.
Μετά τας αθεμίτους ταύτας σφαγάς διωρίσας νηστείας και
καθημερινας ικεσίας προς τον κατά των λαών του παροργι
σθέντα Θεόν και τον προφήτην, ανύψωσεν εις την εξουσίαν
του Βεζύρη τον Μολδαβατζή Πασσάν, και τον διέταξε να
υπάγη αμέσως κατά των Ρώσσων, τους οποίους αφού διώξει

από την Βλαχίαν και Μόλδαύξαν, να κατασφάξη όλους τους
αυτόθι κατοίκους χριστιανούς, διότι δεν επολέμησαν κατά
των εχθρών του, αλλά μάλιστα τους έδέχθησαν.
"Ολα όμως αι απόπειρα του νέου τούτου Βεζύρη εις τας

ειρημένας επαρχίας, απέβησαν μάταιαι, επειδή εις κάθε μέρος
όπου εφορμούσεν, απεκρούετο υπό των Ρώσσων με μεγάλην
ζημίαν του. Τέλος πάντων προχωρήσας εις τας όχθας του .

Βoρυσθένους εν καιρώ χειμώνος και επιχειρισθείς με ακρι
τον τόλμην να τον διαβή επλήρωσε την αυθάδειάν του ταύτην
ακριβώτατα. Η φύσις εφάνη συμμαχούσα τότε με τα ρωσ
σικά όπλα διότι, ενώ ο οθωμανικός στρατός, ευρίσκετο ήδη
εις την διάβασιν, πλημυρίσας ο

ύρας, και πολλοί μίν επνίγησαν

ποταμός συνέτριψε τας γε
εις τά ύδατα, πλείστοι δε

εσφάγησαν από τας ρωσσικάς λόγχας, αίτινες εκυνήγουν τους

σκορπισθέντας Οθωμανούς από την μίαν και την άλλην όχ
θην εχάθησαν δε εις ταύτην την περίστασιν υπέρ τας δέκα
χιλιάδας Τούρκοι.

Διά τας αλλεπαλλάλους λοιπόν συμφοράς και τα ψύχη
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του χειμώνος έβιάσθη τότε ο θρασυκάρδιος Βεζύρης να τρα
τοπεδεύση εις τον Δούναβιν δια να ξεχειμάση εκεί. Ο δε
κόμης Ραμαντζόφ εφοδιάσας καλώς τους κυριευθέντας τόπους,

*

ώ

"-

και αφήσας αρκετον στρατόν εις αυτούς μετέβη εις τα σύνορα•
". *
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της Πολωνίας, και,επερασε τον χειμωνα, εις Λατιτζέφ δια.. * * «ν

φ

-
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ν

'

να παρατηρή τα βήματα και να ματαιόνη τας επιχειρήσεις
" ..
*

των κατά του βασιλέως συνόρκων. Αδιάφοροι, αι ρωσσικαί . .
δυνάμεις διά το ψύχος και επηρμένα διά τας νικας δεν
έμενον ακίνητοι, αλλά, καθ' όλον το διάστημα του χειμώνος,
εκστρατεύοντες εις μικρά σώματα έζημίoναν μεγάλως τον
εχθρόν. Ο χιλίαρχος Φαβρικίας με 1500 στρατιώτας έτρε
ψεν εις φυγήν και ήνάγκασε να πνίγωνται εις τον Δούναβινο

δέκα χιλιάδας Οθωμανών στρατοπεδευμένων εις Γαλάτζι,
και γενόμενος κύριος του στρατοπέδου των υπέταξε και την ..
πόλιν ταύτην. Ο δε στρατηγός Πανίν έπεμψεν, υπό την ο
του Βιτγεστέϊν, μέρος των στρατευμάτων του το οποίον
πρόσβαλε τα λείψανα της δυνάμεως του Βεζύρη και τα διε

Εάν

σκόρπισε. Εκατασκόπευσε το οχυρόν φρούριον της Βενδέρης,
και εκυρίευσεν, όλα τα πολυάριθμα ζώα, τους ίππους, και
τας καμήλους των Τατάρων τα οποία έβοσκoν εις τας εκεί
πεδιάδας. . . .

Πλησιαζούσης της ανοίξεως του έτους 1771 ο Σουλτάνος

οργισθείς διά τας νέας ταύτας δυστυχίας καταδίκασεν εις .
εξορίαν τον Βε"ύρη και ανυψώσας τον φίλον του Αλιπασσά,
διέταξε μεγάλας ετοιμασίας δια τον πόλεμον του έτους τού

του . Εν σώμα συγκείμενον από δώδεκα χιλιάδες Τούρκων
και είκοσι χιλιάδας Τατάρων εδόθη εις την εξουσίαν τού
Χάνη της Κρημέας και του Αβασσά - Πασσά δια να με
ταβώσι τον Προύθ και να διώξωσι τους Ρώσσους από την
Μολδαυίαν, ο δε Βεζύρης με πολυάριθμον στράτευμα έστησε
το γεννικόν του στρατόπεδον εις τας όχθας του Δουνάβεως
πλησίον της Ισαακίας. Ο Ρώσσος στρατηγός Ρουπνίν, όσ
τις κατείχε τα μέρη της Μολδαυίας, ειδοποίησεν αμέσως

τον γενικόν αρχιστράτηγον Ρωμαντζοφ περί της προσεγγί
σεως τοσούτων εχθρών, και ότι ήρχεται κατ' αυτού με έτερον
σώμα Οθωμανών ο πασσάς της Πραΐλας. Μόλις έλαβεν ε
κείνος την είδησιν ταύτην, έπεμψεν ευθύς τον στρατηγόν
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Μελισσινόν με 14 κανόνια του πεδίου, και διάφορα τάγματα

πεζικής δυνάμεως οδηγούμενα από τους στρατάρχας Βορον
τζόφ, Μεντζικόφ, Νεουβούσκην, Αρχενεβουσκόβ, και Πεντλιγ,
κατόπιν δε τούτων ήρχετο μετά του λοιπού στρατοπέδου και
1

ο

φ
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ο ίδιος "Ρωμαντζόφ.
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Εκ του άλλου μέρους ο Χάνης της Κρημέας εζήτησε, τό
.. σον από τον Βεζύρην, καθώς και από την ιδικήν του ηγεμο
*

η

νείαν νέας βοηθείας, αίτινες προστεθείσαι εις τας προλαβούσας
δυνάμεις του εσχημάτισαν εν στρατόπεδον συγκείμενον από
"
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εικοσιδύο
'Αλλ' χιλιάδας Τούρκων καιξπενήντα χιλιάδας Τατάρων.
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ο ρωσσικός στρατός διαβας τον Προύθ επήγεν αφό
βως εις απάντησιν των εχθρών, οίτινες, αν και υπερείχον
τοσούτον κατά τον αριθμόν, περιωρίσθησαν μόνον εις ακρο
βολισμούς και απέφευγον πάντοτε την γενικήν μάχην. Το
σούτον όμως τους εβίαζoν οι Ρώσσοι, ώστε ώρμησε κατά της
προσθοφυλακής αυτών εν μέρος του τουρκικού ιππικού, το ο
ποίον ανέτρεψε και έφθειρεν ο ημέτερος Μελισσινός με το πυρ
των κανονίων του. » Αι κανονία (λέγει ο ιστορικός των πο
η λέμων τούτων) και εξόχως το πυρ της τάξεως των κανο

» νίων όπου επιστατούσε και διεύθυνεν αυτοπροσώπως "ο
και στρατηγός Μελισσινός εσμίκρυνεν ευθύς τον αριθμόν εκεί
» νον των εχθρών (1) ». Εν τω μεταξύ των ακροβολισμών
τούτων έφθασαν εις το στρατόπεδον του Χάνη και έτεροι
τρείς Πασσάδες με δεκαπέντε χιλιάδας εκλεκτών στρατιωτών,
όθεν ο οθωμανικός στρατός ήτον τότε υπέρ τάς ογδοήκοντα
πέντε χιάδας πολεμιστών πεζών και ιππέων. Με τοιαύτην
θ

ν

η
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πληθύν δυνάμεων λοιπόν έπρόσβαλεν ο Χάνης, την 15 του
Τουλίου, τους Ρώσσους από όλα τα μέρη, αλλ' απεκρούσθη
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θ
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/

παρ αυτων γενναιως. Η μαχη ομως εν τέλει, κατεστάθη γε:
νική και διήρκησεν όλην την ημέραν μεν αμφιβολίαν που
χ,
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έμελλε να κλίνη ή νίκη. Αλλά περί το εσπέρας οι Οθωμα
νοι ήρχισαν να υπενδίδωσι και τραπέντες εις φυγήν έπαθον
μεγαλωτάτην φθοράν, ωφεληθέντες όμως από το σκότος της νυκ
τος ες ρατοπέδευσαν εις εν εκτεταμένον λιβάδιoν κόψαντες ολό
ρ

θ

9

ρ

(1) Δυνόθι σελ. 271.
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γυρα βαθύτατα χανδάκια και σχηματίσαντες χονδρά περι
ν

-

φραγματα.
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Φθάσας την ακόλουθον ημέραν μετά του λοιπού στρατο
πέδου ο κόμης Ρωμαντζοφ αφήκε τον θριαμβοφόρον στρατόν

του να αναπαυθή μέχρις έσπέρας, την δε νύκτα συκωθείς.
διευθύνετο ησύχως κατά των εχθρών αποφασισμένος να εφορ-

"

*

"

μήση εντός των ιδίων των χαρακωμάτων. Μαθών όμως ο
Χάνης τον ερχομόν των Ρώσσων εβάλθη εις αμυντικήν θέ-.
σιν, και μόλις επλησίασαν τα πρώτα τάγματα ήρχισε να

ενεργή το πυροβολικόν του από όλα τα μέρη του στρατοπέδου,
.
αλλ' ή ταχύτης και εμπειρία του στρατηγού Μελισσινού
μεθ' ήν έρριπτεν εντός των εχθρών σφαίρας και βόμβας έ- . . .
παυσεν εντός ολίγου τον κανονoβολισμόν των Τούρκων και ,
έβαλεν εις αταξίαν όλον το στρατόν αυτών. Εις την στιγμήν
δε της ταραχής ταύτης των βαρβάρων ο Ρώσσος αρχιστρά,
τηγος διέταξε να εφορμήσωσιν οι στρατιώται από όλα τα
μέρη εντός των χαρακωμάτων του εχθρού. Με απίστευτον

αφοβίαν ερρίπτοντο οι Ρώσσοι εντός του μεγάλου, οθωμα- .

ι

:

νικού στρατοπέδου και καταφρονούντες τον ακατάπαυστον του

φεκισμόν και τα τουρκικά ξίφη, επήδουν τα χανδάκια με ... .
ορμήν ακράτητον. Εις μάτην ηγωνίζοντο να βαστάξωσιν οι . . .
Τούρκοι και Τάταροι τας θέσεις των, ή ρωσσική λόγχη, το "
".

ακατάπαυστον πυρ των πυροβόλων και η επίμονος σταθερότης
των εφορμήσεων εκ μέρους, του τολμηρού εχθρού, τους ήνάγ
κασαν να τραπώσιν εις άτακτον φυγήν εγκαταλείψαντες τα
πάντα και ζητούντες μόνον την σωτηρίαν της ζωής. Μόνοι

οι ιππείς των Οθωμανών έβάσταξαν μέχρι τινός, και ε
φωρμούσαν θαρσαλέως
W

-

θ

-

νυν

μεν

κατά
-ν

της δεξιάς, άλλοτε δε
-

-

κατα της αριστερας πτερυγος του ρωσσικου στρατου,

"

*

οστις

είχεν ήδη κυριεύσει το όλον στρατόπεδον, κτυπούμενοι όμως
έξαφνα από το πυροβολικόν, ενώ ανοίγοντο τα τετράγωνα,
έθερίζοντο ελεεινώς, και δια τούτο εν τελει ηκολούθησαν και

αυτοί την φυγήν των διασκορπιζομένων πεζών. Διαταγή αυ
στηρά εδόθη αμέσως παρα του Ρωμαντζόφ να μην αποβλέ

ψωσιν εις τα πλούσια λάφυρα του εγκαταλειφθέντος στρατο
πέδου, αλλά να εξακολουθήσωσι την δίωξιν του εχθρού, τον
οποίον κατέτρεξεν από την ώραν της νίκης, συμβάσης την

y

540 -

" *

νύκτα των 17 Ιουλίου, μέχρι του μεσημερίου των 18. Μετά
την λαμπραν ταύτην νίκην διατάξας ο Ρώσσος αρχιστράτη
γος να ψάλώσι δοξολογίαν προς τον "Υψιστον, εχάρισεν έπειτα
εις τον στρατόν όλα τα ευρεθέντα εντός του εχθρικού στρα

τοπέδου πολυπληθή λάφυρα, και διένειμε προς τούτοις χίλια
ρούβλια εις έκαστον τάγμα των πρώτων εφορμησάντων εις
τα περιχαρακώματα.

.

ο

-

-

Αλλ' ο μέγας ούτος θρίαμβος, εις τον οποίον έλαβε μέγα
μέρος ο Κεφαλλήνιος Συνταγματάρχης, δεν ήτον ειμή ο πρό
δρομος ετέρας αξιομνημονεύτου νίκης, ήτις, κατά την μαρ

τυρίαν όλων, χρεωστείται εις μόνον αυτόν.
Ο Χάνης και οι μετ' αυτού Πασσάδες συνάξαντες το δια

σκορπισθεν στρατόπεδόν των μετέβησαν εις τας . όχθας του
Δουνάβεως, όπου ηνώθησαν με τον πολυάριθμον στρατόν του
Βεζύρη πνέοντος εκδίκησιν κατα των Ρώσσων. Αι συμφορα
των προκατόχων του και η αισχύνη ότι με τόσον μέγαν α
ριθμόν στρατευμάτων, αντί, κατά την διαταγήν του Σουλτάνου,
"

-

και

τους εχθρούς από τα κυριευθέντα μέρηθ και να α
να « διώξη
!
1

ι
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φανίση τας πολύ ολιγωτέρας δυνάμεις των, έπαθε τοσαύτας

. . ζημίας υπ' αυτών, ετάραξαν μεγάλως την ακόμη αγέροχον
ψ
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ν
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και υπερήφανον τουρκικήν φαντασίαν του. Επροσπάθησεν εξ
-

"

ρ
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ενός να εμποδίση την είδησιν των συμφορών του
Υ

εις την αυ

λήν της Κωνσταντινουπόλεως, και εκ του άλλου συνάξας και

ετέρας δυνάμεις και σχηματίσας εν στράτευμα εκατόν πεν
τήκοντα χιλιάδων Οθωμανών και Τατάρων, του οποίου το
πλειότερον μέρος ήτον ιππικόν, εκίνησεν αμέσως να υπάγη
εις απάντησιν του εχθρού, πληροφορημένος ότι ο εκλεκτός

στρατός τον οποίον είχεν εκ της ελληνικής ηπείρου, και αι
τοσαύται χιλιάδες των Γιανιτζάρων του θέλουν εκδικήσει τας
ζημίας, όπου υπέφερον οι Οθωμανοί εις το πελεμικόν τούτο έτος.

Μ' όλον ότι το ρωσσικόν στρατόπεδον δεν υπερέβαινε τας
έβδομήκοντα χιλιάδας, και εξ αυτών έμεινε μέγα μέρος εις
φρουραν των τόσων κυριευθέντων μερών, ο κόμης Ρωμαν

τζόφ επηρμένος δια τας νίκας του δεν εδίστασε να υπάγη
και αυτός εναντίον ενός εχθρού, του οποίου αι δυνάμεις ήσαν
σχεδόν τριπλάσια των ιδικών του. Οι δύω στρατοί λοιπόν

απαντηθέντες εστρατοπέδευσαν, o είς απένατι του άλλου, εις

"
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τας όχθας της λίμνης Καγουλ, την 28 του Ιουλίου. Ειδο
ποιηθείς δε ο Βεζύρης ότι τα πολέμεφόδια και αι τροφαί
του, ρωσσικού στρoτοπέδου ήτον ακόμη εις τον δρόμον έπεμψεν
αμεσως ενσωμα

Τατάρων

κάτ αυτων ελπίζων

ότι, διά του

τοιούτου στρατηγήματος, ή θέλει αφήσει τον εχθρόν στερημέ
νoν τροφών και πολεμεφοδίων, ή θέλει τον βιάσει να πέμψή

εν μέρος των δυνάμεών του εκεί προς υπεράσπισιν, και τότε
να τον κτυπήση αμέσως. Διετάχθησαν ενταυτό οι αποστα
λέντες Τάταροι ότι, εν καιρώ της συγκρούσεως, παραμελήσαντες
την δίωξιν των τροφών και πολέμεφοδίων να επιστρέψωσι δια
να κτυπήσουν τους Ρώσσους όπισθεν,
,
ι

Εννοήσας όμως το στρατήγημα ο Ρωμαντζόφ έπεμψεν ευ
«W
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ν
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θύς εν μέρος του τακτικού ιππικού του και πέντε χιλιάδας
πεζών δια να σώσωσι τας αποθήκας, και να ματαιώσωσι
των Τατάρων τας επιχειρήσεις. Μετά ταύτα διαιρέσας τον
στρατόν του εις τρία μεγάλα τετράγωνα έφώρμισε πρώτος
κατά του Βεζύρη δια να προλάβη την πρώτην προσβολήν

των Οθωμανών, ήτις είναι ή επικυνδεστέρα. Ιδων δε, εκεί
νος ότι οι Ρώσσοι έρχονται πρώτοι κατ' αυτού διέταξε να...

"

τραβιχθή ή πεζική δύναμις ευτάκτως εις τα υψηλά μέρη του
στρατοπέδου ούσα ετοίμη εις εφόρμησιν, και επεμψεν ευθύς εις : απάντησιν των προχωρούντων εχθρών όλον το πολυάριθμον ιπ
πικόν του δια να τους βάλη εις ατάξιαν, και τότε να ριφθή και . . ".
εκείνος με το πεζικόν στράτευμα. Φνάνων ο Ρωμαντζόφ εις την .

οδον του Τραϊαννού και ιδών το πυκνόν νέφος του εχθρικού
ιππικού όπου ήρχετο με ορμήν ακράτητον εναντίον του, εγνώ
ρισε το ανισόρριπον της μάχης εις ην εμπλέκετο, και τον " ..
μέγαν κίνδυνον του ολιγαρίθμου στρατεύματός τιυ. Θαρρών.
όμως εις την πολεμικήν εμπειρίαν και το εύτολμον και του Κε-

-

φαλλήνος Μελισσινού τον διέταξεν αμέσως να πρισβάλη αυτός

πρώτος τους εχθρούς διά του πυροβολικού σώματς. Συνάψας,
την στιγμήν εκείνην, ο "Ελλην Συνταγματάρχης την εθνι
κήν του αφοβίαν με την τεχνικήν αρμοδιότητα της τοποθετή
σεως του τάγματός του, άναψε τρομερόν πυρ κατά του ήδη
πλησιάσαντος ιππικού. Πόση δε εστάθη ή φθορά και η έκ
πληξις των εχθρών, και οποίον αποτέλεσμα επέρερον αι έμ

πειροι προσβολαί του κατά των υπερμέτρων εκενων ιππέων,
-

-
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εμάχοντο με αυτόν τρείς ώρας προσπαθούντες να περι

κυκλώσωσι πανταχόθεν τον ρωσσικόν στρατόν, μαρτυρούσι τα .
εξής διηγούμενα εις την εν Πετρουπόλει εκδοθείσαν περιγρα
φήν της μάχης ταύτης. » Με τας πρώτας κανονίας (λέγει ο

και συγγραφείς) όπου ερρίψαμεν και εξόχως με την σφοδρό
» τητα του πυρός της μεγαλητέρας και πρώτης προσβολής όπου
και διεύθυνεν ό στρατηγός του πυροβολικού Μελισσινός, ο ήμέ
και τερος αρχιστράτηγος έβαλεν εις αταξίαν το στράτευμα των
και εχθρών, και επί πάσιν όλους εκείνους όπου εξέβαινον από
3
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τάς τάξεις των έμπροσθεν εις τα όμματά μας........ εις
καιρόν όπου το χονδρόν μας πυροβολικόν πίπτον επάνω εις
το πεπυκνωμένον πλήθος εκείνων των σωμάτων επροξένει
ένα τρομερόν θάνατον, το ιππικόν των οθωμανών, όπου
είχε κτυπήσει από όλα τα πλευρά τα τετράγωνα το κυρ
Πλεμμενικόφ, του κόμητος Βρούτζε, του πρίγγιπος Ρεπνιν,
και του στρατηγού Μπάβερ, ευθύς κατεπλάγη και τρόμα

ξεν. "Οθεν μιμούμενον το παράδειγμα των άλλων, όπου
απεσύρθησαν από το τετράγωνον του στρατηγού 'Ολίτζ, έ

μέρη και έγύρισεν εις εκείνους τους τό
" πους απο τους οποίους είχεν εύγει :
ή

..

κλινεν από όλα τα

η Με τούτον τον τρόπον εσβέσθη η πρώτη φλόγα των εχ
και θρών, και οι ημέτεροι στρατιώται, έπειτα από μίαν ακα

.. - " η τάπαυστον φωτίαν, όπου εβάσταξε τρεις ώρας, δηλ. από
η τας πέντε έως τας οκτώ, άνοιξαν τον δρόμον και με δι

πλασίαν ταχύτητα εκίνησαν κατά την οδόν οπου τους έφερεν

"εις των εχθρών το στρατόπεδον ».
"

Ιδων με απορίαν του και λύπην μεγίστην ο Βεζύρης ότι
πενήντα χιλιάδες ιππείς, όχι μόνον δεν έδυνήθησαν να βλά
ψωσιν ένα εχθρον, τον οποίον αυτός υπέθετεν ευκολονίκητον
δια τον ολιγάριθμον στρατόν του, αλλά μάλιστα ετράπησαν
αυτοί εις φυτήν με μεγάλην ζημίαν των, και ότι οι ολίγοι
εκείνοι Ρώσσοι ήρχοντο κατά του ακόμη φοβερου στρατοπέ
δου του, ήρχισε να χάνη την προτέραν του αλλαζονείαν και
να κυριεύηται από φόβον περί του μέλλοντος. Διατάξας λοι
πόν να κόψωσι βαθείαν τάφρον ολόγυρα του μεγάλου στρα
τοπέδου μετο πάσης ταχύτητος, την εφώπλισε με διακόσια

κανόνια, και διώρισε να ευρίσκωνται έτοιμα εις τας όχθας

.

«

-

-
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του Δουνάβεως τριακόσια μεγάλα περάματα, δια να ήμπορη,

χρείας τυχούσης,

μεταβιβάση τον στρατόν του... .

να

ψ

Ολη η μεγάλη πληθύς των Τούρκων αφιερωθείσα εις την
εκτέλεσιν των διαταγών του Βεζύρη δεν έβράδυνε να σχη

ματίση το στρατόπεδον ώς μίαν νήσον περιφραγμένην με το
σαύτα πυροβόλα στόματα, χωριζομένην, από πλατείαν και
βαθυτάτην τάφρον, και φυλαττομένην από εκατόν σαράντα

-

και επέκεινα χιλιάδας εκλεκτους στρατιώτας. Εκτός τούτου,
ο Βεζύρης μετεχειρίσθη το στρατήγημα του να πέμψη, εν
Γιανιτζά
χιλιάδας
εκ των δ)τολμητοτέρων
καιρώ2 τάνυκτός,
ή:
οή. δέκα
λ
δ
"

-

ψ

ρ

-

ν

/

η
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ν

ρων εντος του πλησιoν ο ασους, με . ο ιαταγην να κτυπησωσι
"Αο _.
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τους Ρώσσους από τα νώτα όταν επιχειρισθώσι την μετάβα
σιν της τάφρου. Εντοσούτω πλησιάσας ο Ρωμαντζόφ εθαύ
μασε δια την ταχύτητα με την οποίαν ο εχθρός έδυνήθη να
4
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-
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-
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-
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1

θαυ
σχηματίση τοιούτον χανδάκιον και να οχυρώση τόσον
.Α
μασίως το στρατόπεδόν του. Πλήρης, όμως πεποιθήσεως εις
/

ι

'

ρ"

"

-
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τόν, ολίγον μεν, αλλ' ανδρείον στρατόν του, και γνωρίζων ότι,

όσον οι οθωμανοί φαίνονται καταφρονήται του θανάτου εις
την πρώτην ορμήν των, τοσούτον είναι δειλοί μετά τας απο

τυχίας των, απεφάσισε την έφοδον του τρομερού εκείνου στρα
τοπέδου. Η διαταγή λοιπόν της εφορμήσεως εδόθη παρ αυτού,

αλλά μόλις επλησίασεν ο ρωσσικός στρατός εις βoλήν κανο
νίου, ο εχθρός άναψε κατ' αυτού πυρ σφοδρότατον εμποδίζον
πάσαν του πρόοδον, ολίγον όμως εδυνήθη να διαρκέση ή ισ
χυρά αύτη των Τούρκων αντίστασις. Ο αρχιστράτηγος διέ
ταξεν ευθύς τον ημέτερον Μελισσινόν υα αντικρούση τους

εχθρούς, μετά την οποίαν διαταγήν ρίπτων εκείνος ώς τόσους
κεραυνούς αλλεπαλλήλους βόμβας και κάθε είδος θανατηφόρων
σφαιρών μέσα εες το πεπυκνωμένον εκείνο πλήθος με απερί
γραπτον ταχύτητα, όχι μόνον έκαμε τους Οθωμανούς να
παύσωσι τον κανονoβολισμόν των, αλλά τους επροξένησε μέ
γαν αφανισμόν και σύχχυσιν. Αμέσως τότε έφώρμησαν οι
Ρώσσοι να υπερπηδήσωσι την τάφρον, αλλ' οι υπερασπίζοντες
αυτήν Γιανίτζαροι τους απέκρουσαν πολλάκις δια της ισχυ

ράς αντιστάσεώς των. Προχωρούσης δε της μάχης με γεν
ναιότητα και επιμονήν εξ αμφοτέρων των μερών, εξήλθον
αιφνηδίως από την δασώδη κοιλάδα αι δέκα χιλιάδες των
ν

-
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κεκρυμμένων Γιανιτζάρων, εκτύπησαν με τα ξίφη εις τας
χείρας την αριστεραν πτέρυγα του ρωσσικού στρατού από τα
νώτα, και διασχίσαντες μίαν των πλευρών του τετραγώνου,
διευθυνομένου υπό στρατηγού Πλεμμενικόφ, διέλυσαν την δε
ξιαν γωνίαν. Με ακράτητον, όρμην επροχωρουν εις το κέν

τρον του τετραγώνου χωρίς ν' αφήσωσι καιρόν εις τους στρα:
τιώτας να γεμίσωσι τα κατ' αυτών αδειασθέντα τουφέκια. Αι

λόγχαι και τα ξίφη ήσαν μόνον εις ενέργειαν, ή ατεξία των
στρατιωτών του κτυπηθέντος τετραγώνου ήρχισε να γίνεται
επαισθητή και η κλίσις αυτού εις την φυγήν, ήτον έτοιμος.
- Ενώ δε έστενοχωρείτο τόσον η αριστερά πτέρυξ των Ρώσ

σων δεν ευρίσκετο εις ολιγώτερον αγώνα ή δεξιά, ήτις ούσα

εις, το χείλος της τάφρου, επροσβάλλετο τρομερά από τους
απέναντι Γιανιτζάρους και ηπειρώτας Οθωμανούς, ώστε ου
μόνον η νίκη εφαίνετο αμφίβολος αλλά και ο κίνδυνος των

Ρωσσων μέγας. . . . . .
. . .
.
Εις την κρίσιμον όμως ταύτην στιγμήν ή γενναιότης και

εμπειρία του "Ελληνος Μελισσινού έδωκεν εις τον Ρωμαντζόφ
τον θρίαμβον. Πέμψας αυτός τον ταγματάρχην Οζεροφ με
λόχους τινάς πυροβολιστών, εις βοήθειαν του υποκλίνοντος τε
τραγώνου της αρις-εράς και δώσας προς αυτόν διεύθυνσιν διής ε
δυνήθη να κτυπήση τους στενοχωρούντας αυτήν Γιανιτζάρους ό
πισθεν, έκαμεν εις αυτούς φθοραν δια του κανονίου και της λό
χης. Εκ του άλλου ρίφθείς ο ίδιος με το υπόλοιπον του σώματός
του αφόβως εις το πυρ της δεξιάς των εχθρών και απωθήσας
αυτούς δια της γενναίας προσβολής του έλαβε καιρόν να α
δειάση, κατά των όντων έμπροσθεν της τάφρου, όλα τα πυ
ροβόλα του. Λαβών, μετά τούτο τα μεγαλήτερα των κανο
νίων και τοποθετιθείς αρμοδίως εκεραυνοβολούσε το κέντρου

των εχθρών τόσον τρομερά, ώστε έξαλεν όλον το στρατόπεδον.
9
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αυτών εις άτακτoν κίνησιν. Η εύστοχος δε αύτη ενέργεια ,

του Κεφαλλήνος στρατηγού και αι -θαρρυντικαι φωναί τού
Ρωμαντζοφ ενεζώωσαν την γενναιότητα του ρωσσικού στρατού
και τον θερμόν ζήλον δια την επιτυχίαν της νίκης. Το τε
τράγωνον του Πλεμμανικόφ ανέλαβε την προτέραν τάξιν του ,
φωνάζον α Ζήτω η Αικατερίνη ». Βοηθηθεν δε από τα κανόνια
του Οζεροφ απέσπρωξε τους Γιανιτζάρους κατά των οποίων

5 45

ριφθέν με τα ξίφη την στιγμήν εκείνην, και το τακτικόν
ίππικόν τους έφερε τον τέλειον όλεθρον.
Η έφοδος τότε της τάφρου επανελήφθη από όλα τα μέρη
με ακλόνητον σταθερότητα, συνοδευομένη ταυτοχρόνως με πυρ
ακατάπαυστον δια του οποίου ο Μελισσινός έρριπτεν εις το
κέντρον ως χάλαζαν κάθε είδος πυρίνων σφαιρών, και έκα
μνε να ήχολoγή ο αήρ από τας μεγάλας εκπυρσοκροτήσεις
των. Εις μάτην επροσπάθησαν οι Γιανίτζαροι να εμποδίσωσι
πάλιν την νέαν ταύτην εφόρμησιν των εχθρών αναπληρούντες
ε

χ

ν

-ν

r
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τας τάξεις των σφαζομένων απο τας βωσσικάς λόγχας, διότι
το κέντρον του στρατοπέδου μη δυνάμενον ν' ανθέξη πλέον,

δια την φθοραν των κανονίων, εδόθη εις άτακτον φυγήν
χωρίς να προσέξη παντελώς εις τας φωνας και ικεσίας του
Βεζύρη. Περί τούτου λέγει ή της Πετρουπόλεως διήγησις α

ναφέρουσα τους λόγους των αιχμαλώτων. "Ο Βεζύρης, εις
και καιρού οπου το πυροβόλικόν μας τους εξάπλονεν εις την
σ γήν, επάσχιζε με την σημαίαν του Μωάμεθ και εξ ονόμα

» τος του Σουλτάνου να τους παρακινήση να μη φύγωσι,
τ, πλήν ηκούσθη από όλα τα μέρη μία φωνή λέγουσα : αι
» δυνάμεις μας δεν είναι αρκεται να διώξωσι τους
» Ρώσσους από τας θέσεις των, τα κανόνια τους

» καταβάλλουσι κάθε πράγμα, ως οι κεραυνοί. Και
και κατά αλήθειαν ο στρατηγός Μελισσινός, δια προσταγής του
» αρχιστρατήγου, έρριπτε με τα πλέον χονδρα κανόνια εν α
και διάκοπον πυρ το οποίον, όχι μόνον κατέστρεψε τον εχθρόν,
•, αλλ' έτι έκαμνε να τρέμη και αυτή η ιδία γή (1) η.
Τελευταίον, κατασταθείσα γενική ή φυγή ηνάγκασε τον
Βεζύρη

νά εγκαταλείψη εις τους νικητος το στρατόπεδον πλή

ρες νεκρων, και, χωρις να φροντιση περί των πολυτίμων
πραγμάτων του και των αφθόνων πολέμεφοδίων, ηκολούθησε
τον διασκορπισθέντα πολυάριθμον στρατόν του. Ο Ρώσσος
αρχιστράτηγος προσέξας μάλλον εις την δίωξιν του φεύγον
τoς εχθρού, παρά εις τα πλούσια λάφυρα, τον ηκολούθησε κα
τόπιν έως εις τας όχθας του Δουνάβεως προξενήσας προς

(1) Αυτόθι οελ. 328 - 29.
35
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αυτόν μεγαλητέραν φθοραν της προλαβούσης. Χιλιάδες Τούρκοι
ιδόντες τους Ρώσσους πλησιάζοντες και σφάζοντας ελεεινώς
τους απαντωμένους, ή έρριπτον τα όπλα και έφευγον δια να
λυτρώσωσι την ζωήν, ή παρεδίδοντο χωρίς αντίστασιν. Οι
δρόμοι εσκεπάσθησαν από νεκρούς και πληγωμένους, εκ δε
του πλήθους των φθασάντων εις τας όχθας του Δουνάβεως

οι περισσότεροι επνίγησαν, διότι βιαζόμενοι να φύγωσιν από
το βωσσικόν ξίφος ερρίπτοντο εντός των πλοίων τόσον ασκέ
πτως και τοσούτοι τον αριθμόν ώστε τα περισσότερα από αυ
τα εβυθίσθησαν από το βάρος και την αταξίαν των εισελθόντων.
Συνάξας λοιπόν ο Ρωμαντζοφ ό,τι δήποτε είχον λάβει
μεθ' εαυτών οι φυγόντες εχθροί επέστρεψεν εις το παρ εκείνων
εγκαταλειφθεν πεδίον της μάχης, όπου εώρτασε με κανονoβo
λισμούς και δοξολογίας προς τον "Υψιστον την περίφημον
ταύτην νίκην του, και αντήμειψε με γενναία φιλοδωρήματα τον
θριαμβοφόρον στρατόν του. Ταχυδρόμοι επέμφθησαν αμέσως
παρ αυτού δια να φέρωσι την περιγραφήν των ανδραγαθη
μάτων του εις την αυλήν της Πετρουπόλεως, ών δε πλήρης
ευγνωμοσύνης προς τον Κεφαλληνα στρατηγόν, και γνωρίζων
ότι εις την αξίαν εκείνου εχρεώστει το μέγα τούτο κατόρ
θωμα εσύστησεν αυτόν εις την εύνοιαν της Αικατερίνης με

τρόπον έξοχον (1).
Προς τον ημέτερον συμπολίτην αποδίδων την νίκην και
ο Γάλλος Μάσσων λέγει ταύτα και Εις την γενναιοψυχίαν και
και ετοιμότητα του Μελισσινού εχρεώστει ο κόμης "Ρωμαντζοφ
και την περιβόητον νίκην του Καγουλ (2) ». Ταύτα επιμαρ

τυρών και ο βιογράφος του Βείσσιος εκφράζεται τοιουτοτρόπως
» Εις την ανδρίαν του Μελισσινού απεδόθη ή εν Καγουλ
» νίκη (3) ». Περισσότερον δε πάντων επιβεβαιοί ταύτα ή
προς αυτόν γενναία αμοιβή της Αυτοκρατορίσσης, περί ής
θέλω αναφέρει μετ' ολίγον.
Εις την μάχην ταύτην, κατά την ρηθείσαν της Πετρου

(1) Αυτόθι σελ. 328 - 29.
(2) Αυτοθι σελ. 428.

(3) Γενικ. βιογρ, εις το όνομα Μelissin.ό.

-

-
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πόλεως διήγησιν, έμειναν φονευμένοι εις το πεδίον είκοσι χι
λιάδες Οθωμανοί, και τρείς χιλιάδες Γιανίτζαροι ευρέθησαν
σκοτωμένοι εντός της τάφρου, εκτός των δέκα χιλιάδων τους
οποίους είχον εξολοθρεύσει οι Ρώσσοι, ως προείρηται, εντός
της κοιλάδος. Συναριθμουμένων δε και των φονευθέντων εις
την δίωξιν και των πνιγέντων εις τον Δούναβιν, ή ζημία
του τουρκικού στρατού έφθανεν εις τας τεσσαράκοντα χιλιά
δας. Εκ του ρωσσικού στρατεύματος έθανατώθησαν σχεδόν
πεντακόσιοι πολεμισται εξ ών ήσαν πολλοί αξιωματικοί.
Τριακόσια κανόνια, μεγάλη πληθύς ίππων, καμήλων και άλ

λων ζώων, μέγας αριθμός πολυτίμων σκηνών, σημαίων, πο

λυεξόδων πραγμάτων, και, ποσότης υπέρογκος, πολεμεφοδίων
και τροφων εμειναν εις την εξουσίαν των Ρώσσων. Ταύτα
όμως ήσαν ολίγον αξιοσημείωτα ως προς τα αποκτηθέντα

παρ αυτών εις τας επομένας καθημερινας νίκας.
Η φθορά του Βεζύρη εις το Καγουλ επέφερε γενικήν α
ψυχίαν εις τους Τούρκους και κατέστησε τόσον ένδοξα τα
όπλα της Αικατερίνης, ώστε, το έτος τούτο, εξέτειναν μεγάλως

εις την Ευρώπην τα όρια της αυτοκρατορίας της. Διώκων,
κατόπιν ο Ρωμαντζόφ τον Βεζύρην ηφάνισε κατά κράτος
τας δυνάμεις του υπέταξεν όλα τα παραδουνάβια φρούρια
των Οθωμανών, και πέμψας τον στρατηγόν Πανίνον εδυνήθη
ν' απομακρύνη τας φυλάς των Τατάρων της Βεσσαραβίας
και Γεδισεν από την προς τον Σουλτάνον υπακοήν και να
τους ενωση, δια συνθήκης, εις συμμαχίαν με το ρωσσικόν
κράτος. Εν τέλει

δε εστεφάνωσε τους θριάμβους του με την

κυρίευσιν του μεγάλου

φρουρίου της Βενδέρης, τό οποιον έπή
ρεν εξ εφόδου, την πρώτην του Σεπτεμβρίου μηνός ο ρηθείς

στρατηγός Πανίνος (1). Η ρωσσική αυτοκρατορία λοιπόν
κατεστάθη κυρία τοσούτων μεγάλων και ευρυχώρων επαρ
χιών, ώστε αι κατακτήσεις της εις την ευρωπαϊκήν τουρκίαν

είχον όριον,

κατα την εποχήν ταύτην τον Δούναβιν.

Η τόσον δε ταχεία πρόοδος των όπλων της Αικατερίνης,
ή καταστροφή τοσούτων πολυαρίθμων στρατών τους οποίους

(1) Κούμ. Γενικ, Ιστορ, Τόμ, ΙΒ. σελ. 243.
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κίνησεν ο Μουσταφάς Γ' εις τα δύω ταύτα έτη κατά της
Ρωσσίας, και αι καθ' ημέραν διεγειρόμεναι επαναστάσεις εις
το τουρκικόν κράτος, διαρκούντος του πολέμου, εταπείνωσαν
τοσούτον την βαρβαρικήν αλαζονείαν των Οθωμανών, ώστε
εβιάσθη η τουρκική αυλή να ζητήση, δια μεσολαβήσεως της

Αυστρίας και Προυσίας, την ειρήνην, ήτις έσχεδιάσθη το
1773, και ετελείωσε το ακόλουθον έτος εις Κουτσούκ Καρ
ναδσικ (1).

Διακριθείς πάντοτε εις τους μεγαλητέρους πολέμους ο έν
δοξος συμπολίτης μας Μελισσινός θεωρούμενος ως στρατηγός,

έδειξεν ενταυτώ και ατομικήν ανδρίαν τολμήσας να εφορ
μήση ο ίδιος, εις μίαν μάχην εν Μολδαυία, εντός των τουρ
κικών πολεμηστηρίων και καταστρέψας τους πυροβολιστας να
κυριεύση τα κανονοστάσια. Διο αφιερωθείσα η Αικατερίνη,
μετά την τελείωσιν της ειρήνης εις το να βραβεύση τους α

ριστεύσαντας
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εις τας μαχας των δύο ετών, και γνωρίζουσα
από τας συστάσεις των αρχιστρατήγων Γαλιτζινου και Ρω

μαντζόφ

ότι

μεταξύ των διαπρέψάντων ό, Κεφαλλήνιος στρα

τηγός

επειχε την υψηλοτέραν θέσιν, ηθέλησε να δείξη την
προς αυτόν εύνοιάν της με τρόπον έξοχον: "Οθεν εχάρισε προς

τον Μελισσινόν όσα κανόνια είχε κυριεύσει των Τούρκων εν
Μολδαυία, με το δικαίωμα να τα χύση εις τόσα νομίσμα
τα του κράτους προς ωφέλειάν του και τον κατέστησε Διευ

θυντήν του καταστήματος των ευγενών δοκίμων του πυροβο
λικού, εις το οποίον έξησκούντο τέσσαρες λόχοι νέων εκ των
μεγάλων οικογενειών και εις εκ των υιών των στρατιωτών.
Η ποσότης δε των εκ των κανονίων κατασκευασθέντων χρημά
των ήτον τοσαύτη, ώστε ο συμπολίτης μας ηγόρασεν εξ αυτών
πλούσια γεωκτήματα (2), Δεν περιωρίσθη όμως εις ταύτα
ή προς τον Μελισσινον ευεργεσία της Αυτοκρατορίσσης, διότι

αύτη, ώς βηθήσεται, δεν έπαυε ποτέ τα προς εκείνον γενναία
της φιλοδωρήματα,

(1) Αυτόθι σελ. 250 - 251.

(2) Μασσων αυτοθι σελ. 429 -- Γενικ, βιογραφ, αυτοθι .
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Πλήρης λοιπόν ευγνωμοσύνης προς την Αικατερίνην ο "Ελ
λην στρατηγός, αφού έδειξε την πολεμικήν του εμπειρίαν εις
το πεδίον της μάχης και ηγωνίσθη τοσούτον δια την δόξαν
των όπλων της, αφιέρωσεν εν καιρώ ειρήνης, τον εφευρετικόν
και δραστήριον νούν του εις τελειοποίησιν των πολεμικών ερ
γαλείων και των εις ταύτα βοηθητικών τεχνών. Ως ανήρ

ενεργητικός και εραστής των επωφελών νεωτερισμών ελυπείτο

κατάκαρδα βλέπων τους Ρώσσους στασίμους εις την τέχνην
τοό πυροβολικού, ενώ τα λοιπά έθνη προώδευον καθ' ημέραν
εις αυτήν. Θέλων δε να εξυπνήση, κατά τούτο, το τότε ακαλ

λιέργητον πνεύμα των εξέδωκε περί του τοιούτου αντικειμένου
διαφόρους κριτικας παρατηρήσεις, και ωθούμενος από τον ύ

πέρμετρον ζήλον του υπέρ της προόδου των ρωσσικών όπλων,
παρεκάλει τους κυβερνήτας του κράτους, ν' αφιερώσωσι την προ
σοχήν των εις υπόθεσιν τόσον περισπούδαστον. "Εκαμνε δε ταυ

τα ενώ, ως λέγει ο Μάσσων, έπρεπεν εκείνοι να εμψυχόνωσι
τον ζήλον του παρακαλούντες αυτόν να προτείνη όσα γνωρίζει
τελειότερα των γνωστών.
Αλλ' ή ολίγη φροντίς των μεγάλων εξ ενός μέρους, οίτινες
-
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εις την Ρωσσίαν, καθώς και εις κανέν άλλο μέρος ίσως,
κινούνται βραδέως εις ό,τι αφορά το κοινόν όφελος, και εκ
του άλλου οι εχθροί των εξόχων προτερημάτων και της κοι
νής φήμης του ενδόξου Μελισσινου εμπόδιζον την εκτέλεσιν
των σχεδίων του. Με όλας όμως τας αντιτεινομένας δυσκο

λίας αυτός επέτυχεν εν τέλει να καλητερεύση, ως έμπειρος
χημικός και μηχανικός, τα εν Πετρουπόλει καμινoχυτήρια
(fonderie) των κανονίων. 'Ετελειοποίησε την μεταλλικήν σύν

θεσιν εξής τα κατεσκευάζουσι, δια της επινοήσεως ενός μί
γματος το οποίον, κατα τον Μάσσονα, έφερε το όνομά του,
και εφεύρε μίαν νέαν μηχανήν δια να τα τρυπώσι. Είναι
δε αξιοπαρατήρητον ότι τοσούτος ήτον ο ζήλος του "Ελληνος
τούτου στρατηγού υπέρ της ωφελείας του ρωσσικού βασιλείου
ώστε, δια να κατορθόνη την πρόοδον του πυροβολικού εις αυτό,
όχι μόνον ηγωνίζετο νοητικώς, αλλά και προς υπερνίκησιν

των προβαλλομένων δυσκολιών έπεμπε πλούσια δώρα εις
τον Υπουργόν του πολέμου και ευηργέτει με γενναίας δό
σεις, όσους των υπαλλήλων είχον ισχύν και έμελλον να
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λάβωσι μέρος εις την ταχυτέραν εκτέλεσιν των προτάσεών
του (1).
Νυμφευθείς μίαν Ελληνίδα εκ της οικογενείας Καν

τακουζινού θαλαμηπόλον της Αυτοκρατορίσσης έλαβεν εξ αυ
της ένα υιόν. "Ων δε φύσει μεγαλοπρεπής και διαθέσεως
καθ' υπερβολήν ελευθερίου έζούσε με τοσαύτην πολυτέλειαν, ώ
στε, μεταξύ των μεγάλων του προτερημάτων, διεκρίνετο εις
την αυλήν της Πετρουπόλεως και δια το υπέρμετρον της γεν
ναιότητός του. Αι διασκεδάσεις και οι χοροί τους οποίους
έδιδεν εις τους αυλικούς και εις τους μεγάλους στρατιωτι
κους έσχημάτιζον εποχήν εις την μητρόπολιν εκείνην, δια την
λαμπρότητα και τα περίεργα πυροτεχνήματα τα οποία κα
τεσκεύαζεν ο ίδιος εξεπίτηδες. Είναι δε αξιον θεωρίας ότι
ο μεγαλοφυής Μελισσινός, μολονότι ευρίσκετο μεταξύ αυλικών
και πριγγίπων εις τους οποίους εβασίλευον και βασιλεύουσι
μέχρι της σήμερον αι γελοία ιδέα του φεουδαλισμού και
επικρατεί, αλαζονεία υπέρμετρος, αυτός έβλεπεν εις τον έμπει
ρον τεχνίτην την αυτήν αξίαν του μεγάλου πεπαιδευμένου, ως
προς το κοινόν όφελος. Εθεώρει την διαφοραν των γενεθλίων
ώς τυχηρόν συμβάν δια το οποίον το άτομον δεν έχει τι ά
ξιον καυχήσεως εαν δεν διακρίνεται από ιδικάς του αρετάς,
και δια τούτο εις τα μεγαλοπρεπή του τραπέζια και πολυεξό
δους διασκεδάσεις ανεμίγνυε τους μεγιστάνας με πολλούς
εναρέτους και αξίους τεχνίτας. Ενώ δε ή πικρα δουλεία
είχε καταστήσει τότε το ελληνικόν γένος άσημον, και αυτός
υπήρχεν εις μητρόπολιν όπου ανετράφη παιδιόθεν και υψώ
θη εις τοσαύτην δόξαν, και όπου, κατά τον Μάσσονα, το

να μην είναι τις Ρώσσος εθεωρείτο, εις την εποχήν εκείνην,
ως έγκλημα, ο Μελισσινός ως ανήρ γενναίων φρονημάτων
και μεγαλόνους, κατά τον αυτόν συγγραφέα και τον Βεϊσσιον,
εκαυχάτο περί της ελληνικής του καταγωγής και ανεφαίνετο
ή χαρά της καρδίας εις το εύσχημόν του πρόσωπον οσάκις

ώμίλει εις τας συναναστροφας περί της φίλης ήμων πατρίδος

(1) Μάσσων αυτόθι σελ. 429 - 30.
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Κεφαλληνίας (1). Εκ του φιλοπατρισμού δε κινούμενος εσύ
σταινε θερμώς εις την Αυτοκρατόρισσαν τους εκεί καταφεύγον
τας Κεφαλλήνας, εν οίς ήτον και ο ένδοξος Χαρβούρης, ως
είπον εις την εκείνου βιογραφίαν.
Με την υπέρμετρον όμως ελευθεριότητά του εξοδεύων όχι
μόνον τα πλούσια του εισοδήματα, αλλά και όσα κέρδη είχε
κατ' έτος από τα πυροτεχνήματα, τα οποία, κατά την μαρτυρίαν
του Μάσσονος, έφθανον εις εκατόν χιλιάδας φράγκα, ήθελεν
ευρίσκεσθαι πολλάκις εις έλλειψιν, εαν δεν τον επρόφθανεν ή
γενναιότης της Αικατερίνης. Λύτη βραβεύουσα πασαν του ε

φεύρεσιν και τον υπέρ του κράτους ζήλον του, τον έδιδεν εις
τόσα συνεχή φιλοδωρήματα πολλας χιλιάδας φράγκων. Επι

δή δε με τας μεγαλοδωρίας της έδύνατο να προλαμβάνη μό
νοντας στερήσεις του όχι όμως και να τον κάμη ν' αλλάξη
χρηματικήν κατάστασιν, λυπουμένη δια τα υπέρογκα έξοδά

του έλεγε συνήθως: » ότι δεν εκρέματο από αυτήν να πλου
» τίση τον Μελισσινόν, και να χορτάση εις την τράπεζάν
και της τον πολυφάγον στρατηγόν Γλέβονα (2) ».
Επαναληφθέντος το 1788 του πολέμου κατά της Ρωσσίας

εκ μέρους των Τούρκων, ο Κεφαλλήνιος πολεμικός ανεφάνη
πάλιν επίσης ένδοξος εις το πεδίον της μάχης. "Οθεν το 1790,

φονευθέντος εις την πολιορκίαν της Κελίας του στρατηγού
Μούλλερ, μεγάλου διδάκτορος του πυροβολικού, επροβιβάσθη
εκείνος εις την θέσιν ταύτην, και έχων ήδη υπό την εξου

σίαν του όλον το πυροβολικόν του κράτους προσηλωθη, μετά
την παυσιν των πολέμων, να το φέρη εις ίσην τελειοποίησιν
με εκείνα των ακμαζόντων ευρωπαϊκών εθνών.

