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1816 Φιλαρμονικός Σύλλογος Ζακύνθου
Το 2016 αποτελεί σημαντική επέτειο της πολιτιστικής ιστορίας της Ζακύνθου, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση, το 1816, του «Φιλαρμονικού Συλλόγου Ζακύνθου» και συνακόλουθα, από τη δημιουργία της πρώτης φιλαρμονικής ορχήστρας στην Ελλάδα.
Αρχιμουσικός της μπάντας του «Φιλαρμονικού Συλλόγου Ζακύνθου»
υπήρξε ο διακεκριμένος βιολονίστας Marco Battagel. Μέχρι πρότινος, ο
Battagel εθεωρείτο Ιταλός πρόσφυγας. Σήμερα, χάρη στις έρευνες του
μουσικολόγου Κώστα Καρδάμη1, προκύπτει ότι ο Battagel ήταν Σλοβένος, με
μουσικές σπουδές στο ωδείο San Sebastiano της Νάπολης, που κατείχε τη θέση
του εξέχοντος βιολονίστα στις θεατρικές ορχήστρες του Τρέντο και της Ζάρα,
προτού εγκατασταθεί στην Κέρκυρα, κοντά στον επίσης μουσικό, συγγενή του
Francesco Battagel.
Εξ όσων γνωρίζουμε, ο Marco Battagel διευθύνει για τελευταία φορά συναυλία της μπάντας του «Φιλαρμονικού Συλλόγου Ζακύνθου» τον Ιούνιο του
1823, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους έχει επιστρέψει στην Κέρκυρα, όπου
διευθύνει ένα κοντσέρτο για βιολί στο θέατρο και στη συνέχεια δραστηριοποιείται «ως εξέχων βιολιστής στο San Giacomo κατά τη δεκαετία του 1820»2.
Οι νεώτερες αυτές πληροφορίες πιθανολογούνε μια διαφορετική εκδοχή της γέννησης της φιλαρμονικής ιδέας στη Ζάκυνθο, το 1816. Στη θέση ενός
εξόριστου μουσικού, ο οποίος παρακινεί την άρχουσα τάξη της εποχής στη δημιουργία φιλαρμονικής ορχήστρας, μια άρχουσα τάξη που έχει εγκολπωθεί τη
φιλαρμονική ιδέα και που για να την υλοποιήσει, μετακαλεί και μισθοδοτεί επί
επτά χρόνια (1816-1823) έναν διακεκριμένο μουσικό από την Κέρκυρα.
Χάρη στον Λεωνίδα Ζώη γνωρίζουμε τα ονόματα των ιδρυτών του «Φιλαρμονικού Συλλόγου Ζακύνθου» του 1816 και τα παραθέτουμε τιμής ένεκεν.
Είναι οι «Μωρατέλλης, Ιούλιος Δομενεγίνης, Δημ. Μακρής, Διον. Βαρβιάνης, Διον. Κεφαλληνός, Διον. Βλάχος, Λαυρέντιος Μερκάτης, Φραγκ. Μουτσάν,
Καμίλλος Ρώμας, Δρ. Στεφάνου, Ιωαν. Κορκός, Π.Α. Μερκάτης, Αυγουστ. Κανδιώτης, Δον. Γεννηματάς, Γεωργ. Κουερίνος, Αναστ. Καλέντζης, Εμμ. Βλαστός,
Ν. Νεράντζης, Δ. Βούλτσος, Στ. Βούλτσος, Πετρ. Μάτσας, Ιω. Καμπανέλλης, Γ.Σ.
Βάλσαμος, Ιάκωβος Μερκάτης, Κωνστ. Τζέν, Ιω. Κοκκίνης, Καίσαρ Π. Λογοθέ-

1. Κώστας Καρδάμης, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Fagotto Boo�s 2015, σελ. 73-75
2. Κώστας Καρδάμης, οπ. παραπάνω.
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της, ο Πρωτοπαπάς Γαρζώνης, Ιω. Κρανδιρόπουλος, Δημ. Χαριάτης, Λαμπρινός
Μελισσηνός, Ιωάννης Μελισσηνός, Ιωσήφ Ρενώ, Ανδρέας Γαήτας, Κομ. Καψοκέφαλος, Καίσαρ Λογοθέτης, Θεοδόσιος Δημάδης διδάσκαλος, Αντ. Σανδρίνης, Κωνστ. Δραγώνας, Πέτρος Μακρής, Ιω. Σηγούρος, Δρ. Διον. Ροΐδης, Δημ.
Φωσκάρδης, Ιω. Μεσσαλάς, Θεόδ. Σηγούρος, Σπυρ. Βερέττας, Γεωργ. Ρώσσης,
Παύλος Γαήτας, Γεωργ. Πλανίτερος και τίνες άλλοι»3.
Οι εκδότες επιθυμούν από τη θέση αυτή, να εκφράσουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς το «Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη» για την εμπιστοσύνη
και την χορηγία.
Νίκιας Λούντζης
Πρόεδρος των «Φίλων του Μουσείου Σολωμού
και επιφανών Ζακυνθίων»

3. Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η μουσική εν Ζακύνθω», Ποικίλη Στοά, περίοδος Β’ 1899, σελ. 14.
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Λόρης Μερκάτης
Μετέστη σε χώρους φωτεινούς ο Λόρης Μερκάτης. Ένας σπουδαίος Φίλος, Χημικός, Βοτανολόγος, Λόγιος, απέραντων γνώσεων εξαιρετικός συζητητής, ένας Κύριος παλαιάς κοπής, ικανός να αφουγκραστεί οποιοδήποτε νεωτερισμό και να τον αποδεχθεί ή να τον απορρίψει με επιχειρήματα, κοσμημένος
με ένα σύνολο ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που όταν προσφέρεται από την
φύση δημιουργεί τους πραγματικά ενδιαφέροντες ανθρώπους, που θέλει κανείς να συναναστραφεί.
Κι αν ήχησε εκκωφαντικά ή είδηση ότι η φυσική του παρουσία εξέλειπε,
απέμεινε ο απόηχος μιας ζωής που βιώθηκε, από επιλογή, με αμετακίνητες
αρχές, με πλούσιο έργο εκτεταμένο σε λόγια, επιστημονικά και επιχειρηματικά
πεδία, δυναμικά, με ποιότητες, με ηρεμία, με σιωπές. Non omnis moriar.*
Από τα δημοσιευμένα κείμενά του, τα χρονογραφήματα, που πρωτοδημοσιεύθηκαν στον «Περίπλου» και στη συνέχεια στον «Ερμή», αποτελούν
υποδείγματα ύφους, δημιουργήματα μιας άλλης (εν πολλοίς άγνωστης) ζακυνθινής λογιοσύνης, στην οποία το αφήγημα είναι ευρηματικό, χαριτωμένο με
καλή πλοκή, η ακριβολογούσα στην περιγραφή ανάπτυξη δεν επιτρέπει δεύτερη, στρεβλή, εικόνα και η χρήση των ζακυνθινών ιδιωματισμών γίνεται με
την σωστή αναλογία, ώστε να μην καταστρέφονται η ελληνική γλώσσα και το
κείμενο. Τα επιστημονικά διακρίνονται για την πρωτοτυπία, την αρτιότητα και
την αυστηρή τήρηση των κανόνων της έρευνας. Ατυχώς, ανέκδοτο παραμένει
κι ας ελπίσουμε ολοκληρωμένο, το θεατρικό έργο στο οποίο τα τελευταία χρόνια συχνά αναφερόταν.
Εκπληρώνοντας το βέβαιο ανθρώπινο χρέος, μετέστη σε χώρους φωτεινούς ο Λόρης Μερκάτης, ενωρίς, στην ακμή του, την στιγμή μάλιστα που η λόγια κοινότητα των ζακυνθινών ετοιμάζεται για μια νέα επιστημονική εταιρία,
στην οποία η πείρα και το κύρος του θα ήταν απαραίτητα. Ομως δεν είμαστε
διαχειριστές της επίγειας διάρκειάς μας, «Θάνατος τότ’ έσσεται οπότε κεν
δη Μοίραι επικλώσωσι»** και σε πολλά που θα επισυμβούν θα σημειωθεί η
απουσία του, κάτι που δεν θα συμβεί στην μνήμη των οικείων, των φίλων και
των αναγνωστών του.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και ο Πανάγαθος Θεός ας χαρίσει στους οικείους του και σε όσους αγαπούσε και τον αγαπούσαν, την παρηγοριά.
* Δεν θα πεθάνω ολόκληρος (κάτι θα απομείνει), Oratio
** Ο θάνατος θα επέλθει, όποτε οι Μοίρες το ορίσουν. Καλλίνος Εφέσιος
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“Έργα και ημέραι” του Ζακύνθιου θιασάρχη ανδρεικέλων
Ανδρέα Πόγκη -Στραβού
Στα μέσα του 19ου αιώνα, «έν έτος πριν η απαισία νόσος [η χολέρα] ερημώσει την Κέρκυραν και την Ζάκυνθον[1854], ενέσκηψεν εις τας δύο ταύτας
νήσους τυχοδιώκτης ιταλός, όστις έφερεν μεθ’ εαυτού ελεϊνόν θίασον ξυλίνων
νευροσπάστων και έδωκε παραστάσεις τινάς»2, στην Κέρκυρα πρώτα και στην
Ζάκυνθο στην συνέχεια, όπως ήταν η λογική πορεία των από την Ιταλία ερχομένων περιπλανώμενων καλλιτεχνών (μπουλουκιών) εκείνη την εποχή.
Όταν, αφού ολοκλήρωσε τις παραστάσεις στην Κέρκυρα ο θίασος των ξυλίνων νευροσπάστων, ταξίδεψε στην Ζάκυνθο, «καίτοι από της πρώτης παραστάσεως πλήθος πολύ συνέρρευσεν εις το πρωτοφανές θέαμα», ο θιασάρχης
καταστράφηκε οικονομικά. Εξαιτίας του καιροσκοπικού χαρακτήρα και των δαπανηρών συνηθειών του, «ο ιταλός τυχοδιώκτης απήλθε της νήσου κατάχρεως
και αφήνων οπίσω του τα ολίγα νευρόσπαστα».3
Παρόλα αυτά, η καινοτόμα για την εποχή και την περιοχή των Επτανήσων
μέθοδος παράστασης, «δεν ήργησε να εύρη μιμιτάς και ολίγα έτη μετά την χολέραν […] νέος θίασος νευροσπάστων ήρχισε να δίδη παραστάσεις υπό διευθυντήν κάποιον Ανδρέαν Στραβόν».4
Για τον Ανδρέα Πόγκη (ή Πότζη) - Στραβό σώζονται ελάχιστες πληροφορίες.
Ο Λάσκαρης σημειώνει ότι «ο πρώτος τ’ ανδρείκελα εισαγάγων εν Ελλάδι [ήταν
ο] Ανδρέας Πόγκης»5. Και αλλού διηγείται ότι «κατά τας πρώτας παραστάσεις
του Νεοελληνικού Θεάτρου, τον ρόλον του orateurείχεν αναλάβει άσημος τις

1. Ο λοιμός στην Κέρκυρα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1855 από το ορφανοτροφείο στο Μαντούκι και έληξε
στις 2 Ιανουαρίου 1856, παρουσίασε 189 κρούσματα και 104 θανάτους (Τυπάλδος-Πρετεντέρης, 1856:7)
. Στην Ζάκυνθο ο λοιμός διήρκεσε από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 1856 και είχε 1082
κρούσματα εκ των οποίων πέθαναν οι 611 ασθενούντες (Χιώτης, 1864: 352 – 364).
2. Τσοκόπουλος, 1892, σ. 215.
3. Ο.π., σ. 215
4. Ο.π., σ. 215
5. Λάσκαρης, 1938, σ. 1027.
6. Orateur είναι «ο ηθοποιός, ο επιφορτισμένος να ομιλή προς το κοινόν και κυρίως ν’ αναγγέλη την προσεχήν
παράστασιν. Ο ηθοποιός ούτος […] εξελέγετο πάντοτε μεταξύ των λογιωτέρων του θιάσου. Τοιαύτη τις
συνήθεια επεκράτησε και κατά τα πρώτα έτη του Νεοελληνικού θεάτρου, ότε δεν ήσαν εν χρήσει τα θεατρικά
προγράμματα. Μετά το τέλος εκάστης παραστάσεως, εις εκ των υποκριτών, παρουσιαζόμενος επί σκηνής και
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ηθοποιός, αλλά την βοήν αγαθός, ο εκ Ζακύνθου Ανδρέας Στραβός, όστις και μεταγενεστέρως, πρώτος αυτός, εισήγαγεν εν Ελλάδι τα νευρόσπαστα»7, δίνοντας
εμμέσως την πληροφορία ότι ο Πόγκης - Στραβός ήταν άνθρωπος μορφωμένος
και μάλιστα «εκ των λογιωτέρων του θιάσου» στον οποίο συμμετείχε.
Η οικογένεια Πόγκη ή Πότζη καταγόταν από την Αγκώνα της Ιταλίας και
ήταν εγκατεστημένη στην Ζάκυνθο.8Ο Ανδρέας Πόγκης, έγινε γνωστός ως “Στραβός”, δηλαδή με το παρατσούκλι (παρανόμι) που του “κόλλησαν” οι συντοπίτες του. Διότι, όπως εξηγεί ο Διονύσιος Ρώμας, «φύση ευφάνταστη και ποιητική
ο Ζακυνθινός δεν μπόρεσε ποτέ του ν’ αρκεστεί στα συμβατικά ονόματα των
συνανθρώπων του. Βλέπει το γείτονά του σα μια καρικατούρα και νοιώθει την
ανάγκη να του προσθέσει από κάτω την απαραίτητη “λεζάντα”».9
Ο Απόστολος Μαγουλιώτης (2012: 232) στο σύντομο βιογραφικό
σημείωμα του Ανδρέα Πόγκη-Στραβού που επιχειρεί να συνθέσει χωρίς
(και δικαιολογημένα) να γνωρίζει την νοοτροπία και τις συνήθειες των
Ζακυνθινών, σημειώνει ότι «άλλοι των ονομάζουν Στραβό και άλλοι Πόγκη».10
Του διαφεύγει όμως, ότι ο Λάσκαρης τον αναφέρει δύο φορές με τα ίδια πάνω
κάτω λόγια, μία φορά με το επώνυμο του και μια φορά με το «επαγγελματικό»
του ψευδώνυμο.11
Ο Σιδέρης12, αντλώντας την πληροφορία από τον Λάσκαρη, αναφέρει στο
έργο του Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου ότι ο Πόγκης - Στραβός συμμετείχε το 1836 – 1837 στον θίασο του Αθανασίου Σκοντζόπουλου, το πρώτο ερασιτεχνικό θεατρικό σχήμα που έδωσε παραστάσεις σε δικό του θέατρο στην
Αθήνα. Θα ήταν τότε περίπου είκοσι πέντε χρονών.
Ο Σπάθης, ερευνώντας την ιστορία των θεατρικών παραστάσεων στην
καινούρια πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, εντοπίζει στο
έργο του G.Cochrane Wanderings in Greece13,τον πρώτο θίασο ακροβατών,

ευσεβάστως υποκλινόμενος προ του ακροατηρίου, ανήγγελε την επόμενηνπαράστασιν» (Λάσκαρης, 1923,
σ. 230).
7. Λάσκαρης, 1939, σ. 173.
8. Ζώης, 1963, σ. 538.
9. Ρώμας, 2004, σ. 57.
10. Μαγουλιώτης , 2012,σ. 232.
11. Βλέπε παραπάνω τις σχετικές αναφορές του Λάσκαρη.
12. Σιδέρης,, 2000, σ.. 180.
13. Ο Cochrane γράφει«Some
«Some ac�ors an�� ac�ress ha�� arri�e�� �rom �an�e, an�� �he�� ha�� cons�r�c�e�� a �oo��en
�hea�re, �i�ho�� a co�ering, on a spo� mar�e�� o�� �or a sq�are, ΔρόμοςΑθηνάς,, or Miner�a S�ree�», και
συνεχίζει σχολιάζοντας αρνητικά την καλλιτεχνική αξία της παράστασης και δίνοντας παράλληλα ορισμένες
πληροφορίες για τον θίασο «�he ac�ors �ere, a man, his �i�e, an�� �heir ��o chil��ren�� an�� �he per�ormances
�ere merel�� �hose o� a s�rolling compan�� o� �he mos� limi�e�� class» (Cochrane, Α�,1837,
,1837, σ.. 202 - 203).
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που παρουσιάστηκε στην πρωτεύουσα το φθινόπωρο του 1835, σε ένα
ξύλινο θεατράκι στην οδό Αθηνάς και αποτελούνταν όπως επισημαίνει από
Ζακυνθινούς καλλιτέχνες.14
Στα μέσα της άνοιξης της επόμενης χρονιάς, την Κυριακή 5/17 Απριλίου
1836, ο George Cochrane και ο Ανδρέας Μιαούλης που τον συνόδευε,
παρακολούθησαν σε μια μάντρα της οδού Αιόλου, την παράσταση ενός θιάσου
σχοινοβατών και ακροβατών, ο οποίος μάλιστα περιλάμβανε και μία γυναίκα
καλλιτέχνιδα.15Ο θεατρώνης, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση, τους ενημέρωσε ότι την
επόμενη Κυριακή (12/24 Απριλίου 1836) ο θίασος θα παρουσιάσει «τραγωδία».
Και ο θεατρόφιλος Cochrane που έσπευσε να παρακολουθήσει την παράσταση,
διασώζει πολύτιμες πληροφορίες. Το έργο που παραστάθηκε ήταν Η άλωσις της
Κωνσταντινουπόλεως. Μετά το τέλος της παράστασης μάλιστα, ακολούθησε
μια μικρή σκηνή μπαλέτου με πρωταγωνίστρια την κόρη του θεατρώνη, που είχε
διαπρέψει στην παράσταση των ακροβατών της προηγούμενης Κυριακής.17
Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες ο Σπάθης18συμπεραίνει ότι ο
ανώνυμος θεατρώνης είναι ο κεφαλλονίτης επιχειρηματίας Αθανάσιος Σκοντζόπουλος. Ο δε δραματικός του θίασος η μετεξέλιξη του θιάσου των σαλτιμπάγκων με την προσθήκη ερασιτεχνών ηθοποιών. Αποφαίνεται τέλος, πως ο
θίασος αυτός, είναι «μάλλον» άσχετος με την εφήμερη επιχείρηση των ζακυνθίων σχοινοβατών.
Η μελέτη, όμως, της έρευνας του Σπάθη και των σχετικών πηγών, μας
επιτρέπει να στοιχειοθετήσουμε μια διαφορετική εικασία: ο Στραβός για τον
οποίο γνωρίζουμε ότι συμμετείχε στον δραματικό θίασο του Σκοντζόπουλου,
άρα πιθανότατα συμμετείχε και στο ακροβατικό σχήμα που προϋπήρξε του θιάσου αυτού, θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει την καριέρα του στην Αθήνα με
τον ζακυνθινό θίασο σαλτιμπάγκων και κατόπιν να μεταπήδησε στον θίασο του
Επτανήσιου επιχειρηματία. Ή, θα μπορούσαν κάλλιστα τα μέλη του ζακυνθινού
θιάσου ακροβατών μετά το τέλος των παραστάσεων τους το 1835, να έχουν
συμφωνήσει να ενταχθούν στον κεφαλλονίτικο θίασο για να εμλουτιστούν τα
θεάματα της επόμενης χρονιάς.
Ο Σαμπάνης, αντιθέτως, υποστηρίζει στην διδακτορική του διατριβή ότι οι

14. Σπάθης,, 1986, σ.. 220.
15. Cochrane,Β�,1837,σ.101-103.
Β�,1837,σ.101-103.
,1837,σ.101-103.
σ.101-103.
.101-103. https://pla��.google.com/boo�s/rea��er?prin�sec=�ron�co�er&o��p��=rea��e
r&i��=gG��oAAAAMAAJ&pg=GBS.PA203 Ανάκτηση 13/8/2016.
16. Με τον τίτλο αυτό παραστάθηκε η τραγωδία Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του Ιωάννη Ζαμπέλιου.
17. Cochrane,, Β�,1837, σ. 110.
18. Σπάθης, 1986, σ. 220-221 και 234.
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«θίασοι ποικιλιών» στην Αθήνα του 1835 και του 1836 ήταν ιταλικοί.19 Ο ερευνητής βασίζει την άποψη του σε απόσπασμα κριτικού άρθρου για τον θίασο
του Mele που δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Ταχυδρόμο.20 Στο άρθρο αυτό, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «αι σκοινοβατίαι, αι επιδείξεις σωματικής δυνάμεως
και επιδεξιότητος, αι παντομιμικαί, παρεστάθησαν και πέρυσι και πρόπερσυ
παρ’ άλλης ιταλικής επίσης συνοδείας». Γνωρίζουμε όμως ότι το 1836, ένας
μόνο θίασος ακροβατών αρχικά και ερασιτεχνών δραματικών ηθοποιών μετέπειτα, δρούσε στην Αθήνα, ο θίασος του κεφαλλονίτη Αθανασίου Σκοντζόπουλου. Το 1835 πάλι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχει ο Cochrane,
οι ακροβάτες ήταν εκ Ζακύνθου, επτανήσιοι και αυτοί. Δηλαδή και στις δυο
περιπτώσεις οι καλλιτέχνες αφενός είναι γνώστες και χρήστες της ιταλικής
γλώσσας και αφετέρου συνεννοούνται μεταξύ τους σε ένα γλωσσικό ιδίωμα
ελάχιστα κατανοητό στον κοραϊστή αρθρογράφο της Ελληνικής πρωτεύουσας.
Ο συντάκτης του άρθρου, όπως άλλωστε και ο Τσοκόπουλος,21 πιστεύει, ότι
ελάχιστα καταλαβαίνουν οι Επτανήσιοι τα ιταλικά, με αποτέλεσμα να παρεξηγήσει την εθνικότητα των καλλιτεχνών, και να αναπαραγάγει στο άρθρο του
αυτή την παρεξήγηση.
Το θέατρο που στέγασε την θερινή περίοδο του 1836 τον νεοσύστατο
δραματικό θίασο του Σκοντζόπουλου, ήταν χτισμένο στην οδό Αιόλου μεταξύ
του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας και του Εφετείου. Στην ίδια εκείνη θέση που
μέχρι το 1834 βρισκόταν η Πόρτα22 των Πατησίων (ή του Μενιδίου), στο τείχος
που έχτισε για την προστασία της Αθήνας ο βοεβόδας Χασεκή το 1778.23
Περιγραφή του θεάτρου, των θεωρείων, των σκηνικών και του ιματισμού
των ηθοποιών δίνει σε άρθρο του στην Νέα Εστία ο Λάσκαρης. Το θέατρο «ήτο
αμφιθεατρικώς κατασκευασμένον […] έχον εκτός των καθισμάτων και μερικά
θεωρεία δια τα επίσημα της κοινωνίας πρόσωπα. Το παράπηγμα ήτο ασκεπές,
ως εκ τούτου έβλεπε τις τον Λυκαβηττόν και τα πέριξ όρη, πράγμα το οποίον
απετέλει το ωραιότερον των θεαμάτων…».24
Μετά την κατάρτιση του ο ερασιτεχνικός θίασος, «εντελώς αυτοδίδακτος
και ως μόνο δια την επιτυχίαν εφόδιον έχων τον νεανικόν ενθουσιασμόν και