Πόσαι δε ήσαν αι ωφέλεια και πρόοδοι τας οποίας έκα
μεν εις αυτό μαρτυρούσιν ο Μάσσων και Βεϊσσιος λέγοντες
εκ συμφώνου ταύτα και ουδείς αξιωματικός ωφέλησε περισσότε

» ρον εκείνου το ρωσσικόν πυροβολικόν, και αν αυτό δεν έ
» φθασεν εις όσην τελειοποίησιν εδύνατο και δύναται να φθάση
» ή ενοχή δεν είναι ιδική του (3) ».
(1) Μασσων αυτόθι σελ. 425.

(2) Αυτόθι σελ. 434 - Βλέπε και γεν. βιογραφ, αυτόθι ,
(3) Σελ. 430.

Α
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-
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Και τωόντι, εκτός των δυσκολιών τας οποίας αντέτεινεν
(ως προείρηται) ο φθόνος, η Αικατερίνη, με όλην την προς
τον ημέτερον συμπολίτην εύνοιάν της, χαριζομένη εις τον
παρ αυτής αγαπώμενον Ζούβιου (Ζnbow) τον επιθυμήσαντα
την θέσιν του Μελισσινού κατέστησεν αυτόν μέγαν διδάκτορα

του πυροβολικού. Περί τούτου δε αναφέρων ο Μάσσων λέγει
» Μέγαν διδάκτορα του πυροβολικού κατέστησαν τον ευνοού
» μενον Ζούβιον, όστις, καθ' όλον το διάς-ημα της ζωής του,
και δεν είδε ποτέ να ρίπτωσι μίαν βόμβαν, ούτε εγνώριζεν από
» τί σύγκειται η πυροκόνις (1) ».
2
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Αλλ' ούτε και η ανέλπιστος αύτη αδικία ούτε η νεναική

απειρία και το προς αυτόν αλαζονικόν ύφος του διαδόχουτου
τούτου ημπόρεσαν να ψυχράνωσι την δια τα καλά προσπά

θειαν του ενδόξου Μελισσινού. Κυριευόμενος ο ήδη ασπρο
μάλης ούτος στρατηγός από την αδιαφορίαν εκείνην με την
οποίαν αι ευγενείς ψυχαι θεωρούσι τας προς αυτας ελλείψεις
των αναξίων και ουτιδαμινών, όταν πρόκηται να κατορθώ

σωσι το κοινόν καλόν, κατεδέχετο να παρουσιάζεται έμπροσθεν
του παιδαρίου εκείνου, και υποφέρων πάσαν του περιφρόνησιν,
να δεικνύη τα παρ αυτού επινοηθέντα σχέδια, δί ών έπρεπε
να διευθυνθή το πυροβολικόν εις την απαιτουμένην τελειοποί
ησιν. Μεταξύ δε των άλλων επρότεινε προς τον Ζούβιον να
σχηματίσωσιν εν σώμα πυροβολιστών εφίππων, περί ού. ευ
ρισκόμενος αυτός ακόμη εις την θέσιν του μεγάλου διδάκτο
ρος, είχε διατάξει τον αντιταγματάρχην Μάσσονα να κάμη
τον ως προς έγγιστα υπολογισμόν της δαπάνης. Εις μάτην

όμως ηγωνίζετο ο πεπαιδευμένος Μελισσινός να πληροφορήση
τον αμαθή εκείνον νεανίσκον πόση ήθελεν είσθαι η δόξα του
εαν, επί της εξουσίας του, κατορθoύτo ή εισαγωγή τοιούτου
πολεμικού σώματος αγνωουμένου παντάπασιν εις την Ρωσ
σίαν. Ματαίως υπέσχετο να κοπιάση αυτός δια την ακριβή
εκτέλεσιν του σχεδίου, διότι ούτε ο Ζούβιος εννοούσε το προ

βαλλόμενον, ούτε η Αικατερίνη, μολονότι επήνεσε το σχέδιον,

(1) Σελ. 430.
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θυγκατένευε να καταβάλη τα απαιτούμενα έξοδα αφού δεν
συνέτρεχεν η γνώμη του Ζουβίου.

-

-

Η πρός τον ένδοξον όμως συμπατριώτην μας αδικία αυτη
δεν έβασταξε μέχρι τέλους. Η Αικατερίνη εννοήσασα το λά
θος της έδωκεν ακρόασιν εις την πρότασιν του Μελισσινού

και μη συλλογιζομένη πλέον τας εναντιώσεις του Ζουβίου
διέταξεν αμέσως την εκτέλεσιν του σχεδίου. "Ωστε εις διά

στημα ολιγώτερον των έξη μηνών, ο Κεφαλλήνιος στρατηγός
ανέδειξεν εις την Ρωσσίαν τέσσαρας λόχους εφίππων πυρο
βολιστών, οίτινες ήσαν, ου μόνον καλώς εξησκημένοι και εν
δεδυμένοι κομψώς, αλλ' εδείκνυον εις τας στρατιωτικάς γυ
μνάσεις πολλήν επιτηδειότητα και ευκινησίαν.

Τελευταίον αναβας εις τον ρωσσικόν θρόνον ο Παύλος

ε

δίωξεν αμέσως τον Ζούβιον και καταστήσας πάλιν τον Με
λισσινόν μέγαν διδάκτορα του πυροβολικού τον ετίμησεν ευ

θύς με το παράσημον της κυανής τενίας (dell' ordine del
cordone Τurchino), και τον εχάρισε προς τούτοις χιλίους
σκλάβους. Λαβων λοιπόν πλήρη εξουσίαν εις τα πράγματα
και έχων την προστασίαν του νέου Αυτοκράτορος επηύξησε
τον αριθμόν των εφίππων πυροβολιστών, και κρίνων ορθώς
ότι η καλή των νέων στρατιωτικών ανατροφή ήθελεν επιφέρει
αφ' εαυτής την επιθυμητήν εκείνην πρόοδον εις τον στρατόν,
την οποίαν δυσκόλως ήλπιζεν από τους ήδη προβεβηκότας,
έστρεψεν όλην του την προσοχήν εις το κατάστημα των ευγε
νών δοκίμων, του οποίου ήτον ενταυτώ και διευθυντής. Πό
σον δε το κατέστησεν ανθηρόν, καθ' όλον το διάστημα της
διευθύνσεώς του, και οποίαν μεταβολήν έλαβε, μετά τον εκείνου
θάνατον, μάς πληροφορεί ο Μάσσων λέγων , ήτον προς τού
και τοις ο Μελισσινός διευθυντής των δοκίμων του πυροβολικού

και εις το οποίον κατάστημα ανετρέφοντο επιμελώς τέσσαρες
και λόχοι ευγενών νέων και εις εκ των υιών των στρατιωτων

και επί σκοπώ να γίνωσι πυροβολισται, ή μηχανικοί, Εσπού
και δαζoν δε ενταυτώ γλώσσας και ωραίας τέχνας. Υπάγον
» τες εις τους στρατώνας τους εν τω Νέβα ποταμώ εξωδευουν
» έξη εβδομάδας του έτους κάμνοντες γυμνάσεις στρατιωτικας

και υπό την οδηγίαν των αξιωματικών των. Αλλά διεδέχθη
και εις την θέσιν εκείνην τον Μελισσινόν ανήρ τις μικρόνους,
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ο έθεν το σπουδαστήριον εκείνο, αντί στρατιωτικής ακαδημίας
» όπου ήτον, απέβη οίκος υλικών ασκήσεων, και φυτείoν κοι
σ νών στρατιωτών (1) ».

Μεταξύ όμως των τιμών και της κοινής υπολήψεως την
οποίαν απελάμβανεν, ούτος ο συμπολίτης μας, δεν έλειψαν
προς αυτόν και τα πικρά εκείνα ποτήρια τα οποία προσφέρει
συνήθως ο κοινωνικός βίος. Ούσης ακόμη της Αικατερί
νης εις τον θρόνον ο Μελισσινός εσύστησε, προς διασκέ
δασιν της γεροντικής του ηλικίας, ένωσιν τινά εκ των εν

δοξοτέρων υποκειμένων της Πετρουπόλεως, ήτις ωνομάσθη
παρ αυτού και Φιλαδελφική εταιρία και εις ην ο φιλεπιστή
μων και δραστήριος νούς του έχορήγει ύλην επιστημονικών
σκέψεων και αντικειμένων σπουδαίων. Ο διοργανισμός και
αι συνεχείς ακαδημαϊκαι συνελεύσεις της εταιρίας ταύτης έ

δωκαν αφορμήν εις τα κατάπτυστα και βδελυρα εκείνα όντα
τα οποία μολύνουσι και βλάπτουσι την ανθρωπότητα, εις τους

επαράτους, λέγω, ωτακουστας και κατασκόπους να την συκο
φαντήσωσιν εις την αυλήν, ως τείνουσαν να διαδώση τας αρ
χας της γαλλικής επαναστάσεως. "Οσον εξιππάσθη ο Παύλος

διά την είδησιν ταύτην, τόσον εγέλασεν η μεγαλόνους Αυτο
κρατόρισσα δια το είδος της συκοφαντίας. Το μόνον όπου
εζήτησεν αύτη παρά του γηραιού Μελισσινού ήτον η παραί
τησίς του από τας μασσονικας εταιρίας (εις τας οποίας, δια

την αξίαν του, ήτον μέγας διδάκτωρ) και λαβούσα παρ αυτού
τον λόγον της τιμής ότι δεν θέλει ανήκει πλέον εις αυτάς,
τον αφήκεν ελεύθερον εις την εξακολούθησιν της φιλαδελφικής
εταιρίας του, της οποίας εκείνη έγνώριζε τον αληθή σκοπόν.
Βασιλεύσας όμως ο προς τας εταιρίας εν γένει ύποπτος Παύ
λος (όστις, ενώ δεν μετείχεν από τα μεγάλα της μητρός του
προτερήματα, ήτον χαρακτήρος ας-άτου και αλλοκότου) έδιδε
πολλήν ακρόασιν εις την συκοφαντίαν. Εκ ταύτης δε ερεθι
σθείς κατά των μελών της φιλαδελφικής εταιρίας, κατεβίβα
σεν από την αξίαν του τον Αλέξιον Μελισσινόν μονογενή υιον
του ενδόξου συμπολίτου μας (οπλαρχηγόν των ευζώνων και

(1) Σελ. 435,
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ομοιάζοντα εις τας πατρικάς αρετάς), και εξώρισεν όλους
τους φίλους του και συγγενείς.

Η άδικος αύτη πράξις του Παύλου ετάραξε τοσούτον τον
ήδη σχεδόν ογδοηκοντούτην Κεφαλλήνιον στρατηγόν, ώστε

έκτοτε το πρότερον ενεργητικόν και εύρωστον γηρατείoν του έ
κλινεν εις μαρασμόν, και εκυριεύθη από πνεύμα μελαγχολίας
και θλίψεως επιμόνου. Αλλ' ο φαντασιώδης Αυτοκράτωρ έ
μελλε να τον δώση και άλλον άδικον κλονισμόν και να του
επιταχύνη τον επαπειλούμενον θάνατον.

Περιπατών, εν καιρώ χειμώνος, ο Παύλος εις τας οδούς
της Πετρουπόλεως μόνος παρετήρησεν ότι είς λοχαγός απαν
τηθείς παρ αυτού ήλλαξε δρόμον δια ν' αποφύγη τον α
παιτούμενον χαιρετισμόν. Τούτο ηρέθισε τοσούτον τον α
νώμαλον νούν του, ώστε έτρεξε κατόπιν εκείνου δια να τον
γνωρίση, μη δυνηθείς όμως να τον φθάση και μαθών ό

τι ήτον αξιωματικός του πυροβολικου έκραξεν αμέσως τον
γηραλαίον και μελαγχολικόν Μελισσινόν και ήλεγξεν αυτόν
υς μέγαν διδάκτορα του πυροβολικού, δια την έλλειψιν του
αξιωματικού του. Το τελευταίον τούτο, γελοίον μεν εις την

φύσιν του, αλλ' ενοχλητικόν φέρσιμον του βασιλέως έλύπησε
τοσούτον τον Μελισσινόν, ώστε επιστρέψας εις την οικίαν του
εκυριεύθη αμέσως από σφοδρον κακοήθη πυρετόν και μετά

τρείς ημέρας απέθανεν, αφήσας εις την Ρωσσίαν ζωηραν
μνήμην των εξόχων προτερημάτων του, της πολυειδούς παι
είας του, και της μέγαλοπρεπείας με την οποίαν επέρασεν

όλον το διάστημα της ζωής του,
Τας τελευταίας ταύτας αναξιοπαθείας του συμπολίτου μας
διηγούμενος με πολλήν αγανάκτησιν ο Μάσσων τελειόνει με
ταύτας τας προς αυτόν εντίμους εκφράσεις « Το ιούτον τέ

λος έλαβε ν ένας άνθρωπος, όστις μετείχεν από
τα προτερήματα του υπουργού Ρισελιού (1) ».
(1) Σελ. 434.
Σημ. Τας ειδήσεις ταύτας περί του ενδόξου Μελισσινού τας χρεω
στώ εις τον φιλοπατρισμόν και καλοκάγαθίαν τσυ αγαπητού μου μαθητού

Κυρίου Χαραλαμπους Τυπάλδου Πρετεντέρη, δια τας οποίας τον όμολογώ
μυρίας χάριτας.

ΚΟΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΖΗΣ .
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Ο περικλεής ούτος ανήρ, γνωστός πρώτον μεν εν Ιταλία
φ
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ως φιλολόγος (1), μετά ταύτα δε εις Γερμανίαν ως πολεμι

κός και διπλωματικός, εγεννήθη εις Λιξούριον της Κεφαλ
ληνίας υπό Ανδρέου Λούζη, την 31 Ιαννουαρίου των 1740.
Η ευγενής των Λουζαίων οικογένεια, ή υπάρχουσα εν Κε

φαλληνία έως από τα μέσα του 15' αιώνος, και έκτοτε κοσ
μουμένη με άνδρας αξιωθέντας ιπποτικών παρασήμων, φαί
νεται καταγομένη από λαμπρόν τινα οικον της Ελβετίας,
όπου, ως συνάγεται από τα εξής ιστορικά υπομνήματα, οι
Λουζαίοι είχον πολλήν την επιρροήν, και διεύθυνον στρατιω
τικας και πολιτικάς υποθέσεις.

Εξαφθέντος εν Γαλλία του εμφυλίου πολέμου, δια τας
φ

Μ

'

ν

'

θρησκευτικάς διαφωνίας, ο ΙΔ' Γρηγόριος Πάπας Ρώμης (2)
εκίνησε κατά των εκεί διαμαρτυρουμένων την δύναμιν των ό
πλων. Πέμπων δε εις Μεδιόλανα πρός τρατολογίαν τον ανεψιόν
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του Ηρακλήν Σφονδεράτον προσδιώρισε, κατά τον ιστορικόν

(1) "Ορα Δενίναν » Vicissitudes de la litterature part. ΙΙ. Cap. 5.
(2) Ο ποιητής Τασσος εξυμνεί, δια μιάς ωδής, τον Γρηγόριον τούτον
ως Ποιμένα διαφέροντα πολλών άλλων κατα την απλότητα της ζωής και
ως σχολάζοντα αόκνως εις την αναγνωσιν των περί πίστεως συγγραμμάτων .
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Λεοπόλδον Ράγκιον (Ranke) και εις τον εν Ελβετία Ταγμα
τάρχην Λούζην μίαν βοήθειαν δεκαπέντε χιλιάδων σκούδων
τον καθέκαστον μήνα, δια να συνάξη εκείθεν στρατόν και
ενωθείς με τας δυνάμεις του Σφονδοράτου να προσβάλη τους
διαμαρτυρουμένους (1).

Κατα τον αυτόν Ράγκιον προς τούτοις εφυλάχθη και προ
ώδευσεν εν Ελβετία ο αριθμός των δυτικών δια συνεργείας
του λαμπρού οίκου των Λουζαίων, οίτινες ώς φατριασται
της ισπανικής αυλής εβοήθουν όσα εκείνη υπερασπίζετο και
ηγάπα (2).

-

Κατασταθείσα δε τελευταίου εν Κεφαλληνία, διά τάς πολι
τικας και θρησκευτικας ίσως ανωμαλίας, η οικογένεια Λού

ζη εκ τοιαύτης ενδόξου καταγωγής έδωκεν αυτόθι κατά
μεν τον Iς αιώνα, εκτός του ιππότoυ Σταμάτη πρώτου γεν
νάρχου της, τον Νικόλαον Λούζην τον τιμηθέντα με ιπποτι
κόν παράσημον υπό του Δουκός της βενετικής πολιτείας Πα
σχαλίου Τζικόνια (3) περί δε τα μέσα του ΙΗ' τον ένδοξον
διπλωματικόν και στρατιωτικόν Σπυρίδωνα.
Λαβων ούτος την πρώτην ανατροφήν εις την πατρίδα, και
προδεικνύων, εξ αυτής ακόμη της παιδικής του ηλικίας, δια
την φαινομένην ευφυίαν και κλίσιν εις το μανθάνειν, την
μέλλουσαν επιτυχείαν του, εφέρθη παρά του πατρός του εις
Βενετίαν. Ενταύθα δε μαθητεύων εις το Φλαγγινιανόν φρον
τιστήριον και εις άλλα της μητροπόλεως ταύτης καταςήματα

προώδευσε με θαυμάσιον ταχύτητα εις όλα τα εισαγωγικά
μαθήματα, διεκρίνετο όμως, δια την φυσικήν εις ταύτας
βοπήν του, ως προς την ελληνικήν, λατινικήν και ιταλικήν
φιλολογίαν, και εις την κατάληψιν των μαθηματικών ιδεών,

(1) Ηistoir de la Papante..... per Μ. Leopold Ranke, traduite
de l' allemano par Μ. Ι. Β. Ηaibes. Livr. VΙΙ. S. 4. Τom. ΙΙΙ,
pag. 276, e diz. Ρaris 1838
(2) Αυτόθι. Τom, IV. Liν. pag, 76.

(3) Τα εις περγαμινον χάρτην διπλώματα των ιπποτών Σταμάτη και
Νικολαου Λούζη σώζονται παρά το οικογενεία του ιππότου Κυρίου Γερα

σίμου Λούζη, ως ευηρεστήθη να με αναγγείλη ο πεπαιδευμένος υιός αύ,
του Δ. Νικόλαος ,

-
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Μεταβας ακολούθως εις το εν Παταυίω πανεπιστήμιον,

χωρίς

να

παραμελήση την εξακολούθησιν

τών

φιλολογικών

γνώσεων, αίτινες έθελγoν την ζωηράν του φαντασίαν, εμβήκεν

εις το στάδιον των επιστημών, εξ ών επρόκρινεν όσας ερευ
νώσι τα μυστυριώδη της φύσεως φαινόμενα, και επέμεινεν εις
την ακριβή επιστήμην του ποσού. Αποκατασταθείς δε, εντός
ολίγου, ειδήμων των φυσικομαθηματικών μαθημάτων διε
τάχθη παρά του πατρός του, κατά τον τότε επικρατούντα τύ
πον της εκπαιδεύσεως, να γείνη οπαδός της ιπποκρατικής
σχολής. Αλλά, με όλην την αφιέρωσιν και πρόοδόν του εις
την Ιατρικήν, ήδυνόμενος υπέρμετρα εις το πρωτότυπον κάλ
λος των αρχαίων συγγραμμάτων δεν έδύνατο ν' αποσπασθή
από την ελληνικήν φιλολογίαν, εις την οποίαν ήρχισεν ήδη
να φημίζεται ο νέος Λούζης και να θεωρήται ως άξιος
ελληνιστής.

-

Συνάπτων ο συμπολίτης μας ούτος, εις αυτήν ακόμη την

τρυφεραν ηλικίαν των είκοσι ετών, τας πολυειδείς γνώσεις του
με ηθικότητα διεκρίνουσαν αυτόν μεταξύ όλων των συμμα
θητών του, κοσμούμενος με ζωηρόν και εύθυμον χαρακτήρα,
έχων ανάστημα ευσχημάτιστον και υψηλόν, και δεικνύων
σταθεραν αγαθότητα της καρδίας ετιμήθη με την φιλίαν
πολλών ενδόξων υποκειμένων του Παταυίου και της Βενετίας.

Παρεδέχετο εις τας σπουδαίας συναναστροφας του Παύλου
Ρενιέρη του προβιβασθέντος εις το δουκικόν αξίωμα, εις την
του ευπατρίδου Γραδινήγου, και εις εκείνην του φημιζομένου
δια την φιλολογικήν του πολυμάθειαν και εμπειρίαν του εις
το εθνικόν δίκαιον, Φλαγγίνη του αναδειχθέντος μετά ταύτα
Καρδιναλίου (1).
Τινά των υποκειμένων τούτων κατέχοντα τοτε την προε

δρικήν θέσιν της επί της εκπαιδεύσεως επιτροπής απέβλε
ψαν μάλλον εις την μάθησιν του Σπυρίδωνος, παρά εις το
απαιτούμενον της ηλικίας ως προς την διδασκαλικήν θέ

σιν. "Οθεν ενώ δεν είχε πλέον τι των εικοσιδύο ετών, κα
τέστησαν αυτόν διδάσκαλον των ελληνικών μαθημάτων και

(1) "Ορα Δενίναν Prussia Letteraria.
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τών στοιχείων της μαθηματικής εις τους νέους "Ελληνας
τροφίμους της Κυβερνήσεως εν τώ της αγίας Ιουστίνης
γυμνασίω. Είναι δε γνωστόν ότι εις καρδίας κυριευομέ
νας από το ευγενές της φιλογενείας αίσθημα γεννάται ζή

λος διάπυρος δια την πρόοδον των ομογενών. Εκ τοιούτου
λοιπόν επικρατεστάτου εις την ψυχήν του αισθήματος ωθού
μενος ο νέος Λούζης εδίδασκε με παραδειγματικήν προθυ

μίαν τους συμπατριώτας του Ε"λληνας. Δίδων δε εις το δι

δασκαλικον επάγγελμα μεγαλητέρας της εμπειρίας του, απο
δείξεις επηύξησε τοσούτον, την προυπαρχουσαν υπόληψίν του,
9

ν

-

1

--

ν

ώστε ο Ρενιέρης προεδρεύων της εκπαιδευτικής επιτροπής έ

κρινεν αυτόν άξιον να τον εμπιστευθή και έτερον έργον γεν
ναιότερόν.

Η καλλιέργεια των ελληνικών και λατινικών γραμμάτων
ήτον ποτε εις την Ιταλίαν τοσούτον ανθηρα και θερμή, όσον

είναι σήμερον ψυχρά και παρημελημένη. Η γόνιμος και
μορφωτική του νοος και της καρδίας φιλολογία των Ελλή
νων και Ρωμαίων ήσαν αδιαχώριστοι και έσπουδάζοντο το
σούτον εις την ιταλικήν χερσόννησον, όσον εις τας εποχας
ταύτας καλλιεργείται εις την Γερμανίαν, Ολλανδίαν, Αγγλίαν
και εν μέρει εις την Γαλλίαν. Δια τούτο και παρ Ιταλοίς
αι μεταφράσεις των ενδόξων συγγραφέων της κλασικής αρ
χαιότητος ήσαν τότε πολυπληθείς και με περισσοτέραν πολυ
μάθειαν επεξεργασμέναι. "Εως δε από τον Ις" αιώνα επεχει
ρίσθησαν διάφοροι την μετάφρασιν του Λουκιανού, αλλά δεν
ανεφάνησαν ιταλιστί ειμή ολίγοι διάλογοι (1). Μεταξύ δε
των άλλων και ο γλαφυρός συγγραφεύς Γάσπαρος Γόζης,
βοηθούμενος ίσως από λατινικάς μεταφράσεις και αισθανό
μενος, δια το ομοιόμορφον της τάσεως του με το πνεύμα του
Λουκιανού, την φυσικότητα του σατυρικού άλατος την χαρα
κτηρίζoυσαν τα συγγράμματα του Σαμοσατέως σοφιστού, εξέ
δωκε την μετάφρασιν εξ ή οκτώ διαλόγων εκτελεσθείσαν με
πολλήν χάριν (2).
(1) Βλέπε γεν βιογραφ. Μεσσάλια Προσθήκην Γαμπα εν τη βιογραφία
του Λουκιανού.

(2) "Ιδε Μondo morale di G. Gozzi, e le sue opere.
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Θελήσας λοιπόν ο ρηθείς πρόεδρος της εκπαιδεύσεως να
μεταγλωττισθώσιν όλα τα σωζόμενα του Λουκιανού και γνω
ρίζων την ικανότητα του Λούζη διέταξε προς αυτον την εκ
πλήρωσιν του φιλολογικού τούτου έργου. Αναλαβων δε ευ
χαρίστως ο νέος συμπολίτης μας την υπόσχεσιν εξέδωκεν εις
τέσσαρας τόμους σχήματος ογδόου, την μετάφρασιν πεντή
κοντα σχεδόν διαλόγων, τινών λόγων δικανικών, και ολίγον
ιστορικών διηγήσεων. Σεβασθείς την κομψότητα του ύφους
κατεχώρησεν εντός της ιδικής του μεταφράσεως και εκείνην
του Γόζη. Ειδοποιεί όμως περί τούτου τον αναγνώστην και
δεν παραμελεί να κάμη εις αυτήν μικρας τινας μεταβαλας
φαινομένας μεν αδιαφόρους, αλλ'. ώς λέγει εις τα προλεγόμενά

του, αναγκαίας, ή δια να πλησιάση εις το πρωτότυπον την
του Γόζη μεταγλώττησιν (από το οποίον εκείνος πολλάκις α

πεμακρύνθη μή ών ελληνιστής) ή δια ν' ακολουθήση την α
κριβεστέραν εκδοσιν του Αμστερδαμ γινομένην κατα 1743.
Το φιλολογικόν τούτο έργον του συμπολίτου μας (μολονότι
αφήκεν αυτο ατελές και ακαλλωπιστον, δια λόγους τους ο
ποίους θέλω είπεί ακολούθως) εξεδόθη εν Βενετία με επιγρα

φήν του Λονδίνου, από το 1764 μέχρι του 1768, και ανα
φέρεται παρά του πρώην υπoβιβλιοθηκαρίου της Μαρκιανής
Βαρθολομαίου Γάμπα με τοιαύτας εκφράσεις » Η αξιoλoγω
τέρα και πολυτιμοτέρα μετάφρασις του Λουκιανού, αφ' όσας
» έγειναν τον παρελθόντα αιώνα είναι εκείνη του Σπυρίδωνος
» Λύζη Κεφαλλήνος, και Γασπάρεως Γόζη (1) ».

(1) "Ορα Γαμπαν αυτόθι .

Σημ. Με όλην την ευγνωμοσύνην μου δια τον τοιούτον έπαινον , και
το χρεωστουμενον σέβας προς τον πεπανδευμένον τούτον βιβλιολόγον πα
ρατηρώ τινα λαθη εις τα οποία υπέπεσεν όμιλών περί του Λούζη, τοσον

εις την προσθήκην της του Λουκιανού βιογραφίας υπό του Βοασαναδου,
καθως και εν τη επαριθμήσει των συγγραφέων του παρελθόντος αιώνος
τη εκδοθείσει παρ αυτού μετά των γλωσσικών κειμένων ,

Πρώτον λέγει ο κύριος Γαμπας : ότι ενώ ή του Λούζη μετάφρασις
φέρει τον τίτλον « συγγράμματα του Λου κι αν ο υ» δεν περιέχει

είμή τινας διαλόγους. Σφάλλει όμως προφανώς, διότι εις τους τεσσαρας
τόμους είναι σχεδόν μεταφρασμένον το ήμισυ των σωζομένων συγγραμμα
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Ούτε όμως η διδασκαλική καθέδρα, ούτε το φιλολογικόν
στάδιον έμελλον να ευχαριστήσωσι πολυχρονίως νέον προ
διατεθημένον μάλλον από την φύσιν δια το πεδίον του "Αρεως

και

τον διπλωματικόν κόσμου; οσον περισσότερον

κα

τεγίνετο εις την ανίχνευσιν τών Ελλήνων συγγραφέων τόσον
ερίθίζετο η θερμή φαντασία του εις την μίμησιν των εν
αυτοίς λαμπρών παραδειγμάτων και αφαρπάζετο ο νους του
από το ύψος των πολιτικών ιδεών. Εντεύθεν δε προήλθεν

των του Λουκιανού και, ως προείπον, περιέχονται σχεδόν πεντήκοντα δια
λογοι, λόγοι δικανικοί, και ιστορικαί διηγήσεις. Τοιαύτα είναι ο « πε
ρί των επί μισθ ώ. σ υ ν ό ν τ ων » ή « περί θυσιών δι ή γ η σις »
και άλλα πολλα τοιαύτα τα οποία δεν είναι διάλογοι. Δεν είναι λοιπόν
εσφαλμένος ο τίτλος, αλλ' επειδή ο Λουζης αφήκεν ατελή την μεταφρα,
σιν, ήθελεν είσθαι καταλληλότερον να επιγραφθή η εκδοθείσα « Εκ των
συγγραμμάτων του Λουκιανού μέρος Α', Β', Γ', Δ',
Επίσης δε ήπατήθη ο Γαμπας ως και ο Δενίνας αναφέρων την έκ

δοσιν της μεταφράσεως ο μεν κατά το 1764, ο δε κατα το 1765, ενώ
ο τέταρτος τόμος εξεδόθη κατα: το 68. Λαθη μικρα μεν εις τήν φύσιν

των αντιβαίνοντα όμως εις την απαιτουμένην της βιβλιογραφίας ακρίβειαν.
Δεύτερον. Βάλλει εις το στόμα του Λούζη ό τ ι έ κ α μ ε τ α ς μ ε

τ α β ο λ α ς ε ι ς τ ή ν μ ε τ ά φ ρ α σ ι ν τ ο υ Γ όζ η δ ι α ν α συμ
μορφ ω θ ή μ ε τ ή ν τ ο υ Αμ σ τ ε ρ δά μ ο υ έκδο σ ι ν, ε ν ώ ο
Λούζης ομολογεί ότι το πρώτιστον αίτιον των παρ αυτού γινομένων μετα

βολών ήτον δια να προσεγγίση την του Γόζη μεταφρασιν εις το πρωτότυ
πον, το δε άλλο ήτον δεοτερεύον. Ως μικράς μεν παρατηρεί τας διορθω

σεις του Λούζη και άξιος τις φιλολόγος Ιταλός, τας κρίνει όμως αναγκαίας
διά τήν ακριβεστέραν έκφρασιν της εννοίας του ελληνικού κειμένου .

Τρίτον, εν τη επαριθμήσει των συγγραφέων ο κύριος Γάμπας εκφράζε
ται τοιουτοτρόπως περί της μεταφράσεως του Δούζη « Dialoghi tradotti
da Gasparo Gozzi ec, Londra (Venezia) 1764. Vol. 4. in 8. Εdi
zione oggi di divenuta rara. S' intitolano Οpere , ma sono soltan
to alcuni dialoghi volgarizzati in parte dal, Gozzi, in parte dall'
cditore Sebastiano Lusi ec. (Τμήμα ΙΗ'. σελ. 629). Δηλαδή ο βιβλιο

γραφος ούτος λησμονήσας ότι ο ίδιος ωνόμασε πρότερον τον Λούζη Σπυρί
δωνα, ήδη τον λέγει Σεβαστιανόν. Σηκόνει από αυτόν την μετάφρασίν του,
τον λέγει εκδο την, και την αποδίδει σχεδόν προς τον Γόζην, ενώ, ως
προείρηται, εντός αυτής δεν υπάρχουσιν, ειμή εξ, ή οκτω διάλογοι εκείνου.
Τα όσα όμως προεσημειώθησαν βεβαιούσι τον αναγνώστην ότι ο κύριος
Γάμπας έπεσεν εις λάθη περίεργα ως προς την αναφοράν του ταύτην,
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ίσως ή αηδεία την οποίαν ήρχισε να αισθάνεται εις τας ή
σύχους της φιλολογίας ενασχολήσεις και ο ενθουσιασμός δια

επιχειρήσεις πολεμικάς ενθουσιασμός, όστις ηυξήθη προς
αυτόν μεγάλως από την φήμην των θριάμβων του ήρωος της
Προυσίας Φρειδερίκου Β'. Με αχόρταστον ήδονήν ανεγίνω
σκεν ο νέος Λούζης τας αιματώδεις μάχας και τα στρατη
γήματα του νεοφανούς εκείνου πολεμικού. Και με θαυμασμόν
του ίσως παρετήρει ότι παραλαβών ο φιλόσοφος των βασιλέων
Φρειδερίκος εν μικρότατον κράτος μόλις τότε διακρινόμενον
με τον τίτλον της βασιλείας (1) ή μάλλον ειπείν περιπαι
ζόμενον δια τούτον και δια τας πολεμικάς του ετοιμασίας,
αυτός δεν εδίστασε να προκαλέση εις το πεδίον της μάχης
τας πλέον μεγαλοδυνάμους μοναρχίας της Ευρώπης. "Οτι
τιθέμενος επί κεφαλής των ολίγων του στρατευμάτων εξήρ
χετο άφοβος κατα πολλών και φοβερών εχθρών. Ανεπλή
ρονε με το γόνιμον και επιχειρηματικόν του νοός του τας
υλικάς, ελλείψεις των μέσων, και μαχόμενος με μίαν προς
μίαν από τας γειτονευούσας πολoδυνάμους αυτοκρατορίας ή
εξήρχετο νικητής και ηύξανε τα στενά της βασιλείας του
όρια εισχωρών εντός των επικρατειών των, ή πολεμούμενος
από όλας όμου εφαίνετο αδάμαστος, και, φαινόμενος νικη
μένος, ήτον πάλιν έτοιμος εις νέαν μάχην. Είναι δε γνω
στον ότι η πολεμική δόξα είναι τόσον πολυλαμπής, ώστε,
οποιονδήποτε και αν ήναι το τέλος δια το οποίον κινούνται

τα θριαμβοφόρα όπλα, θαμβόνει μεγάλως τον ανθρώπινον
νούν και μάλιστα εις τον καιρόν της νεαράς ηλικίας.
(1) Η Προυσία έλαβε τον τίτλον της βασιλείας επί Φρειδερίκου Γου
λιέλμου Α', πατρός του μεγάλου Φρειδερίκου. Κατα δε τον Ιστορικόν Κούμαν
οι μεγαλοβασιλείς περιφρονούντες τον νεωστί ανομασθέντα βασιλέα και πε
ριπαίζοντες τον φιλοστρατιωτικόν χαρακτήρα του και τας απαυστους ασ
κήσεις των στρατού του έλεγον: ό τ ι τ ε ν τ ό ν ε ι το τόξο ν παν το τε,

ποτέ όμως δεν ρίπτει το βέλος. Ο δε βασιλεύς της Αγγλίας

Γεώργιος Β', παίζων με τον παρα Γερμανούς τίτλον του Αρχιoινοχόου, και
με τα αμμώδη του Βερολίνου περίχωρα, τον ωνόμαζεν: υ π α ξ ι ω μ α τ ι
κον και αρχι α μ μ ο χό ον τής α γ ί α ς Ρω μ α ι κ ή ς α υ τ ο κ ρ α το
ρ ί α ς (Τόμ. Θ', σελ. 209).
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Εκ τούτου δε ερεθιζόμενος και ο ημέτερος Λούζης επεθύ

μει, μεγάλως να καταταχθή και αυτός υπό την ένδοξον ση
μαίαν του Φρειδερίκου και ήσθάνετο προς τον θαυμαζό
μενον εκείνον. Μοναρχην αγαπην λατρευτικήν. Ευπειθής

όμως εις τα υίϊκα χρέη του δεν ετολμούσε να κινηθή εις
ό, τι ή πατρική εξουσία δεν εσυγχωρει προς αυτόν. Απο
θανόντος δε εν τω μεταξύ τούτω του πατρός του, όμοιος με
ίππον πολεμικόν όστις αφίνει ευχαρίστως τα χλοερα λιβά
δια και πάσαν αναπαυτικήν βοσκήν διά να τρέξη εις την
χλαλοήν του πολέμου, παραίτησε την διδασκαλικήν θέσιν
του και φυγών από το Πατάυϊον διευθύνετο εις την Πρου
σίαν. Φθάνων όμως εις Βιέννην ήκουσε με δυσαρέσκειάν
του, ότι, δια την μεταξύ Προυσίας και Αυστρίας κλεισθεί
σαν ειρήνην κατα το 1763, ο βασιλεύς απέλυεν ήδη τα
ξενικά στρατεύματα.
"Εκρινε λοιπόν αναγκαίον , ν' αφιερωθή εντοσούτω εις α
πόκτησιν γνώσεων ωφελίμων εις τον σκοπόν του, και μείνας
εις την μητρόπολιν του αυστριακού κράτους κατεγίνετο εις
την σπουδήν των πολιτικών και στρατικών επιστημών συ
νάπτων την θεωρίαν με την πράξιν. Η παιδεία συνημ
μένη με την ηθικότητα αποκαθιστά τον άνθρωπον, επιθυ
μητον και πολυσέβαστον και προς αυτάς ακόμη τας ανω
-
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τέρας τάξεις της κοινωνίας. "Οθεν το σεμνόν της διαγωγής

με το οποίον εχαρακτηρίζετο ο νέος Λούζης, καθ' όλον τον

καιρόν της εν Βιέννη διαμονής του (ών ήδη εις το πλέον
ευόλισθον της ηλικίας), και εν γένει τα φυσικά και ηθικά
του προτερήματα κοσμούμενα με ποικιλίαν γνώσεων τον
κατέστησαν και εκεί, ώς και εν Ιταλία, αγαπητόν προς έν
δοξα υποκείμενα. Συσχετισθείς με τον κόμητα Ζινζενδόρφον
(Ζinzerdorf) ανεψιόν του ομωνύμου περιφήμου υπουργού,
ετιμάτο μεγάλως παρ αυτού, και συνέδεσε στενήν φιλίαν με
τον πρίγγιπα Διετριχστέϊον (Dietrichstein) μεγάλον οπλοφό
ρον του Αυτοκράτορος της Λυστρίας (1).

(1) Δενίν, αυτόθι.
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"Η προλεγομένη εκριξις του πολέμου μεταξύ Ρωσσίας και
της οθωμανικής αυλής έδωκεν εις τον Λούζην νέoν ερεθι
σμόν και έχαιρεν η φιλογενής καρδία του ότι θέλει παρουσια
σθή περίστασις αρμοδία δια να λάβη το ξίφος εναντίον των
βαρβάρων τυράννων της πατρίδος του. Αναχωρήσας λοιπόν
το 1777 μετα του φίλου του Διετριχστείου διευθυνομένου εις
Σιλησίαν, μετέβη εκεί δια να ιδή αυτοπροσώπως τον παρ αυ
του θαυμαζόμενον Φρειδερίκον, και δια της Προυσίας να

περάση εις την ρωσσικήν μητρόπολιν. Φαίνεται δε ότι συνο

μιλήσας ο βηθείς πρίγγιψ με τον εκεί ευρισκόμενον Μονάρ
χην ανέφερε προς αυτόν περί των προτερημάτων και της α
ξίας του Κεφαλλήνος φίλου του, διότι, ενώ ο Λούζης ευρίσ
κετο μετά τινων φίλων του εις το ξενοδοχείον, ειδοποιείται,
δια του ταγματάρχου Κοκείου (Coceyi) υπασπιστού του Φρει
δερίκου, ότι την ακόλουθον ημέραν είχε το ελεύθερον, εις
προσδιωρισμένην ώραν, να παρουσιασθή προς αυτόν. Πλήρης
χαράς ο συμπολίτης μας δια την εκπλήρωσιν της επιθυμίας
του, παρες-άθη συνωδευμένος παρα του πρίγγιπος Διετριχστείου
έμπροσθεν του μεγάλου εκείνου ανδρός, όστις θέλων, ως ει
κάζεται, να δοκιμάση εάν ο νέος "Ελλην είχε πραγμακώς
τοιαύτην αξίαν, οποίαν απέδιδε προς αυτόν ο Γερμανός
πρίγγιψ, διέτριψε μετ' αυτού, εναντίον του συστήματός του,
σχεδόν δύω ώρας. Το αντικείμενον της συνομιλίας ήτον όλως
διόλου πολιτικόν, και ο Λούζης μετεφέρετο από την διπλω
ματικήν έρευναν της κυβερνήσεως του βενετικού κράτους εις
την γενικήν θεωρίαν των πολιτικών υποθέσεων της Ευρώπης.
Α'νακαλύπτε δε ο μεγαλόνους Μονάρχης εις όλας τας α
ποκρίσεις του Κεφαλλήνος νέου ετοιμότητα πνεύματος. Πα

ρετήρει προς αυτόν βασίμους και εκτεταμένας γνώσεις, και
βαθύνοιαν τοιαύτην, ώστε κρίνων ακριβώς περί των πα
9

-

9

-»

-

ρόντων και εισχωρών εις τα ενδόμυχα των πολιτικών φαι
νομένων εσύναγεν ακριβείς συνεπείας περί του μέλλοντος, ό

θεν εφαίνετο ευχάριστος εις την μετ' αυτού συνέντευξιν. Εν
τέλει δε τον απέλυσε δια των εξής εκφράσεων « Υ γ ε ί α ι νε,
και κύριε Λούζη, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσσίας και
» Τουρκίας δεν θέλει α κ ο λ ο υ θ ή σε ι ε π ι π ο λ ύ,

» ε ί ν α ι λ οι π ο ν π ε ρ ι τ τον να υπά γ η ς ε ι ς Π ε
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» τρoύ πoλι ν κ α ι ελπίζω ότι ήμ ε ί ς βλεπόμεθα
και πάλι ν ».

Τόσον ο Φρειδερίκος καθώς και η Μαρία Θερησία
δεν έβλεπον ευχαρίστως τα ρωσσικά όπλα εντός της Μολ
δαυίας και Βλαχίας και έμελλον να πληροφορήσωσι την
Αικατερίνην ν' αποτραβίξη τα όπλατης εκείθεν, δια να
συμφωνήση μετ' αυτών περί της αρπαγής της δυστυχούς
Πολωνίας ήτις ήτον πλουσιώτερον λάφυρον. "Οθεν, δια των
ρηθέν των εκφράσεών του, εφανέρονε μεν ο βασιλεύς την βε
βαίαν παυσιν του πολέμου μεταξύ Ρώσσων και Οθωμα
νών, παρέσταινεν όμως και προς τον ημέτερον Λούζην την
μέλλουσαν τύχην του. Και τωόντι, όταν ακόμη περιέστρε
φεν εις τον νούν του τας τελευταίας ταύτας εκφράσεις του
Φρειδερίκου, φθάνων ο ρηθείς υπασπιστής του Κοκέϊος, πρώ
τον μεν τον έσυμβούλευσε φιλικώς να ζητήση θέσιν εις την
δούλευσιν του Μονάρχου, μετά ταύτα δε βλέπων αυτόν δι
στάζοντα περί της επιτυχίας του ζητήματος, τον ενεθάρρυνεν
ειπων: ότι τοιαύτη ήτον ή βασιλική θέλησις.
Μη υπάρχοντος πλέον του σκοπού δι όν ο Λούζης έμελλε
να μεταβή εις την Πετρούπολιν, και ζητούμενος να εμβή
εις την δούλευσιν βασιλέως τόσον ενδόξου και θαυμαξομέ
νου παρ αυτού, έκαμεν ευχαρίστως την αίτησιν.
Η μόνη δυσκολία, ήτις εφαίνετο προς αυτόν δια να

λάβη θέσιν ανάλογον της ανατροφής και αξίας του, ήτον
ή επικρατούσα τότε πρόληψις εις την Προυσίαν, του να
δίδωνται τα πολεμικά και πολιτικά αξιώματα εις τους κα
ταγομένους από λαμπρας και τιτλοφόρους οικογενείας. Δυ

σκολία, περί ής δεν έλειψε να κάμη τινα νήξιν προς τον
αποσταλέντα υπασπιστήν του Φρειδερίκου, αλλ' επληροφο
ρήθη παρ αυτού ότι ο Μονάρχης του ευρίσκει ευκόλως το

θεραπευτικόν μέσον. Και τωόντι, ο μεγαλοφυής ούτος βα
σιλεύς δεν ετίμα με αξιώματα την τυχηραν των γενε
θλίων διαφοραν, παρά δια να ερεθίση την φιλοτιμίαν και
να βάλη εις ενέργειαν την μερίδα ταύτην της κοινω
νίας (ήτις νομίζουσα ως προνόμιόν της τας θέσεις μέ
νει, ως επί το πλείστον, οκνηρά και ακαλλιέργητος) και
δια να κατασταίνη ευπειθέστερον τον στρατόν εις τους α
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ξιωματικούς (1). Ως ανήρ δε σοφος και βραβεύων την α

ρετήν και αξίαν, όπου την έβλεπεν, αποκριθείς αμέσως εις
τον νέον Λούζην έδωκεν εις αυτόν τον τίτλον τ ο υ Κ ό
μ η τ ο ς δια της εξής εντίμου αυτογράφου του επιστολής, και
τον ανήγγειλεν ότι τον εδέχετο ευχαρίστως εις την δού
λευσίν του.

Κύριε Κόμη Λούζη.
» Αι εκδουλεύσεις ανδρών αξίων και προικισμένων με
και αγχίνοιαν με είναι πάντοτε εν δώρον εις υπερβολήν ευάρε
» στον. Η δική σας είναι εκ του αριθμού τούτου, και θέλω
και παρατηρήσει εάν υπάρχη μέσον κατάλληλον δια να σας να
» κάμω επίσης να δοκιμάσητε ότι εγώ ήξεύρω να τιμώ την
» αληθινήν αξίαν εις oποίον ορίζοντα την βλέπω ακτινοβο
» λούσαν, και να προσδιορίζω προς αυτήν την αρμόζουσαν
» θέσιν της ως προς την εμήν υπουργίαν (2). Εντοσούτω δε
» εύχομαι προς τον Θεόν, Κύριε κόμη Λούζη, να σας έχη
» υπό την θείαν του προστασίαν.
Φρειδερίκος .

Εν Ποσιδάμω 17 Δεκεμβρίου 1777.
Κοσμηθείς λοιπόν παρά του Προυσιανού βασιλέως με τον
τοιούτον τίτλον και καταταχθείς ούτω εις τον αριθμόν των
ευγενών του κράτους, υψώθη παρ αυτού αμέσως εις τον βαθ
μόν του υποταγματάρχου (Capitano) εις εν τάγμα των ευ
ζώνων, συγκείμενον από Φράγκους όντας εις την δούλευσιν

της Προυσίας. Είναι δε εύκολον να συμπεράνη τις πόση
(1) "Ορα Κούμ. Ιστορ. γεν. Τόμ. Θ. σελ. 302.
(2) Τωόντι αναφέρει ο Δενίνας: ότι εις τον στρατόν του Φρειδερίκου
επαριθμούντο πολλοί στρατηγοί από όλα τα μέρη της Γερμανίας, και
σχεδόν από όλα τα έθνη της Ευρωπης ("Ιδε Storia della vita e del

regno di Federico ΙΙ. Τrad. Italiana del 1789. pag. 367).
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ήτον ή προς την υπουργίαν του Φρειδερίκου αφοσίωσις του
ενδόξου συμπολίτου μας, και πόσον επεθύμει αρμοδίαν πε
ρίστασιν, δια να φανή άξιος της βασιλικής ευνοίας και της
διακρίσεως με την οποίαν ετιμήθη. Κερδίσας δε μετ' ολί
γον την καρδίαν των στρατιωτών και των υπαλλήλων α
ξιωματικών του τάγματος, και σεβόμενος υπό των ανωτέ

ρων του δια τους ευγενείς και θελκτικούς τρόπους του, δεν
έβράδυνε να αναφανή εις το πεδίον της μάχης οποίος ε
νομίσθη παρά του Μονάρχου του. Διαδεχθείς εις τον θρό
νον της Βαυαρίας τον αποθανόντα άκληρον συγγενή του Ιω
σήφ Μαξιμιλιανόν ο Κάρολος Θεόδωρος εκλέκτωρ του Πα
λατινάτου, και παραχωρήσας εις τον αυστριακόν οίκον ό
λην την κάτω Βαυαρίαν έδωκεν αιτίαν, δια του τοιούτου
χαρίσματος, να λυθή ή μεταξύ Αυστρίας και Προυσίας υ
πάρχουσα ειρήνη. Παραβιάσασα μία τοιαύτη παραχώρησις
τα δικαιώματα του Καρόλου δουκός του Παλατινικού Βιπον

τίου, (διότι ως συγγενής του ατέκνου ρηθέντος Θεοδώρου Κα
ρόλου έμελλε να κληρονομήση και όλον το βαυαρικόν κράτος)
τον ήνάγκασε να ζητήση την μεσολάβησιν του Προυσιανού
Μονάρχου δια να μην βαλθή εις εκτέλεσιν το φιλοδώρημα
του συγγενούς του. Επειδή όμως ο τότε κατέχων την γενικήν

εξουσίαν των αυστριακών δυνάμεων Ιωσήφ ο Β', δεν έδιδε
καμμίαν ακρόασιν εις τους λόγους του Φρειδερίκου, αλλ' ει
σήγε τα όπλα του εις την παραχωρηθείσαν κάτω Βαυαρίαν,
εκηρύχθη πάλιν ο πόλεμος μεταξύ αυτών, και ήτοιμάζοντο
αμφότερα τα μέρη να ανανεώσωσι τας προτέρας αιμοσταγείς
σκηνάς των. Πολλαι χιλιάδες Προυσιανών και ξενικών τρα
τευμάτων επέμποντο παρα του Φρειδερίκου κατά το 1778,
εις την άνω Σιλησίαν δια να εμποδίσωσι την εισβολήν του
Τωσήφ, όστις κινούμενος με μεγάλας δυνάμεις εκ Βοεμίας
έπιανε τας ισχυροτέρας θέσεις. Μεταξύ δε των πεμφθέντων

Προυσιανών οπλαρχηγών ήτον και ο Κεφαλλήνιος Λούζης,
κατέχων την του υποταγματάρχου θέσιν εις το φραγκικον

σώμα το διευθυνόμενον από τον στρατηγόν Ζαράμβαν (Ζa
remba).

-

Φθάνον το τάγμα τούτο εις Ιεζενδόρφιον (Iaigendorff),
κτυπάται έξαφνα απο εν μεγάλον σώμα Αυστριακών, οι τι
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νες τοποθετημένοι όντες εις πολεμηστήρια ερρίφθησαν απροσ
δοκήτως κατ' αυτού. Με πολλήν γενναιότητα απέκρουσαν οι
Φράγκοι την προσβολήν των πρώτων εφορμησάντων εχθρών
και ετοίμως εβάλθησαν εις αμυντικήν θέσιν, αλλ' όντες πολλά
ολίγοι τον αριθμόν ως προς την πληθύν τών εναντίων εσ
τενοχωρούντο από όλα τα μέρη, και ευρίσκοντο εις θέσιν
πολλά δυσάρεστον. Αποφασισμένοι να υπερασπισθώσιν όσον
έδύναντο επέμενον πεισματικώς εις την ανισόρροπον μάχην,
φονευθέντος όμως του οπλαρχηγού των, εκυριεύθησαν από το
σαύτην αθυμίαν, ώστε μη δυνάμενοι ν' ανθέξωσι πλέον εις
το ακατάπαυστον πύρ των πολυαρίθμων εχθρών ήρχισαν να
κλίνωσιν εις φυγήν. Εις την κρίσιμον δε ταύτην στιγμήν ο
γενναίος Λούζης αναλαμβάνει αυτός την κυβέρνησιν του ταγ
ματος και παραλάσσει τόσον επιτηδείως το σχέδιον της
μάχης, ώστε βάλλει τον στρατόν εις εντελή ασφάλειαν. Η
αναφανείσα αύτη εμπειρία του "Ελληνος οπλαρχηγού, ή προς
αυτόν παρατηρουμένη αφοβία, και η φρόνησις των πολεμι

κών του διαταγών εμπνέουσι νέoν θάρρος εις τους αθυμήσαν
τας Φράγκους και τοσούτον εκπλήττει τους εχθρούς με την
αιφνήδιον αλλαγήν των κινήσεών του, ώστε ήρχισαν να δι

στάζωσιν ήδη περί της πρότερον φαινομένης βεβαίας νί
κης των .

-

*

"Ωφελούμενος ο Κεφαλλήνιος πολεμικός από την μεταβολήν
του τάγματός του, το οποίον μαχόμενον γενναίως προώδευεν

ήδη κατά των προ ολίγου νικητών του, αφού εβίασε τους
πολυπληθείς εχθρούς ν' αποτραβιχθώσιν ατάκτως και με μεγά
λην ζημίαν των εις τας θέσεις των, έδωκε την τολμηράν δια
ταγήν να εφορμήση, ο ολιγάριθμος στρατός του εντός των έχ

θρικών πολεμηστηρίων,

χωρίς να

σκεφθή

οτι οι κρατούντες

αυτά, Αυστριακοί ήσαν τετραπλασίως περισσότεροι από τας
'δικας του δυνάμεις (1).
Τοσούτος δε ήτον ο ενθουσιασμός αυτού, ώστε πρώτος ε
φώρμησε κατά των εχθρών και ερεθίσας, δια του παραδειγ
(1) "Ορα Δεννα
guerre de 1778.

αυτόθι-Βλέπε και

Χολξινδόρφων

» Ηistoir de la

569

ματός του, τους λοιπούς αξιωματικούς και στρατιώτας να
μιμηθώσι την τόλμην του καταδίωξεν από τας θέσεις των

τους εκπλαγέντας, δια το ανέλπιστον τόλμημα, Αυστριακούς
με πολυν αφανισμόν των έγεινε κύριος των κανονοστασίων
των, ηχμαλώτισε πολλούς εξ εκείνων και επηρεν έξη κανόνια
του πεδίου. Ευαρεστηθεις μεγάλως ο Φρειδερίκος δια το αν
δραγάθημα τούτο του ημετέρου Λούζη ηθέλησε να τον βρα
βεύση αμέσως εις το πεδίον της μάχης. "Οθεν προβιβάσας
αυτόν εις τον βαθμόν του οπλαρχηγού του θριαμβεύσαντος
τάγματος, τον ετίμησε ταυτοχρόνως και με το ιπποτικόν πα
ράσημον της πολεμικής αξίας.

Εκ ταύτης της πρώτης επιτυχίας του ημετέρου πολεμικού
έδύνατο εύκολα να συμπεράνη τις πόσον ήθελεν ούτος ευδο
κιμήσει εις το πεδίον της μάχης αλλ' ή στιγμιαία μεταβολή
των πραγμάτων προητοίμασεν εις τον Λούζην έτερον τάδιον
εις το οποίον έμελλε να δείξη και την διπλωματικήν εμπει
ρίαν του. Η ήδη γηραλαία ένδοξος Αυτοκρατόρισσα της

Αυστρίας γνωρίζουσα εκ πείρας τα ελεεινά του πολέμου α
ποτελέσματα και την στρατιωτικήν αξίαν του αντιζήλου της
Φρειδερίκου εδέχθη το περί ειρήνης σχέδιον του εν Βιέννη
Γάλλου πρέσβεως Βρεταυϊλίου. Συμφωνήσασα δε τον Μάρτιον
του 1779, κρυφά από τον υιόν της Ιωσήφ, ανακωχήν όπλων,
έκλεισε τον Μάϊον πλήρη ειρήνην μετα του Προυσιανού βα
σιλέως εν Τεσχένη, παραχωρήσασα όλην την κάτω Βαυα
ρίαν, εξαιρουμένου του τόπου του κειμένου μεταξύ των πο
ταμών "Εννου, Δουνάβεως και Σάλσα (1).

"Ιδων λοιπόν ο Φρειδερίκος εκπληρωμένας τας επιθυ
μίας του ως προς την υπόληψιν και έκτασιν του βασι
λείου του, το οποίον έκτοτε θεωρείται ως κράτος σημαντικόν
της Ευρώπης, και αποφασίσας ως πατήρ των λαών του να
σκεφθή ήδη περί της εσωτερικής ευτυχίας του και της θερα
πείας των πληγών όπου επέφερε προς αυτό ο αιματώδης οκ
ταετής πόλεμος, διέλυσε τα ξενικά στρατεύματα. Γνωρίζων
όμως την πραγματικήν αξίαν του Κεφαλλήνος Λούζη τον

(1) Ίδε Κούμ. γεν. Ιστορ. Τομ, Θ. σελ. 127.
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εβάσταξεν εις την δούλευσίν του, σκοπεύων να τον μεταχειρι

σθή εις ανωτέραν υπουργίαν. Εντοσούτω θέλων να έχη πάν
τοτε στρατόν έτοιμον έπεμψεν αυτόν εις Φραγκφόρτιον δια

νά προίσταται

εις την εκεί σε προσδιωρισθείσαν στρατολογικήν

επιτροπην.

Αντιβαίνον το αναπαυτικόν της θέσεως εις τον δραστή
ριον χαρακτήρα του Λούζη τον εδυσαρέστει όχι ολίγον και
πολλάκις παρεκάλεσε την Μονάρχην του να τον μεταθέση εις
ασχολίαν μάλλον ενεργητικήν, πάντοτε όμως έλαβεν ως α
πάντησιν: ότι ο κ α ι ρ ό ς θέλει παρουσιάσει θέσιν

άρμοδι ωτέραν. Και τωόντι αι μεταξύ Αγγλίας και Ολ
λανδίας διαφοραί έδωκαν, μετά δύο έτη, αφορμήν προς τον
συμπολίτην μας να διαπρέψη και εις το διπλωματικόν στά
διον, καθώς και πρότερον εις το πεδίον της μάχης.
Ταραχθείσα το 1780 ή κερδαλεόφρων Αγγλία δια το
ενεργητικόν εμπόριον της Ολλανδίας με τους αντιπάλους αυ
της, και επαιρομένη εις τους πολυπληθείς και δυνατούς στό
λους της μετεχειρίσθη το δίκαιον του δυνάστου κατ' αυτής.
Διότι, επί προφάσει: ότι η αυλή του Αμστερδάμου επραγμα
τεύετο μυστικώς εμπορικήν συνθήκην με την αποστατήσασαν
Αμερικήν, εκήρυξε κατά της Ολλανδίας τον πόλεμον και
την εκακοποίει μεγάλως. Συνδεδεμένη δια συγγενείας ή βα
σιλική οικία της Προυσίας με τον Αραυσικόν οίκον τον κυ

βερνούντα
ολλανδικόν
κράτος δεν έδύνατο να μείνη ας
διάφορος ειςτο τάς
αδίκους εχθροπραξίας των Αγγλων, και
9

9

9

-

να μην αισθάνεται, δια τούτο, ο Φρειδερίκος κατά της βρε
τανικής αυλής πολλήν απέχθειαν.
Ενώ δε υπήρχε τοιαύτη δυσαρέσκεια μεταξύ Φρειδερίκου
και Γεωργίου Β', έπεμψε, κατά το 1782, η αγγλική κυβέρ
νησις ως αντιπρόσωπον αυτής εν Βερολίνω, άνδρα άγνως-ον
εις τον κατάλογον της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Τούτο θεω
ρήσας ο ήδη ενοχλημένος προυσιανός βασιλεύς ως αποτέλεσμα
της αγγλικής αλαζονείας δια να δείξη προς αυτόν ή τον
πλουτισμόν της από πολιτικούς άνδρας, ή την προς την αυλήν
του αδιαφορίαν της, ηθέλησε να κάμη την απάντησιν προς
το υπουργείον του Λονδίνου δια του ιδίου τρόπου, αλλά χωρίς
φόβον του περί της επιτηδείου διαχειρήσεως των πολιτικών του
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σχέσεων. Γνωρίζων λοιπόν ότι ο μέχρι της εποχής εκείνης

μη επαριθμηθείς μεταξύ των διπλωματικών Λούζης έχει ι

κανήν αξίαν δια να αντιπαραταχθή εις τας εγωϊστικάς αρ
χας της βρετανικής αυλής, και πληροφορημένος ότι με ζήλον

ήθελεν υπερασπίσει εκείνος τα δικαιώματα της νέας πατρίδος
του, τον διέταξε να υπάγη ως πρέσβυς της Προυσίας εν
Λονδίνω .

Το αιφνήδιον της μεταβάσεως από το εν εις το άλλο στά
διον, ή δεινότης των πολιτικών προς ούς εστέλετο να αντι
παλέση, και η μεταξύ των δύω αυλών δυσάρεστος διάθεσις
ήσαν ικαναι δυσκολίαι προς τον Έλληνα πρωτόπειρον διπλω

ματικόν. Εις ταύτας όμως προσετίθετο και η τεταραγμένη
όψις του πολιτικού ορίζοντος ήτις επαπειλούσε, κατά την ε
ποχήν εκείνην, γενικόν πόλεμον μεταξύ των μεγάλων της
Ευρώπης δυνάμεων και όλων των γερμανικών επικρατειών.
Η ετοιμότης όμως του πνεύματός του, τα φυσικά και επίκ
τητα του συμπολίτου μας προτερήματα υπερενίκησαν ταχέως
πάσαν δυσκολίαν και τον ανέδειξαν πραγματικώς τοιούτον

οποίον τον υπελάμβανεν ο μεγαλοφυής Φρειδερίκος.
Παρουσιασθείς ο Λούζης προς Γεώργιον τον Β', και συ
νωμιλήσας μετ' αυτού εφάνη τόσον συμπαθητικός προς τον
βρετανόν τούτον βασιλέα, ώστε, δια το ευγενές και θελκτικόν
ήθος του συνημμένον με σοβαρόν και μεγαλοπρεπή χαρακτήρα,

δεν έβράδυνε να τιμηθή παρ αυτού με την ατομικήν του φι
λίαν. Δια των ιδίων δε προτερημάτων και της γνωσθείσης
μετ' ολίγον παιδείας του έσυρε προς εαυτόν την εύνοιαν του
περιωνύμου Υπουργού Πίττ (Pitt) και του Λόρδου Νορ
θίου (Νorth (1)). Υπερασπιζόμενος λοιπόν ο Κεφαλλήνιος
διπλωματικός από τον Αγγλον βασιλέα, και αγαπώμενος
από τους προύχοντας του υπουργείου επέτυχεν ευτυχώς τον
σκοπόν της αποστολής του. Φιλιώσας τα ηνωμένα ολλανδικά

κράτη με την Αγγλίαν, κατώρθωσε προς τούτοις τον αποτραβι
σμόν του Βρετανού βασιλέως από την συμμαχίαν των Πριγ
γίπων της Γερμανίας (πράγμα αναγκαιότατον δια τον Πρού
(1) Δενίνας αυτόθι.
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σoν Μονάρχην και δια την απαλλαγήν εκείνων από την
αυστριακήν δυναστείαν) και εν γένει επέτυχε, παρ ελπίδα και
αυτού του βασιλέως του, όσα έτεινον εις πραγματικά συμφέ
ροντα της αυλής του.
Πόσον δε ευηρεστήθη ο Φρειδερίκος δια την διπλωματικήν
εμπειρίαν και δια τας επιτυχίας του κόμητος Λούζη μάς
βεβαιοί ο προβιβασμός τον οποίον έκαμε προς αυτόν, περί

ου αναφέρων ο Δενίνας λέγει » Φρειδερίκος ο Β', καθ' υπερ
» βολήν ευχάριστος ως προς τον τρόπον μεθ' όν εφέρθη, εις
» περιστάσεις τοσούτον κρισίμους, ο απεσταλμένος του τον ε
» προβίβασεν εις βαθμον Ταγματάρχου, όπερ ήτον μεγίστη
» διάκρισις εις τον προυσιανόν στρατόν, παρατηρουμένου του
» ολίγου καιρού των στρατιωτικών του εκδουλεύσεων (1) ».
Εκτός όμως της ολιγότητος του καιρού της πολεμικής υ
πουργίας, απέδωκε δια του τοιούτου προβιβασμού ο Προυσιανός
Μονάρχης έξοχον τιμήν προς τον ημέτερον συμπολίτην. Διότι

κατά τον τότε στρατιωτικόν κανονισμόν της Προυσίας έπρεπεν
ο Λούζης να λάβη πρώτον τον κατώτερον βαθμόν του αντι
ταγματάρχου δια να φθάση εις εκείνον του Ταγματάρχου.
Ο"θεν έλαβε την διάκρισιν εκείνην ήτις εγείνετο εις μόνους
τους εξ αίματος Πρίγγιπας του βασιλείου.
-

Αλλά μεταξύ της χαράς την οποίαν ησθάνετο ο κόμης
Σπυρίδων βλέπων την προς τας πολιτικας επιχειρήσεις του
ευαρέστησιν της αυλής του, και μεταξύ της κοινής υπολήψεως
την οποίαν απελάμβανεν εν Λονδίνω, τον εδόθη το 1786 ή
θλιβερά είδησις ότι ο μεγαλόνους Φρειδερίκος Β', ετελείωσε
το επίπονον μεν, αλλά πολύδοξον της ζωής του στάδιον.
Είδησις ήτις κατελύπησε την καρδίαν του ημετέρου πολιτι
κου και τον έκαμε να κλαύση την στέρησιν με δάκρυα εκπη
γάζοντα από βαθείαν ευγνωμοσύνην. Δεν ετίμησεν όμως ολι
γώτερον την αξίαν του κόμητος Λούζη και ο διάδοχος του
Φρειδερίκου Γυλιέλμος Β', διότι στερεώσας αυτόν εις την του
Πρέσβεως θέσιν εν Λονδίνω τον αφήκεν εκεί μέχρι του 1788.

Κατά το έτος τούτο προοδεύσασα ή εν Ολλανδία επανάστα
(1) Αυτόθι.
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σις κατά του κυβερνήτορος αυτής, έχοντος εις γυναίκα την
αδελφήν του Γυλιέλμου, ηναγκάσθη ούτος να λάβη μέρος
ενεργητικόν και να πέμψη πολλας δυνάμεις του εις τα ολ
λανδικά κράτη δια να τελειώση τας μεταξύ του Αραυσικού
οίκου και των υπηκόων του διαφοράς. Ανακαλέσας δε τον
ένδοξον συμπολίτην μας έπεμψεν αυτόν με τον εκεί στελλόμε
νον

προυσιανόν στρατόν, όπου,

μετα

την τελείαν νίκην και

τον σκορπισμoν των αποστατων, διετάχθη Ο Λούζης παρα
του υπουργείου του να πραγματευθή, συμφώνως με τον βασι
λέα της Αγγλίας (ως Ελέκτορα της Ανοβέρας) και με την
θέλησιν της γερμανικής συμμαχίας, τον συμβιβασμόν και

την προστάτευσιν του συντάγματος των ηνωμένων επαρχιών.
γ
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Τα πάντα έλαβον ευτυχές τέλος, και σταλείς πάλιν ο Κεφαλ

λήνιος διπλωματικός εν Λονδίνω, κατά το αυτό έτος, έσχη

μάτισεν αυτόθι γενικήν συνθήκην, και συνεφώνησε (την 13
Τουνίου) ένωσιν συμμαχικήν μεταξύ Αγγλίας και Πρου
σίας (1).

Η ένωσις των δύω τούτων ευρωπαϊκών δυνάμεων απέβλε
πεν εις το να εμποδίσωσι την πρόοδον της Ρωσσίας και
Αυστρίας εις το τουρκικόν κράτος, εις το οποίον έκαμνον
μεγάλας νίκας, αφ' ής ώρας εκήρυξεν η οθωμανική αυλή
τον πόλεμον κατ' αυτών το 1787. Προς επιτυχίαν δε του σκο
που των ή Αγγλία και Προυσία εκίνησαν εις επανάστασιν
την Πολωνίαν δια ν' αποτεινάξη τον ρωσσικόν ζυγόν, και
παρεκίνησαν την Σβεκίαν εις τον κατά της Ρωσσίας πόλε
μον (2). Ανακαλεσθείς δε, περί τα τέλη των 1788, ο ταγ
ματάρχης Λούζης εστάλη παρά της αυλής του με τον πρου
σιανόν στρατόν εν Πολωνία της οποίας την επανάστασιν ε
βοήθει τότε ο Γυλιέλμος, και όπου ο ημέτερος πολεμικός
εδoύλευσε γενναίως τον Μονάρχην του. Αλλά με όλην την
δραστηριότητα της Αγγλίας και τας ενεργείας των Προύσων,
οι Αυστριακοί και Ρώσσοι επροχώρoυν θριαμβεύοντες κατά
των παρ εκείνων προστατευομένων Οθωμανών, και όλοι οι

(1) Δενίνας αυτόθι.
(2) Κούμ. γεν. Ιστορ, Τόμ. Θ. σελ. 351,
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διεγειρόμενοι κατ' αυτών περισπασμοί εφαίνοντο τόσον ανίσ
χυροι, ώστε ήδη επροβάλλετο εν δίλημμα εις την πολιτικήν
της Αγγλίας και Προυσίας, αν συμφέρη μάλλον προς αυτάς
να συνεργήσωσιν εις την πτώσιν της Τουρκίας συμφωνήσαν
τες με τους πολεμούντας αυτήν, ή να την υποστηρίξωσιν α
ναφανδόν με όλας των τας δυνάμεις.
Είναι δε άξιον θαυμασμού ότι οι συμφωνήσαντες να δια
μελήσωσι το μάχιμον, εξευγενισμένον, και χριστιανικόν έθ
νος των Πολωνών, δεν ενόμιζον δίκαιον να ρίψωσιν ένα
βαρβαρικόν και τυραννικόν θρόνον ανυψωθέντα με απαν
θρώπους τρόπους εις τον κόλπον της Ευρώπης, και επαπει
λήσαντα τοσάκις να σβύση τα φώτα και την θρησκείαν! Η
ιδιωφέλεια της Αγγλίας, ήτις απολαμβάνει τοσούτον από
την ύπαρξιν βαρβάρων και αμαθών λαών εις το τερπνό
τερον μέρος της Ευρώπης μετά των οποίων εμπορεύεται ό
πως θέλει, και το μίσος της Προυσίας κατά της Ρωσ
σίας και Αυστρίας, παρεκίνησαν τον Αγγλον Υπουργόν Πίττ,
και τον Προυσον Ερσβέργιον να κρίνωσιν ως συμφερώτε
ρον την διατήρησιν της Τουρκίας. Προς επισκίασιν δε των
κυρίων σκοπών των έπλασαν την φανταστικήν αρχήν της ευ
ρωπαϊκής πλάστιγγος, της οποίας την ισσορροπίαν έσχη
μάτιζον, κατ' αυτούς, ευρισκόμεναι εξ ενός μέρους ή Αγγλία,
Τουρκία, Προυσία, Σβεκία, Πολωνία, και Ολλανδία, και εκ
του άλλου ή Ρωσσία, Αυστρία, και Γαλλία. Αρχή αναιρου
μένη από τα πράγματα, από τα γινόμενα της ιστορίας, από
τας αντιπαθείας και συμπαθείας των εθνών, των ατόμων βα
σιλέων και υπουργών, και από το επικρατούν πνεύμα των
αιώνων.

Εκ της φαινομένης λοιπόν αρχής της ισορροπίας, ή μάλ
λον ειπείν εκ των ιδιωφελειών των κινούμεναι η Αγγλία,
Προυσία, και Πολωνία συνεμάχησαν με την οθωμανικήν
αυλήν και υπέσχοντο ν' αποδώσωσι προς αυτήν όλας τας
παρά των Ρώσσων και Αυστριακών κυριευθείσας επαρχίας.
Ο'θεν το 1791 επέμφθη παρά του Μονάρχου του ο Ταγμα
τάρχης Λούζης εις το γενικόν του Βεζύρη στρατόπεδον δια
να βάλη εις τάξιν τον υπό των Ρώσσων και Αυστριακών

νικηθέντα τουρκικόν στρατόν, και ως διπλωματικός να πραγ
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ματευθή την ειρήνην υπέρ του οθωμανικού κράτους. Προς
επιτυχίαν δε της ειρήνης μετά των Τούρκων εκ μέρους της
Αυστρίας εκστράτευσε ταυτοχρόνως ο ίδιος Γυλιέλμος με με
γάλας δυνάμεις εις τα σύνορα του αυστριακού κράτους επα
πειλών να εισβάλη εις αυτά, εάν δεν έπαυεν ο κατά των

Οθωμανών πόλεμος, "Ο θάνατος του

Β',

Ιωσήφ και ή. α.

νάβασις εις τον αυτοκρατορικόν θρόνον του Λεοπόλδου επέ
φερε τωόντι την ζητουμένην παύσιν του πολέμου. Η ειρήνη,
εσυμφωνήθη εις Σύστοβον και εκλείσθη πραγματευομένη υπό
του συμπολίτου μας τη 4 του Αυγούστου του αυτού έτους (1).
Μεταξύ δε των μεγάλων τιμών τας οποίας έκαμνον ο Βεζύ
ρης και οι οπλαρχηγοί Οθωμανοί προς τον Έλληνα δι
πλωματικόν και στρατιωτικόν, εις την φιλογενή του καρ
δίαν εμάχοντο αισθήματα αντιθέτου φύσεως. "Εχαιρεν εξ

ενός μέρους βλέπων τους βαρβάρους υποκειμένους εις εν
τέκνον της γης εκείνης την οποίαν αυτοί κατεδυνάστευον
τοσούτους αιώνας. Ελυπείτο όμως μεγάλως παρατηρών ότι
ή προς τον Μονάρχην του χρεωστουμένη υπακοή και η α
κριβής των καθηκόντων του εκτέλεσις τον υποχρέoναν να ζητή
συμφέροντα έθνους παρ αυτού μισoυμένου, και να συνεργή δια
την παύσιν πολέμου, όστις ήθελεν εξολοθρεύσει τους τυράν
νους της φίλης πατρίδος του.
Τόσον όμως αξίως εδούλευσε και ως προς την αποστολήν
του ταύτην την αυλήν του, ώστε επιστρέψας ετιμήθη παρά
του Γυλιέλμου με την θέσιν του υποσυνταγματάρχου (Μaggior
Generale) των πεζικών δυνάμεων, και του υπασπιστού της
αυτού Μεγαλειότητος. Κατα ταύτην δε την εποχήν, έχων
ήδη την ηλικίαν πεντήκοντα δύο ετών ενυμφεύθη μετά της
ευγενούς Μαργαρίτας Γαλιόττης, χήρας του μυστικού συμ
βούλου της προυσιανής επικρατείας Σαπτείου, παρ' ής, εκτός
των δύο αποθανόντων τέκνων, εγέννησε τον εισέτι ζώντα
ένδοξον υιόν του Φρειδερίκον, πεμφθέντα, παρά του προ ο
λίγου αποθανόντος Μονάρχου της Προυσίας, πρέσβυν εις την
αναγεννηθείσαν πατρίδα μας Ελλάδα.
-

(1) "Ορα γεν. Ιστορ. Κουμ. αυτόθι - Βλέπε και Παραβίου επιστολ,
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Κατά το 1800, προβιβασθείς ο κόμης Λούζης εις τον
βαθμόν του Αντισυνταγματάρχου (tenente Generale) επέμ
φθη ως πρέσβυς εις την αυλήν της Πετρουπόλεως, όπου το
ανώμαλον πνεύμα του βασιλεύοντος Παύλου κατέσταινεν ε
νοχλητικήν την εκείσε διατριβήν εις τους πρέσβεις των ευρω
παϊκών δυνάμεων. Πολλοί εξ αυτών υπέφερον ατομικάς κα
ταφρονήσεις και διάφοροι εδιώχθησαν επισήμως. Εις τον
δύσκολον χαρακτήρα του ρηθέντος Αυτοκράτορος προσετίθετο
και η φύσις των υποθέσεων τας οποίας έμελλε να πραγμα
τευθή μετ' αυτού ο Κεφαλλήνιος διπλωματικός ως αντιπρόσω
πος της Προυσιανής αυλής, ήτις εζήτει όσα δεν ευηρέστουν
του Ρώσσον Μονάρχην. Με τοσαύτην όμως αξίαν μετεχει
ρίσθη τον άλλως αγαθόν μεν, αλλά φαντασιώδη Παύλον,
ώστε επέτυχε παρ αυτού ευκόλως, όσα ωφέλουν την αυλήν του.
Τιμηθείς δε ακολούθως με το ιπποτικόν παράσημον του με
γάλου σταυρού της αγίας Αννης, έλαβε παρα του ιδίου ως
δώρον και δύο ταμβακοθήκας κεκοσμημένας με πολυτίμους
αδάμαντας (1). Εκ της προς αυτόν δε ευνοίας του Λυτο
κράτορος ωφελούμενος συνήργησε μεγάλως και ως προς το κα
λόν της τότε συσταθείσης Ιονικής πολιτείας προστατευομένης
ν

φ

γ

9

1

4

φ

ψ

/

-

υπό των Ρώσσων και Οθωμανών. "Ωστε ο κόμης Λούζης,

ο πρέσβυς της Σβεκίας, και εκείνος της Νεαπόλεως ήσαν οι
μόνοι, οίτινες δεν εδιώχθησαν από την Πετρούπολιν, και αυ
τοι μόνοι ευρέθησεν εν Πετρουπόλει εις τον καιρόν του τρα
γικού θανάτου του ατυχούς Παύλου.
Μεγάλως δε ετίμησε την αξίαν του "Ελληνος πολιτικού ο
διαδεχθείς τον Παύλον φιλάνθρωπος και αγαθός Αλέξανδρος
ονομάσας αυτόν, εν καιρώ της αναβάσεώς του εις τον θρόνον,
έκτακτον απεσταλμένον του, και κοσμήσας αυτόν με τον μέγαν
(1) Συνομιλών ο ένδοξος ημών ομογενής Ίππότης Μουστοξύδης τώ 1805
εν Φλωρεντία μετα του περικλεούς τούτου συμπολίτου μας περί του Παύλου
ήκουσε παρά του ιδίου τα έξης: Γνωρίζων ο Λούζης πώς ήνοίγοντο τα επί

σημα γράμματα των Πρέσβεων των άλλων αυλών, και ότι ο ρηθείς Αυτο
κράτωρ ωργίζετο κατ' εκείνων δια τας εν αυταίς ευρισκομένας περιγραφάς
των φαντασιών του και αλλοκοτήτων, αυτός έγραφεν εις τα ίδικάτου επαί
νους υπέρ του Παύλου. Και δια τούτο απελάμβανε την εύνοιάν του.
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σταυρόν του κοκκίνου αετού. Διαμείνας λοιπόν ο συμπολί
της μας τρία έτη εις την μητρόπολιν της Ρωσσίας έβιάσθη
από την ψυχρότητα του κλίματος, ήτις έβλαπτε την ήδη
προβεβηκυίαν του ηλικίαν, να ζητήση την εις Βερολίνον

επιστροφήν του. Μόλις δε έφθασεν εκεί περί τα τέλη του
1803, παρέστησε προς αυτόν ο Μονάρχης του με τας πλέον

ζωηράς εκφράσεις την ευαρέστησίν του ως προς τας διπλω
ματικάς του εκδουλεύσεις, και τιμήσας αυτόν με τον βα
θμόν του Υπουργού της επικρατείας τον επρόσθεσεν: ότι επι
θυμών να ωφεληθή ακόμη η αυλή από την αγχίνοιάν του
και τας γνώσεις του τον αφένει ελεύθερον να εκλέξη οποίον
είδος εκδουλεύσεως ώρέγετο. Αλλά παρατηρήσας ο Κεφαλλή
νιος πολιτικός ότι η γαλλική επανάστασις εξέτεινε την επιρ
απ' αυτήν επαρχίας, βλέπων
οτι αι αρχαι του Λουκεσίνη ενεργητου του Ναπολέοντος ύ

βοήν της. και εις τας απωτάτας

περίσχυον εις το Προυσιανόν υπουργείον, μη ευαρεστούμενος
εις τα πολιτικα μέτρα του βασιλέως του, και καιόμενος από
θερμότατον έρωτα προς την πατρίδα απεφάσισε ν' απομα

κρυνθή πρός καιρόν από τα πράγματα. Εζήτησε λοιπόν ά
δειαν τριετή, παραστήσας ότι επεθύμει να αναπαυθή ολίγον
από τας πολιτικάς ασχολίας και να περιέλθη την φιλτάτην.
του Ελλάδα, και την Ιταλίαν, με τας οποίας τον συνέδεον.
γενέθλια και ανατροφή.
Μ

"

Μεταβας δε εν Βενετία και προβλέπων την όψιν του πο

λιτικού ορίζοντος καθ' ώραν φοβερωτέραν εσκέπτετο ν απο
τραβιχθή όλως διόλου εις την πατρίδα, και να τελειώση τας

ολίγας ημέρας της ενδόξου ζωής του απολαμβάνων τας ή
δονας της συγγενικής αγάπης, μεταξύ των θερμώς αγαπωμέ

νων παρ αυτού συγγενών και των φίλων της τρυφεράς ήλι
κίας του. Περί ταύτης δε της αποφάσεώς του έγραψε μάλιστα

τότε τάς
Ειδήμονες
μως, ως φαίνεται, εκείνοι της ιδίας των μικρότητος, και φο
βηθέντες μήπως ο ερχομός τοιούτου ανδρός κλονίσει την εκ

πρός τινας επτανησίους γνωρίμους του κατέχοντας

υπερτάτας αρχάς εις την Ιόνιον

πολιτείαν.

Ο

περιστασεων ύψωσιν των, η επισκιάσει την δια τας θέ
σεις υπόληψίν των, αντέτειναν εις τον φιλοπατρισμόν του

τών

εμπόδια τινά. Ταύτα δε, και, εντέλει, η υποταγή της επτα
37
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νήσου εις τα γαλλικά όπλα τον έκαμαν να μεταβάλη
σκοπόν, και κράξας εν Βενετία τον αυτάδελφόν του Αναστά

σιον και ετέρους συγγενείς του διέβαινεν ευθύμους ημέρας, ευ
ρισκόμενος πάντοτε μεταξύ αυτών και των εκείσε ομογενών

μας. Μετά καιρόντινα αναχωρήσας εκείθεν, επήγεν εις Φλω
ρεντίαν, οπου διαμείνας μεχρι των 1806, έγνωρίσθη αυτόθι
με τον, τότε νέον την ηλικίαν, πολυμαθή Μουστοξύδην. Α
νακαλύπτων δε, ως φαίνεται, εις αυτόν τα δείγματα της μελ
λούσης αξίας, και συνδεωμένης της φιλοπάτριδος καρδίας του

με τον νέον δια των ιερών δεσμών της ομογενείας, τον ηγά
πησε θερμώς και συνωμίλει, μετ' αυτού τρυφερα περί της

ποθητής ήμων πατρίδος. « Εγνώρισα (γράφει προς εμέ ο
» πολυσέβαστός μοι φίλος) τον άξιον εκείνον άνδρα εν, Φλω
και ρεντιά, περί τας αρχάς των 1805. Ητον μάλλον υψηλού
Ρ

φ

3

-ν

-ν

-

ο αναστήματος και όψεως μελαχρινής, κατά το χρώμα των

και συμπατριωτών του. Προς εμέ, ως επτανήσιον, μολονότι νέον
» 19 ή 20 χρόνων, έδειξε μεγάλας πεπεριποιήσεις. Ωμίλει
και με μεγάλην αγάπην περί της πατρίδος του κτλ. »

Πλησιάσαντος δε του καιρού της επιστροφής του εις την
Προυσίαν και μαθων ότι η αυλήτου ετοιμάζεται να προσ
βάλη τους προσεγγίσαντας εκεί Γάλλους, μετέβη τώ 1806 εις
Βερολίνον αποφασισμένος, με όλα τα γηρατεία του, να τρέξη
και αυτός εις άλλος Νέστωρ εις το πεδίον της μάχης. Πα

ρουσιασθείς λοιπόν προς τόν, βασιλέα

ΤΟ ζ)

τον παρέστησεν

ΟΤ 2

ήτον έτοιμος να τελειώση το υπόλοιπον των ημερών του μα

χόμενος κατά του εχθρού της δευτέρας πατρίδος του. Ευχα
ρίστως εδέχθη ο βασιλεύς την πρότασιν του θερμουργού γέ
ροντος Λούζη, σεβόμενος όμως την ηλικίαν του και μη θέλων
να τον επιφορτίση κόπους υπερβαίνοντας τας φυσικάς του δυ
νάμεις, τον προσδιώρισεν εις την διεύθυνσιν του στρατού, ό
στις έμελλε να σχηματίζη την οπισθοφυλακήν. Αλλ' ο εισέτι
γενναιόκαρδος και οξύνους γέρων επιθυμών μάλλον να γεί
νη παράδειγμα της καταφρονήσεως των κινδύνων, και μη
ευαρεστούμενος είς το σχέδιον του πολέμου το οποίον επρό
τειναν ο δούξ Βρονσβίκιος (Βronswick) και ο Μοκλενδόρ
φιος (Μocllendorff) οι Αρχιστράτηγοι, απέβαλεν ασυστό

λως και την προς αυτόν διδομένην θέσιν, και προείπε προς

-

τον

-
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Μονάρχηντου την ολεθρίαν έκβασιν της μάχης, εάν πα

ραδεχθώσι τα προτεθέντα σχέδια. Πόσον δε ήσαν ορθαι αι

παραβλεφθείσα παρατηρήσεις του "Ελληνος στρατηγού, και
πόσον επιβλαβή ήσαν τωόντι τα ρηθέντα σχέδια, εβεβαιώθη
έπειτα εκ πείρας ο βασιλεύς, όταν είδεν ότι εις επτά ημέρας
ήφανίσθησαν όλαι αι Προυσιαναι δυνάμεις, και ότι ο Να
πολέων εισήρχετο θριαμβοφόρος εις την μητρόπολιν του πε

ριβοήτου Φρειδερίκου Β'.
Πλήρης αγανακτήσεως και λύπης εφαίνετο τότε ο στρατη
γός Λούζης δια την επισυμβάσαν ταύτην δυστυχίαν ών δε
άνθρωπος ευαίσθητος εις τα κοινωνικά χρέη, και προσκολ

λημένος εις τας αρχάς της ηθικής, δια των οποίων ρυθμί
ζονται αι ανθρώπινα πράξεις, ησθάνθη όλην την φρίκην
και συνέλαβε, κατά των Γάλλων, το πλέον άσπονδον μίσος,
δια το ενοχλητικόν φέρσιμον του νικητου Ναπολέοντος προς
τον Μονάρχην του, και δια την καταφρόνησιν των ιερωτέρων
καθηκόντων, την οποίαν επέφερε το παρ εκείνου διαδoθεν ε
παναστατικόν πνεύμα. Τοσούτον δε προώδευσεν ή θλίψις της
καρδίας του, και τοιούτον κλονισμόν έλαβεν εις τον γεγηρα
κότα διοργανισμόν του, ώστε έπεσε, μετ' ολίγας ημέρας, εις
την κλίνην ασθενής. Ανήρ όμως διάσημος, ως ήτον ο ημέ

τερος συμπολίτης, έπρεπε να παρουσιασθή προς τον ήδη κυ
ριάρχην του προυσιανού κράτους και να προσφέρη το θυμία
μα της υποταγής. Και τωόντι δεν παρήλθον πολλαι ημέραι,
όπου ο Ναπολέων, θέλων να ίδη και παρ αυτού την παρά
των άλλων αυλικών γινομένην υπόκλισιν, έπεμψε τον Αρχισ
τράτηγον Δουρόκιον (Du - Roc), δια να τον προσκαλέση να
παρουσιασθή έμπροσθέν του. Δεχθείς τούτου εις τον κοιτώνα
της κλίνης, εις ην έκειτο, ο γηραιός σρτατηγός, και ακούσας
την διαταγήν εξέφρασεν αφόβως την άρνησίν του εις την ζη
τουμένην υπόκλισιν. Εις μάτην ο ρηθείς Γάλλος μετεχειρίσθη
πάντα καταπειστικόν λόγον δια να τον παρακινήση να υ
πενδώση εις τας περιστάσεις, διότι ο Λούζης έμεινεν άκαμ
πτος. Τελευταίον, χαριζόμενος εις την αρχαίαν των γνωρι
μίαν ο Δουρόκιος, και επιθυμών να προλάβη πάσαν ενδε
χομένην δυσαρέσκειαν, έλαβεν εκ της χειρός τον εκεί παρευ
ρισκόμενον υιόν του κόμητος Λούζη Φρειδερίκον, και, συγ
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χώρησον, .(είπε με ύφος φιλικόν) στρατηγε, προς τον υιόν
σου τουλάχιστον, να παρουσιασθή προς τον Αυτοκράτορα,
όπερ θέλει του είναι επωφελέστατον εις τας παρούσας περι
/

στασεις.

Μόλις ήκουσε το νέον τούτο ζήτημα, ευχαρίστησε μεν τον
Δουρόκιον δια τας ευνοϊκας αποδείξεις του, στραφείς δε είπε
με τόνον πατρικής εξουσίας τάς εξής αφόβους εκφράσεις προς
τον υιόν του. » Ων γέρων και ασθενής δεν δύναμαι να σε
ο εμποδίσω να κάμης ώς θέλεις. Εάν όμως, λησμονών τα
» χρέη του υπηκόου προς τον ημέτερον βασιλέα και την
ο παρ εμού και σου χρεωστουμένην ευγνωμοσύνην προς εκεί
ο νον, δειχθής τοσούτον χαμερπής, ώστε να ζητήσης εν αξίω
» μα παρουσιαζόμενος εις τον εχθρόν της πατρίδος μας, σε
» δίδω ως πατήρ, και ζών την κατάραν μου, και ενώ θέλω
» καταβαίνει εις τον τάφον ». Ταύτα ειπων εγύρισε το
πρόσωπόν του εις του τείχον αφίνων εκπεπληγμένον τον Γάλ
λον Αρχιστράτηγον, όστις ανεχώρησε θαυμάζων τον ακλό
νητον και ατρομον χαρακτήρα του ανδρός. Ούτε η σταθε
ρότης αύτη του Κεφαλλήνος στρατηγού ήτον στιγμηαίoν φαι
νόμενον της απεχθείας του και του πόνου δια τας δυστυχίας
της αυλής του, διότι αναλαβών από την άσθένειαν έμεινε
κατάκλειστος εις την οικίαν καθ' όλον το διάστημα της εν

Βερολίνω κυριαρχίας των Γάλλων, οίτινες εστάθησαν εκεί

δύο έτη και μήνας τρείς.
Μετά δε την αναχώρησιν των νικητών, επιστρέψας κατά
το 1809, εις την ιδίαν του μητρόπολιν ο Προυσιανός Μο
νάρχης, επήνεσεν ενώπιον όλων των αυλικών του με τας πλέον
ευνοϊκας εκφράσεις την πίστιν και αξίαν του γηραιού υ
πουργού του Λούζη, και ώμολόγησε δημοσίως: ότι ελυπείτο

δια την παρακοήν όπου είχε δείξει εις τας περί του σχε
δίου της μάχης συμβουλάς του εμπείρου εκείνου στρατηγού,
αίτινες εκ των πραγμάτων εβεβαιώθησαν πόσον ήσαν φρό
νιμοι και επωφελείς. Ταύτης δε της προς τον συμπολίτην
μας πεποιθήσεώς του έδωκεν ο βασιλεύς εναργή απόδειξιν
κατά το 1812. Διότι ενεμπιστεύθη προς αυτόν την μυστικήν
διαπραγμάτευσιν των πολιτικών του κράτους υποθέσεων μετα
της αυστριακής αυλής, όπου μετέβη, κατά το αυτό έτος,
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ο διπλωματικός Λούζης, επί προφάσει ότι υπάγει εις Βιέν
νην διά υποθέσεις του ατομικάς. Με τοιαύτην δε μυστικό

τητα και φρόνησιν κατώρθωσε τα πάντα, ώστε έβραβεύθη
παρά του Μονάρχου του με τον μεγάλον σταυρόν του μαύ
ρου αετού.

Αλλά, μετά την εκ Βιέννης επιστροφήν του, ενώ απελάμ
βανε τους καρπούς της κοινής υπολήψεως και δημοσίας τι
μής, έλαβε, περί τας αρχάς του ιδίου έτους, την δυστυχίαν
να ιδή έξαφνα αποθαμένην, από αποπληξίαν της καρδίας,
την αγαπητήν του σύζυγον. Προς ανακούφησιν δε της μεγά
λης του θλίψεως μετέβη τότε εις Ποσθάμιον (Ρosdam), όπου

ήτον ο υιός του Φρειδερίκος ως αξιωματικός του εκεί απο
τελούντος την φρουραν της πόλεως πρώτου τάγματος του πυ
ροβολικού. Ολίγον όμως έμελλε να διαρκέση ή μετά του
αγαπητού του υιού συναναστροφή, διότι ή άπληστος καρδία
του Ναπολέοντος ήτοίμαζεν ήδη αιματωδεστέρας σκηνάς.
Α'νανοηθείσαι αι ευρωπαικαι δυνάμεις ότι ο μεγαλόσκοπος
εκείνος ανήρ έτεινεν ήδη, υπό το πρόσχημα της κοινής ε
λευθερίας και ισότητος, να ανυψώση, ει δυνατόν, εις την
Γαλλίαν θρόνον παγκοσμίου δυναστείας, και να στήση αύ
τον επί των εριπείων των αρχαίων μοναρχιών, ηνώθησαν
όλαι κατ' αυτού. Τα γερμανικά κράτη ήτοιμάζοντο να υ
πάγωσι κατά του επαπειλούντος την ανεξαρτησίαν των, και
ομού με τους λοιπούς οπλαρχηγούς της Προυσίας έπρεπε
να συνεκστρατεύση και ο υιός του πολιτικού μας. Εμενε λοι
πόν μεμονωμένος ο γηραιός Λούζης και η προ ολίγου πλη
γωθείσα καρδία του εστερείτο από το πολυτιμότερον αντικεί

μενόν της. Μολονότι δε ευρίσκετο εις τοιαύτην οδυνηραν
θέσιν και ηγνόει εάν ήθελεν ιδή πλέον τον παρ αυτού α
ποχωριζόμενον μόνον υιόν, κυριευθείς από το ευγενές της
ευγνωμοσύνης αίσθημα, και εμπνευσθείς, την στιγμήν του
χωρισμου των, από εθνικήν γενναιοφροσυνην απέπεμψεν ΟΖζ -ν

9

/

τον από τας πρεσβυτικάς του αγκάλας με τας εξής σπαρ

τιατικας εκφράσεις « Μην λησμονήσης ποτέ, είπε προς τον
» υιον, ότι υπάγεις να πολεμήσης υπέρ του ευεργετικού προς
και την οικογένειάν σου βασιλέως, και ότι εις τας φλέβας
η σου τρέχει αίμα ελληνικόν, απόδειξον δε με την πράξιν
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» ότι είσαι ευγνώμων, και άξιος της τοιαύτης σου καταγω
ο γής ». Οι αξιομνημόνευτοι δε ούτοι λόγοι του Έλληνος
στρατηγού έλαβον τωόντι πραγματικήν έκβασιν, διότι πολε
μήσας γενναίως εις τρεις διαδοχικας μάχας ο κόμης Φρει
δερίκος έλαβε τοιαύτας πληγάς, ώστε υποτεθείς αποθαμμένος
ανεφέρθη εις τον κατάλογον των εδόξως πεσόντων Προυσια
νών, και τον ανέγνωσεν ως τοιούτον ο γηραιός Πατήρ. Αλλ' ή
ταραχθείσα, κατ' αρχάς, καρδία του περικλεούς Λούζη η
σθάνθη, μετ' ολίγον, μεγίστην χαραν, αφού, μετά την ελευ
θέρωσιν των επαρχιών του κράτους, και την δίωξιν του εχ
θρού έως εις την ιδίαν του μητρόπολιν, εβεβαιώθη ότι ο υιός

του ζή, και είδεν αυτόν επιστρέψαντα μετά του θριαμβοφό
ρου στρατού, και κεκοσμημένον, διά την αποδειχθείσαν α
ξίαν του, με τρία πολεμικά παράσημα της τιμής.