19. Σαμπάνης, 2011, σ. 42 – 43, σημ.43.
20. Ελληνικός Ταχυδρόμος, 5.6.1837, σ. 14,
14,http://sr��eb1.parliamen�.gr/��ispla��_��oc.asp?i�em=43835&seg
Ανάκτηση 23/07/2016.
21. Τσοκόπουλος, 1895, σ. 215.
22. Πύλη.
23. Βέης, Α�,1938, σ. 1516.
24. Λάσκαρης,1935, σ.127 – 130.
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την προς το θέατρον αγάπην»25, συνέχισε απρόσκοπτα τις παραστάσεις του όλο
το καλοκαίρι.26 Οι ενθουσιώδεις «ερασιτέχνες» καθόλου δεν πτοήθηκαν από
αρνητικές κριτικές, όπως αυτή του συντάκτη της εφημερίδας “Αναγεννηθείσα
Ελλάς” ο οποίος σημειώνει: «τα όλα μας εφάνησαν εις νηπιώδη στάσιν. Κτίριονσαλέυον από τον αέρα, παραστατική τέχνη, παράστασις, ενδύματα όλα είναι
έτι ατελή»27. Η τελευταία παράσταση της θερινής σαιζόν δόθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου/12 Οκτωβρίου 1836, και παραστάθηκε το δράμα «Μάρκος
Μπότζαρης» του Ιωάννη Ζαμπέλιου.28
Ο Ανδρέας Πόγκης – Στραβός, δεν διακρίθηκε για τις υποκριτικές του ικανότητες και το όνομα του δεν αναφέρεται στις κριτικές των εφημερίδων, όμως
«ανήγγελλε πάντοτε την μέλλουσαν να δοθεί παράστασιν με τα ζωηρότερα
χρώματα, εξ ου αποδεικνύεται ότι, καίτοι στραβός … τ’ όνομα, μετεχειρίζετο
ακόπως τα επτά της ίριδος χρώματα».29
Τον Ιούνιο του 1837 ο ιταλός μασίστας Gae�ano Mele30, αφού πούλησε
στον Gi�seppe Camillieri το θεάτρο Απόλλων στην Ζάκυνθο, του οποίου υπήρξε ιδρυτής, ιδιοκτήτης και ιμπρεσάριος,31 μετακινήθηκε με τον θίασο του στην
Αθήνα. Φτάνοντας εκεί, ίδρυσε το «προορισμένο για την αριστοκρατία θέατρο
ιταλικού μελοδράματος» στην περιοχή του ιερού ναού της Χρυσοσπηλιώτισσας, δηλαδή σε απόσταση αναπνοής από το θέατρο του Σκοντζόπουλου.32«Δύο
θέατρα αμιλλώνται κατά το παρόν εις την πρωτεύουσάν μας, το παλαιόν του κ.
Σκοντζοπούλου και το νέον του κ. Γαϊτάνου Μέλη», διατείνονταν θριαμβευτικά
οι εφημερίδες της εποχής.33
Οι καινοτόμες πρακτικές του ιταλικού θιάσου, που εκτός από τα συνήθη ακροβατικά νούμερα πρόσφερε ποικιλία θεαμάτων, λόγου χάρη τον Ιταλό
ποιητή αυτοσχέδιων στίχων Gi�stiniani (��’ Imola) ή και αποσπάσματα από δη-

25. Λάσκαρις, 1935, σ. 131.
26. Παραστασιολόγιο του Θεάτρου Σκοντζόπουλου παραθέτουν: ο Βέης (1936: 1516 – 1521& 1590 – 1599),
ο Σπάθης (1986, σ. 215 – 250) και ο Χατζηπανταζής (2002, σ. 418 – 425).
27. Αναγεννηθείσα Ελλάς, 24/06/1836 σ. 20[ελληνιστί], http://sr��eb1.parliamen�.gr/��ispla��_��oc.
asp?i�em=46435&seg Ανάκτηση 23/07/2016.
28. Βέης, Β�,1938, σ. 1534.
29. Λάσκαρης 1935, σ.131.
30. Για το όνομα του θεατρικού επιχειρηματία βλ. Σαμπάνης, 2011, σ.41, σημ. 32.
31. Σαμπάνης, 2011,41. http://�hesis.e��.gr/�hesisBoo��ea��er/i��/25052�page/1/mo��e/2�p= Ανάκτηση
6/12/2016 και Σαμπάνης, 2012, σ. 10 – 16.
32. Λάσκαρης, 1935, σ. 131-132 & 1836, σ. 873-874�� Χατζηπανταζής, 2002,σ. 417 ��Σπάθης, 1986, σ. 245
33. Ο Σωτήρ 25.4.1837, σ. 222 [ελληνιστί] http://sr��eb1.parliamen�.gr/��ispla��_��oc.asp?i�em=47475&seg=
Ανάκτηση 23/07/2016.
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μοφιλείς όπερες34 καθώς και το ότι ανάμεσα στο κοινό του συγκαταλέγονται ο
Όθωνας, η Αμαλία και η αυλή τους35 αύξησαν την αίγλη και την πελατεία του
θεάτρου του και συνάμα προκάλεσαν οικονομικές δυσκολίες στον θεατρικό
του «αντίπαλο».
Σύντομα, ο θίασος του Σκοντζόπουλου χρεοκόπησε και ο Ανδρέας Πόγκης
- Στραβός μετά την αποτυχία του (ή έστω την έλλειψη επιτυχίας) ως ηθοποιού, έμεινε άνεργος και επέστρεψε στην Ζάκυνθο. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του
παρακολούθησε κάποιες από τις παραστάσεις του θεάτρου μαριονεττών και
γοητεύτηκε από την τεχνική. Όταν ο Ιταλός τυχοδιώκτης αναγκάστηκε να πουλήσει τα «νευρόσπαστα», κατά πάσα πιθανότητα για να βγάλει το αντίτιμο των
εισιτηρίων του, τα αγόρασε εξοικειώθηκε μαζί τους και άρχισε δειλά - δειλά να
δίνει παραστάσεις στα νησιά του Ιονίου.
Αυτή την πρώτη περίοδο του 1857 - 1858, όπως σημειώνει ο Τσοκόπουλος36 «οι καλλλιτέχναι του ξύλινου θεάτρου δεν είχον αποκτήση ακόμη την ελληνική ιθαγένειαν. Εκαλούντο Φακανάπας, Αρλεκίνος, Κόντε-Δένιος, Πουλτσινέλλας, Κάσσανδρος και Κολομβίνα η ηρωίς, παρίστανον δε κωμωδίας ιταλικάς
από τας οποίας το επτανησιακόν κοινόν ολίγα κατενόει». Ο γνωστός δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας του τέλους του 19ου αιώνα κάνει λάθος. Για
πάρα πολλά χρόνια στα Επτάνησα επίσημη γλώσσα ήταν η ιταλική, σε αυτή
συντάσσονταν τα επίσημα έγγραφα, σε αυτή γράφονταν τα άρθρα των εφημερίδων, την μιλούσε και την έγραφε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
Ο Απόστολος Μαγουλιώτης37επικαλούμενος ένα έγγραφο που δημοσιεύει και σχολιάζει ο Καπαδόχος,38υποστηρίζει ότι ο Τσοκόπουλος «λόγω παρέλευσης πολλών χρόνων» πιθανώς θυμάται λανθασμένα την χρονολογία, και οι
πρώτες παραστάσεις κουκλοθεάτρου δόθηκαν στην Κέρκυρα και την Ζάκυνθο,
ένα χρόνο μετά την επιδημία της χολέρας, δηλαδή τον Οκτώβριο του 1857, από
τον θίασο μαριονεττών που διεύθυνε ο Marco Bar�olis. Σύμφωνα, όμως, με το
συγκεκριμένο έγγραφο39ο Bar�olis, ενεργώντας ως πληρεξούσιος ενός θιασάρχη, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται, ευχαριστεί τον Έπαρχο Κερκύρας
Ηλία Βασιλάκη για την άδεια ανέγερσης «ξύλινου οίκου» στον Άγιο Αθανάσιο
Κέρκυρας και παράλληλα, πράγμα που δεν επισημαίνεται από τους ερευνητές,

34. Σαμπάνης, 2011, σ. 47 κ.εξ.)
35. Ελληνικός Ταχυδρόμος, 5.6.1837, σ. 16
36. Τσοκόπουλος, 1892, σ. 215.
37. Μαγουλιώτης, 2012, σ. 49.
38. Καπαδόχος, 1991, σ. 58-59 & 127.
39. Καπαδόχος, 1991, σ. 127 &Χρυσικοπούλου, 2015, σ. 55.
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προτείνει την αναβολή των παραστάσεων του θιάσου νευρόσπαστων για την
άνοιξη του 1858.
Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, ο θίασος νευροσπάστων στον οποίο αναφέρεται το έγγραφο που δημοσιεύει ο Καποδόχος να είναι του Πόγκη - Στραβού,
πράγμα που εξηγεί τις γνωριμίες του θιασάρχη στην Κέρκυρα και τις γνώσεις
του για την κερκυραϊκή θεατρική σαιζόν. Στην δεύτερη παράγραφο του εγγράφου που εκ μέρους του θιασάρχη απευθύνει ο Bar�olis στον Έπαρχο Κέρκυρας
διαβάζουμε: «Μετά δυσαρεσκείας μου όμως δεν δύναμαι επί του παρόντος
να οφεληθώ εκ της χορηγηθήσης αδείας, φοβούμενος μη υποστώ ζημίαν αντί
κέρδους, ένεκα των επιβαλλόμενων όρων. Όθεν ενώ ευχαριστώ την Υμετέραν
εκλαμπρότητα διά την περί ης ο λόγος άδειαν, παρακαλώ ταυτοχρόνως Υμάς
ίνα ευαρεστηθήτε να αναβάλητε αυτήν, διά την ελευσόμενην άνοιξιν καθ’ ην
εποχήν σχολάζοντος του θεάτρου, ουδεμίαν θέλουσιν έχει ίσχύν οι νυν επιβαλλόμενοι μοι όροι».40
Την επόμενη χρονιά, έχοντας πλέον αποκτήσει δεξιοτεχνία στον χειρισμό
των μαριονεττών, ο Πόγκης - Στραβός άρχισε «να περιφέρει την κινητήν σκηνήν
του εις τας διαφόρους επαρχίας της Ελλάδος41 και να παρέχη εις το κοινόν μ’
εγγαστρίμυθον φωνήν εκ του προχείρου παραστάσεις κοινότατων τινών κωμωδιών», σε ελληνική πια γλώσσα.42
Και τέλος, την περίοδο 1859 – 1860, ο Ανδρέας Πόγκης – Στραβός που
πλησιάζει τα πενήντα του χρόνια, διάσημος πλέον «δια την ευκολίαν με την
οποίαν συνέτασσε τας κωμωδίας των ανδρεικέλλων του», εισήγαγε τον
Φασουλή στην Αθήνα, «κατ’ αρχάς ως αποκράτικον θέαμα», στήνοντας το
θεατράκι του σ’ ένα καφενείο στο Μοναστηράκι, που γκρεμίστηκε αργότερα
για να περάσει το τραμ.43
Ο Ανδρέας Πόγκης-Στραβός έπλασε τον ήρωα του ωραίο, ευαίσθητο
εραστή και λόγιο,44 δηλαδή επτανήσιο. Και «ήτο ο αποδούς εις τον καινοφανή πρωταγωνιστήν του θεάτρου του», ο οποίος «είνε αυτοχρήμα μετουσίωσις
του ιταλικού Πουλτσινέλλα, του ευφυέστερου τύπου του δημώδους ιταλικού

40. Καπαδόχος, 1991, σ. 127.
41. Με την συνθήκη του Λονδίνου (1832), που έγινε αποδεκτή και από τον Σουλτάνο με τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης την ίδια χρονιά, αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα θα περιλάμβανε τα εδάφη που βρίσκονταν
νότια της γραμμής που ενώνει τον Αμβρακικό με τον Παγασητικό κόλπο, δηλαδή την Πελοπόννησο και την
Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.
42. Άννινος, 1888, σ. 116.
43. Τσοκοπουλος ,1908, σ. 312.
44. Βλ. Μαγουλιώτης,2012, σ. 81-84.
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θεάτρου» το όνομα του, «το περίεργον αληθώς διά την περίστασιν όνομα του
Περικλή, γενομένου κατόπιν Περικλέτου».45 Αντιθέτως, «ο “πλάνης” αυτός θεατρώνης», όπως τον χαρακτηρίζει ο Άννινος,46με την ονοματοδοσία του πρωταγωνιστή του, αποδεικνύει την διορατικότητα, την πρωτοτυπία, την τόλμη και
πάνω απ’ όλα τη ζακυνθινή ιδιοσυγκρασία του μαντσιαδώρου47, αφού, διόλου
κατά τύχη, επέλεξε την εποχή της απολυταρχικής μοναρχίας των Βαυαρών να
βαφτίσει το νευρόσπαστο του με το όνομα του Περικλή, δηλαδή με ένα όνομα
που συνειρμικά υπενθυμίζει σε όποιον το ακούει τον μεγάλο άνδρα της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας και κατόπιν επέδειξε το «καλλιτεχνικό θράσος» να
το φωνάζει χαϊδευτικά Περικλέτο.48
Το 1859 η δυσαρέσκεια εναντίον του Όθωνα για τις αντισυνταγματικές
του παρεμβάσεις βρήκε τον ιδανικό εκφραστή της, όταν ο Επαμεινώνδας Δεληγιώργης εκλέχτηκε βουλευτής της επαρχίας Μεσολογγίου και ξεκίνησε την
αντιμοναρχική εκστρατεία που τον έκανε ίνδαλμα των φοιτητών και αρχηγό
της «χρυσής νεολαίας» των Αθηνών. Τον Μάιο του ίδιου χρόνου συνέβησαν τα
γεγονότα που έμειναν γνωστά ως Σκιαδικά,49η πρώτη δυναμική εκδήλωση κατά

45. Άννινος, 1888, σ.116.
46. Άννινος ο.π.
47. Μάντσια στη γλώσσα του Πετράρχη σημαίνει φιλοδώρημα, ενώ στη ζακυνθινή ντοπιολαλιά η σημασία
της κυμαίνεται μεταξύ της φάρσας και της νίλας, δίχως όμως να αποδίδεται απόλυτα από αυτές τις δυο
λέξεις Βλ. Ρώμας, 2004, σ. 62.
48. Κατά την γνώμη μου ο Μαγουλιώτης (2012, σ. 81-84), στην ανάλυση του χαρακτήρα του Περικλέτου,
δεν αναφέρεται στον Περικλέτο τον πρωταγωνιστή του κουκλοθεάτρου του Ζακυνθινού Ανδρέα – Πόγκη
Στραβού, που πρώτος εισήγαγε τον χαρακτήρα, άλλα στον τρόπο που χειρίστηκαν τον χαρακτήρα οι μετέπειτα
κουκλοπαίκτες.
49. Ο υπουργός Εξωτερικών Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πίστευε ότι η στήριξη της εγχώριας παραγωγής
αποτελούσε εθνική ανάγκη και στην προσπάθεια του να πείσει τους κατά καιρούς συνομιλητές του, συνήθιζε
να φέρνει ως παράδειγμα την εξαιρετική ποιότητα των ψάθινων καπέλων (σκιαδίων) που κατασκευάζονταν
στη Σίφνο και να επιμένει ότι οι Έλληνες θα έπρεπε να προτιμούν αυτά και όχι στα εισαγόμενα από το
εξωτερικό και ως εκ τούτου πανάκριβα εαρινά καπέλα. Ο γιος του Κλέων, που θαύμαζε τον πατέρα του και
συμφωνούσε μαζί του, έπεισε τους συμμαθητές του να φορούν στις κυριακάτικες εξόδους τους στο Πεδίο
του Άρεως σιφνέικα σκιάδια στολισμένα με γαλανόλευκες κορδέλες. Γρήγορα τα σιφνέικα σκιάδια έγιναν
μόδα και σήμα κατατεθέν των «Γαριβαλδινών», της προοδευτικής νεολαίας της Αθήνας (σε αντίθεση με
τους καθεστωτικούς νεολαίους, που φορούσαν άσπρα ψηλά καπέλα και απεκαλούντο «Αυστριακοί»). Οι
εισαγωγείς καπέλων, που κινδύνευαν να χάσουν την πελατεία τους, συμφώνησαν να δράσουν συλλογικά,
και την Κυριακή 10 Μαΐου 1859 έστειλαν τους υπαλλήλους τους στο Πεδίο του Άρεως με κουρελιασμένα
σκιάδια, για να χλευάσουν τους προοδευτικούς μαθητές και φοιτητές, με αποτέλεσμα να επακολουθήσει
συμπλοκή. Η Χωροφυλακή πήρε το μέρος των εισαγωγέων και προέβη στις συλλήψεις τριών μαθητών. Οι
συγκεντρωμένοι νεαροί «αντέταξαν άμυνα οχυρωθέντες εις παντοπωλείον, του οποίου τας βαυκάλεις και
τα καθίσματα έρριπτον κατά των εφορμούντων αστυνόμων. Και κατωρθώθη μεν να εκτοπισθούν εκ του εν
Νεαπόλει παντοπωλείου, αλλ’ ουχί και να διαλυθούν. Εν σώματι διηυθύνθησαν προς το κέντρον της πόλεως και
εν τη διασταυρώσει των οδών Ερμού και Αιόλου, ένθα έκειτο το πολυτάραχον των πολιτευομένωνκαφενείον
« Της Ωραίας Ελλάδος», συνεκεντρώθησανπάλιν προσελθόντος επικούρου αυτοίς και πλήθους πολλού.Νέοι
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των απολυταρχικών μεθόδων του καθεστώτος .
Μετά τα Σκιαδικά η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία, προκηρύχτηκαν δυο φορές εκλογές, με αποκορύφωμα την
εκλογική αναμέτρηση που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1860 και διήρκεσε ως το
Μάρτιο του 1861 και τηνδολοφονική απόπειρα εναντίον της βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστείδη Δόσιο τον Σεπτέμβριο του 1861. Ακολούθως,
τον Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου ξέσπασε και καταπνίγηκε η Ναυπλιακή
Επανάσταση. Τέλος, τον Οκτώβρη του 1862 ξέσπασε νέα εξέγερση κατά του
Όθωνα, στην Αθήνα αυτή τη φορά, η οποία επικράτησε και στις 12 Οκτωβρίου
η δυναστεία κηρύχτηκε έκπτωτη.
Ήταν περίοδος πολιτικών ταραχών και «μολονότι αποκρηάτικα τα νευρόσπαστα του Ανδρέα Στραβού, είχαν πολιτικώτατον χαρακτήρα και όλαι αι
πολιτικαί ανωμαλίαι των πολυτάραχων εκείνων χρόνων παρήλαυναν από την
μικράν του σκηνήν».50Κατά την διάρκεια του χειμώνα του 1859-1860 «ήχει» καθημερινά στο καφενεδάκι «στρηνής η φωνή του Περικλέτου τύπτοντος διαρκώς
και ανοικτιρμόνως τον Φασουλήν, τον παπάν ή τον Αράπην ή άλλη τινά πλαγγόνα», με αποτέλεσμα ότι «εν Αθήναις ιδίως ο Περικλέτος εγκατέστη κραταιός
ευδοκιμήσας και προκόψας, αποκτήσας δε την τιμητικήν ιδιότητα του αυτόχθονος και ανεγνωρισμένου γελωτοποιού».51
Ο Πόγκης - Στραβός, μεγαλωμένος στα αποικιοκρατούμενα Επτάνησα,52
είχε πάψει από καιρό να ελπίζει σε πολιτική παρέμβαση του Όθωνα για την

και λαός ανήλθον τότε την οδόν Ερμού και προέβησαν εις διαδήλωσιν κάτω των Ανακτόρων, επιζητούντες την
απόλυσιν των συλληφθέντων τριών νέων και την παύσιν του διευθυντού της αστυνομίας Δημητριάδου. Λόχοι
πεζικού μετά χωροφυλάκων και αστυνόμων μόλις περί το μεσονύκτιονκατώρθωσαν να διασκορπίσουν το
πλήθος και να επαναφέρουν την τάξιν, η οποία επρόκειτο να διαταραχθήπάλιν την επαύριον» (Κυριακίδης,
1892, Β. σ. 65 – 66).
Την επόμενη μέρα συγκεντρώθηκε στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου πλήθος κόσμου και απαίτησε από
τον υπουργό εσωτερικών Κωνσταντίνο Προβελέγγιο την παύση του αστυνομικού διευθυντή Αθηνών και την
απελευθέρωση των συλληφθέντων μαθητών. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το αίτημά τους, αλλά
οι φοιτητές δεν ικανοποιήθηκαν και ζήτησαν ακρόαση από τον Όθωνα, ο οποίος αρνήθηκε να τους δεχθεί,
γεγονός που όξυνε τα πνεύματα. Τότε επενέβη ο φρούραρχος Αθηνών, Μιχαήλ Σούτσος και επικεφαλής
μεγάλης στρατιωτικής δύναμης, διέλυσε τους διαδηλωτές και προέβη σε άλλες τριάντα οκτώ συλλήψεις. Τις
επόμενες μέρες ο Υπουργός Παιδείας Χαράλαμπος Χριστόπουλος αποφάσισε να διακοπούν τα μαθήματα και
να εγκατασταθεί στρατιωτική φρουρά στο Πανεπιστήμιο. Η νεολαία όμως συνέχισε τις πιέσεις ώσπου τέλος
συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αθανάσιου Μιαούλη απέπεμψε
τον αστυνομικό διευθυντή Αθηνών Δημητριάδη και διέταξε την απελευθέρωση των συλληφθέντων μαθητών.
(Δημητρακόπουλος, 1977, σ.187 & Δημαράς, 1977, σ. 480-481).
50. Τσοκοπουλος,1908, σ. 312.
51. Άννινος, 1888, σ. 116.
52. Για την Βρετανική προστασία στα Επτάνησα βλέπε πρόχειρα Χιώτης Π., Ιστορία του Ιονίου Κράτους από
συστάσεως αυτού μέχρις Ενώσεως (έτη 1815-1864), τόμοι Α� και Β�, εν Ζακύνθω 1874-1877.
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ένωση της γενέτειρας του με την Ελλάδα και «ήτο αντιπολιτευόμενος πάντοτε»
όπως όλοι οι “ριζοσπάστες53” συντοπίτες του εκείνη την δύσκολη για την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα περίοδο. Η «αντιπολιτευτική
του πολιτική ήρεσε πολύ και το καφενεδάκι εις το οποίον έπαιζε έγινεν κέντρον
πολιτικών συγκεντρώσεων, τας οποίας δεν έβλεπεν με καλό μάτι η αστυνομία»
που παρακολουθούσε και τρομοκρατούσε τους πολίτες πραγματοποιώντας
συλλήψεις, φυλακίσεις και εκτοπίσεις.54
Μια ενδιαφέρουσα μυθιστορηματική περιγραφή της ατμόσφαιρας που
επικρατούσε στο καφενεδάκι του Καλαμιώτη και των παραστάσεων του Πόγκη
- Στραβού, δίνει ο Κονδυλάκης55 στους Αθλίους των Αθηνών: «Εις του Καλαμιώτη απετέλει μέγαν θόρυβον ο «Φασουλής» του Κερκυραίου Πόγγη (sic), όστις
πρώτος είχεν εισαγάγει εις τας Αθήνας προ ενός έτους αυτό το είδος των παραστάσεων με σκηνάς, με είσοδον, με μουσικήν, με πολυτέλεια τέλος πάντων,
την οποίαν δεν εγνώρισεν πλέον ποτέ ο ξύλινος γελωτοποιός. Το προ της Αγίας
Ειρήνης μικρόν καφενείον ήτο πλήρες εμποροϋπαλλήλων και εργατών, θολούντων τα υελώματα διά των πνοών των».
Όταν καλοκαίριασε και οι θαμώνες του καφενείου στο Μοναστηράκι ξεχύθηκαν στην ύπαιθρο ψάχνοντας πιο δροσερά μέρη για πιούν τον καφέ τους,
«ο Στραβός επήρε τον θίασον του – τα μέλη του οποίου ούτε μουρμούριζαν
για τον ρόλο τους, ούτε γκρίνιαζαν κατά του θιασάρχη, ούτε κακολογούσαν
τους συναδέλφους τους5 – και εγύριζεν επάνω εις ένα κάρρον, μία δε σειρά
θερινών παραστάσεων εδώθη εκεί όπου αργότερα έγινε το θέατρον Ορφεύς
και όπου πυκνώνεται σήμερον η συνοικία μεταξύ της οδού Γ´ Σεπτεμβρίου και
της οδού Αχαρνών».57
Οι μαριονέττες «χάρις εις το σκωπτικόν και ενίοτε ευφυές αυτών κατέστησαν αμέσως δημοφιλέσταται», και γρήγορα αποτέλεσαν το αγαπημένο θέαμα
των παιδιών, έτσι «καθ’ όλον το έτος ακούει τις τους παίδας απομιμούμενους
εν ταις οδοίς τας οξείας αυτών κραυγάς».58

53. Το κόμμα των Επτανησίων Ριζοσπαστών επιζητούσε την ένωση με την Ελλάδα και κοινωνικές αλλαγές.
54. Τσοκοπουλος, 1908, σ. 312.
55. Κονδυλάκης,1895,σ. 12 -13, http://anemi.lib.�oc.gr/search/Ανάκτηση 8/12/2016.
56. Δημιουργική … παράφραση μέρους του κειμένου με το οποίο ο Λάσκαρης μιλάει για τον θίασο
νευροσπάστων του Πράνδη, που έδωσε παραστάσεις το 1887 στο «Θέατρον Ομονοίας». Βλ. Λάσκαρης, 1938,
σ. 1027.
57. Τσοκοπουλος,1908,σ. 312.
58. Δροσίνης, 1883, σ. 123.
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Τέλος, σύμφωνα με τον Λάσκαρη, το 1876 ο Ανδρέας Πόγκης - Στραβός,
που θα ήταν πλέον πάνω από εξήντα χρόνων, μύησε στην τέχνη του ανδρεικελοπαίκτου τον άξιο διάδοχο του Δημήτρη Μαριδάκη.59
Έκτοτε τα ίχνη του χάνονται…
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Υπήρξε ποτέ το «Ιονικόν έθνος»;
Παρά το ότι γνωρίζουμε ότι εκείνο που κυβερνάει τα ανθρώπινα, εκείνος
ο «υπόγειος ρυθμός», που έλεγε ο γέρο-Αρχίλοχος, είναι η αλλαγή, πολύ συχνά
η αυθόρμητη στάση του μυαλού μας απέναντι στα μεγάλα και σύνθετα ερωτήματα είναι η παραδοχή του αντίθετου. Είναι πολλοί οι λόγοι που εξηγούν τη
στάση αυτή και σχετίζονται πάντα με τη φύση του ερωτήματος, αλλά και με τη
σημασία της απάντησης. Οι συνέπειες, όμως, αυτής της στάσης είναι καταλυτικές, εφόσον μια λάθος απάντηση είναι πάντα μια λάθος απάντηση, που γεννάει αναπόφευκτα στρεβλωμένες ιδέες, νοοτροπίες και συμπεριφορές.
Ας μείνουμε στον χώρο της ιστοριογραφίας, μιλώντας για πράγματα πιο
συγκεκριμένα. Λέμε ότι ο ιστορικός πρέπει να είναι αντικειμενικός, λέμε ότι η
ιστορία είναι η γνώση που απορρέει από τα τεκμήρια, λέμε ότι η ιστορία δεν
πρέπει να εξυπηρετεί ιδεολογικές ή άλλες σκοπιμότητες, αλλά στην πράξη τι
σημαίνουν όλα αυτά�� Πόσο εύκολο είναι ο ιστορικός να αποδεσμευτεί από την
περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ποιο νόημα μπορεί να έχει η αντικειμενικότητά του
και ποια είναι τα όριά της�� Ο αρχαίος Λουκιανός, στο ωραίο έργο του «Πῶς
δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν», πασχίζοντας να αντιπαραθέσει το μεγάλο πρότυπο του Θουκυδίδη στον κατακλυσμό των κολάκων ιστοριογράφων της εποχής
του, σκιαγράφησε τη συνθήκη εντός της οποίας πρέπει να λειτουργεί ο ιστορικός, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι αυτός πρέπει να είναι «ἄφοβος, ἀδέκαστος,
ἐλεύθερος, παρρησίας καὶ ἀληθείας φίλος, ὡς ὁ κωμικός φησίν, τὰ σῦκα σῦκα,
τὴν σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάσων […] ἄπολις, αὐτόνομος, ἀβασίλευτος, οὐ τί
τῷδε ἢ τῷδε δόξει λογιζόμενος, ἀλλὰ τί πέπρακται λέγων». ωραία λόγια, αλλά
ξεχνιούνται εύκολα, καθώς πολύ συχνά τα θέτουμε σε τιμητική αποστρατεία.
Δεν θέλω να μείνω σε αυτή τη μεγάλη, αν και πολύ σημαντική, συζήτηση,
για να περάσω γρήγορα στο ερώτημα που αποτελεί το θέμα μου, και που σχετίζεται με το σκολιό ερώτημα της έννοιας του έθνους.
Συχνά στην ιστοριογραφία και σχεδόν πάντα στη δημόσια συζήτηση το
ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται με όρους απόλυτους. Αν το πούμε σχηματικά, η
μία άποψη υποστηρίζει ότι το έθνος (το ελληνικό, για παράδειγμα, αλλά όχι
1. Πρώτη δημοσίευση: εφ. Ερμής (Ζάκυνθος), ένθετο «Επιλογές», αρ. φ. 4888 (Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου
2016), σ. 1 (9), 3 (11)˙ αρ. φ. 4893 (Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 2 (10)-3 (11)˙ αρ. φ. 4898 (Παρασκευή
16 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 3 (11)˙ αρ. φ. 4903 (Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016), σ. 3 (11).
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μόνο) υπήρχε «ανέκαθεν», ενώ η άλλη θεωρεί ότι αυτό (το μεγαλύτερο μέρος
των ευρωπαϊκών εθνών, δηλαδή) δημιουργήθηκε σχετικά πρόσφατα, περίπου
στον δέκατο όγδοο αιώνα. Η απολυτότητα με την οποία εκφέρονται οι δύο τούτες, κατά τη γνώμη μου εσφαλμένες, απαντήσεις δεν έχει τις ίδιες αιτίες. Θα
αναφέρω ως κοινό παρονομαστή και των δύο απαντήσεων αφενός την ελλιπή
μελέτη –ακόμα σήμερα− των πηγαϊκών τεκμηρίων και την ασύγγνωστη εξάρτηση από τα θεωρητικά σχήματα και αφετέρου την ασυνεννοησία στο επίπεδο
των εννοιών (τι σήμαινε δηλαδή ιστορικά η έννοια «έθνος»�� είχε πάντα το ίδιο
περιεχόμενο��). Θα σημειώσω επιπλέον ότι η πρώτη απάντηση συναρτήθηκε
εξαρχής με τις ανάγκες της εθνικής ιδεολογίας και συνδέθηκε με τη λογική της
κρατικής εξουσίας, ενώ η δεύτερη (πολύ πιο πρόσφατη αυτή) υπήρξε απότοκο ενός δήθεν επιστημονικού ριζοσπαστισμού, που όμως εξαρτάται απολύτως
−και νοηματοδοτείται− από την αντιθετική ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης
και της επιχειρούμενης στα χρόνια μας υπέρβασης / κατάργησης της έννοιας
του έθνους, στην προοπτική της δημιουργίας ενός παγκόσμιου αδιαφοροποίητου υποκειμένου, που δεν θα καθορίζεται από «εθνικές ταυτότητες» και «εθνικές ιδιομορφίες».
Η συζήτηση για τη φύση και τη δημιουργία του ελληνικού έθνους γεννήθηκε –είναι αυτονόητο αυτό− μαζί με τη δημιουργία του ελληνικού έθνουςκράτους και κορυφώθηκε στα μισά του δέκατου ένατου αιώνα. Τη μεγάλη,
στρατηγική απάντηση στο ερώτημα την έδωσαν ο Λευκαδίτης Σπυρίδων Ζαμπέλιος και ο Κωνσταντινουπολίτης Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, οι εκπρόσωποι της αποκαλούμενης «ρομαντικής σχολής», οποίοι υποστήριξαν την
αδιάσπαστη ενότητα του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα ώς τις μέρες
τους. Ουσιαστικός αντίλογος πραγματικά δεν αρθρώθηκε και άρα διάλογος
δεν έγινε. Υπήρξαν ωστόσο έντονες φωνές κριτικής, όπως εκείνη του Στέφανου
Κουμανούδη, ο οποίος, μέσα στο κλίμα του ύστερου Διαφωτισμού, υποστήριξε
ότι ναι μεν ο ελληνικός λαός υπήρξε αδιάλειπτα παρών στο ιστορικό προσκήνιο, αλλά αν θεωρήσουμε την έννοια έθνος με την πολιτική χροιά που αυτή
έπαιρνε στην εποχή του, ο ελληνικός λαός «καταστάθηκε ως έθνος» μόνο στις
μέρες που διεκδίκησε πολιτική αυτονομία.2 Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο
που θα μπορούσε να λυθεί η παρεξήγηση.
Η λέξη «έθνος» (nation, nazione), υπαρκτή στην ιστορία από αιώνες (και
στην ελληνική, αν και εδώ τα πράγματα συγχύστηκαν λόγω της συνύπαρξης με

2. Βλ. Στέφανος Κουμανούδης, Λόγος εκφωνηθείς τη 20ή Μαΐου 1853 κατά την επέτειον εορτήν της ιδρύσεως
του Πανεπιστημίου Όθωνος, υπό Στεφάνου Α. Κουμανούδη, … Αθήνα 1853.
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την έννοια «γένος»), σήμαινε την «τοπική / καταγωγική πολιτιστική κοινότητα»,
ένα σύνολο ανθρώπων, μικρότερο ή μεγαλύτερο, που είχε κοινή καταγωγή,
γλώσσα και κυρίως θρησκεία. Έτσι, μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί για αιώνες
στην Ιταλία π.χ., πριν από το «ιταλικό έθνος», μιλούσαν για το βενετικό, το
ναπολιτάνικο, το σικελικό, το φλωρεντινό κ.λπ. «έθνος» και έτσι μπορούμε να
καταλάβουμε επίσης γιατί από τις αρχές του δέκατου έκτου αιώνα, η ελληνική
κοινότητα της Βενετίας (Com�ni�à ��e’ Greci) αποκαλούνταν «nazione greca».
Κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα περίπου, η έννοια άρχισε να παίρνει όλο
και πιο έντονα ένα καινούργιο χαρακτηριστικό, αυτό της διεκδίκησης της πολιτικής ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης – και αλήθεια αυτό ήταν ένα πρωτόγνωρο
χαρακτηριστικό για τους περισσότερους ευρωπαϊκούς λαούς.3 Εδώ έγκειται ο
νεωτερισμός. Αυτό το στοιχείο, αυτή η ριζική διαφοροποίηση οφείλεται στις
τεκτονικές δονήσεις που προκάλεσε στις ευρωπαϊκές συνειδήσεις ο Διαφωτισμός, η Γαλλική επανάσταση και οι ναπολεόντειες εκστρατείες στην ευρωπαϊκή
ήπειρο. Παρεκβατικά ας σημειώσω εδώ ότι η προσπάθεια μείωσης του κοσμοϊστορικού αυτού γεγονότος –στις μέρες μας παίρνει κάποτε τα χαρακτηριστικά
μίας ρητορικής του μίσους, για ευνόητους λόγους− οφείλεται στο γεγονός ότι
το 1789 υπήρξε η μήτρα της συνείδησης των πολιτικών ελευθεριών: οι εχθροί
του 1789 σήμερα, πολεμώντας το, πολεμούν ουσιαστικά το πλέγμα των πολιτικών ελευθεριών που αυτό γέννησε.
Η πολιτική έννοια, λοιπόν, του έθνους, αυτός ο πράγματι νεωτερισμός του
δέκατου όγδοου αιώνα, οφείλεται στην επανάσταση των Γάλλων και στη σπορά των ιδεών στους ευρωπαϊκούς λαούς, υπόδουλους και μη. Οφείλεται επίσης στις ψευδείς ελπίδες που καλλιέργησε η πολιτική του Ναπολέοντα. Αυτό
το γνωρίζουμε και για την Ελλάδα. Αν ακούγαμε τα λόγια των ανθρώπων εκείνης της εποχής, τα πράγματα θα ήταν σαφέστερα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
έλεγε ότι ο Ναπολέων «μας άνοιξε τα μάτια», ενώ ο Αδαμάντιος Κοραής στο
εξαιρετικό του Υπόμνημα (1803), το οποίο αποτελεί υπό μίαν έννοια τη γενέθλια πράξη του σύγχρονου ελληνικού έθνους, έλεγε το ίδιο ακριβώς πράγμα,
όταν διακήρυττε μπροστά στους Γάλλους συναδέλφους του της Εταιρείας των
Ανθρωποπαρατηρητών (Socié�é ��es Obser�a�e�rs ��e l’homme), στο Παρίσι, ότι
ήταν το 1789 που αφύπνισε τον ελληνικό λαό και «από της στιγμής ταύτης η
εθνική κενοδοξία υπεχώρησεν εις την ευσταθή απόφασιν λαού παρασκευαζομένου να κατασταθή έθνος» (�ès ce momen� la �ani�é nationale fi� place à la

3. Βλ. πρόχειρα: Αρβανιτάκης, Στον δρόμο για της πατρίδες. Η Ape i�aliana, ο Ανδρέας Κάλβος, η ιστορία,
Αθήνα 2010, σ. 217-250.
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con�enance d’un peuple qui se prépare à devenir nation).4
Αυτό, λοιπόν, είναι το σύγχρονο έθνος: η παραδοσιακή πολιτιστική
κοινότητα νοούμενη πλέον ως αυτεξούσιο πολιτικό υποκείμενο. Για την
ελληνική περίπτωση, η αντίθεση μπορεί να φανεί ανάγλυφα στην αντίστιξη του
έθνους με το «γένος» κατά την εποχή της Οθωμανικής κατάκτησης, συνεκτικό
στοιχείο του οποίου ήταν η θρησκεία και ηγέτης του ο πατριάρχης. Το νεωτερικό
έθνος των Ελλήνων δεν ταυτίζεται εννοιολογικά και ιστορικά με το γένος των
Ρωμαίων.
ωραία, αυτή τη διαφοροποίηση τη σκιαγράφησε ο Κεφαλονίτης Γεώργιος
Τυπάλδος-Ιακωβάτος, ο κατοπινά γνωστός ως «Γιωργαντάρας», ο οποίος έτσι
ξεκινούσε την αφήγησή του (1837) για τις τύχες της Ιόνιας Ακαδημίας: «Τίποτα δε γένεται χώρις έθνος. […] Ελάμψανε τον παλαιόν καιρό Έλληνες, Ελλάδα
όμως ποτέ˙ και απάνου που ’ταν η ώρα της να λάμψει με τα νέα έθνη σαν έθνος
[= εννοεί μετά τη Γαλλική επανάσταση], ευρέθηκε σε τέτοια κατάσταση από
την τυραννία, που μήτε είχε δύναμη να κινήσει, μήτε αιστάνθηκε τη μεταβολή
του επίλοιπου κόσμου». Παρόλα αυτά, η «φυσική προνόηση και επιθυμία της
ελευθέρωσής της, καθώς ακόμη η μία θρησκεία οπού είχε, η μία γλώσσα που
εμίλιε, τα παρόμοια ήθη που την εξεχώριζαν από άλλους˙ ετούτα μάλιστα την
εκατάστησαν ένα νέο έθνος πλέον εξαπλωμένο από το παλαιό, το οποίο υπάρχοντας με τον νου επολέμαε με κάθε μέσο να υπάρξει και με την αλήθεια».5
Το ποιοι τόποι, όμως, μπορούσαν να «χωρέσουν» στο έθνος, όταν αυτό
άρχισε να παίρνει κρατική υπόσταση, και να ταιριάξουν δίχως ελλείψεις ή συμπλέγματα με το (εικαζόμενο ακόμη) είδωλό του, αυτό υπήρξε εξαρχής ένα ζητούμενο. Εκείνοι οι «τοπικοί λαοί», με τα λόγια του Παναγιώτη Χιώτη, οι οποίοι
επρόκειτο να αποτελέσουν την υλική έκφραση του ελληνικού έθνους, το ελληνικό κράτος δηλαδή, δεν ήταν όλοι όμοια και ομοιόμορφα πλασμένοι, μιας
και δεν είχαν όλοι οι ελληνικοί τόποι την ίδια ιστορική μοίρα και διαδρομή.
Το Ιόνιο αποτέλεσε εδώ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα, η μελέτη του
οποίου θα μπορούσε να μας δείξει τα επιχειρούμενα όρια του έθνους και τη
σαφή διαδικασία της «εθνοποίησης» των τόπων, τουλάχιστον εκείνων που κι-

4. Mémoire sur l’état actuel de la civilisation dans la Grèce…, [Παρίσι
Παρίσι 1803], σ.. 43. Ελληνική μετάφραση:
Υπόμνημα περί της καταστάσεως του πολιτισμού εν Ελλάδι…, μεταφρασθέν υπό Αναστασίου Κωνσταντινίδου,
Αθήνα 1853, σ. 41 (οι υπογραμμίσες δικές μου).
5. Βλ. Γεώργιος Τυπάλδος – Ιακωβάτος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, έκδοση: Σπύρος Ασδραχάς, Ερμής,
Αθήνα 1982, σ. 3. Εξαιρετική η τελευταία φράση, θυμίζει τη σχετικά πρόσφατη (1983) θεωρία των
«imagine��
imagine�� comm�nities»,
», όπως την κωδικοποίησε ο Bene��ic� An��erson.. Βλ. Σπύρος Ασδραχάς, “Κοινοί και
διαφοροποιημένοι τόποι για την ιστορική συνέχεια και το έθνος”, στο: ο ίδιος, Υπομνήσεις. Ιστορικότροπα
σημειώματα, Θεμέλιο, Αθήνα 2014, σ. 116-119..
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νούνταν στα όρια των διαμορφούμενων εθνών. Η ελληνικότητα των τόπων του
Ιονίου και η ελληνική καταγωγή των ανθρώπων δεν αμφισβητούνταν. Όμως η
συγκαιρινή τους πραγματικότητα τους απομάκρυνε από την εικόνα του (επίσης
μη ομοιόμορφου) υπόλοιπου ελληνικού κόσμου.
Η ενδιαφέρουσα ιστορία αυτής της αντίθεσης, ενός πολύ γόνιμου
ιστοριογραφικού ερωτήματος, δεν έχει ακόμα γραφτεί. Αλλά, εδώ ας
σημειώσουμε ενδεικτικά μόνο ότι Αλέξανδρος Ρίζος-Ραγκαβής στον ωραιότατο
Συμβολαιογράφο του (1850) νουθετούσε τους «υιούς του Οδυσσέως» να
απεκδυθούν τα δυτικά τους ήθη και τη σακατεμένη από τους ιταλισμούς
γλώσσα τους, ενώ ο Παπαρρηγόπουλος στη διάσημη Ιστορία του ελληνικού
έθνους (α� έκδοση 1853), σ’ αυτή τη Βίβλο του νέου ελληνισμού, αγνοούσε
σχεδόν ολοκληρωτικά την ιστορία των Ιονίων κάτω από τη Βενετική κατάκτηση.
Το 1868 ακόμα, τέσσερα χρόνια μετά από την Ένωση, ο Κωνσταντίνος Σάθας
στο πολύτιμο έργο του Nεοελληνική φιλολογία. Bιογραφίαι των εν γράμμασι
διαλαμψάντων Eλλήνων (1453-1821), την πρώτη μετά την απελευθέρωση
απόπειρα συγγραφής της ιστορίας της ελληνικής λογιοσύνης, αγνόησε μεγάλο
μέρος της ιόνιας γραμματείας, κάτι που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της
λογιοσύνης του Ιονίου.
Τα περιστατικά υπήρξαν πολλά και κυρίως στις δεκαετίες 18501860, οι επιθέσεις υπήρξαν πολλές, αρκετές από τις οποίες στράφηκαν,
το γνωρίζουμε αυτό, και εναντίον του έργου του Σολωμού. Ανάμεσα στις
απόπειρες απάντησης στον κίνδυνο εξοβελισμού ή πάντως παρεξήγησης και
περιθωριοποίησης του Ιονίου, ας αναφέρουμε ακόμα το απαντητικό στον Σάθα
έργο του Κερκυραίου Λαυρέντιου Βροκίνη, τα Βιογραφικά Σχεδάρια (1884),
καθώς και το ιστοριογραφικό έργο των Π. Χιώτη και Ερμάννου Λούντζη. Οι
πρόλογοι των έργων των δύο τελευταίων αυτών είναι πολύ ενδεικτικοί του
κλίματος και των διακυβευμάτων. «Επειδή όμως», έγραφε ο Λούντζης, «ουδείς
περί της αρχαιότητος αμφισβητεί, η μεμακρυσμένη εκείνη εποχή κείται
εκτός του σκοπού της ερεύνης μου, προτιθεμένου να εξιστορήσω χρόνους
μεταγενεστέρους, εκείνους δηλαδή εφ’ ων εξαιρέτως καταπίπτει η καταδίκη».6
Ο Χιώτης, πάλι, εμφαντικά στην αρχή του έργου του, αφού καταφερθεί
εναντίον όσων (γεωγράφων, περιηγητών, ιστορικών κ.ά.) παραγνώριζαν την
αλήθεια και παραχάρασσαν την ιστορία των Ιονίων, κατέληγε: «Τοσούτον
παραμορφώσαντες την αλήθειαν περί του Ζακυνθίου, αντέβησαν και εις την
εθνικήν ύπαρξιν. Και ναι μεν αυτών [= των Ζακυνθίων] η χώρα κατεδουλώθη,

6. Λούντζης, Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών, Αθήνα 1856, σ. ια�.
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και η προγωνική [sic] εύκλεια εξέλειψε, και ο εθνισμός επεβουλεύθη ως παντός
Έλληνος υπό του πρώην Βενετού Κυριάρχου, όστις επεισάγων την γλώσσαν του
και τας ολιγαρχικάς αλαζονείας εφαρμάκωνε τον Ελληνικόν χαρακτήρα […]».7
Οι λόγιοι του Ιονίου δεν αντιμετώπισαν όλοι με τον ίδιο τρόπο και με τα
ίδια μεθοδολογικά εργαλεία το ζήτημα. Ήδη, είναι σαφώς διαφορετική η μέθοδος που ακολούθησε ο Χιώτης από εκείνη του Λούντζη. Στη δική μας συζήτηση
χρειάζεται μόνο να κρατήσουμε το γεγονός ότι το «άγχος» της απόδειξης της
ελληνικότητας του Ιονίου υπήρξε μόνιμο στη φιλολογική και ιστοριογραφική
παραγωγή, όπως και στον δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο, σε ολόκληρο τον
δέκατο ένατο αιώνα. Αυτό το «άγχος» καθόρισε καταλυτικά σημαντικό μέρος
της τοπικής λογοτεχνικής και ιστοριογραφικής παραγωγής σε όλον τον αιώνα
και ήταν εκείνο που οδήγησε τους ίδιους τους Ιόνιους να δουν την ιστορία τους
με ορισμένο τρόπο. Ήταν αυτό που μεταμόρφωσε το «ρεμπελιό των ποπολάρων» από κοινωνική σύγκρουση σε «εθνική επανάσταση», ήταν αυτό που
έκανε να εξατμιστεί σύντομα, να μείνει δίχως απογόνους δηλαδή, η σφοδρή
κοινωνική κριτική του Βασιλικού του Αντωνίου Μάτεση, ήταν αυτό που έκανε
να ηττηθεί ο πολιτικό-κοινωνικός ριζοσπαστισμός του Ιωσήφ Μομφερράτου
από την εθνική ιδεολογία του Κωνσταντίνου Λομβάρδου και ήταν αυτό που
οδήγησε τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στον «Φωτεινό» του να επενδύσει εθνικά
τη μυθική «επανάσταση της βουκέντρας».
Η επανάσταση του 1821, η δημιουργία του ελληνικού κράτους, ο αγώνας
των Ιονίων ενάντια στην αυθαιρεσία της Βρετανικής προστασίας και για την
ένωση με την Ελλάδα, κυρίως η μαρτυρική πορεία των Ριζοσπαστών, είναι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν το γεγονός. Σε ένα άλλο επίπεδο, όμως,
ο ιστορικός πρέπει να δει όχι μόνο τον βαθμό της παραχάραξης, αλλά και να
σημειώσει ότι η παραπάνω επιθυμία των τοπικών μας ιστοριογράφων, η επιθυμία δηλαδή της ετεροχρονισμένης ανάγνωσης και προσαρμογής της τοπικής
ιστορίας αποκλειστικά στα μέτρα της εθνικής ιστορίας (επιθυμία που κατέληξε,
τρόπον τινά, να γίνει η ιστοριογραφική «μέθοδος» των τοπικών μας ιστοριογράφων) μας στέρησε από πολύτιμα στοιχεία ιστορικής γνώσης, που θα μπορούσε έγκαιρα να πλουτίσουν την ιστορική μας οπτική.
Έρχομαι σε ένα παράδειγμα που μπορεί να εικονογραφήσει ανάγλυφα
όσα έχουμε ως τώρα πει και να μας επαναφέρει στους προβληματισμούς που
αναπτύχθηκαν στην αρχή του πρώτου μας σημειώματος. Το παράδειγμα τοποθετείται στην περίοδο της πρώτης γαλλικής παρουσίας στο Ιόνιο (1797-1799).