Κατά το 1815 όμως, η φυγή του Ναπολέοντος από την
νήσον της Ελβας και η αναφανησις του τρομερού τούτου αν
δρός εις το πεδίον της μάχης, ηνάγκασε τας συμμαχικας
δυνάμεις να κινηθώσι πάλιν κατ' αυτού. Ο υιός λοιπόν του

συμπολίτου μας έπρεπε πάλιν να εκστρατεύση και εις τον

δεύτερον τούτον χωρισμόν, ως νά προέβλεπεν ό κόμης Σπυ
ρίδων οτιο διά το γηρας του, δεν έμελλε να τον ιδή πλέον,
τον ενηγκαλίσθης και συσφίγγων αυτόν εις τους αδυνάτους

βραχίωνας του τον κατεφίλει μετά τοσαύτης πατρικής τρυφε
ρότητος, ώστε εφαίνετο ότι ήθελε, τρόπον τινά, να διαχύση
το πνεύμα του εις εκείνο του υιού. Ανεκούφισεν όμως εν μέρει
τον πόνον του χωρισμού και της απομονώσεως του το ότι
επέζησε ν' ακούση την νίκην των συμμάχων εις την περιώ
νυμον μάχην του Ουατερλώ (Waterloo), την είσοδον αυτών
εις την μητρόπολιν της Γαλλίας, και ότι ο υιός του σωθείς
από τον αγώνα, διωρίσθη στρατιωτικός Κυβερνήτης του δε
κάτου στρατωνος εις Παρισίους.
Αλλά κατά την πρώτην του Οκτωβρίου των 1815, προσ
βληθείς ο Κεφαλλήνιος διπλωματικός από σύντομον μεν, πο
λύπονον δε ασθένειαν, ετελείωσε το ένδοξον της ζωής του στά
διον εις ηλικίαν ετών εβδομήκοντα πέντε, αφήσας λύπην βα
θείαν εις όσους εγνώριζον τα φυσικά και ηθικα προτερή

ματα του ανδρός, τα οποία έκλειoν τα αφραγή στόματα και
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αυτών των φθονούντων την δόξαν των άλλων. Μεταξύ δε
των πολλών του αρετών, ο κόμης Λούζης διεκρίθη πάντοτε
δια την γλυκύτητα του ήθους, δια την ευγένειαν των αισθη

μάτων, και διά το ευπροσήγορον και ομιλητικόν του ύφος με
κάθε άνθρωπον οποιουδήποτε βαθμού και ηλικίας. Η προς
του συγγενείς του αγάπη ήτον πάντοτε ζωηρά και πραγμα
τική. Ευεργετών πλουσιοπαρόχως τους αδελφούς του, δεν πα
ρημέλησε και την ανατροφήν του Ιωάννου Κατζαΐτου υιού
της αυταδέλφης του Μαρίας. Ο φιλοπατρισμός διετηρήθη τό
σον θερμός εις την καρδίαν του μέχρι γήρατος, ώστε όχι
μόνον εβοήθει προθύμως έκαστον συμπατριώτην του, όταν
τον εζήτη χείρα βοηθείας προς αποπεράτωσιν της εκπαι
δεύσεώς του (ως έκαμεν εις τον Βάρωνα Γρηγορίνην (1)), αλ
λ' εις oπoίoν μέρος της Ευρωπης συνευρίσκετο με συμπολίτας
του τους επεριποιείτο πατρικώς. Πολλοί των ημετέρων γνω
ρίσαντες αυτόν εν Βενετία μ' έβεβαίωσαν ότι διετήρει εις την
μνήμην του και τα πλέον μικρά πράγματα της φίλης ημών
πατρίδος. Ομιλών δε περί της γης της γεννήσεώς του επαρ
ρουσίαζε τοιαύτην φαιδρότητα εις το πρόσωπον, ώστε τον
εφαίνετο
ότι ζωτικας
ευρίσκετοαύρας.
εις το ποθητόν έδαφος, όπου έπνευσε
τας πρώτας
"

.

.

. .

ο

-

Δια τον θερμώτατον δε της καρδίας του έρωτα προς την
πατρίδα, δεν είναι μακράν της αληθείας το ανέκδοτον και

υπό πολλών αναφερόμενον ότι «"Εκαμε να τον φέρωσι μι
και κρόν τινα λίθον εκ Κεφαλληνίας, τον οποίον έχων επί του
και γραφείου του, τον έφίλει τρυφερώς, οσάκις εξήπτετο εις την
και ευγενή του καρδίαν ή προς την πατρίδα επιθυμία του ν.
Εκείνο δε το οποίον τιμά μεγάλως την μνήμην του εν
δόξου Λούζη ήτoν ή προς την θρησκείαν των πατέρων του
αφοσίωσις, το σταθερον της ηθικότητός του, δια το οποίον
απέφευγε πάντοτε όσα προσβάλλουσι το μεγαλείον της λογι
κότητος, και οι τελευταίοι λόγοι με τους οποίους εγκατέλειψε
την πρόσκαιρον ταύτην ζωήν « Παραγγέλλω (είπε προς τους
» παρεστώτας) είς τον υιόν μου πίστιν προς τον Μον άρ

(1) "Ορα βιογραφίαν Γρηγορίνη.
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ο χη ν του, σέβας ιερον εις την μνήμην του με
ο γάλου Φρειδερίκου, αγάπη ν προς τους συγγε
ο νείς και προς την πατρίδα του Ελλάδα ». Πόσον
ήθελε χαρή ο πολλά φιλόπατρις και φιλογενής Λούζης, εαν
επεζούσε ν' ακούση την αναγέννησιν της πατρίδος και να ι

δή τον υιόν του πεμπόμενον ως πρέσβυν εις το αναγνωρισθεν
ελληνικόν βασίλειον!
Δεν νομίζω δε έξω του σκοπού το να αναφέρω ότι και ο

κόμης Φρειδερίκος Λούζης, ενώ, προς διατήρησιν της μνή
μης του περικλεούς πατρός του και της ελληνικής του κατα

γωγής, έκαμεν οικειακόν θέσπισμα: ότι ο πρωτογέννητος της
οικογενείας του να λαμβάνη πάντοτε το όνομα Σπυρίδων,

εδείχθη επίσης προς τους συγγενείς του αγαπητός με πραγ
ματικάς αποδείξεις, και διασώζει ως πατρικήν κληρονομίαν
τον φιλοπατρισμόν (1).
(1) Σημ. Ομολογώ μυρίας χάριτας πρός τόν Νομοδιδάσκαλον Νικόλαον
Γ. Λούζην, όστις με φιλικήν προθυμίαν και συγγενικόν ζήλον ευηρεστήθη να

με χορηγήση τας αυτογράφους ειδήσεις του κόμητος Φρειδερίκου, προς
έκθεσιν της βιογραφίας ταύτης.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

"Ο κόμης Νικόλαος Λοβέρδος Μικελακάτος Στρατηγός της
Γαλλίας, εκ της οποίας έλαβε και την πολιτογραφίαν και έν
τιμα παράσημα, εγεννήθη τας 5 Αυγούστου των 1773 εξ οί
κογενείας επισήμου εις Κοντογεννάδαν, περιοχήν της εν Κε

φαλληνία Παλαίας, παρά του Κόμητος Γεωργίου Λοβέρδου.
Μετά την πρώτην ανατροφήν του εις την πατρίδα επέμφθη
υπό του πατρός του εις τα εν Βενετία καταστήματα, όπου εκ
παιδευθείς εις διάφορα είδη εισαγωγικών μαθημάτων διε
κρίθη εξαιρέτως εις τας μαθηματικας ιδέας. Μεταβας ακο
λούθως εις το εν Παταυίω πανεπιστήμιον υπήκουσε μάλλον
εις την φυσικήν του βοπην, ήτις τον εκάλει εις τας πολι
τικομαθηματικας επιστήμας, παρά εις την πατρικήν θέλη
σιν, κατά την οποίαν διωρίζετο εις το δικανικόν στά
διον (1). Τελειοποιηθείς δε εκεί εις το αντικείμενον της

σπουδής του μετέβη εις τους Παρισίους προς απόκτησιν μεγα
λητέρων γνώσεων, αλλά, διά τας μετ' ολίγον επισυμβάσας πο
λιτικας μεταβολας, αφιερώθη αυτόθι εις νέον είδος σπουδής
και ζωής.

(1) Δεν δύναμαι ν' αποσιωπήσω μίαν αξιέπαινον πράξιν του Νομοδι
δάκτορος Ελευθερίου Τυπάλδου Πρετεντέρη προς τον Λοβέρδον. Ιδων ού
τος τον νέον Λοβέρδον τιμωρούμενον από τον πατέρατου, δια την παρα
κοήν του εις το είδος της σπουδής, με την στέρησιν του μηνιαίου, τον

έχορήγει αυτός τα χρειώδη του έξοδα, έως ότου επιστρέψας εις την πα
τρίδα κατέπεισε τον Κόμητα Γεώργιον να μην επιμείνη περισσότερον εις
το να εμποδίζη τον υιόν του από την ιδίαν του κλίσιν. "Ανθρωπος πεπαι
δευμένος και χαρακτήρος μεγαλοπρεπούς και ισχυρού, ώς ήτον ο Τυπάλδος,

ήτον επόμενον βέβαια να βοηθήση ένα νέον δίδοντα χρηστας ελπίδας.

586
Φ

Αι,

δια

της γαλλικής επαναστάσεως, αναφανείσαι εις

τον

ορίζοντα του πολιτικού κόσμου δημοκρατικαι ιδέαι υπερπη

δήσασαι τον Ρήνον και τας "Αλπεις διέδιδον πανταχού μέ
γαν ηλεκτρισμόν εις τα πνεύματα, τα οποία, ή ήσαν νεναρ
κωμένα και κοιμισμένα υπό την σκιάν πεπαλαιωμένων θρό
νων, ή έκειντο έντρομα και πλήρη αγανακτήσεως. Ιδέαι νεο
φανείς,

κολακευτικαί της, φαντασίας, και υποσχόμενα τα

πραγματικώς αδύνατα αφήρπαζoν τους κουφόνoας, παρέσυρον
την άπειρον νεολαίαν, και εύρισκον, δια τας υπαρχουσας

μεγάλας καταχρήσεις, υποδοχήν και εις όσους ήσαν ικανοί
να εννοήσωσι τας απατηλάς των υποσχέσεις. Παντού ηκούοντο
πολιτικαί κινήσεις το δημοκρατικόν πνεύμα διεδίδετο ως

μίασμα από την μίαν εις την άλλην επαρχίαν και ενομίζετο
ώς το μόνον στοιχείον της ευδαιμονίας. Το ανθηρόν έδαφος

της Ιταλίας ήρχισε να μεταβάλλεται εις θέατρον αιματωδε
στάτων πολέμων, και ένας γαλλικός στρατός έχων επί κεφα
λής τον τότε στρατηγόν Ναπολέοντα μετέβαινεν εις αυτήν να
διώξη τους παλαιούς κατακτητάς της και να προστατεύση τας
νεοσυσταθείσας δημοκρατίας.

Η φήμη των εν Τολίνω ανδραγαθημάτων του Γάλλου τρα
τηγού, εξ ών επρομηνύετο το έξοχον πολεμικόν πνεύματου, η
μαγευτική γλώσσα με την οποίαν ήξευρεν εκείνος να σύρη
προς εαυτόν λαούς και στρατιώτας, ο ενθουσιασμός τον οποίον
ενέπνεεν εις πάντας, και αι μεγάλα ελπίδες ευτυχεστέρου
μέλλοντος, ήσαν οι πρόδρομοι, οι τινες προητοίμασαν τας νίκας
και ήνοιγον τας πύλας των πόλεων και των φρουρίων εις τον
νέον Βοναπάρτην. Οι κλονιζόμενοι όμως Μονάρχαι ήνωθέντες

με τας μεγάλας δυνάμεις των κατακτητών της Ιταλίας έσχη
μάτιζον ισχυρά στρατόπεδα οδηγούμενα από παλαιούς πολε
μιστας, κατα των οποίων διευθύνετο αφόβως ο μόλις έχων
εικοσιπέντε έτη και μικρας δυνάμεις Ναπολέων. Υπό την ση

μαίαν δε του μεγαλοφυούς τούτου Κορσικού ήτον και ο Κε
φαλλήνιος νέος Λοβέρδος με θέσιν υπολοχαγού. "Εχων δε εκ
φύσεως ο συμπολίτης μας ούτος χαρακτήρα ορμητικόν και

ωθούμενος από την εθνικήν του ευτολμίαν ερρίπτετο εις τας
εν Ιταλία αιματωδεστάτας μάχας των 1796, με τοιαύτην
καταφρόνησιν του θανάτου, ώστε, την 16 Απριλίου, εις την
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μετά των Αυστριακών και Πειδεμοντίων μάχην του Ναπο
λέοντος εν Μοντενότη, έλαβεν επί κεφαλής πληγήν επικίνδινον
ήτις τον ήνάγκασε ν'απομακρυνθή πολύν καιρόν από τον πόλεμον.
Μετά την εν Κάμπω- Φορμίω ειρήνην, κλεισθείσαν το 1797,
αι Ιόνιοι νήσοι μετέβησαν, από την αποθανούσαν βενετικήν

πολιτείαν, εις την εξουσίαν της γαλλικής δημοκρατίας, εκ της
οποίας πεμφθείς εις την επτάνησον με πολιτικήν και στρατιω
τικήν πληρεξουσιότητα ο στρατηγός Γεντίλιος (Gentily) έλαβε
μεθ' εαυτού και τον τότε λοχαγόν Λοβέρδον. Εις τον νέον
διοργανισμόν της κυβέρνήσεως, ο συμπολίτης μας διωρίσθη
πρός καιρόν σύμβουλος της δημογεροντίας, και μετ' ολίγον

επροβιβάσθη εις τον βαθμόν του πρωτοσυμβούλου (segratario
in capo) της εν Κερκύρα κεντρικής κυβερνήσεως.
Συσταθείσης τότε εκεί της λεγομένης πατριωτικής ε
ταιρίας από πεπαιδευμένους άνδρας, ανεγινώσκοντο πολ
λάκις εις τας συνελεύσεις της θεωρία περί πολιτικών αν
τικειμένων. Είς ταύτην δε ανέγνωσε και ο Λοβέρδος πραγμα
τείαν τινά έχουσαν ως αντικείμενον « ότι η κυβέρνησις
ενός μόνου ή ολίγων, καταστρέφει τα δικαιώμα
τα των ανθρώπων, και αφαιρεί την εθνι κήν ενέρ
γ ε ι α ν ». Εξεδόθη δε αύτη το ς'. δημοκρατικόν έτος εις την
συλλογήν τινών πατριωτικών πραγματειών της βηθείσης εται
ρίας, χωρίς προσδιωρισμόν του τόπου εις βν έγεινεν ή τύπωσις.
Εν τοσούτω αι μοναρχικαι κυβερνήσεις εβάλοντο εις ενέρ
-

γειαν και συνενούντο εις συμμαχίαν μεταξύ των κατα της

Γαλλίας, δια να προλάβωσι τον κίνδυνον εις όν είχεν ήδη
καταντήσει τους θρόνους των ο φαντασιώδης νεωτερισμός της.
Ο'θεν το ακόλουθον έτος, στόλος αγγλο-τουρκο-ρωσσικός α
νεφάνη εις το Ιόνιον πέλαγος, και τον Νοέμβριον του 1798,
ή πόλις των Κορφών επολιορκήθη από τας συμμαχικας δυ

νάμεις. Τότε ο Λοβέρδος, φύσει φιλοπόλεμος, εζήτησε να εμ
βή πάλιν εις το στρατιωτικόν, και προβιβασθείς, την 15 του
Δεκεμβρίου, εις τον βαθμόν του υποχιλιάρχου (Capitano), α
νέλαβε την επιστασίαν να διοργανίση δύο λόχους πυροβολι
στών συγκειμένους από διακοσίους Έλληνας. Πλήρης εν
θουσιασμού δια την γαλλικήν υπουργίαν, εξώπλισε τους πε

ρισσοτέρους εξ αυτών με έδιά του έξοδα, και γυμνάσας
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αυτούς ο ίδιος υπεράσπισε μαζήτων, από τας απαύστους
προσβολας των συμμάχων, το Φρούριον Αβραάμ ή νεόκα
στρον της Κερκύρας, καθ' όλον το διάστημα της πεισματικής
πολιορκίας. Περί τούτου δε μαρτυρών ο τότε γενικός έφορος
της εκτελεστικής διευθύνσεως Δουβοάς (Dubois) λέγει: ότι ο
Λοβέρδος εξετέλεσε τα πολιτικά και στρατιωτικά χρέητου με
αξι όμι σθον ζήλον, με δραστήρον ενέργεια ν βρα
χίον ος κ α ι ν ο ος, και ότι είναι αξι οσύστατος
δια τη ν α γ χίν οι αν και αφοσίωσίν του εις την
γαλλικήν δούλευσιν (1). .
Μετά την παράδοσιν των Κορφών εις τους πολιορκητας,
συμβάσαν τη 5 Μαρτίου 1799, o υποχιλίαρχος Λοβέρδος
επροσκαλέσθη εις έντιμον θέσιν υπό του Ρώσσου Ναυάρχου
Ουσακόφ. Αλλ' ούτε αι προβαλόμεναι τιμαι, ούτε αι, μετά την
αποβολήν του, καταδρομαι, ούτε των συγγενών αι παρακι
νήσεις εδυνήθησαν να τον αποσπάσωσιν από τας γαλλικάς
σημαίας. Αναχωρήσας λοιπόν μετά των ελληνικών λόχων
οι τινες έμεινον εις τα γαλλικά στρατεύματα, μετέβη εις Αγ
κόνην εκείθεν δε περάσας εις το εν Ιταλία στρατόπεδον έ
λαβε την κυβέρνησιν του πυροβολικού εις το σώμα του στρα
τηγου Δοβέλλου (Dobelle). Ως τοιούτος εκστρατεύων υπό την
διεύθυνσιν διαφόρων στρατηγών του πυροβολικού, οι τινες ε
σχημάτιζον την αριστεραν πτέρυγα της οπισθοφυλακής, επολέ
μησεν εις την εν Νεόβη μάχην και πληγωθείς εις τον αρι
στερον μηρόν, με ανοικτήν ακόμη πληγήν, ηγωνίσθη εις την
αιματωδεστάτην μάχην του Μαρέγγου, και επροβιβάσθη εις
τον βαθμόν του υποταγματάρχου.
Η αποδειχθείσα δε αξία του συμπολίτου μας εις τας πο

λεμικάς εργασίας, και αι αναφαινόμεναι γνώσεις του, έκαμαν
τον Συνταγματάρχην Γυριότoν (Gueriot) να κρίνη τον Λο
βέρδον άξιον μεγαλητέρας τιμής και να τον συστήση προς
τον τότε πρώτον "Υπατον Ναπολέοντα, δια των εξής εκφρά
σεων. «Ο στρατηγός Μαρμόντιος (Μarmont) μ' έκαμε το

και προσφιλές έργον να με δώση ως υπασπιστήν μου τον υπο
(1) "Ορα Νotice biographique sur le Lieutenant- Général Comte
Loverdo, Paris 1832. pag. 329.

-
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» ταγματάρχην Λοβέρδον. Ο χαρακτήρ του αξιωματικού τού
» του είναι μορφωμένος δια να επισύρη προς ωφέλειαν του τας
» τιμίας και ευαισθήτους ψυχας, και ο αγαπών την πατρίδα

» του πρέπει να επιθυμή ότι αυτή να περιποιήται τα υποκείμενα
» τα οποία, ως εκείνος, εγκατέλειψαν κατάστασιν και συγγε
» νείς, δια ν' αφιερώσωσιν εαυτούς εις υπόθεσιν την οποίαν αυτή
» υπερασπίζεται ήδη οκτώ έτη εναντίον όλης της Ευρώπης.
» Είναι αδύνατον να ενώνη τις εν εαυτώ περισσοτέρας επω
» φελείς γνώσεις, ως ο αγαπητός μου υπασπιστής, και ενταυτό
» τοσαύτην αξίαν εις την ηλικίαν του, δια όλον εκείνο όπου

» μία κυβέρνησις δικαία και ένδοξος, ώς ή ιδικήσου, ήθελε
» τον επιφορτίσει ».

«"Ηθελεν είσθαι τωόντι ένας στολισμός του πυροβολικού
» το να τον καθιερώση τις εις εν υπούργημα τοιούτον δια
» το οποίον αυτός είναι, κατά πάντα λόγον, τοσούτον άξιος,
» και αύτη ήθελεν είσθαι βέβαια ή έμή γνώμη. Αλλ' ο συστρα
» τιώτης μου "Ρουλιέριος (Rulhiere), όστις τον είχε γνωρίσει
και πολύν καιρόν προ εμού, και όστις, ημέτερε στρατηγέ, είναι
» επιφορτισμένος να σάς παρουσιάση την μικράν μου σύστα
» σιν, θέλει σε ειπεί: ότι, χωρίς υπερβολήν, αυτός δύναται να
» καθέξη και μίαν θέσιν κυβερνητικήν, εις ήν, αναντιρρήτως
» ήθελεν είσθαι ακόμη, επωφελέστερος ».
"Οχι ολιγώτερον δε εσύστησαν τον νέον Λοβέρδον προς τον
Βοναπάρτην οι στοχασμοί τους οποίους εξέθεσε προς αυτόν,
παρακινηθείς από τον ρηθέντα φίλοντoυ Ρουλιέρον, εις μίαν

αναφοράν, εις ήν παρέσταινε την ευκολίαν του να αναλάβη
πάλιν η Γαλλία τας ελληνικας νήσους, δι ών έδύνατο να δια

τηρή υπό την εξουσίαν της την Αίγυπτον και το εμπόριόν
της εις τας ανατολικας θαλάσσας. "Οθεν, τρείς μήνας, μετά

την εν Λουνεβίλλη ειρήνην, πληροφορηθείς ίσως από τας πα
ρατηρήσεις του συμπολίτου μας, διέταξεν ο Ναπολέων να επι
συναχθώσιν εξ Ιταλίας εις το Τάραντον τα αναγκαία, δια
την ανάκτησιν των Ιονικών νήσων, πολεμεφόδια, και ο υπο
ταγματάρχης Λοβέρδος μεταβας εις Φεραρίαν να αναλάβη
την κυβέρνησιν της μετακομίσεως του πυροβολικού και όλων
των εις τούτο αναγκαίων. Με μεγάλον ζήλον προσηλώθη ο

ημέτερος πολεμικός εις το έργον τούτο, και, συναχθείσης μεγάλης
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ποσότητος πυροβόλων, πυροκόνεως, και άλλων πολεμεφοδίων από
το Ταυρίνον, Αλεξάνδρειαν, Τορτόνην, και Μάντουαν, κατέ
αλε πάντα κόπον δια να μετακομίση όλα ταύτα εις Αγκόνην
και εκείθεν εις Τάραντον. Εις μάτην ηγωνίσθησαν οι "Αγ
γλοι ν' αρπάσωσιν ή να καύσωσι την πολεμικήν ταύτην ύ
λην, διότι ο Λοβέρδος, πότε βαλόμενος εις αμυντικήν θέσιν
εις τας εντός του Πάδου νήσους, όπου επροσπάθουν να εισ
χωρήσωσιν οι έχθροί δια μικρών πλοιαρίων, και πότε καιρο
φυλακτών δια να εκπέμπη τα φορτηγά πλοία, ενώ αι θα
λασσοταραχαι απεμάκρυνον από τα ιταλικά παράλια τον

περιπλέοντα αγγλικον στολίσκου, ενίκησεν όλας τας παρου
σιασθείσας δυσκολίας (1). Είχεν ήδη μεταφέρει πολλήν
ποσότητα πολεμεφοδίων εις Αγκόνην και Τάραντον, όταν έ

φθασεν αυθεντική είδησις ότι ήρχισεν η διαπραγμάτευσις
της ειρήνης εν Λονδίνω, και δια τούτο να παύση ή μετα
κομιδή αύτη και να εναποτεθώσιν εις αποθήκας τα συνα
χθέντα πολεμεφόδια. Διετάχθη δε ακολούθως ο Λοβέρδος να
μεταβή εις τον στρατηγόν Σερόν (Seroux) διοικητήν του πυ

ροβολικού των εν τη μεσημβρινή Ιταλία συντηρητικών δυνά
μεων. Εκείθεν δε μετ' ολίγον επέμφθη εις την νήσον "Ιλουαν,
ή Ελβαν επιφορτισμένος την εκτέλεσιν υποθέσεως τινός ση
μαντικής, όπου έμεινε μέχρι της εν Αμβιάκω ειρήνης. Εκ
πληρώσας δε ενταύθα τα χρέη της αποστολής του επέστρεψε
πάλιν πρός τόν ρηθέντα στρατηγόν. Μαθών όμως ότι ο ήδη
γηραιός πατήρ του επροσβλήθη από το πάθος της αποπλη
ξίας, και αισθανόμενος ότι, εκ των πληγών και των πολλών
του κόπων, και η ιδικήτου υγεία είχεν υποφέρει, εζήτησε την
άδειαν να επιστρέψη, πρός καιρόν, εις την πατρίδα δια να
λάβη, μεταξύ της οικογενείας του, ολίγην άνεσιν, διαρκούσης
της ειρήνης. Προ της αναχωρήσεώς του δε από το στρα
τόπεδον εζήτησεν έγγραφον απόδειξιν των εκδουλεύσεων του.
Ταύτας επιβεβαιούντες οι δύο στρατηγοί Σερός και Λα
κόμβιος Σαιν-Μιχαήλος (Lacombe Saint- Μichel) επρόσθε

(1) "Ορα εις τας ρηθείσας βιογραφικας ειδήσεις υπόμνημα Β', Γ', Ε',
και Η'. σελ. 329 - 330, 331.
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Γαλλίας απέβαλεν ευθύς την πρότασιν. Αλλ' η παραίτησίς
του και το φθάσισμoν του Σεβαστιάνου εις Ζάκυνθον ήρχι
σαν να κινούν εις υποψίαν την επτανήσιον Κυβέρνησιν κατά
των δύω τούτων Γάλλων αξιωματικών, διο ήτοιμάσθη ο ή
μέτερος να αναχωρήση εκείθεν. Εν τω μεταξύ όμως τούτω
φθάνει προς αυτόν ετέρα μυστική διαταγή παρά της γαλλι

κής Κυβερνήσεως να μεταβη εκ νέου εις την εν Τουρκία
Ελλάδα και να κάμη νέας διακοινώσεις μυστικας προς τον
Σαμουήλ τον διευθύνοντα τους Σουλιώτας, Ζαχαρίαν Οπλαρ
χηγόν των Λαλιωτών, και Ζανέττον Βέην της Μανης. Κατα
φρονών λοιπόν πάντα κίνδυνον και χαίρων ότι θέλει ιδεί
ποτέ την φίλην πατρίδα ελευθέραν από τας βαρβάρους χεί
ρας των Τούρκων, εξετέλεσε και την τοιαύτην αποστολήν.
Μεταβας δε πάλιν εις Κέρκυραν έφυγεν εκείθεν, το 1804,
δια Υδρούντο (Οtranto) (1). Φθάνων όμως εκεί προσδιω
ρίθη παρά του Υπάτου εις την αυτήν υπουργίαν πλησίον
του πρίγγιπος Μουράτου, επιφορτισμένου τότε να διαπραγμα
τευθή περί διαφόρων υποθέσεων με τον γνωστόν Αλή Πασσά.
Μόλις ήνοιξε πάλιν το θέατρον του πολέμου παρέστησεν ο
Λοβέρδος δια του ρηθέντος αρχηγού του Μουράτου προς τον
εν Ιταλία Στρατάρχην Μασσέναν: ότι επεθύμει να μεταβή εις
το εν Ιταλία στρατοπέδου. Δεχθείσης δε παρά του ρηθέντος
Στρατάρχου ευχαρίστως της προτάσεώς του, επροσκαλέσθη α
μέσως παρ αυτού ως υπασπιστής του με την εξής έντιμου ε
πιστολήν.

-

«Μετά τας μαρτυρίας, αί τινες μεδόθησαν περί της ευγε,
» νείας σας, κύριε υποταγματάρχα, και την επιθυμίαν την

η οποίαν μ' εξεφράσατε ο ίδιος: του να υπουργήσητε εις τον
» εν Ιταλία στρατον, Σάς ονομάζω ένα των εμών υπασπι
» στών. Εγώ αγαπώ να έχω περί εματόν στρατιωτικούς πε
» παιδευμένους και υποκείμενα έντιμα, και είμαι πεπεισμέ

» νος ότι θέλετε καθέξει αξίως την θέσιν σας παρ εμοί. Δύ
» νασθε να παρρησιάσητε την επιστολήν μου προς τους υ

» παλλήλους του υπουργού του πολέμου, και, αποφασισθείσης
(1) Αυτοθι σελ. 16 - 17.
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» της αναχωρήσεώς σας, επιταχύνατε να μεταβητε εις το ε
» μον στρατόπεδον (1) ».

ς υπασπιστής δε του Στρατάρχου τούτου παρευρέθη εις
όλους τους μετά ταύτα συμβάντας εν Ιταλία και εις διά
φορα κράτη πολέμους, τους οποίους έκαμεν ο γενναίος Μασ
σένας. Μετ' αυτού ήτον το 1806 εις τον εν Νεαπόλει στρα
τον εν τη πολιορκία της Καϊέτης, και έλαβε μέρος εις την εν
Καλαβρία εκστρατείαν. Μετά ταύτα ηκολούθησε τον Στρα

τάρχηντου, εις την εν Πολωνία

εκστρατείαν, και αναφανείς
γενναίος αγωνιστής εις τας μάχας των 1807, επροβιβάσθη

εις τον βαθμόν του Ταγματάρχου, τη 25 Φευρουαρίου του
ιδίου έτους. Επειτα δε από την εν Τιλσιτίω ερήνην, επιστρέ
ψας εις Παρισίους βραβεύεται παρά της Κυβερνήσεως, κηρυ
χθείς μέλος του εντίμου λεγεώνος με μισθόν 500 φράγκων
ετησίως, πληρωθησομένων από το εν Μεδιολάνοις Ναπολεόν
τειον Ταμείον.

Αποφασισθείσης της εκστρατείας, το 1808, κατά της Ισ
πανίας, και μη δυνηθέντος του Μασσένα, δια την αποβολήν

του οφθαλμού του, να αναλάβη την κυβέρνησιν του πεμπομέ
νου στρατού, διετάχθη ο υπoσπιστής αυτού Λοβέρδος να συ

νεκστρατεύση

και

αυτός ως ταγματάρχης, Εν καιρώ δι της
αποδεικτικόν
εκδουλεύσεών

αναχωρησεως του έλαβεν

8 γ)

ΤΟ) γ)

του παρά του ρηθέντος στρατάρχου με προσθήκας πλήρεις
εγκωμιαστικών εκφράσεων, και με την εξής συστατικήν επι

στολήν προς τον Αρχιστράτηγον Λανέσιον (Lannes), την ο
ποίαν έπεμπεν ο Μασσένας εκ Παρισίων, την 1 Δεκεμβρίου.
» Ο Ταγματάρχης Λοβέρδος υπασπιστής μου έλαβε την
» διαταγήν να συνεκστρατεύση μετά του κατά της Ισπανίας
» στρατοπέδου. Τον αξιωματικόν τούτον εγώ τιμώ υπερμέ
και τρως, κατά την αξίαν του, και αναλόγως της ανδρίας και
» εμπειρίας του, την οποίαν εγώ εξίσου εκτιμώ έπειτα από
και πολλούς χρόνους καθ' ους διέτριψε παρ εμοί, και ήθελα με
» μεγάλην μου λύπην τον είδει προς ολίγον απομακρυνόμενον

» από εμέ, εαν δεν ήλπιζον να κινήσω και των άλλων την
(1) Αυτόδι σελ. 333.
-

38
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και προς αυτόν εύνοιαν. Οθεν είμαι πολλά ευχάριστος, ακριβέ
ο μου

ο εις

Στρατάρχα, ότι τον θέτω, εν ταύτη, τη εκστρατεία,
τον αριθμόν των αξιωματικών σου. Είμαι δε πληρο

- φορημένος ότι αυτός θέλει δικαιώσει την εύνοιαν με την
οποίαν θέλετε τον τιμήσει, καθώς και όλας τας επωφελείς
23

μαρτυρίας, όπου σε δίδω υπέρ

αυτού.

Εγώ τον επιφόρτισα

•, να σε εγχειρίση την επιστολήν μου, και να σε παραστήση

και πώς δεν υπάρχει άλλος τις προς σε σεβαστικώτερος εμού.
• Σε

εναγκαλίζομαι (1)

9% .

Μεταβας λοιπόν εν Ισπανία ο Λοβέρδος μετά του γαλλι
κού στρατού, ετίμα εις τας εκεί αιματώδεις μάχας την ελ
ληνικήν του καταγωγήν. Ενώ δε ευρίσκετο εις την πολιορκίαν
της Καισαραυγoύστης ή Σαραγώσσης, έλαβε την διαταγήν
να αναχωρήση αμέσως δια να υπάγη εις τον επικουρητικόν
στρατόν (corpo di risserva) της Αυγούστης ή Αουγσβούρ
γου, εις δν έλαβε την αρχιστρατηγίαν ο Μασσένας, και όσ
τις μετα ταύτα απέβη το τέταρτον σώμα του μεγάλου στρα
τοπέδου.

Κατά το 1809 επολέμησεν εις τας εν Βαυαρία και Αυσ
τρία μάχας. Εις τας εν Εσλίγγι , δε, και εν Ουαγρία
(Wagram) πεισματικας μάχας, εις ας εφονεύθησαν υπ' αυτόν
δύο ίπποι, έλαβεν εις το στήθος δύο επικινδύνους πληγάς.

Εβραβεύθη όμως η αναδειχθείσα αξία του Κεφαλλήνος πο
λεμικού με προβιβασμόν της θέσεώς του, με τον σταυρόν α

ξιωματικού του εντίμου λεγεώνος συνωδευμένον με προικοδό
τησιν δισχιλίων φράγκων, κατ' έτος, και με τον τίτλον του
ιππότου της αυτοκρατορίας.

Μετά

την εν

Πρεσβούργο ειρήνην, τον εσυγχωρήθη,

δια

τας πολλας πληγάς του, ν' αποτραβιχθή πρός καιρόν από τον
στρατον, αλλ' ενώ ακόμη ήτον ασθενής από την τελευταίαν
πληγήν, εκλέχθη προσωρινός αντιστρατάρχης εις το εν Πορ
τογαλλία στρατόπεδον αντιπροσωπεύων τον στρατάρχην Μασ
σέναν, όπου μετέβη αμέσως. Έμεινε δε εις την θέσιν ταύτην
πέντε μήνας, μέχρι της ελεύσεως του στατηγού Μαρτινιέρου.
(1) Αυτόθι σελ. 335 - 36.
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Το 1812 ο Λοβέρδος ανέλαβε, κατά την αίτησίν του, την
κυβέρνησιν του 59. πεζικού τάγματος της γραμμής, εις ην

εδείχθη ζηλωτής της στρατιωτικής πειθαρχίας, και ακριβής
των χρεών του εκτελεστής, ως μαρτυρεί περί αυτού ο στρατη
γός Κλοζέλος (Clauzel) (1).
ατα δε την 2 Αυγούστου των 1813, υπερασπίζων τον
λόφον των Εκέλλων (Εchalar) από τας αλλεπαλλήλους προ
σβολας των Αγγλων επληγώθη βαρέως. "Οθεν έλαβε παρα του
Υπουργού του πολέμου άδειαν απουσίας τεσσάρων μηνών
προς θεραπείαν της κινδυνευούσης υγείας του. Προτού να πα
ρέλθη η προθεσμία αύτη, έβρεβεύθη ο ταγματάρχης Λοβέρδος
υπό του Ναπολέοντος με τον έντιμον
του εις τον
βαθμόν του Υποστρατήγου (generale di brigata) και με τον
τίτλον του Βαρώνου, και μετ' ολίγον, του Κόμητος, δια θεσπί
σματος ημερολογουμένου 19 Νοεμβρίου του αυτού έτους (2).

πέΆ;

Ηρωτήθη δε παρά του υπουργού: εάν τον εσυγχώρη ή υγεία
του, να λάβη αμέσως τον διορισμόν του στρατοπέδου, εις ο τον
διέταττεν ο Αυτοκράτωρ. Αλλ' επειδή ο κύριος Δουπουύτρένιος

(Dupuytren), όστις τον έθεράπευεν εις Παρισίους, απεκρίθη:
ότι ήθελεν είσθαι ολέθριον εις την ύπαρξίντου το να εξέλθη
της κλίνης, ανεβλήθη η αναχώρησίς του μέχρι των 6 Δεκεμ
βρίου. Και τότε, κατ' επιταγήν του Ναπολέοντος, δι ής επρο

στάζετο να αναχωρήση άνευ προφάσεως, μετέβη εις Μοντάλ
βανον (Μontauban), όπου έλαβε την κυβέρνησιν του τμή
ματος τούτου και την στρατηγίαν του επικουρητικού στρατού
των εν πυρηναίοις δυνάμεων. Δοθείσης δε της ειδήσεως εις

το τάγματου περί του προβιβασμού του Λοβέρδου εις τον βαθ
μόν του στρατηγού, τα μέλη του συμβουλίου της οικονομίας
του τάγματος, και ο διαδεχθείς αυτόν ταγματάρχης, επιφορ
τισθέντες από τους στρατιώτας και τους αξιωματικούς εξέ

φρασαν προς αυτόν με τον πλέον ευάραστον και ζωηρόν τρό
πον την ευγνωμοσύνην των, δια την πατρικήν φροντίδα την

οποίαν έδειξε πάντοτε ως προς την λαμπρότητα και δόξαν

(1) "Ορα αυτοθι σελ. 336.

(2) Γενικ βιογραφ, Μichaud, εν τώ αναπληρύματι σελ. 177.
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του τάγματός του. Φανερούντες δε οι ίδιοι ταυτοχρόνως και
την κοινήν των χαραν, δια την αμοιβήν των πολυχρονίων και
εντίμων αγώνων του, ηύχοντο να τον λάβωσιν, εντός ολίγου,
και ιδιόν των στρατηγόν (1).

Αλλ' ενώ ο ημέτερος πολεμικός εξερχόμενος εις το πεδίον
της μάχης ηγωνίζετο πάντοτε ενδόξως με ισχυρούς και εμ
πειροπολέμους εχθρούς, ήδη εστάλη να αντιπαλαίση εις δι
πλούν αγώνα.
Ο μέγας κλονισμός τον οποίον επέφεραν ή εν "Ρωσσία α
ποτυχία της εκστρατείας του Ναπολέοντος ως προς το γt
ρ

γ
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γαντιαίον ύψος της δόξης και δυνάμεώς του, ήρχισεν ήδη
να αλλάζη την όψιν του πολιτικού και πολεμικού του ορίζον
τος. Αι εν Λειψία και εις άλλα μέρη μάχαι, επρομήνυον
κακόν τέλος. Αι συμμαχικαι δυνάμεις των πολλών και ισ
χυρών εχθρών του έμεγαλύνοντο καθ' ημέραν και επροχώρoυν
κατ' αυτού. Οι λαοί ανεκάλυπτον ήδη την όψιν των δεσπο
τικών του αρχών. Ο υπέρ αυτού ενθουσιασμός ολιγόστευε
και παντού διεδίδετο ή δυσαρέσκεια και η κατ' αυτού αγα
νάκτησις.

"Ο στρατηγός Λοβέρδος λοιπόν, όχι μόνον έμελλε να βαστά
εις πειθαρχίαν όσα τάγματα υπέκειντο εις την εξουσίαν του, και
να κατασκοπεύη τα κινήματα των πλησιαζόντων πολυαρίθμων
εχθρών, αλλά, προσταχθείσης εις το τμήμα της κυβερνήσεως
του νέας στρατολογίας, ήτον αναγκασμένος να διαλύη τας α
να φανείσας φατρίας κατά του κλονιζομένου Μονάρχου. Να αν
τιπαλαίη με τους επιστάτας των στρατολογιών, και εν γένει
με τους υπαλλήλους του πολεμικούς και πολιτικούς, μη συγ
χωρών, προς αυτούς να μεταχειρισθώσι τα μέσα της βίας, τα
οποία έβλεπε φθοροποιά εις τοιαύτας δεινάς περιστάσεις.
Οι σύμμαχοι έκλειoν την Γαλλίαν από όλα τα μέρη, οι
πλείονες των στρατηγών τους Ναπολέοντος και οι υπ' αυτού
καταστηθέντες βασιλείς ελειποτάκτουν και προσετίθεντο εις
την τάξιν των εχθρών του. Συγγενείς και φίλοι τον εγκατέ
λειπον, και οι μείναντες πιστοί με αυτόν δεν ησθάνοντο πλέον

(1) "Ορα βιογραφικας ειδήσεις .
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τον ενθουσιασμόν εκείνον, όστις τους εδείκνυε τολμηρούς και
"Η μητρόπολις των Παρισίων εκρα

τρόπον τινά άνικήτους.

τείτο ήδη από τους εισελθόντας Αυτοκράτορας, μία προσω
ρινή κυβέρνησις εκήρυττεν έκπτωτον του θρόνου τον μέγαν
δωρυκτήτορα δια τον οποίον, προ ολίγου, η Γαλλία εκαυ
χάτο και ήδη επροσκαλλει εις την παραλαβήν του σκήπτρου
την τοσούτον κατατρεχθείσαν και καταφρονηθείσαν οικογέ
νειαν των Βορβώνων. Ο Κεφαλλήνιος όμως στρατηγός Λο
βέρδος μένων πιστος εις τα καθήκοντα της τιμιότητος, και
-

φ

β'

μ'

ρη

ψ

μή καταδεχόμενος να μιμηθή τα παραδείσματα των λειπο

τακτούντων στρατηγών του Πυρηναίου στρατοπέδου, ήτον α
ποφασισμένος να κρατήση το τμήμα της κυβερνήσεώς του μέ
χρι τελευταίας στιγμής. Ζητήσας λοιπόν τα αναγκαία πολε
μεφόδια παρά του Στρατάρχου κατεσκεύασεν ισχυρά πολεμη
στήρια εις την δεξιάν όχθην του ποταμού Γαρούμνας. Διέ
ταξε ταχυδρομικήν κοινωνίαν με το γενικόν στρατόπεδον
των Καστελωρειανών (Castelnaudary) και με το της Τολό
σης, και περιέμενεν άφοβος τον ερχομόν της μεγάλης των
εχθρών δυνάμεως, ήτις προώδευε κυριεύουσα τα δυτικά μέρη
της Γαλλίας (1). Η όψις όμως των πραγμάτων παρηλάσ
σετο καθ' ώραν οι αναφανέντες εις την Γαλλίαν Βορβώνιοι,
ή πρόοδος και αι νίκαι των συμμάχων κατά των στρατη
γών του Ναπολέοντος, ερέθισαν τόσον τα πνεύματα δια να

ρίψωσι τον κλονιζόμενον

κολοσσόν της ναπολεοντείου μοναρ

χίας, ώστε εις όλας τας γαλλικας επαρχίας ηχολόγει το ό
νομα των Βορβόνων, και παντού οι λαοί εδέχοντο ως σωτή
ρας τους στρατούς των συμμάχων. Οι κάτοικοι του Μονταλ
βάνου, όπου εξουσίαζε στρατιωτικώς ο ημέτερος Λοβέρδος ή
σαν όλοι είς αποστατικήν κίνησιν. Εις διάφορα μέρη ύψο
ναν την λευκήν σημαίαν, και οι ίδιοι πολιτικοί κυβερνήται

επεριφέροντο μετά του λαού, έχοντες λευκά μανδύλια δεμένα
εις τους δεξιούς των βραχίονας. Μολονότι δε ο Λοβέρδος αν
τέταττεν εις την αναρχίαν, την στρατιωτικήν δύναμιν, εμ
πόδιζεν όμως τους στρατιώτας να μεταχειρισθώσι τα όπλα,

(1) Αυτοθι σελ. 3 14.
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Τοσούτος δε ήτον ο ερεθισμός των κατοίκων, ώστε πολλοί εξ

αυτών έρριψαν εκτός των οικιών των τα έπιπλα των κατοι
κούντων στρατιωτών, και πολλάκις πλήθος λαού επισωρευό
μενον υπό της οικίας του έφώναζoν ως μαινόμενοι : κ ά τ ω
ο ι Ν α π ο λ ε ο ν ι σ τα ί, κ α τ ω ο στρατηγός. Μεταξύ
δε τοιούτων δεινών περιστάσεων, αυτός περιωρίζετο μόνον εις
το να διαλύη με απλάς απειλάς τα επαναστατικα αθροίσματα
του λαού, εμπόδιζε την ύψωσιν των λευκών σημαίων, και εκρά
τει αυστηραν πειθαρχίαν εις τον στρατόν του. Ούτε οι βασα
νιστικοί πόνοι των ακόμη ανοικτών πληγών του, ούτε αι συγ

κοπαι, εις τας οποίας έβλεπε πίπτουσαν την σύζυγόν του από
τον φόβον, ούτε όλα τα καθ' ώραν επαυξάνοντα δεινά τον
μετεκίνουν από την απόφασιν, του να εκτεθή μάλλον εις απηλ
πισμένον πόλεμον, παρά να δειχθή άπιστος προς τον κινδυ
νεύοντα Μονάρχην του (1).
Την στρατιωτικήν επιμονήν του Κεφαλλήνος στρατηγού
παρατηρούντες οι εχθροί επροσπάθησαν να την διαφθείρωσιν,
ει δυνατόν, δια χρημάτων. "Οθεν, τη 10 Απριλίου, τον εγ

χειρίζει εις εκ των κατοίκων της Γριζόλλης εν γράμμα στελ
λόμενον προς αυτόν από το αγγλικόν στρατόπεδον, εις ο του

επροσφέρετο
μεγάλη
ποσότης χρημάτων
πληρωτέα του
αμέσως
εις
χρυσόν, ή εις
χαρτονομίσματα
των τραπεζών
Λονδί
νου, εάν εγκατέλειπε την θέσιν του. Το άτιμον τούτο μέσον,
εκίνησεν εις τοιαύτην αγανάκτησιν, ώστε πέμψας αμέ
σως το γράμμα προς τον στρατάρχην των Πυρηναίων εσύ
στησε στρατιωτικόν κριτήριον και εζήτει τον θάνατον του

τον

ρηθέντος γραμματοκομιστού, ώς κατασκόπου. Η παραφορο
σύνη δε εις την οποίαν υπέπεσεν ο δυστυχής εκείνος ακού

σας τον κίνδυνόν του, και η ομολογία του: ότι έλαβε το
γράμμα εκείνο (του οποίου ηγνόει το περιεχόμενον) από ένα
Α'γγλον λοχαγόν δια να κερδίση πέντε φράγκα όπου του ε
πρόσφερε, τον έσωσαν μεν από τον θάνατον, εκρατήθη όμως

παρά του Λοβέρδου εις φυλακήν, έως εις τον μετά ταύτα ερ

(1) Αυτόθι σελ. 52 και εφεξής. Βλέπε και γενικ, βιογρ. αυτόθι.
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χομόν του δούκος, της Εγκoλίμης, παρά του οποίου ήλευ

θερώθη τη 6 Μαΐου (1).
Τόσον δε περισσότερον εστερεώθη, δια τούτο, ο τίμιος πο
λεμικός μας ν' αποθάνη μάλλον πολεμών, παρά να συγχωρήση

εις τους εχθρούς την διάβασιν όθεν έδιπλασίασεν αμέσως
εις τας θέσεις τον στρατόν και έμεινεν άγρυπνος εις την φύ
λαξιν της όχθης. Η αξιέπαινος όμως αύτη αφοσίωσίς του
εις τα στρατιωτικά του καθήκοντα έμελλε να μείνη άκαρπος.
Διότι, την ενδεκάτην του Απριλίου, ο Ναπολέων, ιδων τον
αστέρα της στρατιωτικής του δόξης εκλείψαντα, τον εαυτόν του
περικυκλωμένον πανταχόθεν από τους εχθρούς, και όλην την
προ ολίγου λατρεύουσαν αυτόν Γαλλίαν κηρυττομένην κατ' αυ

του, υπένδωσεν εις την αιφνίδιον μεταβολήν της τύχης πα
ρητήθη το σκήπτρον και λύσας τον στρατόν από τον όρκον,
κατά την θέλησιν των νικητών, ευχαριστήθη, o ετοιμάζων
δια τον εαυτόν του και τους απογόνους του, ούτως ειπείν, πα

γκόσμιου μοναρχίαν, να περιορισθή εις την εξουσίαν της
νήσου "Ελβας.
Η είδησις αύτη διαδοθείσα και εις το Μοντάλβανον, δια

των αποσταλέντων ταχυδρόμων υπό του υπουργού του πολέ
μου, επέφερε τοιούτον αφαρπασμόν εις όλους τους κατοίκους
της επαρχιας, ωστε την 14 ΤΟζ) Απριλίου, ησαν όλην την
ημέραν εκείνην και

την

νυκτα εις κινησιν επαναστατικην

κατά της ναπολεοντείου εξουσίας. Πολλοί των στρατιωτών
και αξιωματικών εγκατέλειπον τας θέσεις των και εκηρύτ

τοντο υπέρ της νέας κυβερνήσεως. Πλήθος χωρικών συντρέ
ξαντες από όλην την επαρχίαν του Μονταλβάνου με ζώα
και άλλας τροφας εζήτουν επιμόνως να μεταβώσιν εις το α
πέναντι στρατόπεδον των Αγγλων δια να τας πωλήσωσι, και
παρηνόχλουν τους εμποδίζοντας αυτούς στρατιώτας με επι
κινδύνους ορμάς. Ο στρατηγός Λοβέρδος μη δυνάμενος εις
τας κρισίμους ταύτας περιστάσεις να συμβουλευθή την γνω
μην του στρατάρχου, διότι οι εχθροί είχον κόψει πάσαν κοι

νωνίαν των πυρηναίων στρατευμάτων έπειτα από την μάχην
(1) Αυτόθι.
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της Τολόσης, παρετήρησεν ότι η περαιτέρω επιμονήτου έδύ
νατο να επιφέρη, εντέλει, εμφύλιον πόλεμον, μεταξύ των ιδίων
του στρατιωτών και των αποστατησαντων κατοίκων, δια τον

οποίον ήθελεν είσθαι αυτός υπεύθυνος ως παραβιάσας τα
πράγματα. Εκρινε λοιπόν αναγκαίον να προτείνη προς τον

στρατάρχην των συμμαχικών δυνάμεων Ουελλικτώνα (Wel
ligton) ανακωχήν όπλων, και ελευθερίαν να εμβή εις αντα
πόκρισιν με τον ίδιόν του στρατάρχην. Παραδεχθείσης δε της
προτάσεώς του, ειδοποίησε περί πάντων αμέσως τους ανωτέρους
του, και έλαβεν εις απάντησιν την επευφημίαν εις όλα του
τα κινήματα (4).