7. Χιώτης, Ιστορικά απομνημονεύματα της νήσου Ζακύνθου, Κέρκυρα 1849, σ. ια�-ιγ�.
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Ας πω εισαγωγικά ότι θεωρώ τη σχεδόν δίχρονη αυτή περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για το Ιόνιο, αλλ’ όχι μόνο. Αν δηλαδή η βενετική κυριαρχία, λόγω της
χρονικής διάρκειας, του «γλωσσικού κώδικα» (αυτό είναι κάτι που υπερβαίνει
τη γλώσσα) και των θεσμών που εμπεδώθηκαν, διαμόρφωσε τις βάσεις της ιόνιας ιδιομορφίας, η γαλλική παρουσία, λόγω της ισχυρής της δυναμικής και της
γενικότερης ατμόσφαιρας, σφράγισε τις νέες συνειδήσεις στο Ιόνιο και στον
ελληνικό χώρο.
Όπως γνωρίζουμε, από το καλοκαίρι του 1797 μέχρι τις αρχές του χειμώνα
εκείνης της χρονιάς, οπότε με τη συνθήκη του Campo�ormio το Ιόνιο εντάχθηκε στη Γαλλική δημοκρατία, η διοίκηση του κάθε νησιού ανατέθηκε στα κατά
τόπους Προσωρινά δημαρχεία (M�nicipali�à pro��isoria), τα μέλη των οποίων
εκλέχτηκαν, μέσα από μία περίπλοκη διαδικασία, από τις γαλλικές αρχές. Ήταν
η πρώτη φορά που το Ιόνιο άρχιζε να συνειδητοποιεί τον εαυτό του ως ενότητα: αυτό που ώς τότε ήταν οι «�re Isole ��i Le�an�e», ή απλούστερα οι «Isole ��i
Le�an�e», τώρα θα γίνονταν οι «Sette Isole Ionie».
Αυτή υπήρξε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την τοπική ιστορία: υπήρξε
η γενέθλια στιγμή της συνειδητοποίησης της «επτανησιακότητας», της εμπέδωσης, αλλά και εν μέρει της υπέρβασης της «τοπικότητας». Όταν δηλαδή το
πολιτιστικό υπόστρωμα που είχε δημιουργηθεί υπό την πολυαίωνη βενετική
κυριαρχία, τώρα, με την ενοποιητική διαδικασία και με τις δυνατότητες που
άνοιγε η ελπίδα της πολιτικής ελευθερίας, μπορούσε πλέον να αναζητήσει τους
δρόμους μιας διακριτής ταυτότητας. Προς απόδειξη, ας αναφέρω ότι σε κείνα
ακριβώς τα χρόνια τοποθετείται το πρώτο ιστοριογραφικό (απομνημονευματικό, καλύτερα) έργο της τοπικής μας παραγωγής που αντιμετωπίζε τα νησιά
του Ιονίου ως ενότητα. Είναι το έργο του Κυθήριου Γεωργίου Παβλίνη (Giorgio
Pa�lini) Memorie storiche sulla fondazione della Repubblica Ionica ossia delle
Sette Isole Unite (I�alia 1802).8
Τα χρόνια εκείνα, χρόνια «επιτάχυνσης του πολιτικού χρόνου», όπως εύστοχα τα έχει χαρακτηρίσει ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, έχουν ακόμα πολλά
να μας αποκαλύψουν. Όπως σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, έτσι και στο

8. Εκδόθηκε το 1802, αλλά αναφέρεται αρχικά στη «γαλλική εμπειρία» των νησιών. Είναι το πρώτο
ιστοριογραφικό έργο που βλέπει τα νησιά ως ολότητα. Βεβαίως, ιστοριογραφικά κείμενα που έχουν ως θέμα
τους το κάθε νησί χωριστά θα έχουμε και στη συνέχεια. Αλλά, η τάση αρχίζει από εδώ. Λίγα χρόνια μετά
ο Ανδρέας Μουστοξύδης θα οριστεί ως επίσημος «ιστοριογράφος των εφτά νησιών» και η κορύφωση θα
έρθει με τα συνολικά έργα του Λούντζη και του Χιώτη, μετά τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα. Βλ. γι’ αυτά:
Αρβανιτάκης, «Οι τόποι, οι χρόνοι και οι γλώσσες της ιστοριογραφίας του Ιονίου κατά τον 19ο αιώνα», Θ΄
Πανιόνιο Συνέδριο (Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010). Πρακτικά, τ. 2, Εταιρεία Παξινών Μελετών, Παξοί 2014, σ.
293-321.

29

Δημήτρης Αρβανιτάκης

Ιόνιο, ήταν χρόνια έντονου πολιτικού προβληματισμού, που προώθησαν τις
κοινωνικές διεκδικήσεις και οπωσδήποτε την εθνική ιδέα. Μία συστηματική
μελέτη της εποχής, κυρίως των κειμένων που εντός αυτής παρήχθησαν, θα μας
αποκάλυπτε αυτό που έχει ως κύριο σκοπό της η ιστορική επιστήμη: τους αναβαθμούς των εξελίξεων, τις αλλαγές των εννοιών και των συνειδήσεων, αλλά
και τους μηχανισμούς της ιστορικής αλλαγής. Θα μας αποκάλυπτε ακόμα ότι η
ιστορία ποτέ δεν είναι μονόδρομος και ότι οι ιστορικές πραγματικότητες είναι
πάντα πιο πλούσιες από τα σχήματα της θεωρίας. Στα χρόνια εκείνα, στο Ιόνιο,
όπως και στην Ιταλία, ο άνεμος της Γαλλικής επανάστασης παρέσυρε έννοιες
αιώνων και, αν μη τι άλλο, έφερε νέες σπορές: για την έννοια του πολίτη, για το
νόημα της πατρίδας, για τον νόμο και την ελευθερία, για το έθνος.
Αφηγούμενος την ιστορία της εποχής, ο Χιώτης έφερε στο φως ένα έγγραφο του Προσωρινού Δημαρχείου της Ζακύνθου (5 Οκτωβρίου 1797), μία
εγκύκλιο προς τα ομόλογα Δημαρχεία των άλλων νησιών και των υπό τον γαλλικό έλεγχο ηπειρωτικών ακτών, το οποίο θεώρησε ότι αποτελεί μία πρώιμη
μαρτυρία της επιθυμίας των Ιονίων για δημιουργία ελεύθερου ελληνικού κράτους, μια απόδειξη άρα της ετοιμότητας των Ιονίων απέναντι στους (πρώιμους
ακόμα) εθνικούς στόχους. Τι έλεγε το έγγραφο αυτό�� Παραθέτω τη μετάφραση
στην περίτεχνη γλώσσα του Χιώτη: «[…] Το ελληνικόν όνομα θαμμένον, αφ’
ότου η αρχαία αυτού λαμπρότης έπαυσε του να φωταυγή, νυν οφείλομεν να
το αναστήσωμεν έκλαμπρον και περίδοξον. Τα άλλοτε περιφανή αυτού αναπετάσματα νυν πρόκειται να μιμηθώμεν, ενισχυόμενοι κατά τας αναπτερώσεις
μας με την θριαμβευτικήν αιγίδα της πολιτικής ισότητος και ελευθερίας. Ναι
ας επιφέρωμεν πανταχού, δεικνυόμενοι αληθείς Έλληνες πολίται. Η Ζάκυνθος
στρέφεται προς υμάς, ω πολίται των νήσων του Ιονίου και της περιχώρου κατά
την στερεάν, τας πλέον συγκινητικάς εκφράσεις της ψυχής σας κατά την εγκάρδιον υμών εξήγησιν των φιλελληνικών αισθημάτων σας. Εάν ποτέ συνεπιέσθημεν άπαντες υπό κοινής σκλαβίας, ας εξασκήσωμεν από του νυν και δια κοινής
συνεργείας την ανακτηθείσαν κυριαρχίαν μας. Η αυτή κλιματική και γεωγραφική θέσις του τόπου μας, τα αυτά προϊόντα, αι αυταί εμπορικαί συναλλαγαί
και αι πολιτικαί και ηθικαί σχέσεις συναλλήλοις ημών πρός τε τας νήσους και
περιχώρους, τα αυτά εμπερικλείοντα ημάς άπαντας όρια, οι κοινοί κίνδυνοι και
υπερασπίσεις, αι αυταί χρείαι και τα κοινά συμφέροντα, και επί πάσιν η ομοία
θρησκεία και ομοιόφωνος γλώσσα όλους ημάς διακηρύττουσι γεννηθένας εκ
των αυτών προγόνων και πατέρων, και συναρτίζοντας μίαν και την αυτήν οικογένειαν, ανατρεφομένην κατ’ ιδία αυτής έθη και ομοεθνή χαρακτήρα, και
αποβλέπουσαν προς ένα και τον αυτόν σκοπόν. Συνηνωμένοι λοιπόν δι’ εν και
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το αυτόν συμφέρον Ελληνικής πατρίδος, ας συνδεώμεθα συνεργούντες και ζώντες υπό την δικαιοτάτην βασιλείαν του νόμου. Εναγκαλιζόμεθα λοιπόν υμάς
ως αδελφούς από του νυν, και προσκαλούμεν εις ομοίαν σύνδεσιν. Ακλόνητοι
επί της ασείστου βάσεως υπερακριβούς δημοκρατίας, απαιτούμεν και υμάς
άπαντας αυτώ συνακολούθους. Και προτείνομεν από κοινού παραδειγματικήν συμβίωσιν Ελλήνων ανεξαρτήτων ελευθέρων και φίλων συνδεθέντων επί
κοινώ και γενικώ συμφέροντι, ο έσεται οδηγία και συγκέντρωσις προς εθνικήν
απολύτρωσιν και ελευθερίαν ολοκλήρου του γένους ημών. Είθε πραγματοποιηθή τοιαύτη ημών πρόσκλησις. Είθε ευτυχώς περαιωθώσιν αι ευχαί ημών. Είθε
δυνηθώμεν άπαντες να ευγνωμονώμεν το έθνος και τον ήρωα, οίτινες ημάς
διευθύνουσι και προστατεύουσιν, επιτυχόντες κοινόν δημοκρατικόν πολίτευμα
ανεξάρτητον και άμεινον παντός αλλοφύλου και ετερογενούς στοιχείου εκ ξένης διεθύνσεως».9
Το έγγραφο χρησιμοποιήθηκε συχνά έκτοτε, μάλιστα κάποτε μαζί με το
ιταλικό πρωτότυπο (Ντ. Κονόμος, Ν. Μοσχονάς κ.λπ.), ως ένα δείγμα της πρωτοπορίας της Ζακύνθου στο εθνικό ζήτημα, άλλοτε ακόμα ως ένα προανάκρουσμα της Μεγάλης Ιδέας (!), δίχως να παρατηρηθεί ότι το έγγραφο αυτό, ως
τέτοιο, δεν υπήρξε ποτέ, αφού η ουσία του (πρόκειται για τα σημεία που έχουν
πλαγιογραφηθεί παραπάνω) έχει απολύτως αλλοιωθεί από τον Χιώτη, για τους
λόγους που αναφέρθηκαν ήδη.
Εκείνο που οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση την παλαιότερη ιστοριογραφία ήταν το γεγονός ότι μαζί με το παραπάνω κείμενο, οι ιστοριογράφοι
μας (ακολουθώντας τον Χιώτη) δημοσίευαν ένα άλλο κείμενο του Δημαρχείου
της Ζακύνθου, των ίδιων εκείνων ημερών, σύμφωνα με το οποίο το Δημαρχείο
απευθυνόταν στον γάλλο στρατηγό Gentili και ζητούσε να τεθεί η Ζάκυνθος
υπό τον έλεγχο της Γαλλίας. Πώς λυνόταν αυτή η αντίφαση�� Ας ακούσουμε τον
Κονόμο: «Τα μέλη του κεντρικού [σσ. Προσωρινού] δημαρχείου Ζακύνθου, ενώ
απόδειξαν ότι αγωνίζονταν για την οριστική κατάλυση της εξάρτησης του Νησιού από το νέο βενετικό κράτος, έφτασαν (αυθόρμητα και ασυλλόγιστα) να
προτείνουν επίσημα (και χωρίς καμίαν απολύτως εξουσιοδότηση) την ένωσή
τους με το γαλλικό έθνος. Η αξιοκατάκριτη αυτή ενέργεια του προσωρινού κεντρικού δημαρχείου επισκιάζει τον αναγνωρισμένο πατριωτικό και πολιτικό-

9. Βλ. Χιώτης, Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων, τ. 3, Κέρκυρα 1863, σ. 615-616. Οι υπογραμμίσεις είναι
δικές μου. Η χρονολογία του εγγράφου, όπως και όλες στη συνέχεια, είναι με βάση το νέο ημερολόγιο. Το
κείμενο δημοσίευσε επίσης ο Κονόμος (Ζάκυνθος. Πεντακόσια χρόνια [1478-1978], τ. 3 [Πολιτική ιστορία],
τχ. Α� [1478-1800], Αθήνα 1981, σ. 188-189), από φωτοτυπία που του είχε παραχωρήσει ο Λεωνίδας Ζώης,
μαζί με τη μετάφραση του Χιώτη.
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κοινωνικό χαρακτήρα του».10 Είναι, όμως, έτσι�� Ή μήπως πρόκειται για ιστορική
παρεξήγηση, η οποία οφείλεται στην παραχάραξη του εγγράφου από τον Χιώτη αλλά και στην άγνοια των γενικότερων ιστορικών συνθηκών��
Το έγγραφο το Δημαρχείου Ζακύνθου, το πρωτότυπο του οποίου σώζεται σήμερα όχι μόνο στα ΓΑΚ Ζακύνθου, αλλά και σε κείνα της Κέρκυρας, της
Κεφαλονιάς και της Λευκάδας, έχει πολύ διαφορετικό πνεύμα, προέλευση και
στόχευση.11 Για λόγους οικονομίας, παραθέτω εδώ όχι το ιταλικό πρωτότυπο,
αλλά τη δική μου μετάφραση: «Η αυγή της Ελευθερίας ανέτειλε ήδη! Χάρη
στην αθάνατη εκείνη Δημοκρατία [= τη Γαλλική], αναγνωρίζουμε ως δικά μας
την Πατρίδα και τις υποχρεώσεις.12 Το ελληνικό όνομα ξεθάφτηκε με όλη του
την αρχική λάμψη κι έπαψε να κείται αμαυρωμένο. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό, μπορούμε να μιμηθούμε τους υψηλούς στόχους του και μπορούμε να το πράξουμε κάτω από τον ακριβό τίτλο, κάτω από το θριαμβευτικό
λάβαρο της πολιτικής Ισότητας. Ας το εκμεταλλευτούμε, πολίτες. Η Ζάκυνθος
εκφράζει σε όλους την πλέον σαφή προτροπή. Αν σωριαστήκαμε μαζί εδώ και
αιώνες σε μία κοινή σκλαβιά, ας εξασκήσουμε από τώρα και στο εξής με την
ανάλογη ευφυΐα την κοινή μας κυριαρχία.
Είναι κοινή η [γεωγραφική μας] θέση, σχεδόν ίδια τα προϊόντα μας, αντίστοιχο το εμπόριό μας, ίδια τα σύνορά μας, οι κίνδυνοι, οι άμυνες, ίδιες οι
ανάγκες μας όλες. Οι πρόγονοί μας, τα γλωσσικά ιδιώματα, τα ονόματα, η θρησκεία, τα ήθη μας, όλα συντείνουν ώστε να αναγνωρίσουμε ότι ανήκουμε σε
μία κοινή οικογένεια και ότι σε μία κοινή οικογένεια ταιριάζει να ενωθούμε.
Ο πιο γλυκός δεσμός ας μας ενώσει υπό το δικαιότατο βασίλειο του νόμου. Σας αγκαλιάζουμε σαν αδελφούς από αυτή τη στιγμή και σας καλούμε σε
μια όμοια εκδήλωση αγάπης. Άφοβοι, πάνω στις αμετακίνητες βάσεις της πιο
ακριβούς Δημοκρατίας, δεν εμφανιζόμαστε ως ακόλουθοι κανενός ούτε παρουσιαζόμαστε ως υποδείγματα. Όλοι ίσοι, όλοι ανεξάρτητοι, όλοι ελεύθεροι,
όλοι φίλοι˙ ας είναι το κοινό συμφέρον ο μόνος οδηγός στο κέντρο της συνένωσής μας. Μακάρι να δεχτείτε θετικά την πρόσκληση! Μακάρι οι ευχές μας να

10. Κονόμος, Ζάκυνθος. Πεντακόσια χρόνια, ό.π., σ. 187.
11. Βλ. ΓΑΚ Ζακύνθου, «Περίοδος εικοσαετίας. 1797-1817», Βιβλίο Αλληλογραφίας M�nicipali�àà Pro��isoria,,
φ.χ.α. Η εγγραφή στον κώδικα της αλληλογραφίας είναι η επιστολή που στάλθηκε στο Δημαρχείο Κερκύρας.
Στο τέλος του κειμένου σημειώνεται: «Όμοια έγγραφα συντάχθηκαν και στάλθηκαν και στα ακόλουθα
Δημαρχεία: Πάργας, Πρέβεζας, Βόνιτσας, Αγίας Μαύρας, Ιθάκης, Αργοστολιού, Ληξουριού, Λιβαθώς,
Άσσου και Κυθήρων». Βλ. το κείμενο που στάλθηκε στη Λευκάδα: ΓΑΚ Λευκάδας, Δημοκρατικοί Γάλλοι,
02.01.01.003α, αρ. 118 (παλιά αρίθμηση).
12. «la Pa�ria e i ��o�eri». Στο έγγραφο που απόκειται στα ΓΑΚ Λευκάδας αναφέρεται «la
la Pa�ria e i po�eri»
» (την
Πατρίδα και τις εξουσίες).
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εισακουστούν! Μακάρι όλοι εμείς να κερδίσουμε το δώρο μιας αναγνώρισης
τέτοιας που αρμόζει στο Έθνος και τον Ήρωα [= στο γαλλικό έθνος και τον Βοναπάρτη] που μας αναγεννά και μας προστατεύει. Υγεία και αδελφοσύνη».
Τι ζητούσε, αλήθεια, λοιπόν το Προσωρινό Δημαρχείο της Ζακύνθου με
αυτό το έγγραφο�� «Αφού ανήκουμε σε μία οικογένεια, σε μία οικογένεια οφείλουμε να ενωθούμε». Ζητούσε δηλαδή τον μετασχηματισμό της ιόνιας «οικογένειας», αυτής που για αιώνες είχε διαμορφωθεί μέσα στο πλαίσιο της Βενετικής κυριαρχίας, σε ιονικό έθνος. Τον μετασχηματισμό δηλαδή της ιστορικά
διαμορφωμένης κοινής πολιτιστικής ταυτότητας σε μία πολιτική ύπαρξη, έστω
και όχι ακόμα, θα πούμε σήμερα εμείς, ολοκληρωτικά αυτόνομη. Αυτό το αίτημα υπήρξε διάχυτο, κοινό εκείνους τους μήνες.
Το πράγμα γίνεται σαφέστερο αν διαβάσουμε ένα σύγχρονο έγγραφο
του Προσωρινού Δημαρχείου του Αργοστολιού (4 Σεπτεμβρίου 1797), το
οποίο απευθυνόταν στους Κεφαλονίτες και στους υπόλοιπους Ιόνιους και
στο οποίο γινόταν λόγος για τα ίδια πράγματα: «Ας δράσουμε για μία φορά
σαν ελεύθεροι άνθρωποι, σαν Έλληνες. Ας μην ασχοληθούμε με τίποτα άλλο,
αν πριν δεν εξετάσουμε και δεν αποφασίσουμε τα μέσα εκείνα με τα οποία
θα αδελφοποιηθούμε με τους ελεύθερους γειτονικούς μας λαούς [= τα άλλα
νησιά, δηλαδή]. Ας συγκροτήσουμε μαζί τους ένα γενικό συνέδριο, στο οποίο
αντιπρόσωποι όλων των νησιών θα συζητήσουν και θα διαπραγματευτούν τα
γενικά συμφέροντα του ιονικού έθνους (nazione jonica) και θα αποφασίσουν
πρώτ’ απ’ όλα για το πώς θα κατασταθούμε ισχυροί, σταθεροί και σεβαστοί, με
το να επιδιώξουμε τη σταθερή ένωση με τη Δημοκρατία εκείνη που θα είναι η
πιο κατάλληλη για τα γενικά συμφέροντα της ασφάλειας, της ναυσιπλοΐας και
του εμπορίου μας».13 Στο σχέδιο διατάγματος που υποβλήθηκε προς έγκριση,
διευκρινιζόταν ακόμα καλύτερα ποιος θα ήταν ο σκοπός της σύγκλησης του
Συνεδρίου εκείνου: «θα αποφασιστεί επακριβώς να ζητήσουμε την ένωση με
εκείνη τη Δημοκρατούμενη Πολιτεία που το Συνέδριο θα κρίνει περισσότερο
ωφέλιμη για την ενίσχυση της ελευθερίας και των πολιτικών, οικονομικών και
κυρίως εμπορικών συμφερόντων μας. Επισημαίνοντας ότι η έντονη επιθυμία
του κεφαλονίτικου λαού είναι να ενταχθεί στην ανίκητη Γαλλική δημοκρατία,
ως οργανικό τμήμα της».14 Στις συζητήσεις που έγιναν στο Δημαρχείο του
Αργοστολιού για το ζήτημα αυτό, ο Αντώνιος Βέγιας, μέλος του Δημαρχείου,
13. Βλ. ΓΑΚ Κεφαλονιάς, Δημοκρατικοί Γάλλοι, φάκ. 37, υποφ. 2, έγγρ. 6 (οι επισημάνσεις δικές μου).
14. Βλ. ΓΑΚ Κεφαλονιάς, Δημοκρατικοί Γάλλοι, φάκ. 37, υποφ. 1, έγγρ. 43 (οι επισημάνσεις δικές μου˙ το
έγγραφο είναι αχρονολόγητο, αλλά προφανώς τοποθετείται μια-δυο μέρες πριν από τις 4 Σεπτεμβρίου
1797).
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σημείωνε, επικροτώντας την πρόταση: «Όσο κι αν δεν έχουμε κληρονομήσει
παρά μόνο το όνομα των Ελλήνων από εκείνη την απέραντη κληρονομιά
επιστήμης και αρετής των Ελλήνων ηρώων, των προγόνων μας, αυτό και μόνο
το όνομα του Έλληνα συστήνει την αγάπη στο Γαλλικό έθνος. Αυτό το έθνος μάς
θεωρεί άξιους να μοιάσουμε με τον καιρό στους ενάρετους προγόνους μας και
μας θεωρεί ικανούς να αντιληφθούμε τουλάχιστον το δικό μας συμφέρον».15
Είπαμε ότι η ιστορία είναι πάντα πιο πλούσια από τα σχήματα. Ας κρατήσουμε, λοιπόν, για την ώρα το πρώτο σημαντικό δεδομένο: ο κάτοικοι του Ιονίου διάβαζαν με έναν τρόπο ενοποιητικό το παρελθόν τους, παρελθόν «αριστοκρατικό», το οποίο στη γλώσσα της εποχής εσήμαινε παρελθόν «ανισότητας,
δουλείας και καταπίεσης». Αυτό, όμως, το παρελθόν οι ίδιοι το αποδέχονταν
στον βαθμό που είχε διαμορφώσει τις προϋποθέσεις της «ιονικής οικογένειας»,
του «ιονικού έθνους» δηλαδή. Αυτή η οικογένεια τώρα αποκτούσε (επιδιωκόταν να αποκτήσει) και μία πολιτική έκφραση. Αυτή ήταν η πρώτη συνειδητοποίηση και ήταν πολύ φυσιολογική. Ας κρατήσουμε ακόμα και το άλλο δεδομένο:
η αποδοχή του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος δεν ερχόταν σε σύγκρουση με
τις δυνατότητες που έμοιαζε να ανοίγονται μπροστά τους και που κωδικοποιούνταν στην πολύ συνηθισμένη ονομασία εκείνων των χρόνων: «Γραικογάλλοι»
(greci-�rancesi). Μέσα στο πλαίσιο που παραπάνω περιγράψαμε και εφόσον το
κλασικό παρελθόν δεν διαβαζόταν μονοσήμαντα ούτε προκαθόριζε καταλυτικά, αλλά νοηματοδοτούσε το παρόν και το μέλλον, δεν ήταν καθόλου αντιφατικό –εκείνη τη στιγμή!– οι κάτοικοι των νησιών να θεωρούν την αναγεννημένη
Γαλλία ως «Μητέρα πατρίδα» («Ma��re Pa�ria»),16 να αυτοαποκαλούνται «Γραικογάλλοι» («Greci-Francesi»),17 να τους αποκαλεί ο στρατηγός Pocholle «Έλληνες στην αρχαιότητα, σήμερα Γάλλους» («Anticamen�e Greci, ora Francesi»18 ή
να είναι «υπέρτιμος τιμή» «να ημπορούν να ονομάζονται Φραντζέζοι» αυτοί,
οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων.19 Μήπως αυτό δεν εννοούσε και ο Αδαμά-