Μετ' ολίγον, ο μεν στρατάρχης Μαρμόντιος επρόσταζεν, εξ
ενός μέρους, να παύση πάσα αντίστασις και πόλεμος κατά
των συμμάχων, ο δε γενικός Αρχιστράτηγος Γάζας (Gazza)
διεκήρυξεν, εκ του άλλου, να αναλάβη ο στρατός τα παράσημα
του ενθρονισθέντος Αυτοκράτορος. Εις ταύτην λοιπόν την γε
νικήν μεταβολήν, ηναγκάσθη, (αλλά τελευταίος πάντων) και

ο Λοβέρδος να αναγνωρίση την νέαν Κυβέρνησιν και να
δώση και αυτός τον όρκον της πίστεως εις τον Βορβωνικόν
οίκον. Φθάσας δε, μετ' ολίγας ημέρας, εις Μοντάλβανον ο
Δουξ της Εγκoλίμης συνωδευμένος από δύο στρατάρχας, πα
ρέδωκεν εις τον Κεφαλλήνα στρατηγόν την διοίκησιν του
έκτου τμήματος του εν μεσημβρία στρατού.
Εγνώριζον οι κάτοικοι του Μονταλβάνου ότι εις όλας τας
προς τον στρατηγόν Λοβέρδον και πρός τόν στρατόν του ενο
χλήσεις των, τας οποίας τοσάκις επανέλαβον κατ' αυτού, ερε
θιζόμενοι από τας αγγλικας ενεργείας και από το στασιασ
τικόν πνεύμα των ημερών εκείνων, αυτός, δυνάμενος να με
ταχεισθή τα όπλα εναντίον των, απέφυγε πάντοτε την χύσιν του
γαλλικού αίματος. "Οτι εφύλαξε με παραδειγματικήν φρόνησιν
την ευταξίαν του στρατού, ότι ως πατήρ εφρόντιζε δια την

ήσυχίαν εις, το τμήμα της κυβερνήσεώς του, και ούτε μικρόν
παράπονον ανέφερε κατ' αυτών εις τους νέους δεσπότας. Ηθέ

λησαν λοιπόν, δια ταύτα, να κάμωσι προς αυτόν, εν καιρώ

(1) "Ορα αυτοθι σελ. 347 - 48.
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της αναχωρήσεώς του, δημοσίαν απόδειξιν της ευγνωμοσύνης
των. "Οθεν, συναθροισθέντος του εγχωρίου συμβουλίου, μετά
τινα επαινετικήν έκθεσιν των αρετών του στρατηγού Λοβέρδου,

γινομένην

υπο

του Προέδρου, έθεσπίσθη νά πεμφθη προς αυ

τον μια επιτροπη, ητις να εκφραση εκ μέρους των κατοίκων

του Μονταλβάνου ταύτα. «"Οτι ο στρατηγός Λοβέρδος γνω
» ρισμένος εις την Ευρώπην ως έμπειρος πολιμηκος, δια της
» φρονίμου διαγωγής του εις την επαρχίαν των, έδωκε εν
» ταυνό και ευγενές παράδειγμα ανδρός κεκοσμημένου με
» ακεραιότητα και καλοκαγαθίαν. "Οτι εις την ιστορίαν των
» το όνομάτου θέλει επισυνάπτεται με τα ένδοξα ονόματα
» των θετών εκείνων υιών της Γαλλίας, οίτινες ανεφάνησαν
» όμοιοι των ενδοξοτέρων γνησίων τέκνων της ».
Προς τούτοις απεφασίσθη υπό του Συμβουλίου να δοθή προς
τον στρατηγόν Λοβέρδον έν έγγραφον αποδεικτικόν των σεβα
στικών τούτων αισθημάτων των (1).

Απολυθέντων δε, ως είρηται, όλων των στρατιωτικών από τον
όρκον δι ου ήσαν συνδεδεμένοι με τον Ναπολέοντα, και ανα
λαβων ο στρατηγός Λοβέρδος την δούλευσιν του. Αλοϊσίου,
ηθέλησε ν' αποδείξη πραγματικώς πόσον ήτον ευαίσθητος εις
τα καθήκοντα της τιμότητος και προσκολλημένος εις την πι
στην υπουργίαν του Βορβωνείου οίκου.

Μεταβας εις το εν μεσημβρία στρατόπεδον και παραλα
βών την εξουσίαν του έκτου τμήματος αντέτεινεν ισχυρώς
εις τα

ραδιουργικά υποκινήματα του αγγλικού υπουργείου 'ν Λέ

γεται: ότι η αυλή του Λονδίνου δεν έβλεπε με καλόν όμμα
τας πολλάς στρατιωτικάς δυνάμεις όπου έμενον ακόμη εις

την Γαλλίαν, διότι, ούτως εχόντων των πραγμάτων, δεν
ήθελαν οι Γάλλοι υπενδώσει εύκολα εις τας απαιτήσεις της.
Διό επροσπάθει, δια της αφθόνου χύσεως του χρυσού, να
γεννήση μεταξύ του υπάρχοντος γαλλικού στρατού απείθειαν
εις τους οπλαρχηγούς, αποστατικήν διχόνοιαν, και επομέ
νως να παρουσιασθή η ανάγκη της διαλύσεώς του. Ευαίσθητος
ο Λοβέρδος εις τα χρέητου και πλήρης ζήλου δια την δευτέ

(1) Αυτόθι σελ. 350.
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πατρίδα, μόλις ανέφώνησαν τα πρώτα φαινόμενα της

ραδιουργίας ταύτης εις το 28:" τάγμα το ευρισκόμενον εις
την πόλιν Μιράπιγκον (Μirepoix), ειδοποίησεν αμέσως τον
στρατάρχην Σουσέτιον, (Suchet) δούκα της Αλβουφέρας και
μετέβη αυτοπροσώπως εκεί. Η αυστηρότης των διαταγών του,
ή προς αυτόν υπόληψις των στρατιωτών, και μικραίτινες
ποιναι προς ολίγους ισχυρογνώμονας επέφερον την απαιτου

μένην πειθαρχίαν εις όλον το τάγμα. Φθανων όμως εις Φύ
ξινον (Foix) εύρεν εις τοσαύτην αταξίαν το 103ο τάγμα,
ώστε, απoστατημένον από τον ταγματάρχην του, δεν ήθελε να

εκτελέση ουδεμίαν άσκησιν στρατιωτικήν, ούτε να κάμη τας
απαιτουμένας φυλακάς, εαν δεν επληρόνετο όλους τους μισθούς

του μάλιστα ήτον έτοιμον ν' αρπάση το στρατιωτικόν τα
μείον. Ούτε η ανταρσία όλου του σώματος, ούτε αι ξέναι
μηχανοραφίαι εμπόδισαν τον Κεφαλλήνιον στρατηγόν από
του να εκπλήξη τους στρατιώτας και αξιωματικούς, με το

αυστηρόν και ατρόμητον του χαρακτήρος του. Αυτός, χωρίς
ν' αποβλέψη εις την βαγδαίαν βροχήν της ημέρας εκείνης,

επρόσταξε να εκτελεσθή αμέσως ή στρατιωτική γύμνασις, την
οποίαν διεύθυνεν αυτοπροσώπως. Παρατηρήσας δε ότι ένας
λόχος των λογχοφόρων δεν εξετέλεσε την πρώτην διαταχθεί
σαν κινησιν, έπρόσταξεν ευθύς να τον εκβάλωσιν απο την
γραμμηνο, να του αφαιρέσωσι τα όπλα, και ήδη επροφερε την
πρωτην λέξιν της εξώσεως του απο το ταγμα, όταν οι λοχα,

γοίτου, οι υπολοχαγοί, και οι

λοιποί

υπαξιωματικοί τον διέ

κοψαν φωνάζοντες και συγχω ρ η σον και υποσχόμενοι τελείαν

υπακοήν. Εις το δείγμα τούτο της μετανοίας των « τέκνα μου,
» απεκρίθη προς αυτούς με πατρικήν αγάπην, εγώ προτι
» μώ να σάς ί δ ώ επαναστρεφοντας εις τα καθή
» κ ο ντα σας, πα ρ α ν α μ ε τ α χ ε ι ρ ι σ θώ καθ' υμώ ν

» αναγκασμένος την βία ν. Αναλάβετε λοιπόν την
» θέσιν σας ». Μετά την εκτέλεσιν της στρατιωτικής γυ

μνάσεως το όλον τάγμα υπέκυψεν εις τους κανόνας της στρα
τιωτικής πειθαρχίας, χωρίς να δείξη πλέον την παραμικραν
απείθειαν.

Οι όντες όμως όργανα της ξένης πολιτικής διήγειραν
εις πεισματικήν ανυποταξίαν το 100:" τάγμα της γραμμής,
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αλλ' ο γενναιόκαρδος Λοβέρδος μετέβη εις τον τόπον της αν
ταρσίας και διέταξεν ευθύς εις τα άλλα τάγματα να πάρω
σιν απ' αυτό τα όπλα, να τους σχίσωσι δημοσίως τα στρα
τιωτικά παράσημα, και αφού επλήρωσεν εις όλους τους στρα
τιώτας τους μισθούς των, επρόσταξε να τους δέσωσι τας χεί
ρας όπισθεν και να τους φέρωσιν ούτω εις Καρκασσώννα
(Carcassonne) όπου ήτον ο Στρατάρχης.
Η δραστηριότης, ή τόλμη, και η άφοβος αυστηρότης του
στρατηγού Λοβέρδου, με την οποίαν ετιμώρησε τους απειθείς,
ενέπνευσεν εις τον στρατόν τοσαύτην συστολήν, ώστε δεν έ
δωκε πλέον ακρόασιν εις τας συμβουλας των ραδιούργων.
Δια τα ευτυχή δε αποτελέσματα ταύτα και τον αποδειχθέντα
ζήλον του, προς την αποκατάστασιν της πείθαρχίας, ο στρα
τάρχης έργαψε προς αυτόν επιστολήν επευφημίζων την πρά
ξιν του και ομολογών πολλήν ευγνωμοσύνυν (1).
Μέτρα οικονομικά παρεκίνησαν, μετά καιρόν τινα, την νεο
σύστατον κυβέρνησιν να ολιγοστεύση τα πολλά της στρατόπεδα,
ελπίζουσα ότι έμελλε πλέον να κυβερνήση εν ειρήνη το κρά
τος. Μεταξύ όμως των αξιωτέρων ανδρών, τους οποίους εκράτη
σαν οι Κυβερνούντες εις την δούλευσιν, ως απολαμβάνοντας

το σέβας του στράτου, ήτον και ο Κεφαλλήνιος Λοβέρδος,
όστις, κατ' αίτησιν του Μασσένα, επέμφθη Κυβερνήτης του τμή
ματος των κάτω "Λλπεων. Ενταύθα δε ο ένδοξος ούτος "Ελ

λην έμελλεν, εντός ολίγου, να δώση αξιομίμητον παράδειγμα
του τιμίου ανδρός, τον οποίον, ούτε υποσχέσεις αμοιβών, ούτε
απειλαι και δεινοπαθήσεις δύνανται να τον κάμωσι να πα
ραβιάση τον όρκον του.
Η αναχώρησις των συμμάχων από την γαλλικήν μητρό
πολιν, και η ολιγόστευσις του στρατού, έκαμαν τον Ναπο
λέοτα να ελπίση ότι εδύνατο πάλιν να αναβή εις τον θρόνον,
τον οποίον, προ ολίγου, παραίτησε με τοιαύτην δημοσιότητα,
και να διώξη εκ νέου την βασιλικήν εκείνην οικογένειαν, ήτις
εκάθητο εις αυτόν προ τόσων αιώνων. Γνωρίζων ακριβώς το
γαλλικόν πνεύμα, και έμπειρος εις το να ελκύη τας καρδίας του
(1) "Ορα αυτόθι σελ 350 - 51.
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μεγάλου εκείνου, αλλά φιλονεοτεριστού έθνους, έφυγεν από την
Ελβαν, και με χιλίους πεντακοσίους άνδρας αναφανείς, τας
3 Μαρτίου των 1815, εις τα παράλια της Γαλλίας, εδυνήθη
να κλονίση όλην την οικοδομήν των συμμαχικών δυνά
μεων. Η παρουσία του έφερε γενικήν αλλοίωσιν εις τα πνεύ
ματα των Γάλλων. Οι εγκαταλείψαντες αυτόν στρατηγοί και
στρατιώται ήτοιμάζοντο να καταπατήσωσι τον δοθέντα. όρκον
προς τον Αλοίσιον, και να υψώσωσι την τρίχρωον σημαίαν.
Ο στρατός του ηύξανεν ημέραν παρ ημέραν, και παντού υπε
δέχετο με ακράτητον ενθουσιασμόν,
Μεταξύ όμως της αιφνηδίου ταύτης και κοινής μεταβολής
των Γάλλων, ο Έλλην πολεμικός έμενε σταθερός εις τον όρκον
του. Καθώς, όμωσας πρότερον πίστιν εις τον Ναπολέοντα, έ
χυσε τοσάκις το αίματου υπέρ αυτού εις το πεδίον της μάχης,
ων από κεφαλής έως ποδών γεμάτος πλαγας, και έμεινε μέχρι
τέλους αφοσιωμένος πρύς αυτόν χωρίς να υπενδώση ούτε εις
τας απειλάς των επαναστατησάντων, ούτε εις τας υποσχομέ

νας αμοιβας των συμμάχων, ούτω και τώρα ενθυμείτο, ότι α
πολυθείς από τον όρκον παρά του ιδίου Ναπολέοντος, και ορ
κισθείς εμπιστοσύνην προς τον Αλοίσιον, εχρεώστει ως τίμιος
ν' αποθάνη, χρείας τυχούσης, και υπέρ τούτου. Νομίσας λοι
πόν ότι ο Ναπολέων βιαζόμενος να ευρεθή εις το κέντρον της
Γαλλίας θέλει ακολουθήσει τον δρόμον των κάτω "Αλπεων,
ήτοιμάσθη να του εμποδίση την διάβασιν. Ζητεί, δια τούτο,

από

τον

αρχηγόν

τής

χωροφυλακής

να

συναχθώσιν αμέσως

όσοι περισσοτέροι χωροφύλακες δύνανται, και συγκροτεί συμ

ούλιον περί των ληφθησομένων μέτρων της αντιστάσεως. Με

έκπληξίν του ακούει, παρά μεν του ρηθέντος αρχηγού, ότι ούτε
συνάζονται άλλοι χωροφύλακες, ούτε οι όντες θέλουσι πολεμήσει
κατα του Ναπολέοντος παρά δε του εγχωρίου συμβουλίου
μανθάνει: ότι η επαρχία δεν εγκρίνει κανένα μέτρον αντι

στάσεως, δια να μην υποκύψη εις τα δεινά του πολέμου. "Ολα
όμως ταύτα δεν φοβίζουσι τον τίμιον Λοβέρδον αυτός συνά
ζει τον ολίγον του στρατον, διαμαρτύραται εναντίον πάντων
των ελλειπόντων από τα καθήκοντα των, γράφει εις τους στρα
τάρχας των Αλπεων να τον στείλωσι τα αναγκαία πολεμε

φόδια και ετέρους στρατιώτας, πιάνει, εντοσούτω, με όσους
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είχε, τας διαβάσεις, και δίδει αυστηρας διαταγάς πεισματι
/

-

κής"Οαντιστάσεως.
ρη

%

φ

9

2 και

β'

/

w

γ

«-

σον όμως αυτός εδείκνυεν αξιέπαινον πίστιν και ζήλον
εις τα καθήκοντά του, τόσον ελησμονείτο από τους άλλους
W

ρ

φ

"

ρ/

μ'

"

9

στρατιωτικούς ο δoθείς όρκος. Ο Ναπολέων ακολουθήσας
άλλην διεύθυνσιν προχωρεί ανεμποδίστως, και οι προς τον
Βορβώνειον οικον πιστοί μένουσιν ολιγώτατοι. Και αυτοί οι
ίδιοι στρατάρχαι των Αλπεων εγκατέλειπον σχεδόν μόνον
Ψ

μ'

φ

και

τ'

ν

χ

9

1

/

τον Λοβέρδον, αλλ' ουτος τρέχει άφοβος εις τας διαφόρους

θέσεις του τμήματός του, αγωνίζεται να προλάβη την απο
στασίαν των στρατιωτών, και ενθαρρύνει τους πιστούς εις
τα χρέητων.
Ταύτην την τιμιότητα του ανδρός παρατηρών διαλάμπου
σαν, μεταξύ της κοινής απιστίας, ο δουξ της Εγκωλίμης
Αλοίσιος - Αντώνιος έγραψε, τας 6 Απριλίου, εκ του γενικου
«k

-

ν

-ν

9

ρ'

«ν

W

στρατοπέδου της Ουαλεντίας (Valence) προς τον Κεφαλλή
νιον στρατηγόν την εξής επιστολήν.
Κύριε στρατηγε Κόμη Λοβέρδε.
« Η τιμιότης και ακεραιότης σου με ήτον γνωσται και
και προτού να προσθέσης εις την διαγωγήν σου νέας πρά
» ξεις καθοσιώσεως και εμπιστοσύνης, δια τας οποίας εγώ

και σε ομολογώ πλείστην ευγνωμοσύνην. Συ έμεινες καθαρός

και μεταξύ της αποστασίας, και το παράδειγμά σου είναι α
» ναμφιβόλως ένας έλεγχος προς εκείνους, οι τινες, δεν εί
η ναι δυνατόν, να σε εγκατέλειψαν χωρίς τύψιν συνειδήσεως.
» Πολλά βραδύνω δια να σε ενταμώσω, και να σε εκφράσω
πόσον σε είμαι ευχάριστος δια τον ζήλον σου, και πόσον
και σε τιμώ!
Ο αγαπητός σου
Αλοίσιος - Αντώνιος.

Καθ' ημέραν δε η τιμιότης του ενδόξου συμπολίτου μας
επολεμείτο, αλλ' έμενεν ακλόνητος. Αυτός είδεν ότι σχεδόν έ
μεινε χωρίς στρατιώτας, ήκουεν ότι ο Ναπολέων εμβήκε νι

Ά.ε
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κηφόρος εις την μητρόπολιν της Γαλλίας έλαβεν είδησιν ότι

εδίδετο προς τον εαυτόν του ο βαθμός του αντιστρατάρχου
(Τenente Μaracialo), αλλ' έμενε πιστός εις τον όρκοντου.
Η έντιμος όμως αύτη επιμονή του ήρχισε να επισύρη κατ'
αυτού την οργήν της νέας ναπολεοντείου κυβερνήσεως, ή
τις τον έθεώρει πλέον ως έκπτωτον από τον βαθμόντου. Δια
τούτο ο δουξ της Αλβουφέρας Σουσέτιος (Suchet) αγαπών

αυτόν και ελπίζων να τον παρακινήση να μιμηθή το πα
/

-

χη

2ν

(ι

φ

φ

1

9

ράδειγμα των άλλων, έγραφε προς τον Λοβέρδον, τας 9 Α
πριλίου ταύτα.
Κύριε στρατηγέ.
« Μανθάνω με θλίψιν μου ότι σύ δεν είσαι πλέον μεταξυ
και των αξιωματικών του στρατού. Εγώ σε τιμώ ως άξιον
και πολεμικόν, και σε υπόσχομαι να σε έχω το εγρηγορώτερον
και πλησίον μου. Ο Αυτοκράτωρ μ' έδωκε την διοίκησιν όλου
» του μεσημβρινού στρατού. Παντού ή τρίχρωος σημαία κυ
» ματίζει εις την Γαλλίαν. Ο γαλλικός λαός δεν θέλει ούτε
» εμφύλιον πόλεμον, ούτε ξενικόν. Αυτός συναθροίζεται με εν
» θουσιασμόν προς τον Αυτοκράτορα Ναπολέοντα, τον ελθόντα
και να προασφαλίση την ενεξαρτησίαν της πατρίδος μας και
» να δώση, σύνταγμα ελευθερίας ».

« Ο Αυτοκράτωρ δεν ενθυμείται παρά τας παρελθούσας
» εκδουλεύσεις σου, όθεν ευχαρίστως θέλει παραδεχθή τον υ
ο περασπίσαντα το Μοντάλβάνον, και τον στρατηγόν όστις
ο διεκρίθη παρά τω πρίγγιπι της Εσλίγγης ».

Επειδή όμως αυτός έμενε πάντοτε πιστός, ενώ όλον το τμή
μα της κυβερνήσεώς του ενεγνώρισε τον Ναπολέοντα, ο Μασ
σένας τον διέταξε να παραδώση την κυβέρνησιν προς τον

ταγματάρχην Λεσπινιασιον, και να επιτρέψη την ύψωσιν της
τριχρώου σημαίας και την αναλαβήν των παρασήμων του
απολέοντος. Ο Λοβέρδος υπήκουσεν εις τας διαταγάς των

ανωτέρων του, μή θέλων, όμως να παραβη τα καθήκοντα
της τιμιότητος εζήτησεν αμέσως παρά του υπουργού του πο
έμου την παραίτησίν του, και την άδειαν να επιστρέψη εις
την πατρίδα του, με τας εξης γενναίας εκφράσεις,
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Κύριε.
« Η εξοχότης σας γνωρίζει την διαγωγήν τήν οποίαν εγώ
και έδειξα κατά το 1814. Αι αυταί αρχαί της τιμιότητος με
και διευθύνουσι προς εκείνην την οποίαν εγώ διάγω εις τας νυν
και υπαρχούσας περιστάσεις.
» Εγώ δεν έχω κανέν χρέος εις την οικογένειαν των Βουρ
βόνων (1), και μόναι αι εκδουλεύσεις μου με ανεβίβασαν
. εις τον βαθμόν του στρατηγού. Οι στρατάρχαι προς τους
2

οποίους εδούλευσα με δικαιόνoυσι. Η τιμιότης μου είναι

» γνωστή, και η πτωχεία μου είναι απόδειξις. Αφ' ής ώρας
» εμβήκα εις την γαλλικήν υπουργίαν, δεν γνωρίζω εις έμαυ
και τον τι, δια το οποίον να είμαι άξιος ελέγχου. Η συνεί

» δησίς μου είναι καθαρά, αλλ' αι δυνάμεις μου είναι ήδη
22

:
2γ

εξηντλημέναι. Δια τούτο ζητώ, όσον τάχιστα, την άδειαν
ν' αποτραβιχθώ εις την οικογένειάν μου. Η γη της γεννή
σεώς μου δεν ανήκει πλέον εις την Γαλλίαν ή συγγενική
αγάπη και τα οικειακά μου συμφέροντα με κράζουσιν εκεί.
Εγώ υπάγω εις Τουλόν παρά τω στρατάρχη, Πρίγγιπι της

Εσλίγγης, όπου περιμένω την απάντησιν της εξοχότητός σας,

και αφού ήδη ανεπληρώθη η θέσις μου υπυ του ταγματάρχου
Λεσπινιασίου εις το τμήμα των κάτω "Αλπεων ».
Περίλυπος ο πρίγγιψ Μασσένας δια την επιμονήν του
Λοβέρδου, και προβλέσων ίσως τα επόμενα προς αυτόν
δεινά, ήλπισεν ότι, δια την φιλίαν των, θέλει υπακούσει τας
συμβουλάς του, διο, την 14 Απριλίου, έγραψε προς αυτόν τα
29

ακόλουθα.

(1) Εμβας εις την δούλευσιν των Βουρβώνων ο κόμης Λοβέρδος και

μη δυναμενος να δώση την απαιτουμένην ανατροφήν εις τον πρώτον υιόν του
εζήτησε να τον έμβαση εις την βασιλικήν σχολήν. Μνησικακών όμως, ως

φαίνεται, κατ' αυτού ο Αλοΐσιος, δια την αφοσίωσιν την όποιαν είχε δεί
ξει εκείνος προς τον Ναπολέοντα, και ενθυμούμενος ότι ήτον από τους
τελευταίους όπου ανεγνώρισαν την εξουσίαν του, απέρριψε το ζήτημά του

("Ορα notice biografique sur le Liutenante General Comte Loverdo
σελ. 356).
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Φίλτατέ μοι Στρατηγέ.
» . . . . . ."Ηξευρε ότι Αυτοκράτωρ ανέβη πάλιν εις τον θρό
» νον, ότι ο δουξ της Εγκωλίμης είναι αιχμάλωτος, και ότι
» οι λοιποί της οικογενείας των Βουρβόνων έφυγον από το
» κράτος.

« Η Γαλλία ηνώθη, προς αποφυγήν εμφυλίου πολέμου. Κάθε
» καλός Γάλλος θεωρεί την μεταβολήν ταύτην ώς ευδημο
η νίαν. Συ δεν πρέπει να στοχάζεσαι άλλο, ειμή το να δώ
η σης προς τον Αυτοκράτορα Ναπολέοντα νέας αποδείξεις της
σ αφοσιωσεως εκεινης την οποιαν εγω παντοτε εγνωρισα προς

και σε δια τον Μονάρχην τούτον.

» Ακολούθησον, ακριβέ μου στρατηγέ, τας συμβουλάς μου
» και θέλεις ακολουθήσει εκείνας της φιλίας. Εντοσούτω δε
» σε ενηγκαλίζομαι και.

Αι φωναι όμως της τιμιότητος, εις αυτόν ήσαν ισχυρωτεραι
πάσης φιλικής συμβουλής, και δια τούτο έμεινεν αμετάβλη
τος. Αλλ' η αξιέπαινος αύτη σταθερότης του Κεφαλλήνος στρα
τηγού εθεωρήθη αξία ποινής, παρά της ναπολεοντείου κυβερ
νήσεως. Ούτε η χύσις του αίματός του, ούτε η αυτή τιμιότης,
την οποίαν έδειξε και εις την δούλευσιν του Ναπολέοντος

πρότερον (δια τα οποία εκρίθη άξιος των παρασήμων του

εντίμου λεγεώνος), τον έφύλαξαν από του να κηρυχθή έκπτω
τος από τον βαθμόν του, και να κατατρεχθή μέχρι θα
νάτου από τους λέγοντας ότι προστατεύουσι τα δίκαια της

ανθρωπότητος. Ο υπουργός του πολέμου ερεθισθείς από την
κατ' αυτού εχθρικήν κατηγορίαν του διαδεχθέντος την θέσιν
του Αντιστρατήγου Βερδιέρου (Βerdier), χωρίς να του ζη
τήση απολογίαν και με ασυγχώρητον δεσποτισμόν, εξέδωκε
διαταγήν να συλλάβωσι τον στρατηγόν Λοβέρδον, ή ζώντα
ή αποθαμμένον (1).

Πιασθεις λοιπόν την 19 Μαίου υπό του εχθρού του Βερ

διέρου εστάλη υπ' αυτού εις την φυλακήν της Γρατιανουπό

(1) Αυτόθι σελ. 121 και 356 - 57.
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λεως (Grenoble). Η καταδρομή όμως αύτη δεν παριωρίσθη
εις το άτομόν του, επειδή και αυτή η ιδία του σύζυγος ηναγ
κάσθη να φύγη ώς ευρίσκετο, εν καιρώ νυκτός, από τους
σταλέντας εις τον οικίαν της χωροφύλακας, και να περιφέρη

ται τη δε κακείσε όμου με

εν

βρέφος θηλάζον

και

με τον

ετερον μικρον της υιον. ασθενούντα, χωρίς να γνωρίζη την
τύχην του ανδρός αυτής (1).

Αλλ' αι αναξιοπάθεια αυται του Κεφαλλήνος στρατηγού

έλαβαν τέλος εγρήγορον. Ο μέγας δωρυκτήτωρ Βοναπάρτης
νικηθεις την 18 Ιουνίου εις την περιώνυμον μάχην του Βα
τερλώ παρεδόθη, ως νέος Θεμιστοκλής, εις την αγγλικήν γεν
ναιότητα, μη ευρων όμως εις αυτήν τα αισθήματα του
Ξέρξου, κατήντησεν ακούσιος ερημήτης της αγίας Ελένης.
Οι εκ νέου ενθρονισθέντες Βουρβώνιοι ανύψωσαν τον Λο
βέρδον εις την προτέραν θέσιν του, και την 14 του Ιουλίου
των 1815, ο δουξ της Εγκoλίμης τον επροβίβασεν εις τον
βαθμόν του αντιστρατάρχου (Liutenan - general) και επεκυ

ρώθη ως τοιούτος υπό του βασιλεύοντος Αλοϊσίου.
"Ο γευναίος δε ουτος συμπολίτης μας αναλαβων την διοί

κησιν τού 8." στρατιωτικού τμήματος είχεν ήδη υπό την
άμεσον επιρροήντου τους δύω ασπόνδους εχθρούς του, κόμητα
Βερδιέρον και Λεκοάνδιον (Lecointe), οι τινες κατέτρεξαν
τόσον σκληρώς αυτόν και την οικογένειάν του. Βλέπων όμως
αυτούς τεταπεινωμένους έκαμε την ευγενή εκδίκησιν του να
φανή και προς τους δύω γενναίος και ευεργετικός, χωρηγή
σας εις μεν τον ένα χρηματικήν βοήθειαν και ασφαλή α

ναχώρησιν, εις δε τον άλλον επρόλαβε τον επικείμενον κίν

δυνόν του (2).
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Η έως εις τα νέφη ύψωσις των γαλλικών όπλων επί Να

πολέοντος, η πολυχρόνιος ασχολία των Γάλλων εις αίματώ
δεις μάχας, ή αιφνήδιος πτώσις της μεγάλης των εξουσίας,
αι αλλεπάλληλοι μεταβολαι της κυβερνήσεως, και η ξένη ε
πιρροή εγέννησαν εις το έθνος αγριώτατα πάθη. Οι βασι

(1) Αυτόθι σελ. 121.
(2) Αυτόθι σελ. 149 - 361, 362, 363.
39

Ο Ι ()

λικοι υπερισχύσαντες κατέτρεχoν τους δημοκρατικούς, οι να
πολεωνισταί εμαίνοντο κατα της νέας μοναρχίας, και οι
στρατοί των συμμάχων ευρικόμενοι εντός της παρ αυτών νι
κηθείσης Γαλλίας έκαμνον πολλας καταχρήσεις, εξ ών ερε
θίζοντο οι λαοί κατ' αυτών. Ταύτα πάντα είχον καταστή
σει το μεσημβρινόν μέρος του κράτους θέατρον ακαταπαύ
στων ταραχών και αταξιών. Πεμφθείς δε εκεί ο αντιστρα
τάρχης Λοβέρδος, μετεχειρίσθη όλα τα μέσα της φρονήσεως
και της εμπειρίας του, προς εξομάλισιν και παυσιν των
ταραχών. Με ζήλον ακούραστον έτρεχεν εις κάθε μέρος,
συνωμίλει με τους στρατάρχας, και που μεταχειριζόμενος
την γλυκύτητα, που την άφοβον και φυσικήν του ευτολμίαν,
που οδηγών τα τεταραγμένα πνεύματα εις τον ευθυν δρό
μον με την φρόνησιν, επέφερεν, εντός ολίγου, την κοινήν
ήσυχίαν και αφιέρωσε πολλών φατριαστών τας καρδίας εις
την νέαν κυβέρνησιν, την οποίαν παρέσταινε τόσον ήμερον
w

και

ν

πατρικην.

Η διαγωγή αύτη του Κεφαλλήνος αντιστρατάρχου υπο
χρέωσε τοσούτον τον Αλοίσιον και πάσαν την οικείαν των
Βουρβώνων, ώστε, ενώ ο δουξ της Εγκoλίμης εξέφραζε προς
αυτόν την ευγνωμοσύνην του με φιλικωτάτας επιστολάς (1), ο

Γάλλος Μονάρχης εθέσπισε με εντίμους εκφράσεις, τας 9 Νοεμ
βρίου των 1815, να δοθή προς τον κόμητα Λοβέρδον ή

μεγάλη πολιτογραφία των Παρισίων.
Προσδιωρισθείς δε, κατά την αυτήν εποχήν, κυβερνήτης
του ενδεκάτου τμήματος εις Βουρδιγάλην, ή Βορδώ, έδειξε,
καθ' όλον το διάστημα της στρατιωτικής κυβερνήσεως του
εις την πόλιν ταύτην, τον πλέον ένθερμον ζήλον δια την ευ
κοσμίαν του στρατού, δια την αρμονίαν μεταξύ της πολιτι

κής και στρατιωτικής εξουσίας, και δια να προσκολλά τους
υπηκόους εις την αγάπην του Μονάρχου. Εξοδεύων με γεν
ναιότητα και φυλάττων με την απαιτουμένην λαμπρότητα
την θέσιν του εδαπανούσεν όλον τον μισθόν του. Η κυβέρνη
σις όμως, ο δουξ της Εγκoλίμης και ο βασιλεύων Αλοίσιος

(1) Αυτόθι σελ. 370 - 379.
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εβράβευον πολυτρόπως την αξίαν του, και τον ενθάρρυνον πολ
λάκις και με αλλεπάλληλα γράμματα το Υπουργείον έπαι
νούσε τον ζήλον και την διαγωγήν του. Διότι ο μεν δουξ
τον εξέφρασε την ευγνωσύνην του, δια την αξιέπαινον στρα
τιωτικήν του κυβέρνησιν εις Βορδώ, με εν φιλικώτατον γράμ
μα και με εν φιλοδώρημα εξ χιλιάδων Φράγκων, και εν
έτερον δώδεκα χιλιάδων εστάλη προς αυτόν, δια τα αυτα
αίτια, εκ μέρους της Μονάρχου. Δεν έλειψαν βέβαια και
προς τον Λοβέρδον αι δυσαρέσκεια εκείναι, αίτινες α
κολουθούν εις τους κυβερνούντας λαούς συνέπειαι αναγκααι
της ποικιλίας των φρονημάτων, των κλίσεων, των αντιπα
θειών, της ιδιοφελείας, και όλων εκείνων των λόγων, δια
τους οποίους ο κυβερνών είναι αδύνατον να ευαρεστήση τους

πάντας, διά όσην ευθύτητα και δικαιοσύνην μεταχειρίζεται.
Την πικρίαν όμως των δυσαρεσκειών την κατέσταινεν εις
αυτόν ανεπαίσθητον, η κοινή υπόληψις και εύνοια των κα
τοίκων, και η προς την διαγωγήν του ευαρέστησις της Κυ
βερνήσεως (1).

Συνηθισμένος ο ένδοξος ούτος συμπολίτης μας εις τον στρα
τιωτικόν βίον εδυσαρεστήθη εις τας φροντίδας τας συνημμέ
νας με την θέσιν του κυβερνήτου, και εζήτησε, κατά το 1818,
να λάβη πάλιν υπουργίαν όλως διόλου στρατιωτικήν. Με
κακοφωνισμόν του ήκουσεν ο βασιλεύς την επιθυμίαν του ταύ
την, αλλά θέλων να τον ευχαριστήση τον έδωκε την διοί
κησιν του τετάρτου στρατιωτικού τμήματος της Τουρωνίας

(Τours), φιλοδωρήσας αυτόν εκ του μερικού ταμείου του δώ
δεκα χιλιάδας φράγκων, δια ν' απαντήση τα έξοδα της με
τακομίσεως (2).

Την δέ 1 Μαίου των 1821, ο Λοβέρδος ετιμήθη με τον
τίτλον του μεγάλου αξιωματικού του εντίμου λε
γε ώ ν ο ς. Τας 4 Ιουλίου του ιδίου έτους, εψηφίσθη Εφορος
γ ε ν ι κ ό ς του εν Στρανσβούργω πεζικού στρατού, και την 31
4-ν
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Σεπτεμβρίου μέλος της επιθεωρητικής επιτροπής του εκτελε

(1) "Ορα αναπλήρωμα γενικ. βιογραφ, εις το όνομα Loverdo.
(2) Βλέπε ειδήσεων βιογραφικών σελ. 197 - 379.
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στικού. Διαλυθείσης δε της επιτροπής ταύτης, τας 19 Ιου
νίου του ακολούθου έτους εκηρύχθη γ ε ν ι κ ό ς Εφορος των
εν Μέτζ πεζικών δυνάμεων. Και την 2 Ιουλίου του αυτού

διωρίσθη μέλος

επιτροπής,

επιστατούσης εις την
αναμόρφωσιν του στρατιωτικού σχολείου (1).

έτους

μιας

Κατά το 1822, λαβούσα ή Γαλλία, υπό της εν Βερώνη
συνελεύσεως των τρειών μεγάλων δυνάμεων, την πληρεξουσιό
τητα να διατάξη τα πράγματα της Ισπανίας, διώρισε τον
δούκα της Εγκoλίμης να ετοιμάση τον απαιτούμενον στρα
τόν. Εις ταύτην την εκστρατείαν ο Κεφαλλήνιος πολεμικός
κραχθείς από την Τουρωνίαν ανέλαβε την διοίκησιν του τρί
του τμήματος του στρατού, και το ακόλουθον έτος, κινηθείς

με το λοιπόν στρατόπεδον εισέβαλεν εις την Ισπανίαν, όπου
διεκρίθη τοσούτον δια την στρατηγικήν του αξίαν, ώστε εγ
κωμιάσθη υπό του στρατάρχου Κ. Μολιτόρου.
"Ο Πρίγγιψ ως γενικός στρατάρχης εξέφρασε προς τον
αντιστρατάρχην Λοβέρδον την ευγνωμοσύνην του και έβρά
βευσε την αξίαν του, καταστήσας αυτόν, τας 4 Αυγούστου,
μεγαλοσταυροφόρον του τάγματος του αγίου Αλοϊσίου. Την
31 Οκτωβρίου ο βασιλεύς της Ισπανίας ετίμησε, δια τους
αυτούς λόγους, τον συμπολίτην μας τούτον με την μεγάλην
τενίαν του τάγματος του αγίου Φερδινάνδου, και μετ' ολίγον

ο Αυτοκράτωρ της Ρωσσίας έπεμψε προς αυτόν εκείνην του
αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη (2).
Μετά τον θάνατον του Αλοϊσίου ο αδελφός αυτού Κάρολος Ι'.
έτίμα επίσης την αξίαν και τας εκδουλεύσεις του αντιστρα
ταρχου Λοβέρδου, Θέλων δι να δώση προς αυτον ανεσιν τινα
τον ανεκάλεσεν εις Παρισίους, όπου τον προσδιώρισε πρόεδρον
/
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διαφόρων επιτροπών επιφορτισμένων στρατιωτικά αντικείμενα.
Τας 30 Δεκεμβρίου των 1827, τον ετίμησε με τον τίτλον του
Συμβούλου της επικρατείας, και με το δικαίωμα του να ανα
λάβη και το τοιούτον υπούργημα εις πρώτην αναφανείσαν
έλλειψιν. Κατά δε την 17 Φεβρουαρίου του έπομένου έτους,

{1) Ιδε αυτόθι σελ. 243.

(2) Αυτόθι σελ. 245 - 46. και σελ. 387 - 88.
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τον ανεκήρυξε μέλος του υπερτάτου πολεμικού συμβουλίου, και
την 29 Ιουνίου του ιδίου έτους, τον κατέστησεν εις την εν

ενεργεία θέσιν του Συμβούλου της επικρατείας.
"Εχων δε τοιαύτας ενασχολήσεις διωρίσθη προσέτι παρά

του υπουργού του πολέμου νά καταγίνη εις την επιθεώρησιν
του στρατιωτικού κώδικος, ομού με τα μέλη του υπουργείου,
με ένδοξα υποκείμενα εκ των ισοτίμων της Γαλλίας, με τα
μέλη της συνελεύσεως των αντιπροσώπων, και με άλλους α
ξίους επαγγελματικούς, οίτινες όλοι συνερχόμενοι έμελλον να
τον καθαρίσωσιν από όλας τας εις αυτόν παρατηρουμένας
ατελείας. Ο κώδιξ ουτος εξετάσθη με πολλας συνελεύσεις

των ρηθέντων υποκειμένων, αλλά προτού να παρουσιασθή εις
τας δύο βουλας, ο βασιλεύς ηθέλησε να ανερευνηθή από εν
ιδιέταιρον συμβούλιον, και την 22 του Ιαννουαρίου των
1829, η Α. Μεγαλειότης διέταξε τον αντιστρατάρχην Λο
βέρδου να λάβη μέρος και εις το τοιούτον συμβούλιον (1).
Χρηματίσας συμμαθητής και φίλος ο ημέτερος συμπολί
της με τον Κ. Ιωάννην Καποδίστριαν, και συνευρεθέντες
το 1826 εις Παρισίους ανενέωσαν τους δεσμούς της φιλίας
της νεότητός των. Καιόμενοι και οι δύο από τον προς την

πατρίδα έρωτα ωμίλουν πάντοτε περί των υποθέσεων της φί
λης Ελλάδος. Εξέταζoν οποία ήθελαν είσθαι τα προσφυέστερα
μέσα προς διατήρησιν της ελευθερίας, την οποίαν απέκτησε
με τοσούτον ηρωϊσμόν και έμελλεν εντός ολίγου να αναγνω
ρισθή από τας ισχυρωτέρας αυλας της Ευρώπης έκρινον

δε συμφώνως ότι ο χαρακτήρ του έθνους απαιτεί ελευθέραν
κυβέρνησιν, αφού προηγηθώσι τα εις ταύτην προπαρασκευα
(1) Αυτόθι σελ. 254.

Σημ. Με θαυμασμόν μου παρατηρώ ότι ο κύριος Μισσόδος (Μi
chaud-Jeune) εις το περί Λοβέρδου βιογραφικόν άρθρον του λέγει: πώς
ο συμπολίτης μας ούτος έπαυσεν από τας δημοσίους ασχολίας του έως από
τα 1818, και ότι έκτοτε, μέχρι τα 1834 (οπου απέθανεν), έζη ιδιωτι

κώς. Τούτο είναι αληθινά παράδοξον, διότι εκ των δημοσίων εγγράφων, τα
όποία έχω αναχείρας, ο Κ. Λοβέρδος εξηκολούθει να κατέχη, ως είρηται,
τοιαύτας εντίμους θέσεις μέχρι των 1829, και ακολούθως θέλομεν τον
εί πάλιν εις το πεδίον της μάχης,

6!4

στικά μέτρα. Κραχθείς δε το 1827, ο μέγας εκείνος ανήρ
ώς Κυβερνήτης της Ελλάδος, ειδοποίησεν αμέσως τον φίλον
του Λοβέρδον, και φθάσας εις Παρισίους, περί τα τέλη του

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, συνεσκέφθη πάλιν μετ' αυτού.
Εκθέσας προς τον Καποδίστριαν ο Κεφαλλήνιος αντιστρα
τάρχης την ανάγκην του να τεθώσι μεν προς καιρόν εις
τας Θέσεις ξένοι, αλλ' άνδρες άξιοι να γείνωσι διδασκάλοι

των αγνώστων πραγμάτων εις τους αυτόχθονας, του παρέστησεν
εκ του άλλου πόσος είναι ο κίνδυνος της ζηλωτυπίας.
Μετά την μετάβασιν του Κυβερνήτου εις την Ελλάδα
ήνοίχθη μεταξύ τούτων συχνή αλληλογραφία, και ο ημέτερος
Λοβέρδος ωφελούμενος από την αλλαγήν των πολιτικών αρ
χών του πρότερον εχθρικού υπουργείου της Αγγλίας, και από
την ευνοϊκήν διάθεσιν του Καρόλου εις την Ελλάδα, αφιέ

ρωνεν όλας τας σχέσεις του εις την γαλλικήν αυλήν προς ώ
φέλειαν της πατρίδος.
Μόλις δε απεφασίσθη να μεταβώσιν εις την Πελοπόννησον

γαλλικαί δυνάμεις δια να διώξωσιν εκείθεν τους "Αραβας,
τόσον ο Κυβερνήτης Καποδίστριας, καθώς και ο υπουργός
του πολέμου, έστρεψαν τα βλέμματα των εις τον αντιστρατάρ
χην Λοβέρδον δια να αναλάβη την διοίκησιν των τοιούτων
στρατευμάτων. Αλλ' ο συμπολίτης μας προτιμών το συμφέρον
της Ελλάδος και του κυβερνούντος αυτήν φίλου του απεποιήθη,
παραστήσας ότι η Αγγλία έθεώρει ήδη με όμμα ύποπτου
την αδιάλειπον ανταπόκρισιν του Καποδιστρίου με την Γαλ
λικήν αυλην, και ότι, υποπτευομένη αυτόν ως όργανον της

Ρωσσίας, ήθελε κινηθή εις περισσοτέραν υποψίαν, εαν ιδή
επί κεφαλής του πεμπομένου Γαλλικού στρατού, άνδρα επτα
νήσιον και συνδεδεμένον με εκείνον δια φιλικών δεσμών (1).
Προς δε τον αείμνηστον Κυβερνήτην επρόσθεσεν: ότι την μεν
δίωξιν των Αράβων θέλει την εκτελέσει οποιοσδήποτε Γάλ

λος Στρατηγός αναλάβει την διοίκησιν των όπλων, ενώ αυ
τός ευρισκόμενος εις την αυλήν της Γαλλίας θέλει ωφελεί

περισσότερον την πατρίδα. Και τωόντι συνενούμενος μετά

(1) Ορα αυτόθι σελ. 261 και εφεξής.
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του αληθώς φιλέλληνος Εϊνάρδου ηγωνίζετο, πότε προς επιτυ
χίαν χρημάτων, πότε προς αποστολήν αξίων ανδρών, και
άλλοτε προς κατόρθωσιν ωφελίμων αντικειμένων (1).
Προτεθέντος του, περί των ορίων της Ελλάδος, ζητήματος
ο αντιστρατάρχης Λοβέρδος ηγωνίσθη με απεριόριστον πα
τριωτισμόν να πληροφορήση το Υπουργείον ότι, εαν αι σύμ
μαχοι δυνάμεις επιθυμώσιν αληθώς την ησυχίαν της Ανα
τολής, πρέπει να δώσωσιν όρια εις το νεοσύστατον κράτος

ταις Ελλάδος, τα οποία να είναι, φύσει, οχυρά, και να
έχωσιν ανάγκην ολίγης στρατιωτικής δυνάμεως Ελλήνων
και Οθωμανών. Επρόσφερε, δια τούτο, προς τον Υπουργόν
των εξωτερικών εν σχέδιον οροθετικον κατασκευασθέν υπ' αυ
τού, εις το οποίον συμπεριελαμβάνετο, εις το αρκτικόν μέρος,
όλη ή χριστιανική Ελλας χωριζομένη δια ποταμών και
δυσβάτων βουνών, εις το μεσημβρινόν, η Κρήτη, εις το
Α'νατολικόν, αι περί την Σκίαθον και Σκόπελοννήσοι, ε

ξαιρουμένων των πλησιαζουσών σποράδων εις τα παράλια
της μικράς Ασίας, εις δε το δυτικόν εξαιρούσε μόνον την
επτάνησον, και διευθύνων την ορεθετικήν γραμμήν από το
Ακτιον, έφθανεν έως εις τας εισβολας του Αχελώου, όθεν,
ειχεν αρχισει.

Το σχέδιον τούτο συνωδευμένου με παρατηρήσεις, εις ας ο
Λοβέρδος απεδείκνυε την ανάγκην τοιαύτης οροθεσίας, παρε
δέχθη ευχαρίστως υπό του Υπουργού των εξωτερικών, αλλ' ή
αγγλική πολιτική, συνήθης εις το να παραλλάσση μορφας, ε
ματαίωσεν ως προς τούτο τους αγώνας του φιλογενούς συμ
πολίτου μας.

Κατα την εποχήν ταύτην ή πειρατική απανθρωπία των
εν Αλγερείω ληστών Οθωμανών καθυβρίσασα την γαλλικήν
σημαίαν και τον παραπονεθέντα Πρόξενον, έδωκεν αφορμήν

να επιχειρισθή ή Γαλλία και να κατορθώση μετ' ολίγον εις
την Αφρικήν, όσα εις μάτην επροσπάθησαν, κατά διαφόρους
καιρούς, πολλαι ευρωπαϊκαι δυνάμεις. Μή συγκαταβαίνων ο
Δέης κυβερνήτης της Αλγειρίας εις την ζητουμένην ικανο
(2) Βλέπε αυτόθι, και τας εκδοθείσας επιστολας του. Κ. Καποδιστρίου.
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ποίησιν και εξακολουθούντες οι βάρβαροι Αλγειρινοι να κα
τατρέχωσι την γαλλικήν σημαίαν, ηνάγκασαν τον Κάρολον
ν' αποφασίση, το 1827, ότι πρέπει πλέον να εξαλείψη την
ληστρικήν φωλεαν των εν Αφρική Οθωμανών, δια της δυ
νάμεως των όπλων.

-

Γνωριζομένης δε της μαθηματικής και πολεμικής αξίας
του Έλληνος Λοβέρδου επεφορτίσθη προς αυτόν, υπό του Υ
πουργού των πολεμικών Κλερμοντίου-Τοννέρου, το να εκθέση
εν σχέδιον στατιστικόν και πολεμικόν της επαρχίας του Αλ
γειρίου, το οποίον εξετέλεσεν ο συμπολίτης μας με όλην την
δυνατήν ακρίβειαν και ταχύτητα.
Επι των δοθέντων γνώσεων παρα του Λοβέρδου εθεμε
λέωσεν ο Υπουργός το σχέδιον της μελλούσης εκστρατείας.
Ελπίζων όμως, ως φαίνεται, ότι διασώζων το υπουργικόν
του παράσημον ήθελε λάβει και την αρχιστρατηγίαν των
κατά του Αλγειρίου δυνάμεων μετεχειρίσθη αμετρον υπερβο
λήν εις τα εκτελεστικά μέσα, και εγκαταλείπων τινά ουσιώδη,
ανύψωσε τον αριθμόν των εκτάκτων εξόδων εις πενήντα πέντε
/

εκατομυρια φραγκων.

-

Μη πληροφορούμενος ο Κάρολος εις το παρουσιασθεν τούτο

σχέδιον, το καθυπέβαλεν εις τον Κεφαλλήνιον αντιστράτηγου
να το ερευνήση κατ' ιδίαν, και να τον ειπή ειλεκρινώς την

γνώμην του. Εγνώρισε βέβαια ο κόμης Λοβέρδος το δεινόν
της θέσεως εις ην τον προσδιώριζεν ο βασιλεύς, αναγκαζό
μενος όμως από το, φύσει, τίμιον του χαρακτήρος του, και

ελπίζων ότι η επίκρισίς του ήθελε γνωρίζεται μόνον παρά
του Μονάρχου, εξέθεσεν ελευθέρως και τας υπερβολας και τας
ελλείψεις του προτεθέντος σχεδίου. Αλλά δεν έβράδυναν οι
σχηματίσαντες το σχέδιον να γνωρίσωσι τα παρα του βα

σιλέως και του Λοβέρδου θεωρηθέντα προς αυτό διότι απαν
τήσας αυτόν, μετ' ολίγας ημέρας, ο κόμης Βουρμόντιος, εν
τός του υπουργείου, τον ώμίλησε περί των παρατηρήσεών του,

ώς περί πραγμάτων γνωστών. Εθαύμασεν ο Λοβέρδος α
κούσας ταύτα, έχων όμως χαρακτήρα αδούλωτον δεν ηρνήθη
την αλήθειαν.

Αλλά τα πράγματα επροχώρησαν περαιτέρω, διότι ο Κά

ρολος έπεμψε, μετά ταύτα, το σχέδιον εις το υπουργικόν συμ
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βούλιον, όπου, ενώ ο βηθείς υπουργός επέμενεν εις την υπο
στήριξιν των προτάσεών του, ο Πρόεδρος του υπουργείου ε
φάνη τοσούτον αυστηρός εις την έρευνάντων, ώστε απέρριψεν
αποκλειστικώς το σχέδιον, ως υπερβαίνον τα όρια της μετριό
τητος. Εν τέλει ο του πολέμου Υπουργός ηναγκάθη να πα

ραιτηθή της θέσεώς του, και ο αναλαβών αυτήν αντικόμης
Σώξος (Caux), εσκέφθη αμέσως περί του σχηματισμού νέου
σχεδίου της εκστρατείας. Σχηματίσας δε ούτος ομού με το
βασιλικόν συμβούλιον μίαν μικτήν επιτροπήν συγκειμένην
από τον αντιναύαρχον και διαφόρους στρατηγούς, προσδιώρι
σεν ως Πρόεδρον ταύτης, τον αντιστράτηγον Λοβέρδον, και
διέταξε προς αυτήν να εκθέση τα προσφυέστερα μέσα δια
την εκτέλεσιν της εκστρατείας, και όσα είναι αμέσου χρείας
δια να επιτύχη ή επιχείρησις.
Ανερευνηθέντων λοιπόν παρ αυτής, εις τας διαφόρους συνε
δριάσεις της, των αιτιών δια τα οποία απέτυχον αι κατά του
Αλγειρίου επιχειρισθείσαι εκστρατεία, υπολογισθέντος του
αριθμού και της φύσεως των βαρβαρικών δυνάμεων του Δέη,
θεωρηθέντος του κλίματος, εις ο έμελλον να εκστρατεύσωσιν
οι Γάλλοι, και των δυσκολιών τας οποίας έπρεπε ν' απαν

τήση ο στρατός, έκαμεν η επιτροπή τάς εξής προτάσεις.
Α. "Οτι οι εχθροί πρέπει να προσβληθώσι ταυτοχρόνως δια
ξηράς και θαλάσσης.

Β'. "Οτι απαιτούνται, δια τούτο, τεσσαράκοντα χιλιάδες στρα
9

")

του της ξηράς, έφωδιασμένου με τέσσαρας χιλιάδας ιπ

πέων, με εκατόν τριάκοντα πυροβόλα πεδινά, πολιορκητικά,
και ορεινά, διευθυνόμενα από ανάλογον αριθμόν πυροβο
λιστών, με τα αναγκαία μέσα της πολιορκίας, και με τους
απαιτουμενους μηχανικούς.

Γ". "Οτι, εκτός των φορτηγών πλοίων, πρέπει να συνοδεύσωσι

τον στρατόν και να προσβάλωσι ταυτοχρόνως τους εχθρούς
μετα την απόβασιν, δια θαλάσσης, τριανταέξη πολεμικά
πλοία συγκροτούμενα από φρεγάδας, πλοία της γραμμής,

ατμοκίνητα, και άλλα μικροτέρου μεγέθους.
Δ. Προσδιώρισεν ακριβώς την ποσότητα των πολεμεφοδίων,
διέταξε το σιτηρέσιον εκάστου στρατιώτου, περιγράφουσα
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την ποσότητα και ποιότητα της τροφής και της πόσεως,
κατα την φύσιν του κλίματος της Αφρικής.
Ε. Εθεσεν ως τόπους αναγκαίους, δια την σύναξιν και την
ν
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επίβασιν του στρατού, το Τουλόνιον και την Μασσαλίαν.
'
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"Ως αρμοδίαν δε εποχήν της αναχωρήσεως έκρινε τας τε
ς"

λευταίας του Απριλίου.
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"Εθεσεν, ως τόπον ασφαλή της αποβάσεως, το παράλιον
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της πόλεως Σίδι - Φεβρoυσχ κειμένης πλησίον του δυτικού
αιγιαλού του Αλγειρίου, και περιέγραψε προς τούτοις τον
Ζ' τρόπον καθ' όν 2 κ»έμελλε να εκτελεσθή ακινδύνως η απόβασις.
. Ως έκτακτα έξοδα της εκστρατείας απέδειξεν ότι αρκού
σαν, αντί των πενήντα πέντε μιλιονίων των ζητηθέντων
εις το πρώτον σχέδιον, μόνον, 23.895,168 φράγκων, μο
λονότι ο αριθμός του στρατού, και των εκτελεστικών μέ
σων ήτον μεγαλήτερος.
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Παρατηρεί βέβαια ο αναγνώστης, εκ των ειρημένων μέχρι
τούδε, ότι ο Έλλην αντιστράτηγος απέκτησε την εύνοιαν των
βασιλέων της Γαλλίας, ανυψώθη εις τιμάς, και απελάμ
βανε την υπόληψιν της αυλής, δια την παιδείαν με την ο
ποίαν έκόσμει την στρατιωτικήν του αξίαν, δια την χύσιν

του αίματός του, δια τον θερμόν ζήλον του υπέρ των συμφε
ρόντων του θρόνου και της δευτέρας ταύτης πατρίδος του,
δια τον σταθερον και αμετάβλητον χαρακτήρα, και δια την
σπάνιον αφοσίωσίν του εις τα καθήκοντα της τιμιότητος.
Θεωρεί, τέλος πάντων, ότι και εις την υπόθεσιν ταύτην του
σχεδίου, και ως συμβουλευθείς ιδίως παρα του Μονάρχου, και
ως προεδρεύων της επιτροπής δεν έκαμεν ειμή το έργον του
τιμίου ανδρός.
Αλλά το πάθος του φθόνου, τυφλόν εις την λαμπρότητα
της αρετής και εξυδερκές εις την επινόησιν των μέσων της

βλάβης, και η χαμερπής κερδοσκοπία τινών, εθεώρουν τον έν
δοξον Κεφαλλήνα, δια την επιρροήντου εις την αυλήν, και
δια το έξοχον των προτερημάτων του, ένοχον θανάτου. Και
δια τούτο, ως βηθήσεται, δεν εδίστασαν οι τοιούτοι να με
ταχειρισθώσι κατ' αυτού το ιουδαϊκόν της συκοφαντίας όπλον.
Το νέον σχέδιον λοιπόν της εκστρατείας παρουσιασθέν υπό
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του Λοβέρδου εύρε μεγίστην υποδοχήν, και εντέλει αυτό εχρη
σίμευσεν εις την υπό των Γάλλων κυρίευσιν του Αλγειρίου,
ανεβλήθη όμως, μέχρι του 1830, η εκτέλεσίς του, δια τον α

ναφανέντα αναβρασμόν κατά του υπουργείου. Αι υπουργικαι
καταχρήσεις έστενοχώρησαν τοιουτοτρόπως τους φιλελευθέρους

Γάλλους, ώστε, υπάγων ο Κάρολος την 28 του Απριλίου των
1828, εις το άρειoν πεδίον προς επιθεώρησιν της εθνικής
φρουράς, ήκουσε να τον ζητωσε μεγαλοφώνως την αποβολήν

του Πρωθυπουργού Βιλλελίου (1). Τα ληφθέντα βίαια μέτρα
επηύξησαν το κακόν, και ο βασιλεύς ηναγκάσθη εντέλει να
ευχαριστήση το έθνος. Παραιτηθέντος δε του πρωθυπουργού

εμβήκε το υπουργείον του Πορταλίου και Λαφεροναίου. Αλλά
κατά τας αρχάς του 1829, ο Κάρολος έκαμε νέας μεταβο

λας, προσδιωρίσας εις μεν την προεδρικήν θέσιν τον Πρίγ
γιπα Πολυγνάκιον, εις δε το υπουργείον των πολεμικών, τον
κόμητα Βουρμόντιον.
Επί του υπουργείου τούτου του υπερβασιλικού και τείνον
τος να καταστήση την βασιλείαν του Καρόλου ως εκείνην
των Λουδοβίκων, ηύξησαν και εις το έθνος αι δυσαρέσκειαι
και εις τον κόμητα Λοβέρδον οι εχθροί. Αφοσιωμένος ο
Πολυγνάκιος εις το να κατακυριεύη μόνος του την καρδίαν
του βασιλέως, και εχθρευόμενος κάθε φιλελεύθερον, δεν έβλεπε
με καλόν όμμα την εύνοιαν του Καρόλου προς τον Κεφαλ
λήνιον αντιστράτηγον, ούτε εδύνατο να υποφέρη τον αδού
-

λωτον και ειλικρινή χαρακτήρα του. Η γινομένη βοήθεια
εκ μέρους της Γαλλίας δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος,
οι λόγοι του Μονάρχου εις το κοινοβούλιον: ότι η Ελλάς α
νίσταται εκ των ιδίων της ερειπίων, και ότι απεφάσισε να
τιμωρήση την ύβριν των βαρβάρων Αλγειρινών, εκολάκευσαν

τοσούτον την φιλοτιμίαν του έθνους, ώστε κατεπραύνθησαν

πρός καιρόν τα κατά του βασιλέως και του υπουργείου πα
ράπονα. ρόεν το 1830, επανελήφθη η προτασις της εκστρα
τείας του Αλγειρίου τοσούτον όμως επολεμείτο υπό του Πρω

θυπουργού και των σνντρόφων του ο κόμης Λόβέρδος, ώστε,

(1) Κούμ. Γεν. Ιστορ. Τόμ, ΙΒ'. σελ. 364.
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διαφιλονεικουμένου του σχεδίου του και αποδεχθέντος, αυτός
ούτε επροσκλήθη εις τας συνελεύσεις, ούτε συμπεριελαμβάνετο
μεταξύ των στρατηγών της εκστρατείας. Με θαυμασμόν του
μέγαν ηρώτησεν αυτόν ο Κάρολος: αν αληθώς δεν λαμ
βάνη μέρος εις τας περί Αλγειρίου συνελεύσεις, και με ε
λευθεροστομίαν τον ώμίλησε περί των τρεχόντων ο συμπο
λίτης μας.
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Αποφασισθείσης, τελευταίον, της εκστρατείας επεφορτίσθη ο
Υπουργός του πολέμου Βουρμόντιος την αρχιστρατηγίαν, κατ'

επιταγήν όμως βασιλικήν, ερωτηθείς ο Λοβέρδος εαν επεθύμη
να συνεκστρατεύση, και συγκατανεύσας έλαβε την κυβέρνησιν
της δευτέρας μεραρχίας (division) του στρατού.
Είναι άξιον απορίας πώς ο αγχίνους αντιστράτηγος Λο
βέρδος έχων τοιαύτα δοκίμια της κατ' αυτού οργής του Υ
πουργείου, και γνωρίζων την έχθραν του Βουρμοντίου, υπό
του οποίου την εξουσίαν ετίθετο, δεν προϊδεν ότι, απομακρυ
νομενος από τον αγαπώντα αυτόν Μονάρχην, εξέθετε τον εαυ
τόν του εις αναπόφευκτον κίνδυνον! Αλλ' είτε κινούμενος από
την καθαρότητα της συνειδήσεως, είτε ωθούμανος από την ε
πιθυμίαν να δοκιμάση πάλιν την ήδη προβεβηκείαν του ήλι
κίαν εις το πεδίον της μάχης, και να ειδή τους καρπούς
των κόπων του περί της τοιαύτης εκστρατείας, ήτοιμάσθη δια

τον πόλεμον, αφίνων ελεύθερα τα κατ' αυτού βέλη των αδί
κων εχθρών του.

Προσκαλεσθεις υπό του βασιλικού συμβουλίου, εις τα τέλη
του Μαρτίου μηνός, συνεσκέφθη με τον Υπουργόν του πολέ
μου και με τον τού ναυτικού, και προσδιώρισε τον τρόπον
της επιβάσεως του στρατού εις Τουλόνιον, και της αποβά
σεώς του εις τα παράλια της Αφρικής. Προσέξας, μετά ταύτα,
εις την διάταξιν της μεραρχίας του, και γνωρίζων τα αισθή
ματου του στρατάρχου Βουρμοντίου την παρέστησε τόσον εύ
τακτον, ώστε, επισκεφθείς αυτήν ο Υπουργός ούτος και προ
της επιβάσεως εις Τολόνιον, και μετα την απόβασίν της εις

το Σίδι-Φερούσχο ηναγκάσθη και αθελήτως να ομολογήση
την ευαρέστησίν του προς τον αντιστράτηγον Λοβέρδον,
Δεν έβράδυνεν όμως να δείξη τα εχθρικά του φρονήματα.
Διότι μαθών ο Λοβέρδος από τινας Αραβας, ότι όλαι αι δυ
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νάμεις του Δέη συνηνωμέναι με εκείνας των υπαλλήλων του
Α'γάδων, έμελλον, την επαύριον, να επιπέσωσιν εις την δεξιάν
πτέρυγα του γαλλικού στρατού, όπου ευρίσκετο ως προφυλακή
ή ιδικήτου μεραρχία, ειδοποίησεν αμέσως τον στρατάρχην

Βουρμόντιον, και ζητήσας παρ αυτού την αναγκαίαν ενίσχυ
σιν της πτέρυγος, δι ετέρου στρατού και πυροβόλων, δεν έλα
βεν ουδεμίαν απάντησιν. Οι εχθροί τωόντι ανεφάνησαν τώ
πρωί, και μόνη η πολεμική εμπειρία του γεγηρακότος εις τας
μάχας Κεφαλλήνος, και η γενναιότης των άλλων συστρατη
γών του, εξ ών έσχηματίζετο ή δεξιά πτέρυξ, έδυνήθησαν
ν' αποκρούσωσι τας ορμητικας προσβολας των βαρβάρων, και
να τους κάμωσι να εννοήσουν την διαφοράν των Ευρωπαίων
πολεμιστών (1).

Η είδησις του κατορθώματος τούτου εδόθη προς τον Στρα
τάρχην, όστις ιδών πραγματικώς την δεινήν της προφυλακής
θέσιν, αντί επικουρίας, διέταξε τον Λοβέρδον να πέμψη μέ
ρος του στρατού του, δια να διατηρή τας κοινωνικάς σχέ
σεις, και με τον υπόλοιπον να βαστά σταθερά την αρχαίαν
θέσιντου. Επρόσθεσε δε εις ταύτα: ότι αυτός δεν κινείται από
το παράλιον της αποβάσεως εαν δεν φθάσωσι και τα περι
μενόμενα πολιορκητικά πυροβόλα (2).
Και εν συντόμω, μετα την κίνησιν του όλου στρατοπέδου,
πολλάκις εις την συμπλοκήν και την έξαψιν των μαχών πα
ραλλάσσοντο τα προεκτεθέντα, αφ' εσπέρας, σχέδια και αι πο
λεμικαί κινήσεις υπό του στρατάρχου, χωρίς να δοθή παρ
αυτού εις την μεραρχίαν Λοβέρδου ουδεμία έγγραφος είδη
σις των ληφθέντων μέτρων όμως η πολεμική αξία του αρ
χηγού της την έσωζεν από τους επικειμένους κινδύνους. Συ
χνα διωρθόνoντo, εις τας προσβολας των εχθρών τα εσφαλ
μένα μέτρα του Στρατάρχου υπό του γηράσαντος εις τους
πολέμους συμπολίτου μας. Αλλ' ούτε η αναφανείσα εις τας

(1) "Ορα Campagne d' Αfrique en 1830, par un officier de l' ar
mée expeditionnair pages 40 - 41 - Journal d' un ufficier superieur
de la 2" division de l' armée d' Αfrique pages 13, 14, 15.
(2) Βιογραφ, υπομνήμ. σελ. 301.
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μάχας εμπειρία του, ούτε αι περιποιήσεις τας οποίας έκαμεν
ο Λοβέρδος προς τον θανασίμως πληγωθέντα δεύτερον υιόν του
Βουρμοντίου (λαβων αυτόν εντός της σκηνής του και επιστα
τήσας αυτόν έως ότου απέθενεν), ούτε κανέν των προτερη
μάτων του ανδρός δεν ίσχυσαν να πραύνωσιν εν μέρει το
αγριον της εχθρικής καρδίας του Στρατάρχου. Αυτός έτεινε
πάντοτε ή να τον βλάψη, ή να τον κάμη να εκπέση από
την βασιλικήν εύνοιαν.
Η νίκη, τέλος πάντων, έκλινε καθ' ημέραν εκ μέρους του
γαλλικού στρατού. Οι εχθροί μη δυνάμενοι ν' αντισταθώσι
πλέον εις την ευρωπαϊκήν τακτικήν εσκορπίζοντο. Το Αλ
γείριoν επολιορκήθη στενά. Εις μάτην ηγωνίζοντο οι βάρ
βαροι να εμποδίσωσι τους καθ' ημέραν προχωρούντας πολιορ
κητας Γάλλους. Εις όλας δε τας πεισματικας μάχας, διαρ
κούσης της πολιορκίας, ή μεραρχία Λοβέρδου, ώς σχημα
τίζουσα την πρώτην γραμμήν, εδέχετο και επρόσβαλε τους
εξορμούντας εχθρούς, φοβερούς εις τας πρώτας κινήσεις των.
Τέλος πάντων ο μεν υπερήφανος Δέης ζητεί συνθήκας δια
να φύγη από την καθέδραν του το δε λεγόμενον αυτοκρατο
ρικόν φρούριον προσβαλόμενον από το άπαυστον πυρ των
κανονοστιχιών, τας οποίας εσχημάτισεν ή μεραρχία του "Ελ
ληνος αντιστρατήγου εις τα πλησίον υψώματα, προτείνει την
παράδοσίν του. Αλλά τίς δεν θέλει θαυμάσει ακούων ότι,
συγκροτηθείσης συνελεύσεως των στρατηγών υπό του Βουρμον

τίου προς έρευναν των προτάσεων του εχθρού, ο τοσούτον
αγωνισθείς Λοβέρδος δια την ταχυτέραν κυρίευσιν του φρου
ρίου και την στενοχωρίαν τών εναντίων, δεν επροσκαλέσθη εις
το συμβούλιον (1)! Εις τοιαύτα άτοπα εκτραχειλίζουσι τα

πάθη τον άνθρωπον, και τοσούτον έμισείτο παρ εκείνου ο συμ
πολίτης μας.

Αποδείξας όμως τοσάκις εις τα πεδία μεγάλων και πε

ριφήμων μαχών την αξίαντου, φέρων εις το ήδη γηραλαίον
του μέτωπον και στήθος έντιμα σημεία της στρατιωτικής του
ανδρίας, και έχων αυτόπτας τοσούτους στρατηγούς και τον
(1) Σελ. 310.
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ίδιον στρατόν, πόσον συνήργησεν εις την απόκτησιν του Αλ
γειρίου, παρετήρει με όμμα περιφρονήσεως και αδιαφορίας τα
εχθρικα ταύτα κινήμαια του Βουρμοντίου, και έμενε προσε

κτικός εις την εκτέλεσιν των στρτιωτικών του καθηκόντων,
Αλλ' οι κατατρέχοντες αυτόν έμελλον να καταντήσωσιν εις
βδελυρώτερα μέσα δια να επιτύχωσι τον σκοπόν των.

Φυγόντος του Δέη από την μητρόπολιν, και καταστηθέν
των των Γάλλων κυρίων όλης σχεδόν της ηγεμονείας του
Αλγειρίου, την 5 του Ιουλίου των 1830, εμβήκεν ο Βουρ
μόντιος εις την ακρόπολιν Κασσωβαχ, όπου ο έσχατος Δέης
είχε το παλάτιόν του και τους ιδίους του θησαυρούς. Περί το
εσπέρας δε εισέβη και ο αντιστσάτηγος Λοβέρδος εις την
Ακρόπολον ταύτην με το ς'. τάγμα της μεραρχίας του. Λα
βων δε τους ιδίους του αξιωματικούς διευθύνθη εις το πα
όπου ήτον ο Στρατάρχης και οι λοιποι στρατηγοί,
αλλ' ευρε τους κοιτώνας, όλους σχεδόν κρατουμένους από τον

λάτιον

μέγαν αριθμόν των στρατηγών και αξιωματικών του Βουρ
μοντίου, από τους αξιωματικούς του μηχανικού, και από

πολλούς των άλλων ταγμάτων. Επειδή δε οι ολίγοι εναπο
μείναντες κοιτώνες ήσαν εσφραγισμένοι υπό του Στρατάρχου,
αυτός και ο στρατηγός Δαμρεμόντος εμβήκαν εις μεγάλην τινα
αίθουσαν όπου όμως δεν έμεινεν ο Λοβέρδος ειμή ολίγας ώρας.
Οι νικηταί, έκδοτοι εις την διαρπαγήν, παρεβίαζoν τόσον
τα όρια, ώστε τινές υπαξιωματικοί του Στρατάρχου ετόλμησαν
να πάρωσιν αργυρά τινα σκεύη από τους κοιτώνας του πα
λατίου. Φωραθέντες όμως οι τοιούτοι εμηνύθησαν προς τον
αντιστράτηγον Λοβέρδου, όστις θέλων να προλάβη προς εκεί
νους το όνειδος, τους υποχρέωσε να τα επιστρέψωσιν εις τας
θέσεις των, και διέταξεν αυστηράν σιωπήν προς τους ιδικούς
τουο

τους γνωρίζοντας ονομαστι τους άρπαγας.

-

Και εν γένει μεταξύ των πολλών καταχρήσεων της διαρ

παγής, ο τίμιος συμπολίτης μας διεκρίνετο δια την αυ
στηραν ευταξίαν, εις ην εκράτει τους ιδικούς του. "Οθεν και
οι ίδιοι βάρβαροι ήγεμόνες, σεβόμενοι την φανεραν τιμιότη
τά του εναπέθεσαν εις την οικίαν του Ιβραίμ -Αγα, προς

ήν διετάχθη να κατοικήση ο Λοβέρδος oμου με άλλους στρα
τηγους, όλα τα πολύτιμα των όπλα δια ασφάλειαν, και τα
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οποία έλαβον παρ αυτού ακολούθως ως τα είχον εγχει
ρίσει (1).

Μεταξύ των δεσποζόντων Οθωμανών εις την επαρχίαν

του Αλγειρίου ήτον και ο βηθείς Ιβραίμ -Αγας, όστις εζή
τησε παρά των δωρυκτητόρων Γάλλων να λάβη τα εις το
παλάτιον του Δέη ευρισκόμενα πολύτιμα του πράγματα, δια
να αναχωρήση και αυτός ως οι άλλοι. Παραδεχθέντος δε
του ζητήματος, τας 7 του Ιουλίου, τα παρέλαβεν όλα, και
παρευμεσκομένου του Δεσπρώ, τα μετεκόμισεν εις την οικίαν
του πενθερού του Χουσείν - Πασσά. Τιμών δε και εκείνος τον

χαρακτήρα του Λοβέρδου και βλέπων

πώς

μετεχείρίζει

την

οι κι αν του, εις ην εκατoικoυσεν, εχαρισε προς αυτον ουω πο
να

λύτιμα

όπλα, και, μέλλων να αναχωρήση, τον παρεκάλεσε

προστατευση τα κτηματα του εις τα οποια αφινεν επιτροπoν

τον εν Αλγειρίω πρόξενον της Νεαπόλεως Ιαννουάριον Μα
λιουόλον. Ο κόμης Λοβέρδος τον έδωκε μεν τον λόγον του:
ότι θέλει του είναι βοηθός εις ό,τι είναι δίκαιον. Μετα την

αναχώρησίν του όμως εμαρτυρήθη παρά των εν Αλγειρίω
φίλωντου ότι όλα του τα κτήματα δεν ήσαν ιδιοκτησία
του, αλλ' ανήκουσιν εις την επαρχίαν, όθεν ο Γάλλος κυβερ
νήτης του Αλγειρίου ηθέλησε να τα δημεύση. Εις τοιαύτην
περίπτωσιν βλέπων ο συμπολίτης μας ότι δεν έδύνατο να βα
στάξη τον λόγον του, ειδοποίησεν αμέσως τον ρηθέντα Πρό
ξενον περί πάντων. Ούτος δε γράφων προς τον αυτόν Αγαν
περί της δημεύσεως των υπαρχόντων του και της υπό των
ιδίων του φίλων καταδόσεως, τον λέγει περί του Λοβέρδου
ταύτα . . . . .

« Πρέπει να σε ειδοποιήσω ότι, με όλην μου την επιθυμίαν
και να βοηθήσω τας υποθέσεις σου, υπάρχουσιν ήδη αίτια τινα,
και δια τα οποία δεν δύναμαι. Το πρώτον είναι ότι ο στρα
σ τηγός Λοβέρδος, αν ήρ αξι ο λ ο γ ώ τα τος, καθ' όλην

(1) Ορα την προς τον Λοβέρδον επιστολήν του Χανδάνβεν Οσμάν Χόγ
για μηνολογουμένην τη 22 Ιουλίου, και την ομολογίαν του Προξένου της
Νεαπόλεως: ότι έλαβε παρ αυτού τα δύω κιβώτια των όπλων, ως έγραφεν
ο ρηθείς Χανδάν - Βέης (εν ταις βιογραφικ, ειδήσ, σελ 316),
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σ τη ν ε κ τ α σ ι ν του λόγου,

ην αγκάσθη, δια

w

γ) Οζ

σ μην εκ θέση ε ι ς κίνδυνο ν την τιμιοτητα του,
» ν' αποτραβίξη την υπόσχεσιν της προστασίας των κτημα
» των σου, ως μ' έγραψε χθες, και νομίζω ότι θέλει γράψει
» και προς σε τον ίδιον (1) ».

"
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-ν

Αλλ' ούτε η εκ των πραγμάτων μαρτυρούμενη τιμιοτης του

τιμωμένη υπό των βαρβάρων και ξένων αξιω
ματικών,
ούτε η αποδειχθείσα αξία του, ούτε ο "Άλ Ά
στρατιωτων και της γαλλικής δόξης ζήλος του δεν εχα ίνω
σαν των εχθρών του την κακίαν. ρι υπάλληλοι του Βορ.
μοντίου ήρχισαν να διασπείρωσι κατ' αυτού τάς πλέον αναι
δείς συκοφαντίας, και μη περιοριζόμενοι μονον εις το Αλ
γείριον τας διέδιδον, δια των φίλων των, εις τους Παρισίους,
και δια των μυστικών εφημεριδογράφων του Βουρμοντίου τας
καταχώρησαν και εις τινας εφημερίδας εχουσας εργον αρ
χαιρν το συκοφαντείν και διασύρειν.

ανδρός και

1

W

η

/

«

Ελθών δε εις Κασσωβαχ ο γνωστός, δια την φρονησιν
και αξίαν του, στρατηγός Βαλαξι και γνωρίζων ακριβώς
την γενναιοφροσυνην και τιμιοτητα του, Ελληνος αντιστρα,
τήγου ήρώτησε θαυμάζων τόν, στρατηγού Δεσπρι περι των
φημιζομένων κατα του Λοβέρδου, Ακούων δε παρεκεινου:
Ο"τι όλα ή σαν ψευδή, είπε αγανακτων και, λοιπόν
ν» το ν α κ η ρύττω σι το ι α υ τα κατα του ανθώπου

και δεν εί ν α ι έ ρ γ ο ν βδελυκ τόν! Ναι απεκρέθη ο Δεσπρέ,
αλλα τι θέλεις ν α κ ά μ η τίς; Εννοών ισως με τουτο
ότι τι δύνανται να κάμωσιν οι γνωρίζοντες την

αθωότητά

του, αφού οι τα πάντα δυνάμενοι υπουργοί θέλουν να τον
'

θυσιάσωσί.
Αλλ' εαν
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1.

ν

κηρύξωσι την α
λήθειαν και να σώσωσι τον αθώον, δεν εφοβήθη την επιρ
εσυστέλλοντο οι δύο ούτυι να

βοήν των εχθρών του ο "Ελλην Λοβέρδος, Διότι, μόλις έφ
θασαν εις τας ακοάς του τα χαμερπή μεσα, τα οποια μετε
χειρίσθηθαν κατ' αυτού οι εναντίοι του, έγραψε την Σεπτεμ
βρίου των 1830, την εξής επιστολήν προς τον Βουρμόντιον,

(1) Αυτοθι σελ. 319.
Α0
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εις την οποίαν παρατηρεί ο αναγνώστης διαλάμπουσαν την
άφοβον και καθαραν γλώσσαν της αθωότητος.
και Κύριε Στρατάρχα!
« Οι βαθμοί και τα αξιώματα αφίνονται κατά μέρος, ό
και ταν πρόκηται περί τιμιότητος. Ετόλμησαν τινές να είπω
τ, σιν: ότι τας 6 Ιουλίου εν πολεμικόν πλοίον τους-ο": τάγ
και ματος επεβίβασε, κατ' επιταγήν μου, από την Κασσωβαχ πο
και λύτιμα τινα πράγματα, και ότι εγώ έδήμευσα προς ωφέ
• λειάν μου όσα ό Αγας-Ιβραίμ είχεν εκεί προφυλάξει. Η
και συκοφαντία αύτη, ή τις έχει την πηγή ν της μεταξύ
και των συν τραπεζ ητών σας, διεδόθη, δια των ανταπο
» κριτών των, και εις τους Παρισίους, και κατεχωρήθη και
» είς τινας των εφημερίδων δια συνεργείας των μυστικών
» σας ε φ η μ ε ρ ι δ ο γράφων.
« Υμείς, Κύριε Στρατάρχα, γνωρίζετε περισσότερον παν
» τός άλλου, ότι εγώ, τας 5 του Ιουλίου, δεν εμβήκα μετά
2 του ς-": ταγματος εις την Κασσωβαχ, παρα, αφού η εξο

ο χότης σας, οι πολιάριθμοι αξιωματικοί σας, και πλήθος στρα
ο τιωτικών του πυροβολικού είχετε πιάσει τους τόπους όλους,
» και ότι εις το διάστημα των δεκαπέντε ωρών όπου εγώ
» έμεινα εκεί, δεν εμβήκα εις ουδένα των κοιτώνων του πα
» λατίου, καθότι όλοι εκρατούντο υπό των αξιωματικών σας,
» και οι μη κατοικούμενοι ήσαν εσφραγισμένοι.
«"Ολοι γνωρίζουσιν. . . . . . . . και ότι τέλος πάντων τα
» πράγματα, όπου ο Αγας είχε συναγμένα εις Κασσωβαχ,
και τας 7 Ιουλίου, επί παρουσία του Στρατηγού Δεσπρέ, και
» κατ' επιταγήν του ιδίου, μετεφέρθησαν, δια των ιδίων του

και υπηρετών, εις την οικίαν του πενθερού του Χουσείν - Πασσά.
» Αλλ' όπως και αν ήσαν τα πράγματα, ήθελα εγώ καταν
και τήσει εις τοσαύτην χαμέρπειαν να καταισχύνω τας άσπρας

» μου τρίχας, και να εντυπώσω τα στίγματα της ατιμίας
» επί του μετώπου μου του φέροντος έντιμα σημεία των πλη
» γών; Επειδή λοιπόν αι κατ' εμού διασπαρείσαι δυσφημίαι

» είναι συκοφαντίαι φανεραι, πρέπει να εκτελεσθή ή δικαιο
π σύνη κατά των συκοφαντών.
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ιι Διο ζητώ, προτού να παύση ή επί του στρατοπέδου ήγε
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και μονείασας (1), να γείνη
" wυμία
«ι έρευνα προς απόδειξιν της
ρ
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και αληθείας. Να κραχθώσι δε, ένεκα τούτου, οι Κ.
. - : στρατη
:
» γοί Δεσπρέ, Τολόσιος, Λαχίτιος, Δαμρεμόντιος οι αξιω
1

1

r

/
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» ματικοί τους": τάγματος, και εξαιρέτως οι των ευζώ
» νων οι αξιωματικοί της β": μεραρχίας, και, ως υπονοεί
" .

-

-
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» ται, εκείνοι του
Συν
Μ στρατηγού
λ
ίλ
Π Δαμρεμοντίου.
! ".
2 - Ν
ίλε αυτοίς δε
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ρ.

» και ο κυριος Μαλιουολος 11ροξενος της Νεαπολέως, και οι

» Κ. Βενζαμών, Σολάλ, Δουράνδος, Εμδάνος, κάτοικοι του
» Αλγειρίου, και ο κύριος Κώστος διερμηνεύς του στρατού.
» Ούτοι δε οι τελευταίοι δύνανται να δώσωσι πραγματικάς
» αποδείξεις περί της διαγωγής μου προς τον Ιβραίμ-Αγα,
και του οποίου κατώκησα την οικίαν της εξοχής (2) ».
ρ

Φ»

-
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Με όσην δε ελευθεροστομίαν και αφοβίαν έγραψεν, ως αθώος
και καθαρός, ο Λοβέρδος προς τον Βουρμόντιον, με τοσαύτην

υποκριτικήν και δειλήν έχθραν τον απεκρίθη εκείνος λέγων:
ότι ήκουσε μεν πως το ρηθέν πλοίον έμβασε πράγμα, όχι ό
μως δημόσιον. "Οτι και αυτός αποδοκoμάζει τας τοιαύτας
δυσφημίας ότι τον προσκαλεί να υπάγη τας τρείς ώρας, μ.
μ. εις την οικίαν του, και ότι θέλει κράξει, προς ευχαρίστησίν
του όλους τους Γάλλους αξιωματικούς τους οποίους αναφέρει
εις το γράμμα του, και άλλα, όσα είναι ίδια εχθρού φοβου
μένου την αλήθειαν και προτιμώντος τα όπλα της συκοφαν
τίας., Επειτα ομως απο τας υποσχέσεις ταύτας, την ακόλου
θρν ημεραν έφυγε δια τους Παρισίους, αφησας, ανεκτέλεστον
την ζητουμένην έρευναν. Αλλ' όσον ο κύριος ούτος επροσπά
θει ν' αφήση κεκρυμμένην την αλήθειαν, τοσούτον ο Λοβέρδος
9
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έβιάζετο να την ανακαλέση εις το φώς και να καταισχύνη

τους συκοφάντας του. "Οθεν, μόλις έφθασεν ο στρατηγός Κλο
ζέλιος ως διάδοχος του Βουρμοντίου, αμέσως έγρψε προς αυ

ΚΑΙ
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(1) Ο Βουρμόντιος, μετά την κυρίευσιν του Αλγερίου, έκραζετο να με
ταβή εις τους Παρισίους, δια να αναλαβη τα καθήκοντα της υπουργικής
του θέσεως.

(2) Αυτόθι σελ. 222 - 23,
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τον τα πάντα και εζήτησεν εκ νέου να συστηθή το ερευνη
τικόν κριτήριον. Γινομένης δι της εξετάσεως απεδείχθη με
θρίαμβον ή αθωότης του, και τον εδόθη το επαιτούμενον
αποδεικτικόν.

-

Οι εχθροί του όμως ήσαν οι εν Παρισίοις ισχύοντες υ
πουργοί, και αυτοί τον ήθελον θύμα της ζηλοτυπίας και
έχθρας των. Ο Βουρμόντιος επεριφέρετο υπό του Καρόλου
και εδεικνυέτο ως ήρως και νικητής των βαρβάρων Αλγει
ρινών. Ο Πρωθυπουργός Πολυγνάκιος είχεν απόλυτον εξου
σίαν εις την καρδίαν του Μονάρχου, και ομού με τους συ

νυπουργούς του εκυβερνούσε δεσποτικώς την Γαλλίαν. Εκ των
τοιούτων δε κατατρεχόμενος και ζηλοτυπούμενος ο ένδοξος
συμπολίτης μας τί έδύνατο να περιμένη;
« Αλλ' εαν (λέγει ο συγγραφεύς των βιογραφικών του ει
» δήσεων) ή αθωότης και η τιμιότης του Λοβέρδου
ο εθριάμβευσαν εντελώς εις το στρατόπεδον, τάχα συνέβη το
» αυτό και εν Παρισίοις; Το μίσος, και η ζηλοτυπία είχον
και προσδιορίσει το θύμα, και το φατριαστικόν πνεύμα επεφορ
» τίθη να τον καταβάλη (1) ».
Και τωόντι τας 18 του Δεκεμβρίου ο Λοβέρδος ανεκαλέ
σθη υπό του Υπουργού των πολέμων Βουρμοντίου εις Παρι
σίους, επί λόγω να αναλάβη άλλην τινα επιστασίαν. Μετα
βας όμως εύρεν εις την οικίαν του εν θέσπισμα δι ου τον

εσηκόνετο ή θέσις του και τον υπεχωρείτο το δικαίωμα του
να ζητήση την ενβιωμίσθωσιν.
α Αύτη εστάθη, ή αμοιβή (λέγει ο βηθείς συγγραφεύς), την
2 οποίαν αυτός έλαβε, των πολυμόχθών ερευνών και των ε
2 πωφελών εργασιών του, αίτινες προηγήθησαν και προη

2 τοίμασαν την εκστρατείαν του επικυνδίνου και δυσκόλου
2 πολέμου. Τοιουτοτρόπως έβραβεύθη δια το μέρος το οποίον
και αυτός έλαβεν εις την απόκτησιν μιάς αξιοσημειώτου πό
ο λεως, και της οποίας πολιορκουμένης, ο υπό τας οδηγίας
» του στρατός επολέμει πάντοτε εις τας πρώτας γραμμάς (2) ».
κωφ -λ-----------

(1) Σελ. 326.

(2) Σελ. 328.
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Δεν ήθελε βραδύνει ο αντιστράτηγος Λοβέρδος να εκβάλη
τον προσωπείον των εχθρών του ενώπιον του Μονάρχου του.
Βλέπων όμως ότι οι Υπουργοί, δια των ενοήτων κινημάτων

τους ήνοιξαν εν χάσμα εις το οποίον, μετ' ολίγας ημέρας,
έμελλον να ενταφιασθώσι και αυτοί οι ίδιοι, γενόμενοι παί
γνιον της δικαίας αγανακτήσεως όλου του γαλλικού έθνους,
και να ενταφιάσωσι, δια πάντα, όλην την βασιλικήν οι
κίαν την αφιερωθείσαν προς αυτούς, ετραβίχθη εις το κέν
τρον της οικογενείας του. Είδεν, ίσως με λύπην του, τους
εχθρούς του, μετ' ολίγον, προσπαθούντας να φύγωσιν αγνώ
9

ριστοι

από

τό και αυτών παρωξυσμένον έθνος, και

%

-ν

ν

μετά

ταύτα συρομένους εις τα δεσμά. Αλλ' ή πτώσις της Βουρβω
νικής οικίας από τον θρόνον, τοσούτον τον κατέθλιψεν,
ώστε, δυσαρεστημένος αφ' όσας είδεν αστασίας της τύχης,

αφιέρωσε τάς εισέτι ολίγας ημέρας της ζωής του

εις

την

α

νατροφήν των τέκνων του, αποφυγών πασαν ανάμιξιν εις δη
μοσιον υπουργιαν.

Βεβαρυμένος όμως από την ηλικίαν και τα οδυνηρα των
πολλών της νεότητός του πληγών αποτελέσματα, την 26 Ιου

λίου των 1837, απέθανεν εις τους Παρισίους (1), αφήσας
δύω υιούς, εξ ών ο κόμης Αλέξανδρος Λοβέρδος εξακολου
θεί το πατρικόν στάδιον έχων ήδη βαθμόν ταγματάρχου.
Πόση δε ήτoν ή υπόληψις την οποίαν απήλαυσεν ο έν
δοξος Κεφαλλήν ώς πολεμικός και πολιτικός, μεταξύ των εξευ
γενισμένων Γάλλων, μαρτυρεί η βιογραφία του, την οποίαν

κατεχώρησαν εις το γενικόν των ενδόξων ανδρών βιογραφικόν
συγγράμμα. Και βεβαιοί τον αναγνώστην εν πόνημα 404
σελίδων εκδοθέν ανωνύμως το 1832 εν Παρισίοις, εις ο απο
δεικνύονται, δι επισήμων εγγράφων, τα προτερήματα και οι
προβιβασμοί του ανδρός, και στηλιτεύεται η κακία των διοκ
των του, ενώ έζούσαν τα πρόσωπα μεθ’ ών έζησεν εις τα παι
δία της μάχης, και υπήρχον οι γνωρίζοντες ακριβώς την
αλήθειαν των λεγομένων.

(1) Ορα βιογραφ. γεν, εν τω συμπληρώματι εις το άρθρον Λοβέρδος,
σελ. 178.

β30

Μακράν από του να θεωρήσω τον συμπολίτην μου αμέτο
χον από τας ατελείας της ανθρωπίνης φύσεως, ομολογώ ότι,
μεταξύ των προτερημάτων του, εκυριεύετο πολλάκις από α
κράτητον θυμόν, και εφαίνετο χαρακτήρος υψηλοφρόνου και
υπαρηφάνου. Γνωρίζων όμως τα ίδια του ελαττώματα, ως
ανήρ οξύνους και πεπαιδευμένος τα εμετρίαζε πολλάκις δια
της δυνάμεως του λογικού και της φρονήσεως (1).