15. Νίκος Μοσχονάς, «Η πολιτική ιδεολογία στα Ιόνια νησιά κατά τη δημοκρατική περίοδο (1797-1799)»,
Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. 6 (1992-1994), Αργοστόλι 1994, σ. 365-367.
16. �lassop�lo, «Sopra l’in�ro���zione ��ella tipografia in Cor��. �etto nel’ Circolo li 30 ��oreale anno �I. Li 8
Maggio 1798 G.. S.»,
.», Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, κώδ. 231, φ. 3�.
�..
17. Έτσι σε προκήρυξη της Κεντρικής Διοίκησης της Κέρκυρας για τον εορτασμό της γαλλικής νίκης στη Μάλτα,
που απευθυνόταν στους κατοίκους των νησιών και της Πελοποννήσου: «Greci-Francesi,
Greci-Francesi,
-Francesi,
Francesi,, Greci ��ella Morea,,
��iscen��enti ��egli �roi ��ell’Antichi�à…»:
’Antichi�à…»:
Antichi�à…»:
à…»: ΓΑΚ Κερκύρας, Δημοκρατικοί Γάλλοι, φάκ. 11, υποφ. 28, φ. 1r-1�.
r-1�.
-1�.
�..
18. Βλ. ΓΑΚ Κεφαλονιάς, Δημοκρατικοί Γάλλοι, φάκ. 37, υποφ. 1, έγγραφο 2: «Έλληνες στην αρχαιότητα, ο
χαρακτήρας σας σβήστηκε κάτω από μία ξένη κυριαρχία που δεν έβλεπε σε σας άλλο τίποτα παρά σκλάβους,
που θυσιάζονταν στις αυθαιρεσίες και στην απληστία των τυράννων τους. Σήμερα Γάλλοι, έχετε ξαναβρεί
όλους σας τους τίτλους, που τώρα πια είναι αναλλοίωτοι».
19. Liberté - Egalité. No 570. Arrêté du Directoire Executif qui determine la maniere dont sera célèbree la fête
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ντιος Κοραής όταν ευχόταν στο Άσμα πολεμιστήριον (1800):
Όταν έχωμεν τους Γάλλους,
Τις η χρεία από άλλους��
Γάλλοι και Γραικοί δεμένοι,
Με φιλίαν ενωμένοι,
Δεν είναι Γραικοί ή Γάλλοι,
Αλλ’ εν’ έθνος Γραικογάλλοι,
Κράζοντες, «Αφανισθήτω,
Κ’ εκ’ της γης εξαλειφθήτω
Η κατάρατος δουλεία!
ΖΗΤω Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!»20
Ποιες όμως ήταν οι συντεταγμένες της εποχής, ποιο ήταν το πλαίσιο εντός
του οποίου μπορεί να κατανοηθεί η διατύπωση των παραπάνω πολιτικών διεκδικήσεων του Ιονίου�� Η επέμβαση του Ναπολέοντα στην Ιταλία (1796) και
η καταστροφή της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας (Μάιος 1797) σήμανε για την ίδια τη Βενετία μία νέα, εξαιρετικά σύντομη, περίοδο: αυτή της
«δημοκρατικοποίησής» της, καθώς ένα Προσωρινό Δημαρχείο αντικατέστησε
την πανάρχαιη εξουσία του Δόγη και του Μείζονος Συμβουλίου. Η νέα δημοκρατική εξουσία της Βενετίας («�ep�bblica ��emocratica»), έχοντας υιοθετήσει
τις νέες ρεπουμπλικανικές αρχές, έχοντας άρα απορρίψει το αριστοκρατικό και
αυτοκρατορικό παρελθόν της, καθόλου δεν επιθυμούσε ούτε την υπαγωγή της
στην εξουσία του Βοναπάρτη, ούτε την εξαΰλωση της παλιάς βενετικής ισχύος.
Αντίθετα, επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στις βουλές του ισχυρού άνδρα
και στις νέες συνθήκες. Βασική μέριμνα των Βενετών ήταν τώρα η διατήρηση,
μέσα στις νέες συνθήκες, του «βενετικού έθνους» (nazione �ene�a), μέρος του
οποίου θεωρούσαν αυτονόητα και τη «nazione jonica», αλλά και τις nazioni
της ιταλικής ενδοχώρας, που ανήκαν παλιότερα στο βενετικό S�a�o ��a �erra. Σε
αυτή την άγνωστη σε μας πτυχή της βενετικής ιστορίας, τα «δημοκρατικοποιημένα νησιά» του Ιονίου («le isole ��emocratizza�e») ήταν ακόμα παρόντα και
καλούνταν να παίξουν τον δικό τους ρόλο.

du 10 Aout, Du 13 Thermidor An. Μονόφυλλο. Δίγλωσσο κείμενο, χρονολογημένο 31 Ιουλίου 1798.
20. Άσμα Πολεμιστήριον, σ. 11. Βεβαίως, όταν το Άσμα κυκλοφόρησε η γαλλική παρουσία στο Ιόνιο ήταν
ήδη παρελθόν.
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Η δραστηριοποίηση των Βενετών υπήρξε έντονη τους καλοκαιρινούς μήνες του 1797, προς όλες τις κατευθύνσεις. Απευθύνθηκαν στον ίδιο τον Βοναπάρτη, διαμαρτυρόμενοι για την ουσιαστική κατάκτηση των νησιών, απηύθυναν διακήρυξη στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και βεβαίως αλληλογράφησαν με
όλες τις νέες τοπικές διοικήσεις, στην ενδοχώρα και στο Ιόνιο.21 Πώς θα ήταν,
όμως, πειστικοί ότι η νέα Βενετία δεν θα είχε τις ιμπεριαλιστικές και καταπιεστικές διαθέσεις της παλιάς�� Πρώτη διακηρυκτική τους αρχή ήταν η πίστη
στις αρχές της δημοκρατίας και της ισότητας, οι οποίες θα αποτελούσαν τη
βάση της νέας πολιτικής πραγματικότητας και στόχος τους άμεσος υπήρξε η
σύγκληση ενός Συνεδρίου, στα πρότυπα εκείνου που οδήγησε στη δημιουργία
της �ep�bblica Cisalpina. Αυτό το Συνέδριο θα δημιουργούσε τη Βενετική δημοκρατία (�ep�bblica �ene�a) και σε αυτό προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν με
εκπροσώπους τους τα νησιά του Ιονίου και οι πόλεις της ιταλικής ενδοχώρας.
Ήδη στις 11 Ιουνίου, δύο μέρες μετά την αναχώρηση του γαλλοβενετικού
στόλου για την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιόνιο, το Δημαρχείο της Βενετίας,
μετά από πρόταση του μέλους του, του Κερκυραίου Ανδρέα Σορδίνα, ενέκρινε προκήρυξη προς τους Ιονίους, στην οποία αφού εγκωμίαζε τη δημοκρατική
αλλαγή, κατέληγε: «Ας προστρέξουμε ομόφωνα να εκλέξουμε σε κάθε καντόνι
τους αντιπροσώπους του έθνους, οι οποίοι επιφορτισμένοι να αποφασίσουν
με ωριμότητα για τα συμφέροντα της μεγάλης οικογένειας, θα ασχοληθούν
ακατάπαυστα με τη γενική μας ευτυχία. Εμπρός, αδελφοί, ας ορκιστούμε λοιπόν στην ένωση, ας ορκιστούμε σε μία και αδιαίρετη Δημοκρατική πολιτεία
(�ep�bblica ��emocratica, �na e in��i�isibile)».22 Τον Ιούλιο το Δημαρχείο της Βενετίας έστειλε κατ’ επανάληψη επιστολές στα νησιά, αφού εκείνα δεν είχαν
ανταποκριθεί στις πρώτες προσκλήσεις και ο Βενετοί δεν ήξεραν αν αυτό θα
έπρεπε να αποδοθεί στις διαθέσεις των νησιωτών ή στην υποκίνηση των Γάλλων. Στις 12 Ιουλίου, για παράδειγμα, το Δημαρχείο της Λευκάδας λάμβανε μία
ακόμα επιστολή του Δημαρχείου της Βενετίας σχετική με την αδελφοποίηση
του νησιού με τη Βενετία και τη δημιουργία μίας �ep�bblca ��emocratica, �na
e�� in���isibile,23 ενώ αντίστοιχες επιστολές στάλθηκαν και στα άλλα νησιά.24

21. Βλ. ενδεικτικά: Raccolta di carte pubbliche,, istruzioni,, legislazioni,, ec.. ec.. del nuovo governo democratico
democratico, τ.
3, �alle s�ampe ��el citta��ino Sil�es�ro Ga���,, L’anno
’anno
anno primo ��ella �ene�a liber�à,
à, �enezia mdccxcvii,, σ. 283-286
(η προκήρυξη προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις: 1 Ιουλίου 1797) και ό.π., σ. 290-295 (η προκήρυξη προς όλες τις
πόλεις της nazione �ene�a:: 2 Ιουλίου 1797).
22. Raccolta di carte pubbliche, ό.π.,
.π.,
π.,
., τ.. 2,
2 σ.. 227-230.
23. ΓΑΚ Λευκάδας, Δημοκρατικοί Γάλλοι, 02.01.01.003α, φ. 4r-5r.
24. Για τη Ζάκυνθο βλ. ΓΑΚ Ζακύνθου, «Περίοδος εικοσαετίας. 1797-1817», Βιβλίο Αλληλογραφίας
M�nicipali�àà Pro��isoria (28 Αυγούστου 1797) και για την Κέρκυρα: ΓΑΚ Κερκύρας, Δημοκρατικοί Γάλλοι, φάκ.
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Εκείνους τους μήνες, τα Δημαρχεία των νησιών του Ιονίου θέλοντας να
απαντήσουν στην πρόκληση αυτή, ταλανίστηκαν, οι συζητήσεις και η αλληλογραφία ήταν πυκνές, δίχως όλοι να συμφωνούν ότι πρέπει και πώς να ανταποκριθούν στο αίτημα της δημοκρατικής Βενετίας.
Οι Ιόνιοι «πατριώτες», οι Ιόνιοι ρεπουμπλικάνοι δηλαδή, είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο δυνατότητες: την αδελφοποίηση με το Δημαρχείο της
Βενετίας και τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο που θα συγκροτούσε τη Βενετική
δημοκρατία ή τη συγκρότηση μιας Ιονικής Δημοκρατίας η οποία θα ενωνόταν
με τη Γαλλική Δημοκρατία. Αυτοί ήταν οι δρόμοι και αυτό ακριβώς μαρτυρούν
τα τεκμήριά μας. Οι πηγές της εποχής, κυρίως τα Πρακτικά των συνεδριάσεων
των Προσωρινών Δημαρχείων (Processi �erbali ��ella M�nicipali�à Pro��isoria)
όλων των νησιών αποτυπώνουν με κάθε λεπτομέρεια τη δυναμική σύγκρουση
στο τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του φθινοπώρου του 1797, καθώς οι
βασικοί εκφραστές της παλαιάς βενετικής εξουσίας στα νησιά, οι οποίοι συμμετείχαν τώρα στα νέα διοικητικά όργανα που συγκροτήθηκαν επί Γάλλων (π.χ.
στην Κέρκυρα ο τελευταίος Γενικός προβλεπτής Carlo A�relio Wi��mann25 και
στη Λευκάδα ο αξιωματικός Angelo Orio26), αλλά και ντόπιοι, παλαιοί ευγενείς
ή όχι, επιδίωξαν την πρώτη λύση, ενώ οι υπέρμαχοι των ρεπουμπλικανικών
ιδεών, τη δεύτερη. Η δυναμική των πραγμάτων (προφανώς και με την υποκίνηση των Γάλλων) φαίνεται ότι έκλεινε προς την κατεύθυνση της ένωσης με τη
Γαλλία, αλλά ούτως ή άλλως, όλοι πρέπει να αντιλαμβάνονταν ότι ένας ιστορικός κύκλος έκλεινε. Αυτό καταλάβαινε ο Λευκαδίτης Ιωάννης Ζαμπέλιος, καλός
τραγωδός και πατέρας του διάσημου «ιστοριονόμου» μας, αυτό καταλάβανε
ο Κερκυραίος λόγιος Μάριος Πιέρης, αυτό καταλάβαινε σαράντα τόσα χρόνια
μετά και ο Ιταλοδαλματός Niccolò �ommaseo, ο οποίος μιλώντας για τα γεγονότα αυτά, έλεγε ότι εκείνα ακριβώς τα χρόνια τα νησιά του Ιονίου διέπραξαν
«πατροκτονία». Αλλά, η σκέψη του �ommaseo επηρεαζόταν και από άλλους
παράγοντες που ξεφεύγουν από τη δική μας συζήτηση.27
Εντέλει, οι ελπίδες όλων αποδείχτηκαν φρούδες, καθώς το «ηθικό δίδαγ2, υποφ. 5, έγγραφο χ.α. (28 Αυγούστου 1797) και Μουσείο Μπενάκη, Processi �erbali ��ella M�nicipali�àà ��i
Cor��,
�, φ. 81�-82r
�-82r
-82rr (9 Σεπτεμβρίου 1797).
25. Βλ. την πρότασή του στο Δημαρχείο της Κέρκυρας, 21 Αυγούστου 1797 (ΓΑΚ Κερκύρας, Δημοκρατικοί
Γάλλοι, φάκ. 8, υποφ. 2, έγγρ.. 32-36). Η στάση του Wi��mann εκείνα τα χρόνια αποτυπώθηκε στο Discorso
apologetico scritto dal Nobil Uomo & Co: Carlo Aurelio Widmann Provveditore Generale da Mar nell’Isole del
Veneto Levante. Con l’aggiunta
’aggiunta
aggiunta di alcune illustrazioni e documenti relativi
relativi, [Βενετία] L�glio 1799, το οποίο
κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του και αποτελεί για μας σήμερα ιστορική πηγή πρώτης τάξεως.
26. Βλ. ενδεικτικά: ΓΑΚ Λευκάδας, Δημοκρατικοί Γάλλοι, 02.01.05.002, φφ. 55r-58r.
r-58r.
-58r.
r..
27. Βλ. Αρβανιτάκης, «“Ο πληκτικός κατάλογος των προγόνων”. Μεθοδολογικά ζητήματα για τη μελέτη της
επτανησιακής ιστορίας», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, τχ. 17, Κέρκυρα 2011, σ. 155-187.
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μα» της ιστορίας των Μηλίων επαναβεβαιώνεται αέναα στην ιστορία: η δύναμη
των όπλων. Οι βουλές του Βοναπάρτη, οι οποίες στο Ιόνιο εκφράζονταν κυρίως
από τους Γάλλους αξιωματούχους, ήταν διαφορετικές και φάνηκαν με τη συνθήκη του Campo�ormio (17 Οκτωβρίου 1797), όταν διαψεύδοντας τις ελπίδες
των Ιταλών πατριωτών, παρέδωσε τη Βενετία στους Αυστριακούς, προκαλώντας τη θλίψη και την οργή τους: έξεργη μαρτυρία του κλίματος οι Τελευταίες
επιστολές του Γιάκοπο Όρτις, του Ούγκο Φόσκολο. Η ίδια συνθήκη ανέκοψε και
όσες δυναμικές άρχισαν να εμφανίζονται στο Ιόνιο. Το Campo�ormio, αλλάζοντας το διοικητικό σχήμα των νησιών, καθώς τα ενέταξε στη γαλλική διοίκηση,
ανέκοψε τις κινήσεις για διεύρυνση της αυτοδιοίκησης. Ήταν εξαρχής φανερό,
όταν μάλιστα τον Ιούλιο του 1797 οι γαλλικές αρχές αρνήθηκαν το επίμονο αίτημα των νησιωτών να συγκληθούν στα νησιά «προκαταρκτικές συνελεύσεις»
(assemblee primarie), οι οποίες θα αποφάσιζαν για τη μορφή της διοίκησης,
αντικαθιστώντας τα Δημαρχεία, τα Προσωρινά, άλλωστε, λεγόμενα.28 Οι Γάλλοι
ήθελαν εξαρχής να κρατήσουν εντός ορισμένων ορίων τις διεκδικήσεις των ντόπιων. Τώρα, τα πράγματα γίνονταν σαφέστερα.
Ένας ειλικρινής υπέρμαχος των νεωτερικών ιδεών, ένας άνθρωπος που
άδικα όπως τόσους και τόσους άλλους παραγνώρισε η ελληνική ιστοριογραφία, ο Κερκυραίος στοχαστής Στέλιος Βλασσόπουλος, μοιράστηκε με τους άλλους Ιόνιους και Ιταλούς πατριώτες τη θλίψη και την οργή για τη στάση των
Γάλλων: «Τι είναι η ελευθερία που μας προσφέρατε με τα όπλα…��». Παρόλα
αυτά, παρά τη σύντομη αυτή ιστορική στιγμή της «αγωγής του πολίτου», παρά
το στόμωμα των υβριδικών πολιτικών και κοινωνικών ελπίδων, η δυναμική της
ιστορίας είχε ξεκινήσει. Πιθανότατα, αν μπορούσαμε να ρωτήσουμε τους ανθρώπους εκείνους να μας έλεγαν όπως ο Βικτώρ Ουγκώ, ότι «εκείνες τις ώρες
ακούγαμε τον τροχό της ιστορίας να τρίζει».
Ας ρωτήσουμε άλλη μία φορά, λοιπόν: Τι ήταν αυτό το «ιονικό έθνος»��
Ήταν μία περαιτέρω συνειδητοποίηση στις διαδρομές της ιστορίας, μία συνειδητοποίηση, η πρώτη με τόσο ρητό τρόπο, μιας ταυτότητας, της ιόνιας, εκείνης
που κατόπιν θα ονομαζόταν «επτανησιακή». Ήταν η στιγμή, που οι ίδιοι οι κάτοικοι του Ιονίου, απορρίπτοντας το «αριστοκρατικό παρελθόν», συνειδητοποιούσαν όλα εκείνα τα στοιχεία που τους ένωναν, και που είχαν μορφοποιηθεί
μέσα σε αυτό το παρελθόν. Μας τα είπαν πιο πάνω: πρόγονοι, γλώσσα, ήθη,
θρησκεία, αλλά και συμφέροντα, άμυνα, προϊόντα, εμπόριο… Η λέξη «έθνος»