(1) Τας προς έκθεσιν της βιογραφίας ταύτης ειδήσεις τας χρεωστώ εις
την καλοκαγαθίαν της ευγενεστατης Κυρίας Βαρονέσσης Μουλαντζάνης συγ.
γενούς αγαπητής του ενδόξου αντιστρατάρχου Λοβέρδου, και προς τον
Κόμητα Αλέξανδρον Λοβέρδον υιόν του τρυφερον και ζηλωτήν δια την πα
τρικήν δόξαν.
-

Τέλος των βιογραφιών των ενδόξων
Κεφαλλήνων,
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ΙΙ ΑΡΑΡΤΗΜΑ
Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Δ Ι Ο ΡΘΩ Σ Ε Ι Σ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΙΑΔΑΣ,

Ο πολυμαθής ούτος ανήρ εγεννήθη εις Αργοστόλιον της
Κεφαλληνίας περί τα 1740. Διδαχθείς εις την πατρίδα την
ελληνικήν και λατινικήν γλώσσαν, και συνάπτων την φυσι
κήν του αγχίνοιαν με θερμόν έρωτα προς την παιδείαν, με

τέβη, νεανίας έτι ών, εις Μόσχαν προς τον εκεί μεγαλόπλου
τον συγγενή του Ιατροδιδάσκαλον Γεώργιον Σκιαδάν, δια
να βοηθηθή παρ αυτού εις την εξακολούθησιν της σπουδής
του, μη δυναμένης της οικογενείας του να τον εκπέμψη εις
τα της Ιταλίας καταστήματα. Επιτυχων δε παρά του ρη
θέντος εξαδέλφου του την αναγκαίαν χρηματικήν βοήθειαν
επήγεν εις το του Αμσταρδάμου πανεπιστήμιον, όπου αφιε

ρωθείς πρώτον εις την Φιλοσοφίαν και Φιλολογίαν, και προο
δεύσας μεγάλως εις ταυτας, αφιερωσεν εαυτον εν τέλει, ξί ς
την ιπποκρατικήν επιστήμην, μαθητεύων εις τον περίφημον
Βοεράβιον.
-

Φθάσας δε εις το τέρμα του αγώνος του και λαβών τον
της Ιατρικής στέφανον ανέγνωσε, και εξέδωκεν ακολούθως
εις φώς, ακαδημαϊκήν τινα διατριβήν λατινιστί, επιγεγραμ
μένην « de summo bono και ο εστί περί του υπερτα του
αγαθού, περί ης ο πεπαιδευμένος συμπατριώτης μας και φί
λος Ιππότης Σ. Δεστούνης με ωμίλησε μετά πολλής πληρο
φορίας. "Ων όμως ο νέος Σκιαδάς, εραστής μάλλον της μα
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θήσεως, παρά της υλικής ωφελείας, την οποίαν ήθελεν απο

λαύσει μετελθών αμέσως τον ιατρόν, και ανυψωθείς, δια
της προόδου των γνώσεών του, ως εις υψηλήν σκοπιαν, από
την οποίαν έβλεπε το απεριόριστον στάδιον της παιδείας,
εθέλγετο υπό της ιδανικής καλλονής των αντικεμένων, και
επεθύμει να προχωρήση περισσότερον. Η ιδέα ότι ο άνθρω
πος θέλει εμπιστεύεται προς αυτόν ως ιατρόν, το πολυτιμό
τερoν αφ' όσα έχει, τουτέστι την ιδίαν του ύπαρξιν, τον ε

καμνε να νομίζη ότι έχει ανάγκην να συνάψη την επιστήμην
της Ιατρικής με πλέον εκτεταμένας γνώσεις του ανθρώπου και
των νόμων της φύσεως,

Συγκατανεύσαντος δε και του εξαδέλφου του, έμεινεν ακό
μη, μετά την παραλαβήν του διπλώματος, σπουδάζωντας
φυσικομαθηματικας επιστήμας βαθύτερον. Προοδεύσας εις
την Αστρονομίαν, και διατρέξας όλους τους φυσιολογικούς
κλάδους, επανέστρεψε, μετά τητ ακριβή έρευναν του φυσικού
Κόσμου, εις την σπουδήν του ανθρώπου και του Υπερτάτου
Ο'ντος, δια να γνωρίση τας πολιτικας και κοινωνικάς σχέ
σεις εκείνου, και να εξετάση τα προσόντα και τας απείρους
τελειότητας του πανσόφου Δημιουργού τόσων εξαισίων πραγ
μάτων.

Καταγινόμενος λοιπόν εις την πολιτικήν και νομικήν,
διερχόμενος τας με ταύτας συνδεδεμένας γνώσεις, και εμβα

θύνας εις πάντα, αφιερώθη, εν τέλει, εις την θεολογικήν με
λέτην. Μή ευχαριστούμενος δε εις μόνα τα πανεπιστήμια της

Ολλανδίας, μετέβη, προς μεγαλητέραν αύξησιν των γνώσεων
του, εις τους Παρισίους. Είναι δε εύκολον να συμπεράνη τις

πόσον ταχεία και μεγάλα είναι αι πρόοδοι, και πόσον πο
λυπληθείς οι καρποί της σπουδής εις άνδρα πολυμαθή και
αγχίνουν, όστις έχων τα μέσα αφιερούται πάλιν με όλον τον
πόθον εις απόκτησιν νέων γνώσεων.

Τελευταίον, έπειτα από δέκα χρόνων σπουδήν, εις ήν, δια
να μεταχειρισθώ την έκφρασιν του κυρίου Δεστούνη, περιήλ
θεν όλον τον κύκλο ν των ανθρωπίνων γνώσεων,
επέστρεψεν ο πολυμαθής συμπολίτης μας Σκιαδάδ εις Μόσχαν,
όπου μετερχόμενος τον Ιατρόν δεν έβράδυνε να φημισθή
μεγάλως.

-
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Εντεύθεν δε κινουμένη ή Κυβέρνησις τον ετίμησε με το
επάγγελμα του Καθηγητού εις το εν Μόσχα πανεπιστήμιον,

όπου ευρων ο Μιχαήλ στάδιον ικανόν να μεταχειρισθή την
ιδίαν του πολυμάθειαν, και ωθούμενος από ζήλον της ταχυ
τέρας διαδόσεως των φώτων εις έθνος ομόθρησκον και έχον
ανάγκην εκπαιδεύσεως, παρέδιδε λατινιστί, ου μόνον μαθή
ματα Ιατρικής, αλλά, κατ' αίτησιν της Κυβερνήσεως, εδί
δασκε και το φυσικόν και εθνικόν δίκαιον. Τοσαύτη δε
ήτον ή αναφαινομένη αξία του ανδρός εις την καθέδραν
της διδασκαλίας, διά το άφθονον και το βάσιμον των ιδεών
του, ώστε, (κατα τον αγαθόν μας Δεστούνην) ο Μιχαήλ
Σκιαδάς ετίμα αληθώς και την πατρίδα, και το όλον έθνος
του, ενώπιον των σοφών Ευρωπαίων, οι τινες έκόσμουν τότε
το ρωσσικόν πανεπιστήμιον. Η φήμη λοιπόν του Κεφαλλή
νος επιστήμονος ηύξανεν ημέραν παρ ημέραν οι μαθηταί
και Καθηγηται του καταστήματος ώμίλουν περί του ανδρός
μετα σεβασμού και υπολήψεως, ή δε Κυβέρνησις βραβεύουσα
την πραγματικήν αξίαν του, τον εκόσμησε με το ιπποτικόν
παράσημον του αγίου Βλαδημύρου, και τον ύψωσεν εις τον
βαθμόν του Κολλεγιακού συμβούλου (Conseiller de Collége).
"Ων δε, ως αληθής πεπαιδευμένος, ο ένδοξος ούτος συμ
πολίτης μας, εις τον μέγιστον βαθμόν φιλόθεος, και δυνά
μενος να εκτιμήση αξίως το μεγαλείον της θρησκείας και
την

επιρροήν αυτής εις

την

ανθρωπίνην καρδίαν, προσδιώ

ρισεν ήμέρας τινας της μηνός εις παράδοσιν της φυσικής

θεολογίας. Η αληθής γνώσις και η πληροφορία της καρδίας
είναι η ψυχή των λόγων, και εξ αυτών εκπηγάζει η μυστη
ριώδης εκείνη δύναμις, ήτις ενεργεί δραστηρίως εις τον νούν.
και τον σύρει εις την κατάπεισιν. Ομιλών λοιπόν ο πολυ
μαθής Σκιαδάς εις τα θεολογογικά του ταύτα μαθήματα με
πλήρη πεποίθησιν της ψυχής του, και αποδεικνύων την ύπαρ
ξιν του Υπερτάτου "Οντος με επιχειρήματα εκ της Αστρο
νομίας, επροξένει τοσαύτην εντύπωσιν εις τους μαθητας και
ακροατάς του, ώστε εξήρχοντο, μετά την παράδοσιν, θαυμά
ζοντες και εγκωμιάζοντες τον άνδρα.
"Οσον ή ημιμάθεια, ή και αυτό το περιωρισμένον και μο
νοειδές της μαθήσεως, κατασταίνουσιν, εκείνη μεν αυθάδεις
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καταφρονητας των ιερωτέρων αληθειών, τούτο δε αδιαφόρους
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και πολλάκις νομίζοντας ως μηδεν τα παρ αυτών αγνούμε
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να, τοσούτον ή βάσιμος και εκτεταμένη παιδεία εμπνέει εις
τον ανθρώπινον νούν σέβας βαθύτατον εις τα θεία και ύψω
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σίν τινα μυστικήν, δι ής ο άνθρωπος απεκδυόμενος, ούτως
ειπείν, το υλικόν και κτηνώδες του, αποβαίνει μάλλον πνευ

ματικός.
"Εντεύθεν και ο σοφός Κεφαλλήνιος Σκιαδάς ανυψούμε
νος, δια της ακριβούς θεωρίας των αστρονομικών γνώσεων
και της βαθείας μελέτης των σταθερών και θαυμασίων νό
μων της φύσεως, εις την πάνσοφον εκείνην αιτίαν, ήτις πα
ρήξε παντοδυνάμως όντα τόσον εξαισίου μεγέθους και καλ
λονής, και τα συνέδεσε με αμετάβλητον αρμονίαν και κοι
νωφελή σκοπιμότητα, ησθάνετο το χρέος της υποκλίσεως και,
του σεβασμού, το οποίον έχει ο άνθρωπος προς τον Θεόν,
καθ' όλην την έκτασίν του. Δια τούτο, όχι μόνον αυτός ή
τον εις άκρον θεοσεβής, αλλ' επροσπάθει να διαδώση
προς
τ
- και
,
τους άλλους τα ίδια του αισθήματα. "Εβλεπεν, ο φιλόθρησκος
ούτος ανήρ, εις τα μυστήρια της χριστιανικής θρησκείας
τον Θεόν ανεγείροντα την εικόνα του τον άνθρωπον από τας
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ελεεινάς του πτώσεις, και ενεργούνται, δι υλικών μέσων, την

ηθικήν του παλιγγενεσίαν. "Οθεν, εκτελών τα θρησκευτικά του
καθήκοντα ο ενάρετος Μιχαήλ, επλησίαζεν εις το θείον με
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τα τοσαύτης κατανοίξεως και φόβου, ωστε, κατα την μαρτυ
ρίαν του γνωρίσαντος αυτον ιππότου Δεστούνη, οσάκις επή

γενεν εις τον θείον Ναόν δια να μεθέξη των αχράντων μυ
στηρίων, ποτέ δεν προσήρχετο εις την θείαν κοινωνίαν χω
ρίς δάκρυα.
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Η βαθεία κατάληψις των φυσικών όντων, η σταθερά πα
ραδοχή των αρχών, κατά τας οποίας εξηγούναι λογικώτατα,
9
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δια των υπερφυσικών πηγών και των θεοδιδάκτων γραφών,
τα μεγάλα της φύσεως φαινόμενα, ο φόβος του Θεού, και η
υψηλή της ανθρωπότητος όψις, ότι μετέχει μερίδος τινός
θείας και παρουσιάζει εις μικρόν την εικόνα του Πλάστου
της, γεννούσιν εις την ψυχήν μας γαληνιαίαν τινα κατάστα
σινο χαραν διαλάμπουσαν εις την όψιν, αγάπην προς τους
όμοίους μας, και συμπάθειαν εις τας δυστυχίας των.
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Ταύτα πάντα δε συνενούμενα με τον φύσει, γλυκόν και
ήμερον χαρακτήρα του Σκιαδά, τον έκαμνον να φαίνεται
πάντοτε άνθρωπος ψυχής πραοτάτης και ιλαράς. Διεκρίνετο
δια την ενεργητικήν του αγάπην προς τους πτωχούς, δια

την αφιέρωσιν της καρδίας του

και

ευεργετικήν διάθεσιν προς

τους συγγενείς και ομογενείς του, και εξαιρέτως δια το ά

κακον του ήθους. « Ο σεβάσιος Σκ ι α δάς, (με είπεν ο
ο πεπαιδευμένος Δεστούνης) όσον ή τον ένδοξος δια την
και πολυμ ά θ ε ι ά ν του, το σου τον ή τον πλήρης αθωό
» τη το ς κ α ι α κ ακίας ν η π ι ώ δους ε ι ς τα του Κό
» σ μ ου ".

ο πολυμαθής Μιχαήλ κατεγίνετο, ως φιλόθεος, πολλούς
χρόνους εις συγγαφήν ενός επωφελεστάτου πονήματος τείνον
τος εις το να στηρίξη τους ανθρώπους εις την θεοσέβειαν

και αρετήν. Διο και το επέγραψε και θεανθρωπογνωσία ν ».
Το συνέγραψε δε, κατά τον ιδόντα αυτό Δεστούνην, λατι

νιστί. Εκ της επιγραφής του βιβλίου και των πληροφο

ριών τάς οποίας έχομεν περί

συγγραφέως,

το πόνημα
τούτο ήθελεν είσθαι λαμπρόν μνημείον της εκτεταμένης παι
τού

δείας του ενδόξου Κεφαλλήνος, και αληθής θησαυρός θείων
και ανθρωπίνων γνώσεων. Κατα δυστυχίαν όμως, μετά τον

θάνατόν του, συμβάντα περί τα 1802, εκλέφθη χειρόγραφον,
και μέχρι του νυν αγνοείται η τύχη του.
Εκτός των πολλών επιστημών ο σοφός Σκιαδάς εγνώριζε
καλώς την παλαιάν ελληνικήν γλώσσαν, την λατινικήν, ιτα

λικήν, και γαλλικήν. "Ηξευρε μετρίως την ρωσσικήν, την
ώμίλει όμως ορθώς, και μετεχειρίζετο πολλήν καλλιέπειαν ο
μιλών την νέαν της Ελλάδος γλώσσαν. Αποθανών δε εν

Μόσχα αφήκεν ένα υιόν και τρεις θυγατέρας με αρκετήν
κατάστασιν (1).

(1) Σημ. Δεν δύναμαι να τελειώσω την βιογραφίαν του ενδόξου Σκια,
δά, χωρίς να ομολογήσω εμαυτον υπόχρεου προς τον ιππότην κύριον

Δεστούνην, εις την καλοκαγαθίον και φιλοπατρισμόν του οποίου χρεωστώ
τας, περί τούτου και περί άλλων συμπολιτών μας, ειδήσεις,
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΝΙΑΤΟΡΟΣ.

Ο φιλολόγος ούτος, γνωστός εις πολλούς, κατά την επο
χήν του, ενδόξους άνδρας της Ιταλίας, και του οποίου το
όνομα αναφέρεται εισέτι εις την ημετέραν πατρίδα μετα σε
βασμού, δια τα νοητικά και ηθικά του προτερήματα, εγεν
νήθη εις Αργοστόλιον της Κεφαλληνίας το 1771, υπό του
δικηγόρου Βασιλείου Πινιατόρου και Αγγελικής Κατελάνω,

ήτις ήτον ο τελευταίος βλαστός της εν τη νήσω μας υπαρχού
/

9

'

σης ταυτης οικογενειας.

Λαβων εις την πατρίδα ο ευφυής Μαρίνος την πρώτην α
νατροφήν υπό τινος Δομενικανού φράτορος, και διδαχθείς παρ
εκείνου την ιταλικήν και λατινικήν γλώσσαν και άλλα στοι
χειώδη μαθήματα, εφαίνετο παιδιόθεν νέος ψυχής ευαισθήτου
εις το ωραίον, νοος ευκινήτου, και προικισμένος με δύναμιν
κρίσεως μεγάλην.
Μείνας ορφανός, εις πολλά τρυφεραν ηλικίαν, από τον πα
τέρα, ήτον υπό την οδηγίαν της Μητρός, ήτις, ως φιλόστορ
γος και ενάρετος, αφίερωσε τον εαυτόν της εις την καλήν

οικονομίαν του οίκου της και την ανατροφήν των

τέκνων.

Οθεν, ενώ ο Μαρίνος είχεν ακόμη δεκαεννέα έτη, εστάλη
παρ αυτής εις εν από τα περιφημότερα της Βενετίας εκπαι
δευτικά καθιδρύματα, τα οποία διευθύνοντο από άνδρας σο
φούς. Ενταύθα δε διδαχθείς την Φιλοσοφίαν και άλλας εισα
γωγικας γνώσεις, εδείκνυεν έξοχον κλίσιν εις την σπουδήν των
ωραίων γραμμάτων. Μεταβας όμως, κατά το 1792, εις το
παταυίνον πανεπιστήμιον, προσδιωρίσθη, κατά τον τότε τύπον
της εκπαιδεύσεως των επτανησίων, να καταστήση πρώτιστον

της σπουδής του αντικείμενον την νομικήν επιστήμην, εις ην
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και ο πατήρ του είχε διαπρέψει εν Κεφαλληνία. Ευπειθής εις
τας θελήσεις των γεννητόρων εξηκολούθησε με σημαντικας
προόδους τους κλάδους του δικαίου, προσκεκλημένος όμως α
πό την φύσιν εις τας φιλολογικάς ιδέας, δεν τας εγκατέλειπε
και σπουδαστης ών της νομικής, αδιαφορών περί των ωφελειών
του δικηγορικού επαγγέλματος.

Η φυσική κλίσις εις οποιονδήποτε είδος ιδεών, η ευαισθη

σία

εις

την χαρακτηρίζουσαν,

αύτας

καλλονήν,

και η ετοι

μότης του νοός εις την ακρίβειαν της αντιλήψεως αυτών,

ομοιάζουσι τας γονίμους δυνάμεις της ευφόρου γής, αίτινες
την αναδεικνύουσιν εντός ολίγου ανθοστόλιστον και καρπο

φόρον, αφού έμπειρος γεωργός

τας

ανακαλέσει

εις

ενέργειαν

και εισάξει εντός των κόλπων της τα ανάλογα σπέρματα.
Πλουτισμένος λοιπόν, ο Μαρίνος με οποία, προείρηται, προ
τερήματα, έφωδιασμένος με επιστημονικός γνώσεις και έ

χων οδηγούς τοιούτους, οποίοι ήσαν οι τότε του Παταυίου
Καθηγηται, προώδευσε τοσούτον εις τας φιλολογικάς γνώ
σεις, ώστε, μαθητεύων ακόμη, ήρχισε να εκδίδη δοκίμια της
ικανότητός του.

"Ο πρώτος φιλολογικός του καρπός ήσαν ύμνοι τινές ανα
κρεόντειοι, γνωριζόμενοι υπό τον τίτλον « Scherzi giovanili »
και αναφερόμενοι επαινετικώς εις την πολιτικήν εφημερίδα
της Βενετίας των 1792. "Ετερον πονημάτιον επιγεγεγραμμένον
κι Μadrigali ed epigrami » καταχωρηθεν εις την εν Βενετία
εκδιδομένην συλλογήν των εκλεκτών συγγαμμάτων.
"Ων δε θαυμαστής του Γολδόνη εξέδωκε, το ίδιον έτος, εγ
κώμιον αυτού, εις το οποίον κριτικός τις Ιταλός κάμνει την
εξής ανάλυσιν.

» Εις το εγκώμιον τούτο τα αισθήματα είναι ευγενή, αι
και κρίσεις ορθαι, αι μέμψεις μέτριαι, αλλά με βαθύνοιαν οι
» έπαινοι θερμοί, αλλά χωρίς υπερβολήν.
» Επαινεί μεγάλως ο Πινιατόρος την μετριοφροσύνην του
καλού Γολδόνη, και παρατηρεί ορθώς, ότι είναι σπανία καύ
χησις το να είναι τις μέγας ανήρ, αλλ' ακόμη πολύ σπανιω
τέρα, το να είναι ενταυτώ και να μην νομίζη εαυτόν τοιού

τον. Επαινεί το τίμιον της ψυχής του και αναφέρει το ρη
τον του Μονταίγνου (Μontaigne). "Ο τι μ ό ν ο ς ο αγαθός
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άνθρωπος ήξεύρει να ζωγραφίση αξί ως την αρε
τήν. Εγγίζων τους σκληρούς πολέμους τους οποίους ο Κά
ρολος υπέφερεν από τινας συμπολίτας του, εκφράζεται με τού
τους τους ωραίους λόγους « Ο μέγας άνθρωπος δεν
καταβιβάζει την αξία ν του εις χαμερπείς εκ δι

κήσεις, αποστρέφεται, τους αγενείς σατυρισμούς,
και σπρό χνει τα πετάσματα του τόσον υψηλά, ώ
στε να μην φθά νε ται, από οποίον τον κατατρέχει και.

Οταν όμως η πατρίς εγκατέλειψε τον Γολδόνην στερημένον
του άρτου, και τον ηνάγκασε να ζητήση εις γην ξένην oίκη
μα και τάφον, τότε (λέγει ο Πινιατόρος) αυτός μετέβη μεν
εις την αυλήν της Γαλλίας ως διδάσκαλος ιταλικών μαθη
μάτων εις τας Πριγγιπέσας, αλλ' ή τ ο υ εις την αυλή ν
χωρίς να είναι αυλοκόλαξ. Δια τούτο, παραλλαχθέν
των των πραγμάτων, μία από τας πρώτας πράξεις της συν
ταγματικής συνελεύσεως ήτον το να επικυρώση προς τον Γολ
δόνην την ενβιωμισθίαν δώδεκα χιλιάδων λίτρων βενετικών,
την προσδιωρισθείσαν από τον Βασιλέα Αλοίσιον. Προς δε
τον λέγοντα ότι είναι μικρά ή αμοιβήτου απεκρίνετο ο α
γαθός γέρων: και τι έκαμ α δ ι α να είμαι άξιος με
γαλη τέρας; Δεν ήξεύρω δε (επιφέρει ο Μαρίνος) πόθεν να

εκπηγάζη προς αυτόν μεγαλητέρα τιμή, αν εκ των μετριο
φρόνων αισθημάτων του, ή από το αξιοπρεπές εκείνο όμοιό
μορφον της ψυχής, το οποίον τον κατέστησεν άξιον της εν

βιωμισθίας όπου τον προσδιώρισεν ένας βασιλεύς, και επεκυ
ρώθη και από τους ιδίους εχθρούς του βασιλέως.
» Και εις αυτάς τας δουλικας συνηθείας εις τας οποίας ή
σαν, εν Βενετία καταδικασμένοι, ή μάλλον ειπείν, κατεδίκα

ζον εαυτούς, οι δυστυχείς συγγραφείς, ο καλός Γολδόνης ε
δυνήθη πολλάκις να παραστήση με θάρρος την ελευθερίαν
του δια το οποίον επαινών αυτόν αξίως ο εγκωμιαστής του

λέγει: «Δεν ήξεύρω διατι τινές τον κατηγορούσιν ως καθυ
και βρίσαντα την ευγένειαν, επειδή ετόλμησε να παραστήση
" και το γελοίον των μεγάλων. Ο φρόνιμος συγγραφεύς και
και τείνων εις την διόρθωσιν των ηθών πρέπει ν' αφαιρέση το
και προσωπείον του ελαττώματος, όπου αυτό εμφωλεύει. Και

και όταν μάλιστα ευρίσκη αυτό εις τας υψηλάς τάξεις, πρέπει

630

τ, να το κακομεταχειρισθή, και να το καταφρονήση πικρότε
σ ρον, δια να μη λαμβάνωσιν αι κατώτεραι φθοροποιόν πα

η ράδειγμα, και αι όμοιαι να μην νομίζωσιν ότι, δια το
ύψος του βαθμού των, είναι ελεύθεροι να κάμνωσιν εκείνος

τ, όπου εις τον λαόν θεωρείται άξιον μέμψεως και ποινής ».
» Παρατηρεί επιτηδείως ο Πινιατόρος εις τον Γολδόνην την
τέχνην του να εκθέτη υπό την όψιν τας λεπτοτέρας πανουρ
γίας των παθών, και εκείνα τα ελαττώματα τα οποία αμαυ

ρόνουσιν, ολίγον κατ' ολίγον, την ιδίαν αρετήν, και ενταυτό
την τέχνην του να ξεσκεπάζη εκείνο το γελοίον, το οποίον
υποκρύπτεται μεταξύ των διπλωμάτων οποιουδίποτε χαρα
κτήρος γελοίου λεπτον αγνωούμενου από τους αρχαίους, και

τελευταίον, την τέχνην του να παρρησιάζη εις την κωμωδίαν
την διαμάχη ν μεταξύ του λογικού και της καρ
δ ι α ς.

σ Το κωμικόν πνεύμα του Γολδόνη κρίνεται παρά του Πι
νιατόρου με σπανίαν βαθύνοιαν και ορθότητα, και ένας υιός
εκείνου του έθνους, προς το οποίον χρεωστούμεν το υψηλότε
ρον παράδειγμα της ποιητικής και πολιτικής κωμωδίας, ή
τον άξιος να δώση, περί του μεγαλητέρου κωμικού της Ι
ταλίας, την τελειοτέραν κρίσιν όπου ανεφάνη εις την Ιτα
λίαν , μέχρι της σήμερον. Δια να μην παρεκτανθώμεν
αναφέροντες όλα τα μέρη τα περιέχοντα παρατηρήσεις αγ

χινουστάτας και αληθείας όχι, κοινάς,

θέλομεν φέρει μό

νον την σύγκρισιν αυτού μεταξύ της κωμωδίας του Γολδόνη
και εκείνης του Μολιέρου σύγκρισιν, την οποίαν (εξαιρουμέ
νης της αμελείας του ύφους) ουδείς των ενδόξων κριτικών
δεν ήθελε δυσκολευθή να την οικειοποιήται.

« Εύρηκαν (λέγει) και οι δύο παραμορφωμένην την αλη
και θή κωμωδίαν, και την τραγωδίαν ακμάζουσαν, και έλα
και βον, τρόπον τινά, ως οδηγούς δύο αθανάτους τραγικούς.
Αι πρώται προσπάθεια και των δύο ήσαν το να κάμωσιν
και αρχήν από μίαν τραγωδίαν, αλλ' ανεφάνησαν συγγραφείς
και δειλοί και κατά το τότε επικρατούν πνεύμα εκτός ότι ο

Μολιέρος εσήκωσεν υψηλότερον το πέτασμά του, διότι ευρί
σκετο μεταξύ μεγάλων ανδρών, οίτινες τον καθωδήγουν
και δια της συμβουλής και του παραδείγματος. Και ο είς και
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ο άλλος υπήρξαν οι πρώτοι εις τας πατρίδας των, οίτινες
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ήπλωσαν τολμηρώς την χείρα, δια να εκβάλωσι το κάλυμ
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μα των ατομικών ελαττωμάτων του έθνους των....... Νέα

92

ελαττώματα ξεσκεπάζονται τεχνικώς, και ανακαλύπτονται,
κατά πρώτον, από τούτους τους δύο μεγάλους άνδρας, οι
θ
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τινες καταδιώκουσι το ελάττωμα έως εις τας εσχάτας πα

ρεκτροπάς του, και μέχρι της στιγμής εις την οποίαν αυτό
αρχίζει να χάνεται εις τας ατελείας του είδους. Είναι
άξιος παντός επαίνου ο συγγραφεύς του Μισανθρωπου,
δια την εφεύρεσιν τών χαρακτήρων και την επιτηδειότητα
της τοποθετήσεως. Αλλά τις θέλει αρνηθή προς τον Γολδό
νην, ως προς ταύτα, τον περισσότερον πλουτισμόν και την
πλειοτέραν πoικoλίαν; Οι χρωματισμοί, τους οποίους ο
πρώτος μεταχειρίζεται, είναι τωόντι θερμοί και παραστα
τικοί, και οι διάλογοι ζωηροί και πνευματώδεις. Πλην
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και εκείνους του δευτέρου, εκτός της επιτηδειότητος και της
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ζωηρότητος αυτών, τους αισθάνεται τις να τρέχουν με μίαν
φυσικότητα και με εν είδος ευαρέστου κλίσεως τοιαύτης,
ώστε δεν φαίνεται ποτέ ο ποιητής. Είναι οξείαι αι ερωτή
σεις, και λεπταί αι αποκρίσεις εις τον Γάλλον Μολιέρον.
{

3)

Μ

"

και

Μ

9

φ

/

/

Αλλ' εις τον Ιταλόν, πίπτουν, δια να ειπω ούτως, αφ' εαυ
του των, και, δια μιάς εντέχνου παραμελήσεως, ζωγραφί
ζουν με περισσοτέραν ενέργειαν την πεπαλαιωμένην συνή
θειαν του ενεργείν ενός τοιούτου προσώπου. Εις εκείνον εί
ναι αγκικτικά τα σατυρικά άλατα και περιπαίγματα, εις
ν
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λιέρον τα αξιώματα και τα γνωμικά αναλάμπουσιν ως
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αστραπαίο εις τον Γολδόνην διαδίδουσι φώς ολιγώτερον
οξύ, αλλά γλυκύτερον, συχνότερον, και πλέον φυσικόν. Εί
ναι μέγας ο Κωμικός της Γαλλίας, δια την αλήθειαν και
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την έκτασιν του σχεδίου, και δια το ευφυές και την οικο
νομίαν των επεισοδίων, δεν είναι όμως ολιγώτερον μέγας
και ο Κωμικός της Ιταλίας, δια την μαγευτικήν δύναμιν
του χρωματισμού, και δια την αφθονίαν και ποικιλίαν
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και ναται την χαμέρπειαν και το χυδαίον, και ο Γολδόνης
» απομακρύνεται, με όλας του τας δυνάμεις, από το βεβιασ

•, μένον και το ανομοιάληθες. "Αν εις τον πρώτον διαλάμπει
• μία μεγάλη προσεκτικότης εις την διάταξιν των συμβάν
ο των και εις το να τα φέρη εις τον κόμβον (nodo), εις
•» τον δεύτερον αναφαίνεται μία σπανία επιτηδειότης εις την
ο λύσιν του. "Ανθη πολιτισμού, κανονικότης, και διδασκαλική

και λεπτότης είναι τα ιδιάζοντα προτερήματα του Γάλλου, και
και μία πρωτότυπος ευκολία, μία θαυμασία ποικιλότης, και
» μία έτοιμος και ελευθέρα ζωηρότης θεωρούνται εις τον Ι
» ταλόν. Επαινείται δικαίως εις τον Μολιέρον ή καθαρότης
και της γλώσσης, ήτις στολίζει τους τελευταίους του μύθους, αλ
» λ' αυτός είχε τον Δεσπρώ (Despreaux) και Ρακίναν ως
» κριτας και διορθωτάς. Ο Γολδόνης δε, αν δεν είναι επί
ο σης αξιότιμος, αλλά μη έχων και τοιαύτας ελλείψεις, οποίας
ο νομίζουσιν οι παράξενοι, είναι θαυμάσιος ως προς την
ο χρήσιν της πατρίας διαλέκτου, ήτις είναι τρυφερά, πνευμα
•, τώδης, γλυκεία, και ώς, αρμοδίως επικρίνων αυτήν ένας
ο ειδήμων της ιωνικής διαλέκτου, είπεν: ότι τιμωρούσιν εαυ
και τους οι μη θέλοντες να την νοστιμευθώσιν. Ούτε πρέπει
» ν' αποσιωπηθή ότι εις τον θυμώδη του τον ευεργετι
τ, κον, και εις τον πομπώδη φιλάργυρον, μετεχειρίσθη
• μίαν γλώσσαν ξένην δι αυτόν, με τρόπον τοιούτον, ώστε
» ολίγοι ομογενείς την μεταχειρίζονται τοιουτοτρόπως, και
ο ικανήν να κινήση εις πολλούς τον θαυμασμόν. Η τέχνη
» δε του να ανευρίσκωσι το κεκρυμμένον μεταξύ των διπλω

ο μάτων οποιουδήποτε χαρακτήρος, και να το παρρησιάζωσι
και με τρόπον ικανόν να σταματά τον θεατήν, είναι κοινή και
ο εις τους δύο. . . . . . . . . . . . . .. Εις τον Γολδόνην βέβαια η
ο ηθικότης και η ενάργεια της αρετής απαντάται εις κάθε
ο βήμα, το ωφέλιμον ακολουθεί σταθερώς, και αναμιγνυόμενον
» επενδύεται με ισχυρύτατα θέλγητρα της ηδονής. Ενώ εις
σ, τον Μολιέρον είναι πολλάκις αμφίβολον, και συγχέονται,
σ, ούτως ειπείν, οι έπαινοι της αρετής με άσεμνα τινα υπο
ο μειδιάσματα κατα της αυστηρότητος και σκληραγωγίας
2» της. . . . . . . . . . . . Εαν εκ τούτου εξάγεται ότι ο Γολδόνης

» είναι κατώτερος, κατά τινα τρόπον, του μεγάλου Μολιέρου,
Α1
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και ημείς το αγνωούμεν, είναι όμως βέβαιον ότι αυτός μόνος
και κατέχει εν Ιταλία τον τόπον του, και είναι ολονένα μονα
» δικός, κατά τον αιώνα τούτον, και μοναδικός εις την ε

και ξευγενισμένην Ευρώπην. Αυτός εκινήθη από τινα μυστικήν
» δύναμιν εις την αναμόρφωσιν του θεάτρου του έθνους του,
τ, και εξετέλεσε την γενναίαν του επιχείρησιν, δια της πρωτο
ο τυπίας και του πλουτισμού του νοός του, διαδώσας εις όλον

και τον Κόσμον το όνομά του με εκείνο της Ιταλίας ".
Η φαινομένη αξία του νέου Πινιατόρου και εις αυτά τα
πρώτα του δοκίμια, το ζωηρόν ενταυτό και ευγενές του χα

ρακτήρος του, και εν γένει, τα πνευματικά και ηθικά του
χαρίσματα, τον κατέστησαν πολυσέβαστον εις τους ενδόξους
άνδρας της Ιταλίας, και διέδωσαν εις πολλά μέρη την φή

μην της φιλολογικής εμπειρίας του. Ο Καισαρώτης, ο Δε
νίνας, ο αββάς Ρούβης (Rubi), οι καθηγηται Χαρβούρης
και Δαλλαδέτσιμας, ο Σρατηγός Λοβέρδος, ο πεπαιδευμένος
γέρων Πετριτσόπουλος και άλλοι πολλοί, ετίμουν μεγάλως τον
ευφυή τούτον συμπολίτην μας, και διετήρησαν με αυτόν στα
θεραν αλληλογραφίαν.
Η ακαδημία της Φεραρίας, ή των αρκαδικών της Ρω
μης, και η τής Κερκύρας, τον ανεκήρυξαν μέλος των.
Δεν απήλαυσε δε ολιγωτέραν υπόληψιν ο πεπαιδευμένος
Μαρίνος επιστρέψας εις Κεφαλληνίαν, τόσον εκ μέρους των
ενδόξων υποκειμένων αυτής, καθώς και εκ μέρους των δια
φόρων διαδοχικών Κυβερνήσεων, καθ' όλον το διάστημα της
ζωής του. Επί Γάλλων, πρώτον μεν έλαβε την θέσιν του
-

μέλους της πατρίου δημογεροντίας, δεύτερον δε διωρίσθη Δι
καστής του εφετείου, μέλος της γεωργικής εταιρίας, και της
επί των εκκλησιστικών επιτροπής.

Μεταξύ όμως των πολιτικών του ασχολιών δεν παρημέλει
ποτέ τα φιλολογικάς του ερεύνας και την συγγραφήν. Σχη
ματίσας την πλουσιωτέραν βιβλιοθήκην και εκλεκτοτέραν των
ευρισκομένων εις την νήσον μας, και μεταξύ αυτής ευρισκό
μενος εις τας ημέρας και ώρας της ελευθερίας του, παρεδέ

χετο, ως αγαθός πατριώτης και αληθής πεπαιδευμένος, με
αδελφικήν χαράν, οποίας δήποτε κλάσεως νέον φιλομαθή ύ

πάγοντα προς αυτόν, ή δια να ωφεληθή από την πολυμα
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θειάν του, ή να συμβουλευθή τους συγγραφείς της συλλογής
του. Με πατρικήν φιλοστοργίαν τον εμψύχονεν εις την πρόο
δον των καλών, λύων τας απορίας του, οδηγών αυτόν εις τον
κατάλληλον τρόπον της ερεύνης, και γνωστοποιών τα συγ

γράμματα, δι ών έδύνατο ν' αυξήση τας γνώσεις του.
Νυμφευθείς, κατά το 1801, την ευγενή κυρίαν Μαρίαν
Μεταξά Αγγελάτου, ηυτύχησε να γείνη σύζυγος γυναικός
κεκοσμημένης με αγχίνοιαν όχι κοινήν, και με πολλά οι
κειακά και κοινωνικά προτερήματα. Επειδή δε αι ευαίσθη
τοι και αληθώς εξευγενισμέναι ψυχαί θεωρούσιν ως ιερα,

και εκπληρούσι με παραδειγματικήν σταθερότητα όσα χρέη
επιβάλλουσι προς αυτάς ή φύσις, αι συγγενικαί και κοινω
νικαί σχέσεις, ο Μαρίνος, ώς πεπαιδευμένος και ανήρ ευγε
νών αισθημάτων, ενώ παιδιόθεν εφαίνετο σεβαστικός και ευ
πειθής προς τα ιερά πρόσωπα των γονέων, λαβών γυναίκα

ήτον γλυκύτατος σύζυγος, και τεκνοποιήσας εγνωρίζετο πατήρ
φιλόστοργος και τρυφερός.
Και επί Αγγλων ετιμήθη με την θέσιν του μέλους εις το
κυβερνητικόν συμβούλιον, δεν προωδευσεν όμως περαιτέρω, διό
τι, κατά τας αρχάς του τότε αρμοστου Θωμά Μείτλανδ, δεν

είχε τα προτερήματα του καλού και ευπειθούς υπηρέτου της
κυβερνήσεως. Επειδή ο Πινιατόρος ήτον ανήρ φιλελεύθερος
και είχεν αδούλωτον χαρακτήρα.
Εν μέσω όμως του κοινού σεβασμού και των επαγγελμά
των, δι ών εβραβεύετο η αξία του Πινιατόρου, επειδή τα
χαρίσματα του Κόσμου τούτου είναι ώς ρόδα ευειδή, αλλά
πλήρη οξυτάτων ακανθών, των οποίων τα κεντήματα προχω
ρούν εις τα βάθη της καρδίας, έπρεπε να λάβη και αυτός
τας βασάνους του. Το υπέρμετρου της καθεστικής ζωής και
νοητικής εργασίας τον εξησθένησαν τοσούτον, ώστε έπεσεν
εις πάθος υπατικόν, και επροσβάλλετο από δεινούς σπασμούς
νευρικούς, λαμβάνοντας πολλάκις τον τύπον της επιληψείας,

Τα δύο ταύτα πάθη, διά την επιρροήν της οργανικής κα
ταστάσεως, εις τας ψυχικας διαθέσεις, παρεμόρφoναν πολλά

κις τον φύσει ιλαρόν και αστείον χαρακτήρα του, και τον
έκαμναν να φαίνεται ενίοτε αθελήτως, ανώμαλος, και εύκολος

εις το να ερεθίζεται με μικράς τινάς αφορμάς. Μόλις όμως
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έπαυεν ή οξύτης των παθών ανεφαίνετο πάλιν ή φυσικήτου
γλυκύτης και η εύθυμος κλίσις του.
'Ητον δε αξιοπαρατήρητον ότι, ούτε τα πάθη, ούτε αι οί
κειακαί και πολιτικαι ασχολία του δεν τον διέκοψαν ποτέ
από τα φιλολογικά του αντικείμενα εις δε την φιλοπονίαν

του ταύτην χρεωστούμεν τα εισέτι ανέκδοτα κριτικά του
και ιστορικά συγγράμματα, περί ών θέλω αναφέρει μετ' ο
λίγον.
Μετά την εκτέλεσιν της περιέργου μας συντάγματος, εχρειά
ζοντο συνεργάται ανάλογοι, και εύκολοι εις το να κλίνωσι
τον ευχένα. Τινές των εισέτι υπαρχόντων τότε βουλευτών όν
τες άνθρωποι ευσυνείδητοι και πεπαιδευμένοι ετόλμησαν να
υψώσωσι την φωνήν, αλλ' εδιώχθησαν υπό του Μείτλάνδου,
κηρυχθέντες παρ αυτού: πολίται άτιμοι και διεφθαρμένοι

(cittadini innetti e corrotti (1)). Οι συνεργάτα του, ως
είπεν είς των υπασπιστών του δυνάστου εκείνου, δεν εχρειά
ον το να είναι τόσον πεπαιδευμένοι και ένδοξοι,
όσον ευπειθείς κ α ι μ ε τ ρ ι ό φ ρ ονες (docili e modera
ti). Μεταξύ όμως τού κοινού φόβου και της εκπλήξεως, ο Πι
νιατόρος έφύλαττε το αδούλωτον και γενναιόφρον του χαρακτή
ρος του, και δια τούτο δεν εκρίθη πλέον άξιος επαγγέλματος.

Οθεν, ενώ ο υπασπιστής του ρηθέντος αρμοστού, ο κύριος Βούδ
(Wood) τον είπε, προφασίζων τον κύριόν του, ότι η Α. Ε., τον

ήλευθέρωσεν από το βάρος των επαγγελμάτων, δια την ασθε
νικήν του κατάστασιν ο Μαρίνος απεκρίθη με ελεύθερον ετοι
μότητα: έκ α μ ε κάλλιστα, διότι εγώ δεν είμαι εκ
τώ ν ε υ π ε ι θών κ α ι μ ε τ ρ ι ο φ ρ ό ν ω ν ».

Εις τας δύο δεινάς ασθενείας του προσετέθη, κατά την
γνώμην των ιατρών, και άλλη του φάρυγκος, όθεν, μετά εν
νέα μηνών πολύπονον αρρωστίαν, ο ένδοξος συμπολίτης μας
εγκατέλειψε, τη 7 Δεκεμβρίου των 1818, εις ηλικίαν ετών 47
την πρόσκαιρον ταύτην ζωήν, με παραδειγματικήν προετοι

μασίαν χριστιανικού θανάτου, αφήσας εισέτι ζώσαν την εν
--

(1) "Ορα προκήρυξιν αυτού 22 Μαίου 1816.- Μουστοξύδου Promem.
S 19. σελ. 3.
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θύμησιν της παιδείας και των φυσικών και ηθικών του
προτερημάτων.
Εκτός των αναφερθέντων αρετών του, ο Πινιατόρος ήτον
ανήρ ευσεβής, φιλόθρησκος, σεβαστικός προς το γηρατείον,

γενναίος και προς αυτούς τους εχθρούς του, εύγλωττος, ειλι
κρινής εις την φιλίαν, και εις τον μέγιστον βαθμόν έλεήμων.
Συνέγραψεν ιταλιστί και σώζονται εισέτι ανέκδοτα.
1. Ιστορίαν της Κεφαλληνίας, εκ των μυθικών εποχών μέ
χρι της πτώσεως την βενετικής πολιτείας, και εκ ταύτης
μέχρι του Μεϊτλανδείου συντάγματος.
Παρατηρήσεις κριτικας, και σύγκρισιν μεταξύ των ποιη
μάτων του Τάσου και Αριόστου.
Εγκώμιον του Τάσου.
Μετάφρασιν του επικηδείου λόγου του Γρηγορίου Ναζιαν
ζινού εις τον μέγαν Βασίλειον.
5. Λόγον ρητορικόν εις την ύψωσιν του δένδρου της ι

ι

σοτητος.

6. Προτάσεις οικονομικας περί ωφελίμων αντικειμένων εις
την εγχώριoν Κυβέρνησιν.
7. Ρωμαντικόν επιστολικόν, επιγεγραμμένον « L'inamorato,
ed il galante ».
8. Ποιήματα λυρικά εις στίχους ανομοιοκαταλήκτους.
9. Λόγους ηθικούς δι ομοίων στίχων.
10. Εικόνας κριτικάς ομοίως.
-

Είμαι πολλά ευγνώμων προς τον ιππότην κύριον Νικόλαον
Πινιατόρον, υιον του ενδόξου συμπολίτου μας και κληρονόμον
των πατρικών αισθημάτων και της παιδείας, δια τας οποίας

ευηρεστήθη να με χορηγήση ειδήσεις εύχομαι όμως και εί
μαι ευελπις ότι, τόσον αυτός, καθώς και ο Κύριος αυτάδελ
φός του, δεν θέλουσι βραδύνει περισότερον την έκδοσιν των

ρηθέντων συγγραμμάτων, ή τουλάχιστον εκείνην της ιστορίας
της νήσου μας, προς αύξησιν της υπολήψεως του ιδίου των πα
τρός και της φίλης πατρίδος.
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Σελ. 38 - Στίχ. 31.
Εις τήν του Μηνιάτου βιογραφίαν διορθωτέον το ήμαρτη
μένον της εποχής 1669, εις το 1679, διότι κατά ταύτην ει
σέβη εις το Φλαγγινιανόν φροντιστήριον.
/
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Ο Μηνιάτης, εκτός των τυπωθέντων λόγων του, εξεφώνη
σεν εν Βενετία το 1699, τρεις άλλους πανηγυρικούς λόγους.
Ενα του Αποστόλου Πέτρου, της Μεταμορφώσεως, και της
Κοιμήσεως.

-

Περί των ιταλιστί παρ αυτού εκφωνηθέντων λόγων εν Ναυ
πλίω, και εκδοθέντων εν Βενετία, πολυμαθής τις κριτικός Ι
ταλός επιφέρει την εξής κρίσιν.

« Εις τους δύο ιταλικούς λόγους και περί πίστεως και
περί αγάπης (οι τινες μόνοι μάς εσώθησαν) το ακαλλωπι
στον ύφος φαίνεται ότι έκαμνε να αναλάμπη περισσότερον ή

καθαρότης της αφθονοπαρόχου ευγλωττίας. Αισθάνεσαι τον

τύπον του κηρύττειν του Σένιερη, αλλά τον βλέπεις παρακο
λουθούμενον με ελευθέραν άμιλλαν μάλλον, παρά με δουλι
κήν μίμησιν. Μάλιστα, διάφορα ελαττώματα της ευγλωττίας
του Σένιερη, εδυνήθη ο Μηνιάτης να τα αποφύγη. Εκείνα,
φερ ειπείν τα παιγνίδια των λέξεων και των εννοιών, εκείνας

τας αναρμόστους και εξωτερικάς υπονοίας, μέγιστον ελάττωμα
του μεγάλου Ιταλού ιεροκήρυκος, εκείνο το εριστικόν φέρεσθαι
κατά των ακροατών, ίδιον μάλλον δικηγόρου πραγματευομέ
ΜΟζ)

κρισολογίαν τινα, παρά ιερέως, φίλου, αδελφού, και

πατρος.