28. Βλ. ενδεικτικά: Βλ. ΓΑΚ Λευκάδας, Γάλλοι, 02.01.01.003α, φ. 5r-5�
r-5�
-5�� (6 Ιουλίου 1797) και ΓΑΚ Λευκάδας,
Αρχειοθήκη Β�, φάκ. 6, έγγρ. 9 (αντίγραφο).
αντίγραφο).
).
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στο στόμα των Ιονίων εκείνης της στιγμής σήμαινε ό,τι και οι παραδοσιακές
έννοιες «έθνος», «οικογένεια» («τοπική [= καταγωγική] και πολιτιστική κοινότητα») στην ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και μαζί την αρχή της διεκδίκησης μιας
πολιτικής ύπαρξης.
Το «ιονικό έθνος» σημαίνει, λοιπόν, μία μετάβαση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας σημειώσουμε δύο παραμέτρους της έννοιας. Η πρώτη παράμετρος είναι ότι η συνειδητοποίηση του τοπικού «έθνους» δεν ερχόταν καθόλου σε σύγκρουση με την άλλη συνειδητοποίηση ότι δηλαδή ανήκουν στον
ελληνικό κόσμο και κυρίως ότι είναι βλαστοί του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Και η δεύτερη είναι ότι η συνειδητοποίηση της «εθνικότητας» δεν σήμαινε πάντα και αυτόματα τη διεκδίκηση μίας ανεξάρτητης «εθνικής» πολιτικής ζωής,
ενός εθνικού κράτους δηλαδή, όπως αργότερα έγινε κοινός τόπος. Όπως ακριβώς συνέβαινε για αιώνες στην Ιταλία, μέχρι και τις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα, όπου η υπερηφάνεια για τα τοπικά έθνη (αυτός ήταν ο λεγόμενος
campanilismo) και η ομόλογη υπεράσπιση του ιταλικού ονόματος δεν προϋπέθεταν αναγκαστικά και τον στόχο της ένωσης των τοπικών εθνών σε ένα ενιαίο
ιταλικό έθνος (�ni�à nazionale), ούτε κατ’ επέκταση την αποτίναξη της εξουσίας
των ξένων. Αυτά είναι πράγματα που θα ακολουθούσαν στην ιστορική διαδικασία, αλλά οι ιδέες δεν γεννιούνται μέσα στα κεφάλια των ανθρώπων σαν την
πάνοπλη Αθηνά από το κεφάλι του Δία.
Ας προσέξουμε, λοιπόν. Το έγγραφο του Δημαρχείου της Ζακύνθου που
σχολιάσαμε παραπάνω, αλλά και πάμπολλες άλλες πηγές της εποχής, κάνουν
υπερήφανα λόγο για την αρχαία Ελλάδα, η οποία αποτελεί τη μήτρα της καταγωγής των νέων Ελλήνων, φυσικά και των Ιονίων. Αυτό το προωθούσε και το
καλλιεργούσε βέβαια η γαλλική προπαγάνδα, αλλά αποτελούσε πλέον κοινό
τόπο στην ελληνική λογιοσύνη. Πέραν των άλλων, πέραν της φιλολογίας του
Διαφωτισμού, που ανέδειξε την αρχαιότητα κυρίως ως πολιτικό υπόδειγμα, με
σαφή συνέπεια την ενίσχυση της συναίσθησης της καταγωγής των νέων Ελλήνων, ας μην ξεχνάμε ότι λίγα χρόνια πριν είχε ξεκινήσει από τον Κοραή ο
ιδιόμορφος εκείνος πόλεμος κατά των «κατηγόρων του Γένους», στον οποίον
και Ιόνιοι συμμετείχαν (Διονύσιος Αβραμιώτης, Λουδοβίκος Σωτήρης κ.ά.). Δεν
υπάρχει, λοιπόν, καμία αμφιβολία ότι στα χρόνια του πολιτικού σεισμού, οι Ιόνιοι αισθάνονται ότι στον τόπο τους «ανασταίνεται» το αρχαίο ελληνικό μεγαλείο. Πώς όμως�� Στο πλαίσιο της Ρεπούμπλικα, της ελευθερίας και του νόμου,
που θα έφερναν οι Γάλλοι. Αυτές οι ευτυχισμένες μέρες που θα ξημέρωναν, όσο
κι αν σήμερα μας φαίνεται παράξενο, δεν θα αφορούσαν μία «ενιαία Ελλάδα».
Θα αφορούσαν πρωτίστως το Ιόνιο, αν και ταυτόχρονα εκφράζονταν πολλές
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ελπίδες για απελευθέρωση των υπόδουλων στους Οθωμανούς Ελλήνων από
τους Γάλλους. Σε όλο, όμως, τον κειμενικό πλούτο της εποχής, δημοσιευμένο
και αδημοσίευτο, όσο μπορώ να γνωρίζω, δεν γίνεται πουθενά λόγος για μία
«ενιαία Ελλάδα».
Δεν ακολούθησαν, λοιπόν, τα πράγματα, όπως συμβαίνει πάντα στη ζωντανή, στη ζέουσα ιστορία, δρόμους ευθύγραμμους, καθαρούς και μονοσήμαντους. Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται σαν ένας άνθρωπος, υπάρχουν τάξεις
και συμφέροντα, υπάρχουν αντιμαχίες και αδράνειες, υπάρχουν διαφορετικές
εκτιμήσεις και οπτικές. Η ιστορία μοιάζει καθαρή μόνο στα βιβλία. Είναι πολύ
σημαντικό και είναι ακόμα ζητούμενο η διαφοροποίηση των εννοιών της πατρίδας και του έθνους εκείνα τα πολύ κομβικά και κρίσιμα χρόνια. Δεν τα έχουμε μελετήσει όσο χρειάζεται.
Η εθνική, λοιπόν, συνειδητοποίηση δεν σήμαινε αυτόματα και για όλους
το αίτημα της συνολικής εθνικής απελευθέρωσης. Οι ιδέες αυτές μορφοποιήθηκαν σταδιακά. Από τα πολλά και σημαντικά παραδείγματα, θα αναφέρω μόνο
τον λόγο του ιταλού φυγάδα Gio�anni Ba���s�a Mora�elli, καθηγητή της ιταλικής
και λατινικής φιλολογίας στο δημόσιο γυμνάσιο της Ζακύνθου (Νοέμβριος του
1816), με θέμα «Πλεονεκτήματα της δημόσιας εκπαίδευσης σε σχέση με την
ιδιωτική για τη διαμόρφωση ενός εθνικού χαρακτήρα (Vantaggi della pubblica
istruzione a preferenza della privata per formare un carattere nazionale)».29 Σε
τούτο τον λόγο του ο καθηγητής, αφού εξηγούσε τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση κοινών κοινωνικών και εθνικών προτύπων, κυρίως για τη συνειδητοποίηση της σχέσης των νέων με τους αρχαίους Έλληνες,
έπλεκε το εγκώμιο της προστάτιδας Βρετανίας, η οποία εξασφάλιζε, έλεγε, τις
κατάλληλες συνθήκες γι’ αυτό. Άρα, η διαμόρφωση του «εθνικού χαρακτήρα»
μπορούσε να πραγματωθεί ακόμα και σε μη ελεύθερες συνθήκες, ενώ η εθνική
ανεξαρτησία δεν έμοιαζε να είναι ακόμα το άμεσο αιτούμενο. Για να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα των φαινομένων, ας σημειώσουμε ότι δύο χρόνια
πριν είχε δημιουργηθεί η Φιλική Εταιρεία!
Για τους Ιόνιους, η πρώτη στιγμή της συνειδητοποίησης σήμαινε μαζί και
μία δυνατότητα πολιτικής χειραφέτησης, μία δυνατότητα που όμως την είδαν
σε συνάρτηση με τις δύο υπαρκτές πραγματικότητες-διεξόδους της εποχής:
με την αδελφοποίηση δηλαδή είτε με τη (σχεδιαζόμενη) Βενετική Δημοκρατία
είτε με την ισχυρή και νικηφόρα εκείνη τη στιγμή Γαλλική Δημοκρατία. Αυτά
29. Κυκλοφόρησε λίγο μετά σε βιβλίο:: Vantaggi della pubblica istruzione a preferenza della private per
formare un carattere nazionale. Discorso di G. B. Moratelli Professore d’italiana e Latina nel Liceo di Zante,
Socio dell’Accademia Jonia, Ζάκυνθος 1817. Αντίτυπό του υπάρχει στη Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου..

40

ΥΠΗΡξΕ ΠΟΤΕ ΤΟ «ΙΟΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ»��

τα πράγματα, εκείνοι οι άνθρωποι (μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για εκείνους τους
ανθρώπους και όχι για τις δικές μας ιδεολογίες) δεν τα έβλεπαν αντιφατικά. Το
αντίθετο: θεωρούσαν ότι, υπερνικώντας την τυραννία της αριστοκρατίας, μέσα
στο βασίλειο του Νόμου, της Ισότητας και της Ελευθερίας θα παιδαγωγούνταν
για να υψωθούν στο επίπεδο των προγόνων τους. Η πρώτη, λοιπόν, ανακάλυψη της αρχαιότητας ήταν γι’ αυτούς μια σχέση παιδαγωγική, σχέση πολιτισμικού υποδείγματος και όχι μία σχέση ιστορική-καταγωγική. Αυτός είναι και ο
λόγος που μέσα στις διακηρύξεις των Ιόνιων ρεπουμπλικάνων τα υποδείγματα
της αρχαιότητας είναι κατά βάση τα αρχαία ελληνικά, αλλά πολύ συχνά είναι
αντλημένα και από την ιστορία της δημοκρατίας της Ρώμης.
Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτών των βημάτων, μικρών μερικές φορές, μέσα στην ιστορική διαδικασία, αλλά που κάποτε οδηγούν σε συντριπτικές
αλλαγές, ας θυμηθούμε το παράδειγμα του Ρήγα, του Ρήγα που δικαιολογημένα θεωρείται πρωτοπόρος της εθνικής μας απελευθέρωσης, εκείνα ακριβώς τα
χρόνια και ας αναρωτηθούμε: πόση σχέση είχαν οι οραματισμοί του Ρήγα με το
εθνικό κράτος�� Πολύ λίγη. Ο Ρήγας δεν σχεδίασε ένα ελληνικό κράτος, αλλά μία
Δημοκρατική Βαλκανική ομοσπονδία μέσα στην οποία οι Έλληνες θα είχαν κεντρική θέση. Ακόμα, όμως, κι αν δεν προώθησε την ιδέα του εθνικού κράτους,
οι επαναστατικές του ιδέες προώθησαν ακριβώς αυτή την εθνική ιδέα. Με τον
ίδιο τρόπο, στο πλαίσιο και στο μέτρο που του αναλογούσε, λειτούργησε και
το «ιονικό έθνος». Ας έχουμε αυτά στον νου μας, ίσως και για να «αθωώσουμε» τους ανθρώπους εκείνους από την πομπώδη και απολύτως αντι-ιστορική
κατηγορία που εξαπέλυσαν εναντίον τους οι κατοπινοί ιστοριογράφοι (Χιώτης,
Μαυρογιάννης, Κονόμος κ.ά.) που ακούσαμε πιο πάνω, ότι επιδίωξαν «αδικαιολόγητα και απερίσκεπτα» την ένωση με τη Γαλλική Δημοκρατία!
Οι άνθρωποι σκέφτονται πάντα μέσα στις συνθήκες της εποχής τους,
ακόμα κι όταν υπάρχει φόβος… να διαψεύσουν τις ιδεοληψίες των μεταγενέστερων, οι οποίοι επιδιώκουν να βάλουν στο στόμα της ιστορίας τα δικά τους
λόγια! Ο Ερμάννος Λούντζης είχε διαβάσει πολύ καλύτερα από πολλούς μεταγενέστερους αυτή τη διαδικασία όταν έγραφε: «Η επιθυμία της ένωσης των
νησιών με τη Γαλλία εκφράστηκε αμέσως με την άφιξη των νέων κυρίων, κατά
κύριο λόγο μεταξύ εκείνων που αγαπούσαν την αλλαγή, που επήλθε είτε από
κρυμμένη φιλοδοξία είτε από μνησικακία απέναντι στους ευγενείς είτε από
αγάπη στους νεωτερισμούς, που τόσο επηρεάζει τη ζωηρή φαντασία των νοτίων, είτε τέλος από αγάπη στην πατρίδα, […]. Απαιτήσεις ανεξαρτησίας δεν
μπορούσαν να γεννηθούν ανάμεσα στους Ιόνιους, δεδομένης της μικρότητας
του τόπου και της μακράς συνήθειας της υποταγής. Ελπίδες για μια ανάσταση
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του ελληνικού λαού ή δεν είχαν γεννηθεί ακόμα ή φύτρωναν με τη μορφή ακαθόριστων επιθυμιών. Κι αν κατόπιν γεννήθηκαν τόσο ισχυρές ώστε να ξυπνήσουν την αποφασιστική επιθυμία της πραγμάτωσής τους, αυτό έγινε μετά και
το πρώτο αίτιο ήταν ακριβώς η ώθηση που έδωσαν στις ψυχές των Ελλήνων οι
Γάλλοι, για να έρθει ύστερα και η συνδρομή των επόμενων γεγονότων».30
Το «ιονικό έθνος», το δίχως άλλο, υπήρξε, έστω για μία ιστορική στιγμή,
μέσα στις ελπίδες εκείνων που το μορφοποίησαν, ως έννοια μέσα στον χρόνο.
Υπήρξε η αρχή μιας πρώτης εθνικής συνειδητοποίησης, με την πολιτική
της έννοια, που έφτασε κοντά στην ιστορική πραγμάτωση. Μπορούμε να
επαναλάβουμε κι εδώ εκείνο που ακούσαμε πιο πάνω να λέει ο ΤυπάλδοςΙακωβάτος για το ελληνικό έθνος: «Υπάρχοντας με το νου πάσχιζε να υπάρξει
και με την αλήθεια».
Οι ιστορικές τροπές στη συνέχεια, μέσα στις γοργές και συντριπτικές αλλαγές των αμέσως επόμενων χρόνων, επρόκειτο να διαφοροποιήσουν για μία
ακόμα φορά και να εμπλουτίσουν το νόημα των εθνικών προβληματισμών.
Έτσι προχωράει η ιστορία. Με βήματα, όχι πάντα ευθύγραμμα, με σκαλοπάτια, με συγκρούσεις ανθρώπων και εννοιών. Το «ιονικό έθνος», ως πολιτιστική
πραγματικότητα και ως πολιτική διεκδίκηση, επρόκειτο πολύ γρήγορα να ενσωματωθεί στο σύνολο ελληνικό έθνος μέσα στη γοργή διαδικασία της «συγκροτήσεως της μεγάλης ελληνικής οικογενείας», όπως έλεγε ο Λούντζης. Το
πολιτικό νόημα αυτής της διεκδίκησης θα εξατμιζόταν μαζί με την εξαέρωση
των θεμελιακών αρχών της Γαλλικής επανάστασης και εκείνο που θα ισχυροποιούνταν θα ήταν το αίτημα της συνολικής εθνικής αποκατάστασης. Ποιος,
όμως, θα αρνηθεί ότι τα πρώτα κινήματα δόθηκαν από τον γαλλικό άνεμο��
Αυτό μας μαρτυρεί και ο Ρήγας Βελεστινλής, αυτό μας λέει και ο Αδαμάντιος
Κοραής. Αυτό μας μαρτυρεί, με τον δικό της συναρπαστικό τρόπο, και η μικρή
ιστορία του «ιονικού έθνους».

30. �rmanno L�nzi, Storia delle Isole Jonie sotto il reggimento dei Repubblicani francesi, �ipografia ��el
Commercio, Βενετία 1860, σ.. 76-77.
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Η δημιουργική φαντασία κ�ι
�ιι η υ�έρ�αση του ��γου
στο έργο του Πέτρου Βράι�α Αρμένη
Η οντολογική διάσταση της φαντασίας ως δύναμης ενεργοποίησης των
δυνάμεων του ανθρώπου, τόσο στη σάρκωση του ωραίου, όσο και στην
πρόσβαση προς το άπειρο, έχει μία περίοπτη θέση στο βραϊλιανό φιλοσοφικό
σύστημα, αφού αντιμετωπίζεται ως «αδελφή» της έμπνευσης. Ίσως να μην
ήταν μάλιστα υπερβολική η παρατήρηση ότι η αντίληψη του φιλοσόφου
για την αποτελεσματικότητα του όπλου της φαντασίας στο οντολογικό και
στο καλλιτεχνικό πεδίο, χώροι συνάλληλοι και ταυτόχρονα ομόκεντροι,
συμπυκνώνεται στις παρακάτω καταθέσεις:
«Διὰ τῆς φαντασίας οὐχ ἧττον ἢ διὰ τοῦ λόγου ἀνυψούμεθα εἰς τὴν χώραν
τοῦ ἀπείρου, καὶ διὰ τοῦτο τινές, μὴ διακρίνοντες ἀκριβῶς τὰ ὅρια καὶ τὴν
ἐνέργειαν ἑκατέρας τῶν δυνάμεων τούτων, ἐκλαμβάνουσιν ὡς πλάσματα τῆς
φαντασίας τὰς ὑψηλοτέρας ἀληθείας τοῦ λόγου, καὶ ἰδίως τὰς θρησκευτικάς,
καὶ τὰ θρησκεύματα ἀποδίδουσιν εἰς μόνην τὴν ἐνέργειαν τῆς φαντασίας καὶ
τοῦ αἰσθήματος, παραγνωρίζοντες τὸ ἐν αὐτοῖς θεῖον στοιχεῖον, ὅπερ καὶ ἐν
τῇ συνειδήσει καὶ ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἀποκαλύπτεται, καὶ ὑπὸ τοῦ λόγου ὁρθώς
διευθυνομένου ἀναγνωρίζεται καὶ ἐπιβεβαιοῦται, ὡς θέλομεν ἰδεῖ ἐν τῇ περὶ
πίστεως θεωρίᾳ»1 . και πιο κάτω: «Ὑπάρχει ὅμως φυσικὴ καὶ νόμιμος σχέσις
μεταξὺ λόγου καὶ φαντασίας ὡς ἐκ τοῦ ἀντικειμένου τῆς ποιητικῆς φαντασίας,
ὅπερ εἶναι τὸ ἰδανικόν, ὡς λέγομεν κατωτέρω». 2
Στα δύο αυτά χωρία συνδέεται η πέραν του λόγου συμπληρωματική
λειτουργία της φαντασίας που φθάνει μέχρι το άπειρο, μέχρι το Θεό, και
η καλλιτεχνική της διάσταση, που έχει κοινό με το λόγο σκοπό, το ιδανικό.
Με αυτόν τον τρόπο τίθεται στην υπηρεσία της οντολογικής διάστασης του
ωραίου παίρνοντας τη θέση που της αρμόζει στη συλλογιστική του φιλοσόφου.
Londinense», όπου ολοκληρώνεται
Οφείλουμε να πούμε εδώ ότι στο «Opus Londinense
μετά τα Στοιχεῖα η αναφορά του Βράιλα στη φαντασία3 ,ο φιλόσοφος για άλλη
μια φορά αντιμετωπίζει με μία προσωπική δυναμική τους προγενέστερους
συνθέτοντας ένα κείμενο, του οποίου συμπύκνωση επιχειρούμε πιο κάτω.
1. «Περὶ
Περὶ Φαντασίας»,
», Corpus , τόμ.. 3 (: ��Opus Londinense> ), σ.. 134, στ. 17 – σ. 135, στ. 1.
2. Ό. π., σ. 135, στ. 12- 15.
3. Βλ. «Περὶ φαντασίας», ό.π., σσ. 127-153, και Στοιχεῖα, ό.π., σσ. 253-257 αντίστοιχα.
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ως προς την ιστορία πάντως της έννοιας της φαντασίας και τη σχέση της
με άλλες σχετικές, αυτή είναι πλούσια, όπως και η χρήση της στο χώρο της
φιλοσοφίας. Οι πρώτες, γνωσιολογικές κυρίως, βάσεις τέθηκαν στο χώρο της
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τον Πλάτωνα4 και τον Αριστοτέλη, όπου
για τον πρώτο η φαντασία νοείται ως μία δύναμη που δρα μεταξύ αισθήσεως
και δόξας, και διαφέρει από την αίσθηση αφού δεν έχει ανάγκη της παρουσίας
του αντικειμένου, ενώ από τη δόξα διαφέρει στο βαθμό αξιοπιστίας. Ούτε
λίγο, ούτε πολύ, ο Πλάτων διερωτάται πόσο επιβλαβής είναι η φαντασία για
την αξιόπιστη γνώση, χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε και τη σημασία που της
αποδίδει, αφού είναι συνάντηση του αισθητού και του νοητού5. Ο Αριστοτέλης6,
θεωρώντας τη φαντασία ως λειτουργία παραστασιακή και το φανταστικό ως
επίδραση των εικόνων της αίσθησης στη διάνοια, συνδέει τη φαντασία με μία
κίνηση της συνείδησης που παράγεται διά των αισθήσεων. Μάλιστα, πρώτος
ο Σταγειρίτης φιλόσοφος επιχείρησε να κάνει διάκριση μεταξύ αντιληπτικής
και αναπλαστικής φαντασίας7. Ήδη δηλαδή η γνωσιολογική προσέγγιση
του θέματος λειτουργεί ως εργαλείο μίας οντολογίας. Ο Πλωτίνος8, πάλι,
συγκεκριμενοποιεί περισσότερο το θέμα δίδοντας στη φαντασία μια θέση
ανώτερη από την αίσθηση και τη μνήμη, καθιστώντας την δύναμη παραστατική
των ιδεών, και συνδέοντάς την με ενορατικές δυνάμεις που φθάνουν στην
κατάληψη των γενικών τύπων των όντων. Οι Στωικοί9 στη συνέχεια διακρίνουν
διάφορα είδη φαντασίας, όπως την καταληπτική φαντασία που καλεί τη
νόηση να αποδεχθεί μία εντύπωση, την πιθανή φαντασία, την βουλευτική
και την τεχνική , θέτοντας ουσιαστική με τους δύο τελευταίους όρους τη
διάκριση μεταξύ παραστασιακής και ποιητικής φαντασίας, συνδέοντάς την
με τη δημιουργία της τέχνης. Στη νεότερη φιλοσοφία, η θέση του �escar�es10
4. Βλ.. Πλάτ.,., Σοφ., 264a 8 – b 3.
5. Πβ. και Ε. Μουτσόπουλος , Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί. Ἀναδρομαὶ καὶ ἀναδομήσεις, τόμ. 2, ό.π., σ.
152.
6. Βλ. Αριστ. Περὶ ψυχ., Γ 3, 427b,
b,, 14 -429aa 9.

. Πβ. ό.π., Γ 10, 433���� �� 434�.
�..

8. Βλ. Πλωτ., �νν., Ι, 4, 10. I� 3, 31. I� 4, 3. και Ι, 9, 7. Βλ. βέβαια, και το σχετικό έργο του �.. Mo��sopo�los,, Le
problème
ème
me de l ΄imaginaire
imaginaire chez Plotin
Plotin, P�blication ��e la socié�é
é�é
�éé helléniq�e
éniq�e
niq�e ��es é����es
����es philosophiq�es,, série
érie
rie
«�echerches»
�echerches»
» No4,
4, é��itions
��itions Grigoris,, A�hénes,
énes,
nes,, 1980, το οποίο αποτελεί μετάφραση παλιότερης δημοσίευσης
του Ε. Μουτσόπουλου: «Τὸ πρόβλημα τοῦ φανταστικοῦ παρὰ Πλωτίνῳ», Ἐπιστ. Ἐπετηρὶς Φιλ. Σχ. Παν. Ἀθ.,
τόμ. ΙΘ�, Ἀθῆναι, 1968-69, σσ. 94-174.
9. Βλ. σχετικά και το άρθρο του ιδίου, «Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς ἐννοίας τῆς φαντασίας ἀπὸ τοῦ
Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως», στους Φιλοσοφικούς προβληματισμούς, τόμ. 2, ό.π., σσ. 152-157.
10. Βλ.. F. –�. �escar�es, Regulae ad direct ing., �eg. XII, στο Οeuvres
euvres de Descartes,
Descartes έκδ.. υπό Α.-Τ.,
.-Τ.,
Τ.,
., τόμ..10
..10
(1908), σσ.. 415, 27-146, 10. του ιδίου,, Μéditations
éditations, Mé��. 6, στην ίδια έκδοση,, τόμ.. 9 (1904), σ.. 57. του ιδίου,,
�esp. a�� q�as��am ��iffic. ex Me��i�a�. (16 Απρ. 1648), στην ίδια έκδ., τόμ. 5 (1903), σ. 162.
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ότι η φαντασία είναι μία διάμεση δύναμη που μεταβάλλει τις αισθήσεις σε
αναμνήσεις συνδέεται άμεσα έλκοντας την καταγωγή της από τον Ζήνωνα τον
Κιτιέα, όπου τον όρο καταληπτική φαντασία τον σχετίζει με μία αλλοίωση της
συνείδησης που προέρχεται από εντυπωτικές διαδικασίες, λειτουργία για την
οποία ο Χρύσιππος χρησιμοποιεί τον όρο «ἑτεροίωση», ενώ αναφερόμενος
στον Ζήνωνα ορίζει τη μνήμη ως θησαυρό φαντασιών11. Εδώ ίσως βρίσκεται
η ταύτιση μνήμης και φαντασίας που κάνει ο �ico12, ταυτίζοντας τους όρους
imaginatione και memoria ��ila�a�a (μνήμη ευρυνομένη), και τον όρο �an�asia
με τον όρο memoria compos�a (μνήμη σύνθετος). Ας παρατηρηθεί παρενθετικά
ότι ο Βράιλας είναι απόλυτα ενήμερος με την προβληματική του �ico και τη
χρήση των διαφόρων όρων.
Ο Κερκυραίος φιλόσοφός μας, λοιπόν, γνωρίζει ήδη τις θέσεις του
Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, του Πλωτίνου, των Στωικών, του �escar�es,, αλλά
και του Μalebranche,
alebranche,, του Con��illac,, του Laromig�ière,
ère,
re,, του Maine ��e Biran,,
13
του �ei�� , του S�e�ar�,, του �ico και του �an�.. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά
τις κριτικές του παρατηρήσεις για τους προγενεστέρους του καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι «οἱ δὲ ἄλλοι τῆς γαλλικῆς φιλοσοφίας πλησιάζουσι μᾶλλον
ἢ ἧττον εἰς τὴν ἀληθῆ θεωρίαν, ἀλλ�ἡ ἐξήγησις αὐτών δὲν εἶναι πλήρης, διότι
περιορίζουσι τὴν φαντασίαν εἰς τὸν ποιητικὸν συνδυασμὸν τῶν ἐννοιών»14,
συνεχίζοντας ότι «οὐδὲν ἀξιοπαρατήρητον παρέχει ὡς πρὸς τὸ προκείμενον
ζήτημα ἡ σκωτικὴ φιλοσοφία, καθ�ὅσον ὁ μὲν Ρείδης [�ei��]
�ei��]] συγχέει ἀδιακόπως
τὴν φαντασίαν μὲ τὴν σύζευξιν, ὁ δὲ Δυγάλδ Στεύαρτ [�.
�.. S��ear�]] τὴν θεωρεῖ
ὡς εἰκαστικὴν καὶ συδυαστικήν τινα δύναμιν οὐχὶ ἐκ φύσεως ἀλλ�ἐκ τέχνης,
ἐν ᾧ ἡ φαντασία, ὡς θέλομεν ἰδεῖ ἐν οἰκείῳ τόπῳ, ὀλιγώτερον πάσης ἄλλης
δυνάμεως εἶναι ἐπιδεκτική τεχνικῆς ἐνεργείας».15
Είναι ωστόσο αξιοπαρατήρητο ότι ο Βράιλας καταλήγοντας με την αναφορά
του στην κριτική θεωρία του �an� δεν παραμένει ως θα όφειλε στο καντιανό
σταυροδρόμι της φιλοσοφίας και στη συμβολή του �an� στην οργάνωση της
θεωρίας της φαντασίας. Πριν από τον �an� ο H�me,, παρά τις επιφυλάξεις του
για τη φιλοσοφική αξία της φαντασίας, δεν παρέλειψε να τονίσει και τη ζωτική
σημασία της για τη γνώση. Ο �an� αναλύει τις δύο βασικές λειτουργίες της
11. Πβ. Ε. Μουτσόπουλος, ό.π., σ. 154.
12. Βλ.. G. – B. �ico, Della metafisica degli antichissimi filosofi italiani, κεφ.. 7ον, §2, στο Opere procedure da un
discorso di G. Michelet…, Napoli, 1834, τ.. 2, σσ.. 54-55.
13. Η Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, στη διδακτορική της διατριβή, Η γνωσιοθεωρητική θεμελίωση της αισθητικής
του Thomas Reid,, Aθήνα,
θήνα, 11985, αφιερώνει το 6ο κεφάλαιο στο θέμα της «Φαντασίας και Δημιουργικότητας»,
σσ. 261-298.
14. Ό.π., σ. 129, στ. 19 – σ. 130, στ. 3.
15. Ό.π., σ. 130, στ. 3-8.