Ιδού ως παράδειγμα της του Μηνιάτου ευγλωττίας εντε

μάχιον μεταφρασμένον εκ του « περί πίστεως λόγου και
όπερ ο βηθείς κριτικός αναφέρει. « Δύο επιγραφαι πολλά
• διαφορετικαί θεωρούνται εις τα θυσιαστήρια της Θεότητος
σ της λατρευομένης επάνω εις την γην. Η μία του γνω
σ σ του Θεού ανάμεσα εις τους Εβραίους εις την Ιου

» δαίαν. Η άλλη τ ώ αγνώστω Θεώ, μεταξύ των Αθη
» ναίων εις την Ελλάδα. Εκεί αναγινώσκεται « γνωστός
εν τη Ιουδαία ο Θεός, επειδή εγνωρίσθη με τόσα

και θαύματα εδώ αγνώστω Θεώ, διότι δεν εφανερώθη με

θ ή7

τ, το φώς της αληθινής πίστεως. Ποία από τας δύο ταύτας
• επιγραφάς, σάς φαίνεται αρμοδία να εγχαραχθή εις τα ε
και δικάμας θυσιαστήρια όπου ανεγείραμεν τόσον υψηλα, επά
τ, νω εις τα ερείπια εκείνων του Ιουδαϊσμού και της ειδω

» λολατρείας: Δια να μην κοπιάζετε, εγώ ήθελα ειπεί: εκεί

• νην του « αγνώστω Θεώ ". Ναι ημείς πιστεύομεν εις
» τόν Θεόν, ημείς όμως δεν σηκόνομεν ποτέ τα ομμάτια διά
σ, να τα υψώσωμεν εις τον ουρανόν, δια να τον γνωρίσωμεν
σ, καθώς πρέπει, δια να θαυμάσωμεν τα μυστήρια την Προ
ο νοίας του, δια να εισχωρήσωμεν εις τας αβύσους της σο
» φίας του, δια να ξανοίξωμεν τα θαυμάσια της ευσπλαγ
» χνίας του αγνώστω Θεώ,
σ' Ημείς πιστεύομεν εις τον Ιησούν Χριστόν, εγεννήθημεν,
τ, έγηράσαμεν ήδη εις το σχολείον του, και ημείς δεν γνωρί
τ, ζομεν έως τώρα, ούτε τα θαύματα της ζωής του, ούτε την
σ αλήθειαν της διδασκαλίας του, ούτε την αξίαν των παθη

σ, μάτων του, ούτε τας ωφελείας της δόξης του αγνώστω
» Θεώ. Ημείς ευρισκόμεθα εις την Εκκλησίαν του, και δεν
ο ήξεύρομεν τι φανερόνει το να είναι τις μέλος ενός σώμα
τ, τoς τόσoν αγίου. Ημείς πανηγυρίζομεν τας εορτάς του, χω
» ρίς να εννοώμεν τον σκοπόν τους. Ημείς υποτασσόμεθα εις

» τόν νόμον του, χωρίς να συλλογιζώμεθα την αγιότητά του.
» Ημείς μεταλαμβάνομεν τα μυστήρια του χωρίς να γνωρί
» ζωμεν τα αποτελέσματα αυτών. Ημείς γινόμεθα μάρτυρες

» των λαμπρών του τελετών, χωρίς να εισχωρώμεν εις το μυ
τ, στηριώδες αυτών αγνώστω Θεώ.
» Θεέ μου! τι με ωφελεί να είμαι γεννημένος εις λαμ
πραν ημέραν, και περικυκλωμένος από τόσα φώτα, όσαι
-

•, είναι αι αλήθεια σου οπού με έδωκες να πιστεύω, αφού

•, θέλω να βαστώ μαζή μου το σκότος μου και την νύκτα! »
Ο περί πίστεως ούτος λόγος είναι πολύ συντομώτερος
από τον άλλον τον α π ε ρ ι α γ άπης και αναλογία ορθοτάτη
και σύμφωνος με τους τύπους και τα παραδείγματα του Ευαγ
γελίου. Εκ τούτου εδύναντο να ληφθώσι πολλότατα μέρη ως
τύποι αληθούς ευγλωττίας, αφθονοπαρόχου και όχι κομπορ
βήμονος, θερμής και όχι σπαμωδικής, αγχινουστάτης και
όχι επιτετηδευμένης.

-

..

"
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Το να παραβάλη τις λοιπόν (λέγει ο κριτικός) τον Μη
νιάτην, ως κάμνει ο Έλλην Ρίζος, με τους χυδαίους Μι
σιοναρίους, Ιησουίτας (δεν ομιλώ περί εκείνων, οίτινες, δια
της υπομονής και του ιδίου των αίματος, έσπειραν εις την
γήν των αγρίων και της Ασίας τον σωτήριον λόγον), τοι
αύτη σύγκρισις, λέγω, αποδεικνύει ότι ο Κωνσταντινουπολίτης

κριτικός εσύγχυσε τους ρητορικούς λόγους του Μηνιάτου με
εκείνους άλλου τινός "Ελληνος Ιεροκήρυκος, αγνώστου προς
ημάς.

Εις τας τέσσαρας ομιλίας, τας οποίας εξεφώνησεν εις
τους Βενετους Κυβερνήτας, τελειωθείσης της διοικήσεως αυ

.των, εν ονόματι του κοινού των Κεφαλλήνων και του Ναυ
πλίου, ομολογούμεν ότι οι έπαινοι είναι υπέρ το δέον, τοι
αύτη όμως ήτον η συνήθεια των καιρών. Εκ του άλλου

μέρους παρατηρείται ότι
η

τότε Κυβερνήται διέφερον πολύ

οι

ρ

ο

απο εκεινους, τους οποιους οι πατερες μας αναφερουσιν οτι

είδον εις τας νήσους. "Οθεν αν ούτοι οι τελευταίοι, με

όλα των τα ελαττώματα, άφησαν περί εαυτών ενθύμησιν
μακαρισμού και ανανεουμένην με δάκρυα, τι πρέπει να
συμπεράνωμεν περί των ανδρών εκείνων, οι τινες περί τα
τέλη του ΙΖ'. αιώνος έβαλον, δια των πλοίων και του βρα
χίονός των, εις την Ελλάδα και εις τον λοιπόν χριστια
νισμόν, ένα φραγμόν της ορμής και των ακρατήτων τουρ
κίων όπλων, ανδρών, λέγω, οίτινες με κίνδυνον της
ίδίας των ζωής διέσωζον εις τους κατατρομασμένους λα
-

9

Ν

«ν

ρ'

ρη

'

-

ούς το αγαθόν της ζωής, της τιμής, της πατρίδος και
της ελευθερίας αλλά και οι προς τους συγχρόνους του
έπαινοι του Μηνιάτου είναι γόνιμοι γενναίων νουθε
Ο ί (α) ν.

Ιδού μέρος εξ αυτών χρήσιμον εις παράδειγμα.
« Που είσθε, ώ μεγάλοι της γης, προς τους οποίους δεν
» είναι γλυκεία η ελευθερία, παρά όταν αποσκηρτήση από το
ο κριτήριον της συνειδήσεως! Σείς όπου νομίζετε ότι τότε
» είσθε πλέον εξευγενισμένοι, όταν είσθε ολιγώτερον ευσεβείς,
» και δεν σας φαίνετε ότι αναβαίνετε εις μεγαλήτερον βαθ
και μόν υπολήψεως, ειμή όταν πατήσετε με τον ένα πόδα το
» Ευαγγέλιον!
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και Ας έλθή ο καθείς τούτων, να μάθη από εσέ, αγαθώ
και τατε Κύριε, την αλήθειαν, εαν θέλη να φυλάξη, ομού με
» την

πραότητα, του. αληθινού κριτου, το φιλόστοργον του

και πατρός και την φύσιν του ανθρώπου εις το υποκείμενον του

» Ηγεμόνος. Συ εχρησίμευσας ως οδηγός, ως βραβευτής, ώς
» υποστήριγμα εκείνου, όπου εβάδισε τον δρόμον της αρετής'
» ούτε ποτέ, επί της κυβερνήσεώς σου, ηκούσθη να παραπονε
» θή ή αξιότης ότι εστερήθη της χρεωστουμένης προς αυτήν
ο αμοιβής.

« Εγώ δεν ήξεύρω ποία άραγε πολιτική διδάσκει τους
» μεγάλους ότι το να φαίνεται συχνά το πρόσωπον του Η

» γεμόνος ταπεινόνει παραπολύ την αξίαν του. Τούτο ομοιά
» ζει με το αναφερόμενον περί της παλαιάς Ρώμης, ότι, η
και δεν έβλεπε ποτέ, ή ήτον ηναγκασμένη να κλαίη, όταν της

» ήτον συγχωρημένον να ιδή εκείνας τας εριννύας της τας
» φορούσας το βασιλικόν διάδημα (Πλίνιος πανηγυρ:) τούτο
» είναι, λέγω, ιδέα σφαλερα και απάνθρωπος. Και ποιος δεν
» ηξεύρει ότι η οικειότης και ευπροσηγορία είναι τα πολιτι
» μότερα χρήματα των Πριγγίπων, με μόνα τα οποία πλου
ο τίζουσι τους άλλους χωρίς αυτοί να πτωχύνωσιν; Ποιος
» δεν γνωρίζει ότι η δυσκολία των ακροάσεων, η αργοπορία
» των αποφάσεων, η αναβολή των χαρίτων, είναι η φθισική

» θέρμη των ελπίδων, είναι ως να ζη τις οπίσω από ένα
» θυροσκέπασμα πάντοτε κατεβασμένον, είναι θάνατος ενός
» όπου καίεται με ολίγην φωτίαν.
« Εις ημάς όμως ήτον πάντοτε καιρός να βλέπωμεν το
» πρόσωπόν σου, πάντοτε καιρός αρμόδιος να πλησιάζωμεν
» εις το κριτήριον. Ελειπεν από τας συχνάς ακροάσεις σου
» ή πανουργία του δικολόγου ανέπνεεν ή πτωχεία αισθανο
» μένη τον εαυτόν της ελεύθερον από τας πολυχρονίους και
» πολυεξόδους κρισολογίας, δια την ταχείαν τελείωσιν αυτών,
» και απελπίζετο, βλέπων ότι δεν έχουσι τόπον τα επινοού
η μενα εμπόδιά του, ο κρισολόγος και.
Ο θάνατος του Μηνιάτου συνωδεύθη από ειλικρινείς ε
παίνους, διότι ούτε φόβος, ούτε μεμπτή φιλοκέρδεια τον με

τεκίνησαν από τας στερεάς βάσεις του. Τον ύμνησαν οι
Κεφαλλήνες με ωδας εις ιταλικήν και λατινικήν διάλεκ
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τον (1). Εκ τούτου αποδεικνύεται ότι η ιταλική εκπαίδευσις
είχεν ήδη εις τας Ιονίους νήσους εκτείνει βαθείας ρίζας.
Είναι δε επωφελές να διατηρήται ίχνος τι αγάπης μεταξύ
λαών τους οποίους η φορά των καιρών εχώρησεν ήδη δια

τοσαύτης αποστάσεως ιδεών και ελπίδων.
Χάριν του αγαθού ημών συμπατριώτου και πεπαιδευμένου
Σπυρίδωνος Δεστούνη γνωρίζοντος ακριβώς τα περί Ρωσσίας
και ομιλήσαντος μετά τινος των μαθητών του Αθανασίου

Σκιαδά, κάμνω τάς εξής προσθήκας και διορθώσεις εις την
βιογραφίαν του ενδόξου τούτου Κεφαλλήνος.
Σελ. 156. Στίχ. 15.
Μεταβας ο λόγιος ούτος ανήρ, ουχί εις τυ Δανικόν κρά

τος, ως είρηται, αλλά είς το Δακικόν, ο εστίν εις την Μολ
δαβίαν, διέτριβεν εν Ιασίω, καθ' ον καιρόν Πέτρος ο Μέγας
εκστρατεύσας κατά των 'Οθωμανών έφθασεν εκεί. Προς τού

τον δε παρουσιασθείς, ως ειπον, επροσκλήθη να υπάγη εις
την Ρωσσίαν, όπου εκτός του πολιτικού επαγγέλματος έλαβε
και την φιλολογικήν καθέδραν εις την εν Μόσχα Ακαδη
μίαν, την καλουμένην Σλαβενο - Γραικο - Λατινικήν, ήτις

υπάρχει και μέχρι της σήμερον (2). Εις ταύτην διέπρεψαν
και οι Κεφαλλήνες αδελφοί Λειχουδαι, και χρησιμεύουσα,
έως του νυν, ως εκπαιδευτήριον των ιερωμένων, έδωκεν αξίους

μαθητας, εξ ών οι πλείονες αρχιεράτευσαν εν Ρωσσία. Μα
3ητής δε της ακαδημίας ταύτης υπήρξε και ο περικλεής Πλά
(1) "Ορα τομίδιον των ιταλικών λόγων του Μηνιάτου εκδοθέν εν Βε
νετία το 1717.

(2) Ημαρτημένως είρηται ότι έγεινεν ο Σκιαδάς Καθηγητής της φι
λολογίας εις το πανεπιστήμιον της μητροπόλεως, επειδή εις τας ημέρας
Πέτρου του Μεγάλου δεν υπήρχεν ειμή ή εν Μόσχα ρηθείσα Ακαδημία,
εις ήν ο Κεφαλλήνιος φιλολόγος ανέλαβε την καθέδραν. Το δε Πανεπισ
τημιον εσυστήθη εν Μόσχα, τριανταπέντε ή τεσσαρακοντα χρόνους, μετά
τήν του Πέτρου αποβίωσιν.
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των Μοσχοβίας, τον οποίον έβδομηκοντούτη όντα,ήκουσεν, έτι
παίς ών, ο μεταφραστής του Πλουτάρχου εις την ρωσσικήν
διάλεκτον, ο σεβαστός, λέγω, Δεστούνης να λέγη: ότι ο Σκια
δάς υπήρξε διδάσκαλός του. "Οτι ήτον ανήρ πολυμαθής, ει
δήμων της θεολογικής επιστήμης, και προικισμένος με τοι
αύτην μνημονικήν δύναμιν, ώστε έλεγε πολλάκις προς τους
μαθητάς : ερευνήσατε περί τούτου τον δει να συγ
γραφέα, τον δει να τόμον, την δείνα σελίδα, και
θέλετε ευρεί το, και τό.
Σελ. 159 και εφεξής.
Τα

χη

ση»
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φ
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α αίτια της φαινομένης ζηλοτυπίας, ή μάλλον ειπείν

των δυσκολιών εις το να εξετάση τις την παλαιάν βιβλιο
θήκην, ήσαν, εκτός του φόβου της νοθεύσεως, και τα ακό
λουθα.

Ευρισκομένη αύτη υπό την άμεσον προστασίαν του τότε
μεν Πατριάρχου (όθεν ονομάζεται και μέχρι της σήμε
ρον Πατριαρχική) νυν δε Μητροπολίτου Μοσχοβίας θεωρεί
ται και αυτή, και τα λοιπά εκκλησιαστικά καταστήματα,
με όμμα ζηλότυπον. Επειδή δε τα πνευματικά είναι κεχω
ρισμένα των πολιτικών, οι αρχιερείς δεν επιθυμούσι να α
ναμιγνύωνται οι κοσμικοί εις όσα ανήκουσιν εις την ιδίαν

των δικαιοδοσίαν. Διο ούτε βιβλιοθηκάριος δεν είναι προσ

διωρισμένος εις αυτήν, ούτε δύναται να θεωρήση τις αυτήν

χωρίς

του Μητροπολίτου, ούτε ανοίγεται εις τον
φυλαττομένη κατάκλειστος παντοτε ως πολύτιμον

άδειαν

χοντα,

τυ
Χ8 ! -

μήλιον. Εντεύθεν δε προέρχεται η δυσκολία την οποίαν α
παντώσιν οι ξένοι, και μάλιστα οι αλλόθρησκοι, να ανερευ
νήσωσι τον πολύτιμου εκείνον θησαυρόν, εκ του οποίου όμως
ο φιλόπονος Ματταίης εξέφερε λόγους τινας του Βασιλείου,
του Ξιφιλίνου και άλλων.

Σιλ. 165. Στίχ. 26.
9

\

9

«υν

:

9

ν

Αντί τού: εν Πετρουπόλει πανεπιστημίου, ανα
-ν

φ

φ

ή

Α

γνωστέον του εν Μόσχα. Ο δε Μελισσινός πρός όν αφιέ
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ρωσεν ο Ματταίης την ελληνικήν χρηστομάθειαν ήτον ο Ιωάν
νης αδελφός του στρατηγού Πέτρου, όστις ήτον Πρύτανις, ή
Κουράτωρ του πανεπιστημίου, και κοσμημένος με την αξίαν
του μυστικού συμβούλου (Conseiller privé).
Σελ. 170.

Ο πολυμαθής Αθανάσιος Σκιαδάς μετέφρασεν εις γλα

φυραν βωσσικήν διάλεκτον και εξέδωκεν εις φώς τον Τηλέ
μαχον του Φενελόνος. Ο δε ελλόγιμος Δεστούνης μ' έπληρο
φόρησεν ότι είδεν εν τη βιβλιοθήκη του ιατροδιδασκάλου
Γεωργίου Σκιαδά, υιού του ενδόξου συμπολίτου μας, και εν
χειρόγραφον σύγγραμμα του ιδίου θεολογικόν εις απλοελλη
νικήν γλώσσαν αρχόμενον ούτως « Διατί, φίλε Λατίνε,

καλείτε ή μάς τους ορθοδόξους κτλ. » Το δε βιβλίον
τούτο εκάη εις τον εμπρησμόν της Μόσχας, κατά το 1812.
Προσέτι συνέγραψε και επαινετικούς τινας στίχους προς την
Ελισάβετ θυγατέρα του Μ. Πέτρου, εν καιρώ της εν Μόσχα
στέψεώς της.

Γεώργιος ο υιός Σκιαδά αποκατασταθείς μεγαλόπλουτος α
πέθανεν άτεκνος εις Μόσχαν, κατά το 1802, ή το 1803.
Σελ. 221 - 22.
Ο έμπειρος χημικός, Κύριος Ιωάννης-Βαπτιστής Τσεκί
νης ευηρεστήθη να με χορηγήση τας ακολούθους ειδήσεις
περί του περικλεούς χημικού μας Χαρβούρη. Κατά τον Θόμ
ψωνα, περί του κρυσταλλωμένου θειϊκού οξέως ώμίλησαν ο
Κουνίκελος (Κunikal) σύγχρονος του Λαμερίου, ο Νεουμά
νος (Νeuman), και ο Βών (Βohn).
Προς τούτοις ο ημέτερος Χαρβούρης ενεκάλυψε το 1804,
και το κρυσταλλωμένο ν οξείδιον του ζίγκου εις
-

μορφήν υέλου κυτρίνου ως τοπάζι ο ν.

Περί ταύτης δε αναφέρων ο περιώνυμος χημικός Μελάν
δρης γαμβρός του, εν τη σημειώσει της 536 σελίδος της χη
μείας του, λέγει ταύτα: ανεκαλύφθη το οξείδιον του ζίγκου
υπό τοιαύτην μορφήν παρά του ενδόξου προκατόχου μου και
πενθερου μου, εκ της εξής περιστάσεως,

-
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«"Οταν, κατά το 1804, ή Α. Α. Υ. ο Πρίγγιψ Ιωάν
» νης της Αυστρίας, ετίμησε, δια μιάς επισκέψεώς του, το
και χημικόν του παναπιστημίου εργαστήριον, μεταξύ των αλ
» λων πειραμάτων, τα οποία έκαμεν ο Καθηγητής της χη
και μείας, προς ευαρέστησιν τοιούτου υποκειμένου, εξετέλεσε και
και εκείνο της καύσεως του ζίγκου εις χωνείον της δοκιμαστι
» κής καμίνου. Αφεθέντος δε μόνου του χωνείου μετα της
» ύλης, και κλεισθείσης, έπειτα από το πείραμα, της καμί
» νου, την ακόλουθον ημέραν ευρέθη το χωνείον ανωγυρισμέ
» νον, και έχον εις το βάθος ύελόντινα κίτρινον, σκεπα
» σμένον από ζίγκον μεταλλικον και οξείδιον κοινόν του ζί
ο γκου, τα οποία είχον εμποδίσει τον σκορπισμόν της ύλης.
» Συντριβέντος δε του χωνείου, παρετηρήθη ο ύελος, όστις
ο ετέθη έκτοτε εις το μουσείον. Η πύκνωσίς του, την οποίαν
και εγώ επροσδιώρισα εις εν τεμάχιον παστρικόν και καθαρώ
» τατον, ευρέθη Ξ 5,863.

Κρίνω δε άξιον να αναφέρω προσέτι, και το εξής ανέκδο
τον, όπερ έλαβον από αληθή τινα πηγήν, διότι εις αυτό πα
ρατηρείται ο αγχινούστατος τρόπος με τον οποίον ανέφερε
ποτε ο Κ. Χαρβούρης εν ζήτημα προς τον Ναπολέοντα, και
ή

αστεία εκφρασις τούτου, ενώ έλαβεν ανά χείρας την ικε

τηρι αν του.

Ά

ο συμπολίτης μας εκ Παταυίου, κατά την πρώτην
είσοδον των Αυστριακών, εγκατέλειψε την καθέδραν του, έως
ότου οι Γάλλοι έμελλον να αναλάβωσι τα παρ εκείνων κυ
ριευθέντα μέρη. Πλησιάζοντος δε του Ναπολέοντος εις το
Παταύιον εστάλη προς υπάντησίν του μία επιτροπή συγκρο
τουμένη από τους ενδοξωτέρους πολίτας, μεταξύ των οποίων
ήτον και ο Κ. Χαρβούρης. Με άσεμνον όμως και πικρόν
τρόπον ήλεγξεν ο δωρυκτήτωρ την οικειότητα, όπου είχον
δείξει εις τους εισβαλόντας Ρώσσους οι Παταυίνοι, καθ' ό

λον τον καιρόν της διαμονής των. Ενώ δε οι λοιποί απε
σταλμένοι έμειναν άφωνοι και έστεκον έντρομοι έμπροσθεν

του παρωργισμένου νικητού,

ό

Χαρξούρης έκβαλών αφόξως

ικετηρίαν την έπαρουσίασε προς αυτόν. Εις ταύτην εζήτει
τους μισθούς του εις όλον το διάστημα, όπου ηναγκάσθη ν' α

φήση την καθέδραν του είχεν όμως τοιαύτην επιγραφήν έξω
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θεν « ο Καθηγητής Χαρβούρης ικετεύει να τον πληρωθώσιν
και οι διακοπέντες μισθοίτου, καθ' όλον τον καιρόν όπου πα
ο ρήλθεν, από την εν Μαρέγκ ω μάχην, μέχρι της
και εν 'Αουστερλίτσγ ». Επιτηδειότης αγχινουστάτη του
Χαρβούρη εις το να υποθάλψη υπέρ εαυτού την μεγαλαυχίαν
Ηγεμόνος πολεμικού, επενθυμίζωντας νίκας του. Με πολλήν
δε ετοιμότητα αντιλήψεως και αστειότητος ιδων την επιγρα
1

ρ

/

τ

β'

W
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μ'

φήν ο Ναπολέων είπε « πρέπει να ομολογήσω μ εν ότι

ο Καθηγητής ούτος είναι πολλα Ιακωβίνος ».
Σελ. 252. Στίχ. 32.

Η Κόμισσα Βαρβω - Σονσεν (όχι Σοκήν) σύζυγος του
Κ. Χαρβούρη μετέφρασεν, εκ της αγγλικής, μικράς τινας ι
στορίας και διαλόγους, εις δύο τόμους δια τα παιδία τα
πρωτοαρχίζοντα την σπουδήν των γραμμάτων, και άλλους
δύο τόμους δια τα προβιβασθέντα εις την ανάγνωσιν. Προς
τούτοις εν ρωμαντικόν προς ανάγνωσιν δια τα κοράσια,
Τούτο δε το εξέδωκε το 1800, και κατά το 1811 μεταφρά

σασα εκ του γαλλικού εξέδωκε τον νέον Ροβινσών του Καμπέ

(nuovo Robinson del Campέ).
Σελ. 290.

Εν τη σημειώσει της σελίδος ταύτης εις ήν εξακολουθεί
ται ή βιογραφία του Αγγέλου Τσουλάτη ανέφερον περί του
πονηματίου του Ιατροδιδασκάλου Νικολάου Δαλλαπόρτα, ότι
εκρίθη παρά των Κ. Κ. Μαργότου και Ρεουτέρου ως ατε
λές. Μιλονότι σέβομαι και εγώ, ως όλοι οι συμπολίται μου,

τον Δόκτορα Δαλλαπόρτα ως άνδρα πολύπειρον και σοφόν
είς τα της Ιατρικής, προς αποφυγήν φιλοπροσωπίας ανήγ

γειλα το πονημάτιόν του ώς με ανεφέρθη λαβων όμως ήδη
ακριβεστέρας ειδήσεις δύναμαι να πληροφορήσω τους αναγνώ
στας ότι α δ ι κ ως οι ρηθέντες κύριοι ονομάζουσιν ατελές το
περί ου ο λόγος συγγραμμάτιον, δια τους ακολούθους λόγους.
Ο φιλόπατρις ούτος ανήρ επιστρέψας εκ των πανεπιστημίων

της Ιταλίας κατά το 1794, παρετήρησε με λύπην του ότι τα
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τότε φαρμακοπωλεία επρομηθεύοντο έκ Βενετίας ή από άλλο
τι μέρος της Ιταλίας, τα σύνθετα και απλά ιατρικά, και ότι
παρεβλέποντο εξεναντίας μερικά απλά εκ των οποίων επλου
τούσεν ή γή της πατρίδος. Γνωρίζων δε πόσον η τοιαύτη
αμέλεια και το να λαμβάνωνται έξωθεν τα θεραπευτικά μέσα
εμπόδιζε την πρόοδον της πρακτικής ιατρικής εις την νήσον
μας, και έβλαπτε τους ασθενούντας εκ των κατοίκων, διότι
ελάμβανον η παλαιά ιατρικά, ή κακώς κατασκευασμένα, ή
διεφθάσμενα έως ότου να φθάσωσι και να πωληθώσιν, απε
φάσισε να προλάβη, όσαν ήτον δυνατόν, την τοιαύτην βλά
βην. "Οθεν, αφού συνέταξε, μετά πολλών κόπων, μίαν φαρ
μακοποιίαν, κατά τον τύπον εκείνων του Εδεμβούργου και
του Λονδίνου, και πλουτισμένην με τας μεταρρυθμήσεις
των νεωτέρων θεωριών, κατά τας γινομένας προόδους της

ιατρικής ύλης, αφιερώθη εις τας παρατηρήσεις των ιαμα
τικών φυτών της Κεφαλληνίας, δια να δώση εις τους πα
τριώτας του εν συγγραμμάτιον δί ου να γνωρίσωσι πόσα
απλά ιατρικά τους προσφέρει το έδαφος της πατρίδος, χω
ρίς να τα ζητώσιν εις ξένους και απομεμακρυσμένους τό
πους.

-

Η έκδοσις έν τοσούτω της φαρμακοποιίας του εκ Φεράρας
Δόκτορος Αντωνίου Καμπάνα, τον έκαμε να αλλάξη σκοπον
περί της τυπώσεως της ιδικής του, διότι έβλεπεν αναπληρου
μένην την χρείαν εξέδωκεν όμως το περί ιαματικών φυτών
της Κεφαλληνίας συγγραμμάτιον περιγράψας εις αυτό τας
ιδιότητας 250 φυτών με όλην την δυνατήν συντομίαν και
σαφήνειαν. Εάν λοιπόν ήθελαν παρατηρήση οι ρηθέντες κύ
ριοι Μαργότος και Ρεουτέρος τον τίτλον του βιβλίου και α
ναγνώση την εισαγωγήν του συγγραφέως δεν ήθελαν το ε
πικρίνει ως σύγγραμμα της βοτανικής ατελές ως το εθεω
ρησαν, διότι ο Δ. Δαλλαπόρτας δεν υπεσχέθη να γνωστο
ποιήση εις τους βοτανικούς νέα και άγνωστα φυτά, αλλά
να φανερώση εις τους πατριώτας του ποια φυτά της Κε

φαλληνίας δύνανται να μεταχειρισθώσιν ως ιατρικά αντί
των ξένων.

Μ.
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Σελ. 302.

"Ο ιππότης Α. Μουστοξύδης, πρόθυμος πάντοτε εις το να
με ενθαρρύνη εις την τελείωσιν του μικρού μεν, αλλά κο
πιαστικού τούτου πονηματίου μου, μεταξύ των άλλων ειδή

σεων, με αναφέρει : ότι ήκουσεν υπό του εν Παυία Καθηγη
του Βόρδα συμμαθητού του Ι. Φραγγίσκου Τσουλάτη « πώς
και δύο ε ί ν α ι α ι μέθοδοι του θεραπεύει ν τον τέτα
» ν ον, ή μία ενός Γάλου, και η άλλη του ή με τέ

» ρου Τσουλάτη, αλλ' ή μέθοδος του Κεφαλλήνος
η Ιατρού είναι κατα πολλα αξία προτιμήσε ως ".
Σελ. 305.

Προσθετέον εις το, ρωσσική ν αυλή ν, και το, τουρκι
κ ή ν, διότι τότε ούσαι αύται αι δύω συμμαχικώς ηνωμέναι
κατά της προοδευούσης Γαλλίας, εκίνησαν εις επανάστασιν
τους Επτανησίους με υπόσχεσιν να τους καταστήσωσι κρά
τος ανεξάρτητον. Και τα δύω μέρη εξετέλεσαν τα υποσχε
θέντα, αλλά το δοθέν σύνταγμα των 1800 διώριζε κυβέρνη
σιν αριστοκρατικήν δια βίου. Διά τας συμβάσας όμως α
νωμαλίας, το 1803 έσχηματίσθη δεύτερον σύνταγμα αναλο
γώτερον εις τον ελληνικόν και φιλελεύθερον χαρακτήρα των
Επτανησίων, εις ό ο ημέτερος Τσουλάτης, ομού με τον αοί
διμον Καποδίστριαν, έλαβε μέγα μέρος.
Σελ. 306. Στίχ. 18.
Ο Τσουλάτης έγραφε τους ύμνους του εις στίχους ένδεκα

συλλάβους, κατά τον τρόπον του Ρόλλη (Rolli) ευαρεστούμε
μενος

πολύ

εις το
9

τοιούτον είδος του μέτρου. Είς εκ
ψ
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των ύ
/

μνων του εχων αντικειμενον την ανεγερσιν της επτανησιου

πολιτείας ήρχετο ούτως:
» Ο delle equoree ninfe splendore
και Dilletta a Pala, bruna feacea, ec.
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Κραχθείς ο Τσουλάτης παρά του γνωστού Αλή - Πασσά δια
να δώση την γνώμην του προς θεραπείαν του πάθους όπου
εκείνος υπέφερε, δια την άμετρον ασέλγειάν του, εδέχθη
παρά του βαρβάρου Οθωμανού μετά μεγάλης φιλοφροσύνης.
Η επιτυχεία δε της θεραπείας, το εύθυμον του χαρατήρος,
και το ελεύθερον της εκφράσεως εσύστησαν μεγάλως τον ημέ
τερον συμπολίτην προς τον Αλή-Πασσά και τον κατέστησαν
πολλά οικείον. Εν μια δε των ημερών, οδηγούμενος παρά
του ιδίου περιεφέρετο, προ της ετοιμαζομένης αναχωρήσεως
του, εις έρευναν του μεγαλοπρεπούς παλατίου του. Φθάσαν
τες λοιπόν εις ένα ενδότατον κοιτώνα με ολίγον φώς, εις
όν ευρίσκετο μέγα σιδηρούν κιβώτιον, εκoύμβησεν εις αυτό
ο Πασσάς και ομιλών φιλικώτατα προς τον Τσουλάτην τον
είπεν: εδώ ε ί ν α ι η ψυχή μου αινιττόμενος ότι ε

κεί ήτον ο θησαυρός του. "Εκφρασις παρασταίνουσα τωόντι
την απληστίαν και το όργανον της δυνάμεως του τυράννου.
Σελ. 350. Στίχ. 14.
Προς απόδειξιν ότι, ως ειπον, ο συμπολίτης μας Πιτσα
μάνος ήνoνε την ζωγραφικήν εμπειρίαν με γνώσεις πολυει
δείς, φέρω την περί τούτου μαρτυρίαν του περικλεούς Κοραή,
όστις γνωρίσας αυτόν ακριβώς εις Παρισίους ήθελε να τον
πέμψη ως Καθηγητήν των ωραίων γραμμάτων εις το της
Χίου γυμνάσιον, καιίς περί
οποίου έγραφε
τη 19ταΔεκεμ
τον του
έλλονιμώ
Βάμβαν
εξής:
β0
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βρίου των 1816, προς τον ελλογιμώτατον Βάμβαν τα εξής:
« Ενθυμείσαι τον νέον Κεφαλλήνιον, ονομαζόμενον Πιτσα
9

9

-ν

» μάνoν, τον οποίον σ' έλεγoν ότι επεθύμουν υα μετοικήση
» εις Χίον, δια την οποίαν έχει επιστήμην των
» λογικών τεχνών (baux arts).
« Μ' έγραψεν από Ρώμης, όπου ευρίσκεται δια τελειοποίη
» σιν των μαθημάτων του, πέμψας και την απ' αυτού σκευα
» σμένην εικόνα του Καποδιστρίου. Ολίγον έλειψε να
» τον γ ρ ά ψω (χωρίς να σας ερωτήσω) να έλθη αυτού.
» Επειδή οι συμπατριώται του ημέλησαν έως τώρα να τον
η καλέσωσιν, ως έκαμαν και με τον Μουστοξύδην.
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« Παρά την επιστήμη ν είναι και με ήθη χρηστα
και στολισμένος ο νέος (1) ».

Ο Πιτσαμάνος ήτον εν Κερκύρα Καθηγητής της πολιτι
κής αρχιτεκτονικής εις την των ωραίων τεχνών Ακαδημίαν.
Μαθητής του βασιλικού πολυτεχνικού σχολείου των Παρι
σίων. Μέλος της εν Ρώμη γαλλικής Ακαδημίας. Καθηγητής
επίτιμος της εν Ρώμη Ακαδημίας των ωραίων τεχνών του α
γίου Λουκά. Μέλος αντεπιστέλον της εν Καπιτωλίω αρχιτεκτο

νικής Ακαδημίας, και κοσμημένος με ιπποτικόν παράσημον,
Σελ. 362. Στίχ. 18.
"Ο
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εκδώσας την μετάφρασιν της Αλγέβρης του συμπολίτου
μας Ασάνη ιερομόναχος Ιωανάς εκφράζεται εις την προσ
φώνησίν του τοιουτοτρόπως περί του ενδόξου διδασκάλου του:
"Πέφανται τις νηος αποβας μεγαθύμων Κεφαλλήνων, Σπυ
» ρίδων μεν τούνομα, Ασάνης δε τουπίκλην πολύφωνός τις
» και πάμμουσος, τα τών Ασκληπιαδών ιερά άμφιλαφώς

» εξασκήσας και την Σωσανδρικήν όχι άριστος. Τούτω γούν,
" έκ τινων ημερών, ικέσιος γέγονα μεταδούναι μοι ταύτης της
" ανά χείρας, και γε διδάξαι με, κτλ.
-

Ματα δε την προσφώνησιν έπονται δύο επαινετικά επι

γράμματα προς τον Ασάνην, το εν εις ηρωϊκούς στίχους,
το δε άλλο είναι το εξής σαπφικόν.
» Γαία Ελλάς, χαίρε, έφασαν αύθις,
» Τήν δε δή δέλτον προσιδοίσαι Μώσαι

και Αίψα πλέξαν δε στέφος αδύπνοιον
Στέψαι Ασάνην. .ν

Επίσης δε και ο Κ. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Λαρισσαίος
ο εκδώσας την υπό του Ασάνη φινομένην μετάφρασιν των
κωνικών τομών του Καϊλλου λέγει περί αυτού εν τη προσ
φωνήσει ταύτα:
(1) Απάνθισμα δεύτερον επιστολών Αδαμαντίου Κοραή, Αθήναις εκ
της τυπ. Α., Κορομηλά.

-
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ι. Μόνος απάντων και γράφων και διδάσκων
και προθύμως (καίτοι πολλοίς περιστατούμενος τοίς εκ του

και αυχθηρού αυτού επαγγέλματος) την επί τα μαθηματικά
» όργια τοις

καθ' ημάς μουσείοις επωφ ελώ ς ώδοποίησε

2% .

Μετά την προσφώνησιν δε έπεται εν Ηρωελεγείoν αρχόμε
νον ουτως :

» Και Διός αθανάτοιο Συ φέρτερος, ήδέτε Φοίβου
» Ατρεκέως τελέθεις, Διογενές Σπυρίδων. κτλ.

Αι μαρτυρίαι αύται και οι ύμνοι (οι τινες περιέχουσι βέ
βαια υπερβολάς και είναι έργα αφυούς ποιήσεως) πληροφο

ρούσι τον αναγνώστην, ότι, ώς είπον εν τη τούτου βιογραφία,
ο Κεφαλλήνιος Ασάνης εισάξας πρώτος την αναλυτικήν μέ
θοδον των νεωτέρων εις τα σχολεία της Ελλάδος και γνω
στοποιήσας τους ένδοξοτέρους μαθηματικούς συγγραφείς της ε
ποχής του, αφιέρωσεν όλην του την αξίαν και τον καιρόν του
εις την ωφέλειαν της κοινής ημών πατρίδος, απολαμβάνων
μόνον την χαραν ότι συνέτρεξε τοσούτον εις την ηθικήν αυ
της αναγέννησιν. Είθε δε οι συμπολίται μου Κεφαλλήνες,
πάς Επτανήσιος, και κάθε Έλλην, τον οποίον, ή πολιτική ζη
λοτυπία, ή ο νόμος του ισχυροτέρου τον κρατεί μακράν από
τους κόλπους της πατρίδος, να φλέγηται πάντοτε από καυστι
κον έρωτα υπέρ αυτής και να είναι πρόθυμος εις κάθε θυ
σίαν προς ωφέλειάν της! Εαν έμόλυνεν ή ένδεια και ο μεμ
πτος εγωϊσμός τινών το λαμπρόν της Ελλάδος τρόπαιον των
3 Σεπτεμβρίου, με το τερατώδες και ολεθριώτατον δια την
πατρίδα άρθρον των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων,
ποία ελληνική καρδία θέλει κυριευθή από εμπορικήν χαμέρ

πειαν και ν' αφήση να ψυχρανθή εις εαυτήν δια τας ατομι
κας παρεκτροπας και ατοπίας, το θεόδωτον και ευγενές αί
σθημα του φιλοπατρισμού; Ο έρως της πατρίδος είναι σύμ
φυτος με τον άνθρωπον, εμφωλεύει εις τα ενδόμυχα της καρ
δίας του και επομένως είναι ανεξάρτητος από κάθε υλικήν

ωφέλειαν. Πολλώ δε μάλλον όπου το αξιόμεμπτον, εκείνο άρ
θρον δεν τείνει ειμή να εμποδίση μόνον τους ετερόχθονας
πρός καιρόν από τα επαγγέλματα, δεν αφαιρεί όμως τον ε
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θνισμόν και τα λοιπά δικαιώματα εκάστου "Ελληνος, ώς τι
νές το παρεξήγησαν.
Σελ. 386. Στίχ. 14.
Αι εκφάσεις μου ενταύθα αναφέρονται εις το σύνταγμα το
δοθέν εις την επτάνησον υπό των Ρώσσο-Τούρκων κατά το
1800, διότι εις εκείνο των 1803 οι Τούρκοι δεν είχον μέρος.
Αυτό επροστατεύετο μόνον υπό της Ρωσσίας και των συμμά
χων της, ήτον σύνταγμα πλήρες ελευθέρων αρχών, άξιον μι
μήσεως, και προτιμότερον τινών άλλων φερόντων αναξίως το
τοιούτον όνομα. Μάλιστα ήθέλαμεν ευχηθή να εκυβερνώμεθα
και σήμερον κατά το σύνταγμα των 1803. Κατα δυστυχίαν
όμως η διάρκεια του τότε υπήρξεν ολίγη, διότι η ρωσσική
αυλή παρέδωκε, χωρίς να έχη δικαίωμα, την παρ αυτής

προστατευομένην Ιόνιον

πολιτείαν

εις τους Γάλλους,

και

οι

επτανήσιοι, ένώ ήσαν αναγνωρισμένοι ως σχηματίζοντες κρα

τος ενεξάρτητον, μη έχοντες ουδεμίαν είδησιν παρεδόθησαν

έξαφνα εις ξένην, δεσποτείαν. Η μόνη δι παρηγορία των

ή

τον οτι ο νεος κυριος αφηκε προς αυτους τους υπαρχοντας

νόμους και την Βουλήν, μεθ' ής διεύθυνε τα πράγματα ο παρά
της Γαλλίας αποσταλείς Έφορος (1).
Αυτόθι Στίχ. 28.
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Ακολουθών την διήγησιν του κυρίου Ρίζου περί την εν

επτανήσω καλλιεργείας των γραμμάτων υπέπεσα εις λάθη τι
να εις την του Καραντινού βιογραφίαν, χάριν όμως της εν
καιρώ φιλικής ειδοποιήσεως του πολυμαθούς Μουστοξύδου,
κάμνω ήδη τας απαιτουμένας διορθώσεις,
Διαρκούσης της επτανησίου πολιτείας έσχηματίσθη μικρός
στρατός τακτικός εις όν καταγραφθείς και ο Καραντινός ως
δόκιμος (cadetto), δια τους λόγους, όπου εις την ιδίαν του

βιογραφίαν ανέφερον, μετέβη εις Κέρκυραν, και ούτω έλαβε
(1) "Ορα Μουστοξύδην. Ρromemoria a Lord Νormanby,
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καιρόν να σπουδάση εις το εκεί συστηθέν σχολείον. Εις τούτο
δε ήτον έφορος ο Κόμης Καποδίστριας, και εδίδασκεν α
μισθι φιλολογικά μαθήματα ο πάντοτε φιλόπατρις και φιλο

γενής Μουστοξύδης. Μεταξύ των διδασκάλων του καταστή
ματος τούτου ήτον Καθηγητής των στοιχείων της μαθημα
τικής Ρώσσός τις αξιωματικός, Κεφαλλήνιος δε την πατρίδα
ή την καταγωγήν, επωνομαζόμενος Πελιγρίνης, ανήρ έμπει
ρος εις τας μαθηματικας επιστήμας. Υπό τούτου δε ο Κα
ραντινός παρεδόθη πρώτον τα στοιχεία της μαθηματικής του
Νικηφόρου Θεοτόκη, και μετα την επάνοδον των Γάλλων,
καταστηθείσης της Ιονίου Ακαδημίας, εξηκολούθησε την ε

πιστήμην του ποσού υπό τον περίφημον Δουπίνον.
Σελ. 388. Στίχ. 18.
Ο αείμνηστος Κόμης Γυϊλφόρδ εζήτει την ανέγερσιν του
πανεπιστημίου και εν Ιθάκη, και μάλιστα εκεί εφαίνετο προ
θυμότερος παρά εν Κεφαλληνία, ως μέρος στερημένον πά
σης διασκεδάσεως, και επομένως οικειότερον εις την σπουδήν.
Σελ. 392. Στίχ. 7.
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ν και η μορφή και το εξωτερικόν της όψεως είναι, ως

άλλοτε ειπον, ως επί το πλείστον, ο καθρέπτης της καρδίας,
εις τον Καραντινόν έφαίνετό τις εξαίρεσις. Κακόμορφος και
εις υπερβολήν άσχημος κατα την όψιυ, ήτον (ώς είρηται εν
τη αυτού βιογραφία, και ως γνωρίζουσιν οι εισέτι ζώντες
και συναναστραφέντες αυτόν) άνθρωπος ψυχής ευαισθήτου εις
τα καλά, ευεργετικός, πλήρης φιλοπατρισμού και σπουδής δια
το κοινόν όφελος. Και εις αυτήν δε την εγκεφαλικήν ασθέ
νειάν του διέλαμπεν ή ευεργετική του διάθεσις. Φανταζόμενος

ότι όλοι οι Ηγεμόνες της Ευρώπης τον πέμπουσιν, ως φιλο
δωρήματα, μεγάλας ποσότητας χρημάτων, και ότι αυτά ευ
ρίσκονται εις το κοινον ταμείον, έκαμνε καθ' ημέραν δια
ταγας και έπεμπεν επιστολάς προς τον τότε Βουλευτήν και

άρχοντα της παιδείας Μουστοξύδην, διωρίζων αμοιβας χρη
μάτων, εκ των κεφαλαίων του, εις τους Καθηγητας του πα
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νεπιστημίου, και εις τους προοδεύοντας και πτωχούς μαθη
τας, εξ ών επροτιμώντο ως προς τας ποσότητας οι Κεφαλ
λήνες. Ο αγαθός δε Μουστοξύδης τιμών τον άνδρα και εις
αυτό το δεινόν του πάθος, εδέχετο φιλανθρώπως τας δια γραμ
μάτων και λόγωνο ταύτας προτάσεις του. Μάλιστα εις την

φιλoγένειαν του Μουστοξύδου χρεωστείται η αποστολή του Κα
ραντινού εις την Νεάπολιν, χάριν θεραπείας, δι εξόδων της
Κυβερνήσεως, και ή, μετά την αποβίωσίν του, επικήδειος δη
μοσία τελετή.
"Ο Καραντινός είχε νυμφευθή την Κυρίαν Πελατιέρ θυ
γατέρα Γάλλου τινός, υπάρξαντος, εν Κερκύρα από τον και

ρόν των Βενετών. Ητον
-ν

και

-ν

δε

εκείνη

επίσης

9

ασχημος, ως

ο ανήρ της, και δεν ετεκνοποίησε. "Οντος του ανδρός αυτής
εν Νεαπόλει ασθενούς, απέθανεν εν Κερκύρα εν έτος προ αυ
του. Είναι δε άξιον παρατηρήσεως ότι, ώς λέγεται, την ημέ

ραν του θανάτου της, εύρεύεις ο Καραντινός εις, ανακωχήν
εζήτησε πάρα του επιστατου του πένθιμον φό

του πάθους του,

ρεμα ειπων προς αυτόν: ότι, κατά τινα αγγελίαν, απέθανεν
εις Κορφούς ή σύζυγός του. Προαίσθημα, το οποίον επροξέ
νησε πολλήν εντύπωσιν εις τους ακούσαντας, αφού, μετ' ολί
Λονο τωόντι έμαθον τον θάνατόν της συμβάντα την ημέ
ραν εκεινην.

Ο Καραντινός εξέδωκεν εις είδος επιστολής εν Κερκύρα
το 1829 έκθεσιν φιλονεικίας τινός περί μαθηματικού αντι
κειμένου, την οποίαν έκαμε μετά τινος Λεονέλλη αρχιτέκτονος
εκ Μεδιολάνων, περί ής ερωτηθείς παρ αυτών ο Γάλλος Λα
κροάς (La-Croix) έκρινεν ορθοτέραν την θεωρίαν του Κε
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φαλλήνος μαθηματικού,

Σελ. 519. Στίχ. 7.

Επειδή ο πατήρ του στρατηγού Πέτρου Μελισσινού είχε
φθάσει εις τον βαθμόν του Συμβούλου της επικρατείας, και
ή αξία αύτη εις το ρωσσικόν κράτος αποκτάται μετά πολυ
χρόνιον δούλευσιν, είναι πιθανόν ότι οι ένδοξοι αδελφοί
Μελισσινοί Πέτρος και Ιωάννης να εγεννήθησαν εν Ρωσσία.
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Σελ. 554. Στίχ. 33.

Κατά τας ακριβεσέρας πληροφορίας τας οποίας έλαβον
παρα του ιππότου Δεστούνη, ο Αλέξιος Μελισσινός υιός του
στρατηγού Πέτρου ανατεθείς πάλιν εις την δούλευσιν ετι
μήθη μεγάλως και έφθασεν επομένως, δια την αξίαν του,
εις τον βαθμόν του στρατηγού. "Εχων δε υπό την εξουσίαν του
εν τάγμα ιππικού, το οποίον είχε συστήσει ο ίδιος από ανθρώ
πους διαφόρων εθνών, και στρατευόμενος κατά των Γάλλων,
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εφονεύθη το 1814 εις την εν Δρέσδη της Σαξονίας μάχην.
Ούτος είχε λάβει εις γυναίκα μίαν Κατακουζινήν..(και όχι
ο πατήρ αυτού ως εσφαλμένως με ανέφερον) ήτις επιζήσασα
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*

πολλούς χρόνους μετά τον θάνατον του στρατηγού Αλεξίου,
απέθανε προ ολίγων ετών.

Σημ. Μεταξύ των ενδόξων Κεφαλλήνων ήτον άξιος μνήμης και ο
Νικηφόρος Μεταξάς Μητροπολίτης Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, και Ιθάκης.
Χρηματίσας ούτος φίλος του Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχου Κυρίλλου του
Λουκάρεως, κατέστησε το 1628 την Κεφαλλήνιον Εκκλησίαν, υποκειμένην

πρότερον εις τον Κορίνθου, μητρόπολιν ανεξάρτητον, και ανήγειρεν, εξ ι
δίων, εις Μεταξάτα, την υπό των σεισμών κατηδαφισθείσαν επισκοπήν.

Επίσης δε έπρεπε να αναφερθώσι και οι δύο αυτάδελφοι μοναχοί Λει
χούδαι, αλλ' επειδή αι περί αυτών ειδήσεις μου δεν εξαρκώσι προς έκθεσιν
βιογραφίας, αναφέρω μόνον τα τούτων ονόματα.
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