45

Αντώνης Δ. Βασιλάκης

φαντασίας, την αναπαραγωγική, που βάζει τάξη στις ετερόκλητες παραστάσεις
και τις συμπληρώνει, και την παραγωγική που συγκροτεί ολόκληρο τον κόσμο
της εμπειρίας μας. Αυτή η διάκριση της παραστατικής και ποιητικής φαντασίας
απασχολεί τους γερμανούς ιδεαλιστές στα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές
an� τόνισαν τη σημασία της ποιητικής φαντασίας, της
του 19ου, που μαζί με τον Κan�
δημιουργικής δύναμής της, αντλώντας και από την εμπειρική φιλοσοφία του Α.
Gerar��,, ο οποίος εμπνέει και στον Κan�
an� τη δημιουργία του όρου «pro���cti�e
pro���cti�e
�inbil���ngs�raft»
»16 ενώ την ίδια διάκριση λίγο πριν από τον Βράιλα, που όπως
θα δούμε την κάνει και ο ίδιος, την επιχειρεί και ο Κούμας ακολουθώντας τον
Κr�g
r�g που με τη σειρά του εκμεταλλεύεται καντιανά διδάγματα.17 Σε αυτές τις
δύο κύριες λειτουργίες στέκεται και ο Βράιλας, όπως επισημάναμε πιο πριν
παραθέτοντας τα δύο χωρία. τη γνωστική της δύναμη που συμπληρώνει
το λόγο φθάνοντας μέχρι το άπειρο, και τη δημιουργική της δύναμη που
γονιμοποιεί τον καλλιτέχνη να πραγματώσει το ιδανικό στο έργο τέχνης. Πριν
όμως συνθέσει ο Κερκυραίος στοχαστής το κείμενό του, είναι χαρακτηριστική
ή σε τρεις γραμμές εκτίμησή του για τις προγενέστερες θεωρίες της φαντασίας
σε ένα τόνο στον οποίο δεν θα δίναμε οπωσδήποτε δογματική απόχρωση:
«�κ τῆς ἐκθέσεως ταύτης ἀναγκαζόμεθα νὰ συμπεράνωμεν ὅτι ἡ θεωρία τῆς
φαντασίας δὲν ἔφθασεν εἰσέτι εἰς ἐκείνην τὴν σαφήνειαν καὶ ἀκρίβειαν, αἵτινες
χαρακτηρίζουσι τὰς ἁληθεῖς θεωρίας».18
Η δική του σύνθεση συμπυκνώνεται στα παρακάτω σημεία. Διδάσκει
λοιπόν, αρχικά, ότι η φαντασία είναι η δύναμη εκείνη του ανθρώπινου
πνεύματος που περισσότερο από κάθε άλλη σχετίζεται με το καλό, αφού
«καθῶς ἀντικείμενον τῆς Λογικῆς εἶναι ἡ πρὸς τὸ ἀληθὲς σχέσις τῶν νοητικῶν
δυνάμεων καὶ πρὸ πάντων τοῦ λόγου, ὡσαύτως τῆς Καλολογίας εἶναι ἡ πρὸς
τὸ καλὸν σχέσις τῶν δυνάμεων τούτων καὶ προπάντων τῆς φαντασίας».19 Με
τη θεωρία της φαντασίας ο Βράιλας συμπληρώνει τη διδασκαλία του περί των
νοητικών δυνάμεων20, δηλαδή της συνείδησης, της αντίληψης, της προσοχής,
16. Πβ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Η αισθητική θεωρία του Κ. Μ. Κούμα», Χρονικά αισθητικής, τόμ. 2728/1988-1989, ανάτυπο σ. 144.
17. Πβ. ό.π., σ. 143, και σ. 154, σημ. 95, όπου και παραπομπή στο: J.. �ngell,, The Creative Imagination
Imagination,
H��chinson,, Lon��on,, 1988, (σ. 156).
18. «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 130, στ. 17-19.
19. Στοχεῖα, ό.π., σ. 317, στ. 10-13.
20. Ο Βράιλας εξετάζει τις δυνάμεις αυτές στη «Δυναμολογία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος ἢ Ψυχολογία». Το
Πνεῦμα ή Ψυχὴ έχει τρεις θεμελιώδεις χαρακτήρες, την ἑνότητα που συνέχει την πολλαπλότητα και ποικιλία
αυτών των δυνάμεων, την ταυτότητα, δηλ. το άτρεπτον του πνεύματος που παραμένει αναλλοίωτο παρά
τις ποικίλες αλλοιώσεις στις οποίες υπόκειται, και ἐνεργητικότητα ή ὐυτενέργεια ή προσωπικὴν ἀρχήν, που
αναφέρεται στην ενέργεια αυτών των δυνάμεων. Οι τρεις αυτοί χαρακτήρες συνιστούν την υπόσταση του
ανθρωπίνου πνεύματος, δηλ. την αρχή από την οποία απορρέει η ἑνότητα, η ταυτότητα και η ἐνέργεια των
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της αφαίρεσης, της σύζευξης και της μνήμης. Κοινό σε όλες τις δυνάμεις
είναι ότι κινούνται κυρίως από την αυτενέργεια, την προσωπική αρχή, και
ρυθμίζονται από τον λόγο που περιέχει την έννοια και τις αρχές του όντος.
Έτσι καταφαίνεται η εσωτερική ταυτότητα21 του πνεύματος και η ενέργεια
των δυνάμεών του, αφού οι δυνάμεις αυτές απορρέουν από κοινή αρχή και
ρυθμίζονται τους ίδιους νόμους με τους οποίους λειτουργεί ο λόγος, και του
οποίου ουσία είναι οι καθολικές και αναγκαίες αρχές του όντος.22
Μία εξαιρετική σύνθεση των δυνάμεων αυτών αλλά και του όλου φιλοσοφικού του συστήματος, που φθάνει από την οντολογία μέχρι τη θεολογία του
περνώντας αναγκαστικά και από την καλολογία, δίνει ο Βράιλας το 1875 με την
«Ἑνότητα τῶν λογικῶν στοιχείων»23. Ας τον ακούσουμε: «�άν πάσαι αἱ νοητικαὶ
δυνάμεις εἶναι ἔλλογοι, ἡ συνείδησις, καθὸ συνείδησις πρὸ πάντων τοῦ ἐν
ἡμῖν λόγου, ἡ ἀντίληψις, καθὸ διευθυνομένη καὶ συμπληρουμένη ὑπό τοῦ λόγου, ἡ μνήμη, καθὸ ἐν τῇ ἑνότητι τοῦ λόγου ἔχουσα τὴν ἰδίαν μονιμότητα καὶ
διὰ λογικῶν μέσων τελειοποιουμένη, ἡ σύζευξις, ὡς ὁ συνδετικός νόμος εἶναι
αὐτὸς ὁ σύνδεσμος τῶν λογικῶν στοιχείων, ἡ ἀφαίρεσις, ἥτις τὰ ἀφαιρούμενα
συνενοῖ ταυτοχρόνως ἐν τῆ ἑνότητι τοῦ λόγου, καὶ διὰ γενικεύσεως σχηματίζει
τὴν κατάταξιν τῶν γενῶν καὶ τῶν εἰδῶν, ἐξ ἧς ὁ ὁρισμὸς καὶ ὁ συλλογισμός, ὅ τε
ἐξαγωγικὸς καὶ ἐπαγωγικός, ἐλλογωτέρα πασῶν τῶν δυνάμεων τούτων εἶναι ἡ
φαντασία, ἥτις ἐγείρεται καὶ ζωογονεῖται ὑπὸ τῆς ἐκ τοῦ πρώτου αἰτίου κατερχομένης ἐμπνεύσεως, καὶ ἀντικείμενον ἔχει τὸ ἰδανικόν, τουτέστι τὴν ἐντέλειαν
τῆς ἐλλόγου τάξεως. καὶ ἐὰν πᾶς ἔλλογος ἄνθρωπος εἶναι ἔνθεος, πολλῷ μᾶλλον
ὁ καλλιτέχνης, ὅστις ἐνθουσιῶν συλλαμβάνει τὸ καλόν, καὶ πραγματοποιεῖ αὐτὸ
διὰ τῶν ἔργων του».24 Επιλέξαμε να παραθέσουμε αυτό το κείμενο για να καταδειχθεί ότι πέρα και πάνω από τη μεθοδολογική διάκριση των λειτουργιών αυτών των δυνάμεων υπάρχει και κυριαρχεί η ενότητά τους, ώστε η αδιάσπαστη
ψυχοσωματική οντότητα άνθρωπος, ως προσωπικότητα με ισόρροπη αρμονική
εσωτερική σύνθεση, να χωρήσει σε σύνθεση έργων τέχνης.

δυνάμεών του. Το σύνολον αυτών των δυνάμεων είναι η μορφή, δηλαδή η εξωτερίκευση της υπόστασης.
Μεταξύ υποστάσεως και μορφής υπάρχει μια αδιάρρηκτη σχέση, δηλ. η υπόσταση και η μορφή είναι
αδιάσπαστη οντότητα που υπάρχει μία αδιάρρηκτη σχέση, δηλ. η υπόσταση και η μορφή είναι αδιάσπαστη
οντότητα που υπάρχει «ἐν χρόνῳ καὶ ἐν τόπῳ». Πβ. και Στοιχεῖα, ό.π., σσ. 225-226.
21. Πβ. «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 145, σσ. 5-25.
22. «Σχέσεις λόγου πρὸς λοιπὰς νοητικὰς δυνάμεις», Corpus, τόμ. 3, σ. 175, στ. 15-20.
23. Βλ. Corpus, τόμ. 4α, σσ. 139-170.
24. «�� ἑνότης τῶν λογικῶν στοιχείων», ό.π., σ. 164, στ. 30-σ. 165, στ. 9. [Οι υπογραμμίσεις στο κείμενο της
παραπομπής είναι δικές μας].
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Βασική, πάντως, διαφορά της φαντασίας από τις άλλες δυνάμεις είναι
ότι η λειτουργία της είναι προσθετική των στοιχείων που οι άλλες, δηλαδή
προσθέτει μεγαλύτερη ζωηρότητα, ή τελειότερο συνδυασμό. Την παρατήρηση
μάλιστα αυτή ο Βράιλας τη θεωρεί συμβολή προσωπική και διαφοροποιητική
της περί φαντασίας διδασκαλίας του από προηγούμενους ψυχολόγους.25
Επιχειρεί λοιπόν, πρώτα-πρώτα, μία «αποφατική» προσέγγιση της φαντασίας,
προκειμένου να τη διακρίνει από τις άλλες δυνάμεις, ώστε να αποφευχθεί κάθε
κίνδυνος σύγχυσης. Και πράγματι, η συνείδηση, η αντίληψη, ο λόγος «αγγέλλουν»
τα στοιχεία που εμπεριέχουν. Η προσοχή δεν προσθέτει τίποτε, αλλά τονίζει
και αυξάνει την δεκτικότητα του ανθρώπου. Η αφαίρεση διαιρεί, διακρίνει,
και αναλύει ξεχωριστά τα στοιχεία της συνειδήσεως και της αντιλήψεως, και
ταυτόχρονα τα ανασυνθέτει με τη συνθετική δύναμη του λόγου. Η σύζευξη
απλά συνδέει τα στοιχεία της εμπειρίας και η μνήμη ανακαλεί ακούσια ή
εκούσια αυτά τα στοιχεία. Καμία από αυτές τις δυνάμεις δεν προσθέτει κάτι
από μόνη της, και μόνο η φαντασία, όπως και αν χρησιμοποιηθεί ως λέξη,
σημαίνει κάτι το επιπρόσθετο. δηλαδή η φαντασία είναι η πλέον θαυμαστή και
επίζηλος δύναμη, διότι παράγει και δημιουργεί.26
Επίσης ο Βράιλας, όσον αφορά στη σχέση της φαντασίας με τις άλλες
δυνάμεις της ψυχής, ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην αφαίρεση εφόσον επισημαίνει
για πολλοστή φορά τη σημασία της αφαίρεσης και της φαντασίας στη «μόρφωση
των πνευματικών προϊόντων», νέων δηλαδή οντοτήτων, νέων πνευματικών
κατακτήσεων. Η αφαίρεση έχει μέγιστη σημασία, διότι με τη δύναμη αυτή
γνωρίζει ο άνθρωπος το αληθές και γεννώνται οι επιστήμες. Μέγιστη όμως
σημασία έχει και η φαντασία, διότι μας συνδέει με το καλό, που παράγει τις
τέχνες. Αν προσθέσουμε και το αγαθό, που απορρέει από τις ηθικές δυνάμεις,
έχουμε τα τρία αντικείμενα κάθε πνευματικής ενέργειας, που όλα ανάγονται στη
λογική έννοια του όντος, διότι το αληθές είναι το ον νοούμενον, το καλόν είναι
το ον υπέροχον και το αγαθόν το ον πραγματοποιούμενον στον καθημερινό
βίο.27 Οι δύο αυτές δυνάμεις από την φύση τους, ουσιαστικά, ανάγονται σε μία
μόνη εργασία, στην «απόσπαση» και συγχρόνως «συνένωση» των εξωτερικών
και εσωτερικών στοιχείων της λογικής έννοιας του όντος, με μία όμως ουσιώδη
διαφορά. στη μεν επιστημονική αφαίρεση τη συνένωση των στοιχείων παρέχει
ο λόγος, στη δε καλλιτεχνική δημιουργία η φαντασία παίρνει τα στοιχεία αυτά
από το λόγο και τα ανεβάζει στο επίπεδο της ιδανικής τελειότητας. Με αυτόν
25. «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 132, στ. 10-15.
26. Ό.π., σ. 132, στ. 23.
27. «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 149, στ. 1-10.
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τον τρόπο η επιστήμη, η τέχνη και η αρετή ενοποιούνται και ανεβάζουν τον
άνθρωπο μέχρι το επίπεδο του υπερτάτου όντος, του Θεού.28
Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η οντολογική διάσταση που δίνει ο Βράιλας
στη φαντασία και τη σημασία της για την τέχνη, προσοχή που δεν είχε δώσει
ο Lé��q�e
é��q�e
��q�e
�q�e
q�e εντοπίζοντας κυρίως το λόγο ως κύρια λειτουργία αντίληψης,
σύλληψης και συνειδητοποίησης του ωραίου.29 Έτσι, ο Βράιλας ως συνεπής
εκλεκτικιστής, εκμεταλλευόμενος τα διδάγματα της σκωτικής διανόησης, του
γερμανικού ιδεαλισμού συμπληρωμένου από καντιανές θέσεις και τα διδάγματα
των γνωστών Γάλλων εκλεκτικιστών, με το δικό του τρόπο επισημαίνει τη
σχέση λόγου-φαντασίας, θεωρώντας τη φαντασία ως κλίμακα που συνδέει
τον ανθρώπινο λόγο με το θείο λόγο, δηλαδή το πραγματικό και το ιδανικό,
όπως θα έλεγε ο Α. W.. Schlegel ή ο Hegel30. Στην «ΙΗ� �πιστολή Φιλοθέου πρὸς
Εὐγένιον», πάλι, ο Βράιλας επαναλαμβάνει: «Εὐκόλως λοιπὸν νοεῖται ὅτι διὰ
τοῦ λόγου συλλαμβάνομεν…τάξιν τελειοτέραν τῆς τάξεως τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς
τοῦτο ἔχομεν ἐπίκουρον τὴν φαντασίαν. Δι�αὐτῆς αἰσθανόμεθα ζωηρότερον
τὰς ἐντυπώσεις, τὰς ἀναμνήσεις, τὰ παθήματα τῆς ψυχῆς μας, βλέπομεν ἐνίοτε
πράγματα ἀνύπαρκτα, φοβούμεθα καὶ ἐλπίζομεν, χαίρομεν καὶ λυπούμεθα ἄνευ
λόγου. ἀλλ�ὅταν συνδυάζηται μετὰ τοῦ λόγου, ὅταν εἶναι ἔλλογος φαντασία,
τότε τελεῖ ἀνωτέραν λειτουργίαν, ζωογονεῖ καὶ τελειοποιεῖ τὰ ὑπάρχοντα, τὰ
ἰδανικεύει, τὰ ἀναπλάττει ὑπό ὡραιότερον τύπον, καὶ δημιουργεῖ τὸν κόσμον
τῆς καλλιτεχνίας».31
Δηλαδή η φαντασία όχι μόνον δεν αποτελεί κίνδυνο για το λόγο μας, όπως
θα φοβόταν ο Πλάτων ή ο Η�me,
�me,, αλλά συμπληρώνει το λόγο φθάνοντας πέραν
των ορίων του, θέση που και η ψυχανάλυση δέχεται32. Ο Μουτσόπουλος γράφει
χαρακτηριστικά: «Ὡς πρὸς τὸν ἄμεσον τρόπον παροχῆς τοῦ φαντασιακοῦ εἰς
τὴν συνείδησιν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθῶμεν ὅτι τοῦτο ἀντιτίθεται πρὸς
τὸν λόγον. Διότι εὑρίσκεται ἀκριβῶς πέρα τοῦ λόγου. Ὁ λόγος, μάλιστα δὲ
ὁ αἰσθητικός, δὲν τὸ ἀποκρούει. Ἔτι περισσότερον, συντελεῖ ὁ λόγος εἰς τὴν
28. Ό.π., στ. 10-25.
29. Πβ. Ch.. Lé��q�e,
é��q�e,
��q�e,
�q�e,
q�e,, ό.π., κεφ. �,, τόμ. 1, (21872, 11861), σ. 120. Πβ. και Ε. Μουτσόπουλος, «Οἱ αἰσθητικές
κατηγορίες κατὰ τὸν Πέτρο Βράϊλα-Ἀρμένη», ό.π., σ. 6.
30. Βλ. Α� II 2., λ.χ. σσ. 82-83.
31. Φιλοθέου καὶ Εὐγενίου Ἐπιστολαί, Α�, ό.π., σ. 312, στ. 32 – σ. 313, στ. 1. (Η υπογράμμιση στο κείμενο
είναι δική μας). Πβ. και την «Κ� �πιστολὴ Φιλοθέου πρὸς Εὐγένιον», ό.π., σ. 326, στ. 2-7: «Μία μόνη δύναμις
ἀπομένει, ἡ φαντασία,… καὶ γινώσκεις ἤδη ὅτι τὸ ἰδανικόν, ὅπερ συλλαμβάνομεν διὰ τοῦ λόγου ὡς τάξιν
τελειοτέραν τῆς πραγματικῆς ζωογονεῖ ἡ φαντασία, καὶ κατ�αυτὸ δημιουργεῖ νέα ὄντα φέροντα τὸν τύπον
τοῦ καλοῦ, καὶ γεννᾷ τὴν καλλιτεχνίαν».
32. Βλ. C.. G.. J�ng,, Η Ψυχολογία τοῦ ἀσυνειδήτου, εισ. -μτφρ. Κ. Β. Νικολάου, Ἀθῆναι, Καραβίας, 1956. Βλ.
και Ε. Μουτσόπουλος, «Φανταστικὸ καὶ ἀσυνείδητο: ἡ διηυρυμένη ὀπτικὴ γωνία τοῦ J�ng»,
», Φιλοσοφικοὶ
Προβληματισμοί, ό.π., τόμ. 3, σσ. 198-200.
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περαιτέρω ἐκφραστικήν του προβολὴν δι�αἰσθητῶν μέσων. �� σχετικὴ αὐτὴ
ἀδιαφορία τοῦ λόγου προς τὸ «ἐξώλογον» τοῦ φαντασιακοῦ ὀφείλεται εἰς τὸ
ὅτι τὸ φαντασιακὸν ὑπακούει εἰς μίαν ἰδικήν του, ἰδιαιτέραν, λογικὴν ποὺ εἶναι
λογικὴ ὑπὲρ λόγον. �� λογικὴ τῆς φαντασίας δὲν εἶναι ἀ-λογική. εἶναι ὑπερλογική.
Ὡσαύτως, καὶ ἡ πραγματικότης τοῦ φαντασιακοῦ δὲν εἶναι κατάλυσις τοῦ
πραγματικοῦ, ἀλλὰ πραγματικότης ὑπερπραγματική, σύμφωνος πρὸς κόσμους
ἀγνώστους εἰσέτι, ἴσως καὶ πλουσιωτέρους τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου τῶν
αἰσθήσεων, καὶ αὐτού ἴσως τοῦ κόσμου τοῦ ὀρθολογισμοῦ, ἐπειδή εἶναι κόσμοι
ἄπειροι κατ�ἀριθμόν, ἔκτασιν καὶ δυνατότητας. Τοὺς κόσμους ἐξ ἄλλου αὐτούς,
σαγηνευομένη ὑπὸ τοῦ πλούτου των, τοὺς δέχεται μὲ φιλελευθέραν πρὸς
κατανόησιν διάθεσιν ἡ ορθολογικὴ πνευματικὴ δραστηριότης ἡ ὁποία, ὅσον
περισσότερον ἔχει συνείδησιν τῆς πτωχείας ποὺ συνεπάγεται ἡ μοναδικότης
αὐτῆς, τόσον ἐντατικώτερον προσπαθεῖ νὰ διεισδύσῃ εἰς τὸ μυστήριον τῆς
πολλαπλότητος τῶν κόσμων ποὺ ἐξερευνᾶ τὸ φαντασιακὸν πνευματικὸν
στοιχεῖον. �� φαντασία λοιπὸν ἐξυπηρετεῖ μίαν πραγματικότητα ἐσωτερικὴν
πέρα τῆς αἰσθήσεως, πέρα τοῦ ὀρθού λόγου καὶ ὑπέρ τὸν ὀρθὸν λόγον».33
Ακριβώς αυτό το υπέρλογον στοιχείο που έχει τόσο οντολογική, όσο
και καλολογική σημασία είναι ανάγκη να τονίσουμε στη φαντασία, ως μία
δυνατότητα δηλαδή εξόδου του ανθρώπου από τον περασμένο του ορθό
λόγο προς μίαν ελευθερίαν που βρίσκεται στην αρχή, στη μέση και στο τέλος
κάθε καλλιτεχνικού όντος. Ο Ε. �.. �o����s,, πάλι, ορθά επιχειρεί να προσεγγίσει
την ελληνική τέχνη με όρους υπέρβασης του ορθού λόγου που φθάνουν
στο υπέρλογο,34 ενώ ο συνθέτης Γιάννης Χρήστου35 χρησιμοποιεί τον όρο
μετάπραξη36 ως μία μετάβαση από τη συνειδητή πράξη σε μία υπέρλογη
κατάσταση του συνθέτη και του ερμηνευτή, κάτι που θα νομιμοποιούσε με
επιφυλάξεις και τη χρήση του όρου «μετάλογον».
Πάντως, οφείλουμε σχετικά να επισημάνουμε ότι στο έργο του Βράιλα
η χρήση του όρου «υπέρλογον» έχει περίοπτη θέση. Ενδεικτικά παραθέτουμε
33. Του ιδίου, «�� μορφοποιὸς φαντασία», Φιλοσοφικοὶ Προβληματισμοί, τόμ. 1, ό.π., σσ. 390-391. [Οι
υπογραμμίσεις στο κείμενο είναι δικές μας].
34. Βλ. Ε. �o����s,, The Gree�s and the Irrational,
Irrational Cali�ornia,, 1963, όπως και την ελληνική μετάφραση του έργου:
Ε. �o����s,, Οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ Παράλογο, μτφρ.-εις. Γ. Γιατρομανωλάκης, εκδ. Μ. Καρδαμίτσα, Ἀθῆναι, 21978.
Παρατηρητέον εδώ ότι όσο κι αν η απόδοση του «irrational»
irrational»
» με τον όρο «παράλογον» είναι σχετική με την
τρέχουσα ευρωπαϊκή ορολογία του «θεάτρου του παραλόγου», ωστόσο, σε μία απόδοση με τους ελληνικούς
όρους στοχασμού θα προτιμούσαμε τον όρο «ὑπέρλογον», ο οποίος ανταποκρίνεται σε όλη τη διαδρομή του
ελληνικού στοχασμού από την αρχαιότητα και το βυζάντιο μέχρι σήμερα.
35. Σημειωτέον ότι ο Μ. Χατζιδάκις εδίδαξε και διηύθυνε με αποκαλυπτικό και εμπνευσμένο τρόπο τη 2η
Συμφωνία του Γιάννη Χρήστου (1926-1970), η μοναδική κατά τη γνώμη μας ερμηνεία που σαρκώνει το
πολυδιάστατο αυτό έργο.
36. Βλ.. Anna-Martine L�cciano, Γιάννης Χρήστου
Χρήστου…, ό.π.,
.π.,
π.,
., σσ.. 167-170.
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δύο αυτούσια χωρία για να καταδειχθεί ο τρόπος χρήσης του από τον Βράιλα,
κάτι που διαφωτίζει την προσέγγιση των βαθύτερων και υψηλότερων επιπέδων
του φιλοσοφικού του συστήματος: «�� ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιουργία εἶναι
βεβαίως ἀκατάληπτος ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὑπέρ λόγον, ἀλλ΄οὐχί παρὰ
λόγον, εἶναι ἀπ�ἐναντίας ἡ βάσις καὶ οὐσία τοῦ λόγου, εἶναι φωτεινή ἀλήθεια
ὑπὸ τὸ νέφος τοῦ μικροῦ νοός μας, ἧς μόλις διορώμεν τὴν ἑστίαν, ἀλλ�ἐντελῶς
καθορῶμεν τὰς ἀκτίνας».37 «ἡ δὲ ἐν τῇ ἱστορίᾳ θεία ἀποκάλυψις, τὸ μέγιστον
τῶν ἰστορικῶν γεγονότων, καὶ διὰ τὴν φύσιν αὐτοῦ, καὶ δι�ἣν ἐξασκεῖ ἐπιρροὴν
ἐπὶ παντὸς στοιχείου τῆς ἀνθρώπινης συμβιώσεως ἀπὸ τῆς πρώτης ἐποχῆς τῆς
ἰστορίας μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, τὸ ὁποῖον μαρτυρεῖ διηνεκὴς παράδοσις, καὶ
δι�ἀνθρωπίνων μέσων καὶ ἐπιχειρημάτων εἰς μάτην προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήση ὁ
ἄθεος λόγος, ἡ ἐν τῇ ἰστορίᾳ θεία ἀποκάλυψις, ἂν καὶ ὑπὲρ λόγον, δὲν εἶναι
παρὰ λόγον, ἀπ�ἐναντίας συμπληροῖ αὐτόν, καὶ συνανυψοῖ μεθ�ἑαυτῆς μέχρι
τοῦ ἀνωτάτου σημείου εἰς ὃ δύναται νὰ φθάσῃ».38
ως προς τις λειτουργίες, τώρα, της φαντασίας αυτές είναι δύο. Η πρώτη
είναι η επαύξηση της ζωηρότητας των εντυπώσεων και των εννοιών στο
παρόν, στο παρελθόν ή στο μέλλον, και είναι δυνατόν να ονομασθεί εικαστική
φαντασία. Η δεύτερη είναι ο σχηματισμός νέων εννοιών των οποίων τα
αντικείμενα δεν υπάρχουν στη φύση, δηλαδή σχηματίζεται έννοια-σημαίνον,
χωρίς φυσικό αντικείμενο-σημαινόμενο, και είναι δυνατόν να ονομασθεί
ποιητική φαντασία. Και στις δύο λειτουργίες της η φαντασία προσθέτει στα
στοιχεία της φύσης και του πνεύματος κάτι διαφορετικό, με συνέπεια να τα
αλλοιώνει, να τα μεταμορφώνει και να τα συνδυάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο39,
κάτι που και ο Lé��q�e
é��q�e
��q�e
�q�e
q�e είχε τονίσει.40 Ο Coleri��ge,, πάλι, στα ευρύτερα πλαίσια
του ρομαντισμού, ακολουθώντας τον Schelling,, είχε διακρίνει ανάμεσα σε
πρωτογενή φαντασία, που είναι ασύνειδη και δραστήρια, αλλά δραστήρια και
δημιουργική τόσο στις φυσικές διεργασίες, όσο και στην ανθρώπινη αντίληψη,
και δευτερογενή φαντασία, που είναι η συνειδητή ποιητική δύναμη, θεωρώντας
ο Coleri��ge τη δεύτερη ως απόηχο της πρώτης.41
37. Ζ� κεφ. της «Δευτέρας περὶ Θεοῦ Διατριβῆς», [βλ. Περὶ ψυχῆς, Θεοῦ καὶ ἠθικοῦ νόμου διατριβαί, (1984),
ό.π., σ. 172, στ. 31-35. [Οι υπογραμμίσεις στο κείμενο είναι δικές μας].
38. «�� ἑνότης τῶν λογικῶν στοιχείων», (1875), Corpus, τόμ. 4α, σ. 161, στ. 6-14. [Οι υπογραμμίσεις στο
κείμενο είναι δικές μας].
39. Στοιχεῖα, ό.π., σ. 254, στ. 8-15, και «Περί φαντασίας», ό.π., σ. 131, στ. 1-10.
40. Πβ. και «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 138, στ. 12.
41. Πβ. M.. C.. Bear��sle��,, Ἰστορία τῶν Αἰσθητικῶν θεωριῶν, ό.π., σ. 245. Βλ. και Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη,
Η γνωσιοθεωρητική θεμελίωση της αισθητικής του Thomas
Thom Reid, ό.π., σσ. 271-272. Γ. Ι. Μουρέλος, Θέματα
αισθητικής και Φιλοσοφίας της Τέχνης. Οι βιολογικές και ψυχολογικές βάσεις των καλών τεχνών, τόμ. 1, εκδ.
Νεφέλη, Αθήνα, 1985, σσ. 73-272, όπου την «καλλιτεχνική φαντασία» διακρίνει βασικά σε «παραστατική»
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Ο Βράιλας, επιπλέον, αναφερόμενος στον ορισμό του καλού από τον
Gioberti,, που το θεωρεί ως ατομική ένωση «νοητοῦ τύπου καὶ φανταστικοῦ
στοιχείου γινομένη ὑπὸ τῆς αἰσθητικῆς φαντασίας», δεν παραλείπει να ασκήσει
κριτική στα κενά της θεωρίας του Ιταλού φιλοσόφου όσον αφορά στη δύναμη της
φαντασίας, αλλά και στον τρόπο που εντυπώνεται επί της πραγματικότητας42,
ενώ στη συνέχεια ο Κερκυραίος φιλόσοφος πετυχαίνει μία εξαιρετική σύνθεση
της φαντασίας και του λόγου με το ιδανικό, που είναι και ο σκοπός της τέχνης.
Απηχώντας, λοιπόν, ρομαντικές αντιλήψεις, ενώ κρατάει τις κλασικές θέσεις43
ο Βράιλας διδάσκει ότι κύρια πηγή της φαντασίας είναι το ευμενές ή δυσμενές
αίσθημα από το οποίο αυτή αναβλύζει και εγείρεται, ενώ όταν συνδυαστεί και
με άλλα στοιχεία «μεταλλάσσεται» σε πάθος.
Όμως, δεν υπάρχει στοιχείο, ηθικό, νοερό ή υλικό που να μην εξάπτει τη
φαντασία. Τα αισθητά την διεγείρουν πότε με την ηδονή, πότε με το φόβο ή
τη φρίκη, πότε με το υψηλόν, πότε με το σκοτεινόν, πότε με το απροσδόκητο,
και πότε με το άγνωστο. Φαίνεται πως οτιδήποτε υπερβαίνει τα ανθρώπινα
μέτρα, και επομένως την αντιληπτική δύναμη του ανθρώπου δίνει τροφή στη
φαντασία. Και άλλες όμως δυνάμεις τροφοδοτούν τη φαντασία, όπως η μνήμη,
από την οποία προσπορίζονται τα στοιχεία των συνδυασμών της, η σύζευξη,
με τη βοήθεια της οποίας συνδέονται οι έννοιες και ο λόγος, που συνθέτει και
μορφώνει τους συνδυασμούς της. αλλά και οι ιδέες που τείνουν να προσεγγίσουν
το άπειρο ζωογονούν τη φαντασία.44
Έτσι, όπως έχει διαφανεί και από τα προηγούμενα, με τη φαντασία και
το λόγο, όταν αυτός διευθύνεται ορθά, υψώνεται ο άνθρωπος στο άπειρο και
στο Θεό, ο οποίος αποκαλύπτεται και στη συνείδηση και στην ιστορία. Αυτή η
αναπτέρωση της φαντασίας προς το άπειρο διακρίνεται από τη ανάβαση του
λόγου σε αυτό, αφού γίνεται χωρίς αρχές και χωρίς τα κατάλληλα μέσα που
διαθέτει ο λόγος, αλλά από μία «ἀκάθεκτο» ορμή, ενώ η άνοδος του λόγου
είναι αυτόφωτη και είναι δυνατόν να διευθύνεται με ασφάλεια, να εξηγείται
και «δημιουργική», αναγνωρίζοντας και άλλες υποδιαιρέσεις, όπως π.χ. μία επιμέρους διάκριση της
«παραστατικής φαντασίας» σε «αντιληπτική» και «αναπλαστική» (βλ. ό.π., σσ. 81-110). Ε. Μουτσόπουλος,
«�� τέχνη ὡς ἔκφραση τῆς δημιουργικὴς φαντασίας», Φιλοσοφικοὶ Προβληματισμοί, τόμ. 3, ό.π., σσ. 348351.
42. Πβ. «�στορία καὶ ὁρισμός…», ό.π., σ. 433, στ. 9 και σ. 434.
43. Για τις θέσεις του Βράιλα ως προς τα δύο αυτά κύρια ρεύματα βλ. το άρθρο του 1853: «Οι κλασικοί και
οι ρωμαντικοί», Corpus, τόμ. 4α, σσ. 479-488, όπου επαινεί ρομαντικούς ποιητές, διότι «εἶναι ἀνεξάρτητοι
παντὸς σχολαστικοῦ δεσμοῦ, κλασικοὶ διὰ τὴν ἀξίαν, ἀλλ�ὄχι κλασικοὶ διὰ τὸ σύστημα» (ό.π., σ. 488, στ. 1920), θεωρώντας δικαιολογημένη την αντίδραση του ρομαντισμού σε έναν κλασικισμό χωρίς πρωτοτυπία. (Βλ.
σχετικά και Γ�II
II 1.1., ιδιαίτερα σσ. 203-204).
44. «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 134, στ. 6-17.
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και να μεταδίδεται και στους άλλους. Δηλαδή ενώ με το λόγο και κυρίως με
την αρχή της αιτιότητας, όταν αυτή εφαρμόζεται κατάλληλα, οδηγούμαστε
στο πρώτο και άπειρο αίτιο, με τη φαντασία φθάνουμε σε ένα άπειρο, όχι ως
λογική αναγκαιότητα, αλλά σε ένα άπειρο αυθαίρετο και αναπόδεικτο. Υπάρχει,
όμως, ένας αρμός που συνδέει τη δράση του λόγου και της φαντασίας, ένας
σύνδεσμος που συνθέτει την κοινή δράση τους, ένα σημείο συνάντησης αυτών
των δύο, και αυτό είναι το αντικείμενο της ποιητικής φαντασίας, το ιδανικό,45
το οποίο είναι «ἡ ἐντέλεια τῆς ἐλλόγου τάξεως».46 Ακριβώς εδώ είναι το σημείο
που αναγνωρίζεται κατά τον Βράιλα η οριακή σημασία της φαντασίας για το
έργο τέχνης, που όμως χρειάζεται και τη ζωογόνο έμπνευση, χωρίς την οποία η
συνέργεια της φαντασίας με άλλες δυνάμεις είναι ατελέσφορη.
Αναφερόμενος, πάλι, ο Βράιλας στα προϊόντα και στους όρους και τα
αποτελέσματα ενέργειας της φαντασίας ολοκληρώνει τη διδασκαλία του,
βασικά στοιχεία της οποίας δε θεωρούμε άσκοπο να παραθέσουμε. Έτσι, ως
προς τα προϊόντα της φαντασίας, αυτά είναι τόσο τελειότερα, όσο τελειότερη
είναι η συνένωση και συναρμολόγηση της αισθήσεως, του αισθήματος και του
λόγου.47 Άλλοτε όμως υπερέχει το αισθητό στοιχείο, δηλαδή η εικόνα, στις
περιγραφές πραγματικών ή φανταστικών αντικειμένων των παραστατικών
τεχνών ή της περιγραφικής ποίησης, άλλοτε το αίσθημα στις αφηγήσεις
δραματικών περιπετειών και την έκφραση της μουσικής, και άλλοτε υπερέχει
ο λόγος στα υψηλά νοήματα της ποιητικής φαντασίας, όπως είναι η αρχαία
λυρική ποίηση ή οι θεόπνευστοι ψαλμοί και προφητείες.48
Οι ὅροι ἐνέργειας της φαντασίας που απορρέουν από τα προηγούμενα
είναι πέντε. Ο πρώτος όρος είναι ότι πρέπει να υπάρχει ἐκ φύσεως49. Όλοι
οι άνθρωποι έχουν εικαστική φαντασία, αλλά λίγοι έχουν ποιητική, επειδή
η τελευταία απαιτεί τη συνένωση των υψηλότερων νοητικών και ηθικών
45. Ό.π., σ. 134, στ. 17-20 και σ. 135, στ. 1-15.
46. Πβ. ό.π., σ. 135, στ. 19-21, ό.π., και Στοιχεῖα, ό.π., σ. 254, στ. 25, όπως και το υποκεφάλαιό μας για το
ιδανικό.
47. «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 136, στ. 7-14.
48. Ό.π., σ. 136, στ. 15-25. Είναι, άλλωστε, γνωστή η πλατωνική θέση για την ποίηση, και η σημασία που δίδει
ο αρχαίος φιλόσοφος στους θρησκευτικούς ύμνους και στα εγκώμια αρετής. Βλ. και Πλάτ., Πολιτεία, Ι, 607a:
a::
…εἰδέναι δὲ ὅτι ὅσον μόνον ὕμνους θεοῖς καὶ ἐγκώμια τῆς ἀγαθῆς ποιήσεως παραδεκτέον εἰς πόλιν.
49. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω χωρίο που αναφέρεται μεν στην έμφυτη γνώση, αλλά αφού η φαντασία
είναι αρωγός της γνώσης θα ταίριαζε απόλυτα και σ�εκείνην: «Πολέμιοι δὲ πρὸς τὸ ἔμφυτον στοιχεῖον τῆς
γνώσεως βεβαίως δὲν εἶναι οὔτε οἱ Ἀλεξανδρινοί, οὔτε οἱ τὴν θείαν ἀποκάλυψιν μὲ τὴν θύραθεν σοφίαν
συναρμολογήσαντες Πατέρες τῆς �κκλησίας, οὔτε ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος, οὔτε ὁ Θωμᾶς ὁ Ἀκυνάτης, οὔτε οἱ
ἄλλοι σχολαστικοί, οὔτε ὁ ἀνακαινίσας τὴν φιλοσοφίαν Καρτέσιος, οὔτε ὁ Μαλεβράγχης, οὔτε ὁ Λεϊβνίτιος,
οὔτε ὁ Κάντιος, οὔτε ὁ Φίχτιος, οὔτε ὁ Σπινόζας, οὔτε οἱ καθ�ἡμᾶς μεγάλοι πανθεϊσταὶ τῆς Γερμανίας, οὔτε
αὐτὴ ἡ σύγχρονος σχεδὸν Σκωτικὴ σχολὴ καὶ ἡ εἰσέτι ἀκμάζουσα πνευματικὴ σχολή τῆς Γαλλίας.» [: «�� ἑνότης
τῶν λογικῶν στοιχείων», ό.π., σ. 147, στ. 10-18].
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επιτευγμάτων. Αυτή η συνένωση ζωογονείται από την έμπνευση που είναι
ανεξάρτητη και ανώτερη από τη θέληση, γονιμοποιεί όλες τις άλλες δυνάμεις και
τις συγκεντρώνει στον αγώνα επίτευξης του ίδιου στόχου, του δημιουργήματος.
Κάθε τεχνητή και βεβιασμένη προσπάθεια να εξεγείρει κανείς τη φαντασία
είναι ματαιοπονία, αφού οδηγεί σε ψυχρά και ανούσια προϊόντα της τέχνης
που διακρίνονται εύκολα από τα γνήσια δημιουργήματα της έμπνευσης «τῆς
ἐνθέου μεγαλονοίας».50
Δεύτερος όρος είναι η εὐαισθησία. Ο ευαίσθητος άνθρωπος αισθάνεται
εύκολα, οι κεραίες του είναι ικανές να συλλάβουν και τις λεπτότερες δονήσεις.
Αισθάνεται ζωηρά, έχει ανώτερο βαθμό αισθητικής δύναμης, και στα υλικά
και στα ηθικά, έχει τελειότερα τα αισθητήρια και τρυφερότερη καρδιά.51 Όταν
έχει ευαισθησία ο άνθρωπος, αντιλαμβάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό το αληθές
κάθε αισθητού και επομένως και την υπόσταση του καλού.52
Τρίτος όρος είναι η καλαισθησία, που συγχέεται πολλές φορές με την
ευαισθησία, αλλά διαφέρει από εκείνη. Η καλαισθησία απαιτεί επιπλέον
την ορθή έννοια και κρίση περί καλού, προκειμένου να διακρίνει το καλό
από το αισχρό, όπως ακριβώς η γεύση διακρίνει το γλυκό από το πικρό. Η
καλαισθησία είναι φυσικό χάρισμα του ανθρώπου, αλλά βελτιώνεται και με
την άσκηση που συντελεί στην ανάπτυξη και τη ρύθμισή της, και με τις περί
καλού φιλοσοφικές θεωρίες53. Θα θέλαμε εδώ να σημειώσουμε ότι ο Βράιλας
στα Στοιχεῖα54 χρησιμοποιεί για τους δύο αυτούς όρους, την εὐαισθησία και
την καλαισθησία, και την έννοια της φιλοκαλίας, με το διαχρονικό και πλούσιο
περιεχόμενό της55.
50. «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 141, στ. 1-9.
51. Ό.π., σ. 141, στ. 10-13. Έτσι εξηγείται, άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο ο ενάρετος θεωρεί ως μεγάλη και
την παραμικρή εκτροπή του, και γιατί ο ευαίσθητος μουσικός ενοχλείται κατάφωρα και από τη μικρότερη
τονική αστάθεια.
52. Ό.π., σ. 141, στ. 13-16.
53. Ό.π., σ. 141, 20-25.
54. Βλ. Corpus, τόμ. 1, σ. 323, στ. 24-30 και σ. 324, στ. 9-16.
55. Έκτοτε ο Βράιλας χρησιμοποιεί την έννοια της φιλοκαλίας στο «�στορία καὶ ὁρισμὸς τῆς ἐννοίας τοῦ
καλοῦ» (ό.π., σ. 469, στ. 25), αλλά και σε άλλα μέρη των κειμένων του, ορολογία που πηγαίνει απόλυτα στα
βραϊλιανά μέτρα, αφού δεν καλύπτει μόνον το αισθητικό πεδίο, αλλά εκτείνεται και στο πεδίο της αλήθειας
και του αγαθού. Μετά τη χρήση του όρου στα αρχαία ελληνικά, φαίνεται ότι το περιεχόμενο της έννοιας
εμπλουτίστηκε στα τέλη του 4ου μ.Χ. αι. στα πλαίσια της πατερικής θεολογίας. Ο Μέγας Βασίλειος με τον
Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό γράφουν έργο με τον τίτλο «Φιλοκαλία», στο οποίο ανθολογούν κείμενα του
ωριγένους [του εκκλησιαστικού συγγραφέα ενν. (185-254), μαθητή του Κλήμεντος του Αλεξανδρέως, και όχι
του νεοπλατωνικού ωριγένους (3ος αι. μ.Χ.), μαθητή του Αμμωνίου Σακκά, και «συμμαθητή» του Πλωτίνου]
(πβ. Δ. Μπαλάνος, Οἱ πατέρες καὶ συγγραφεῖς τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας, εκδ. της Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς
�κκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι, 1961, σ. 66. βλ. και Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, «Φιλοκαλία»), όπου η έννοια
εκφράζει την αγάπη του ανθρώπου, του μοναχού στην ουσιαστική ομορφιά, την αρετή, που οδηγεί στη
θέωση, στον ωραίο «κάλλει παρὰ πάντας βροτούς» (βλ. και την αναφορά του μοναχισμού στο χώρο αυτό ως
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Τέταρτος όρος ενέργειας της φαντασίας είναι η ἐκπαίδευση στὶς καλὲς
τέχνες, δηλαδή η εκμάθηση μέσω της θεωρίας και της μελέτης των έργων τέχνης.56
Πέμπτος και τελευταίος όρος είναι η πράξη τοῦ βίου, δηλαδή κάθε γνώση και
κάθε πράξη και κάθε εμπειρία του κόσμου, αφού όλα αυτά συντείνουν στην
ανάπτυξη και τελειότητα της φαντασίας. Και πράγματι, οι μεγάλοι καλλιτέχνες
είχαν όλες τις γνώσεις της εποχής τους και η ζωή τους ήταν μία πραγματική
περιπέτεια στο επίπεδο των πράξεων του βίου τους, όσο και στο επίπεδο της
γνώσης του πραγματικού κόσμου της ιστορίας και της επιστήμης.57 Τους τρεις
πρώτους όρους, επειδή είναι «ἐκ φύσεως» τους διαθέτει κάθε άνθρωπος, τους
δύο τελευταίους όρους, επειδή είναι «ἐκ τέχνης» τους αποκτά ο άνθρωπος με
τον προσωπικό του αγώνα.
Τα ἀποτελέσματα τῆς ἐνέργειας τῆς φαντασίας είναι πρώτα-πρώτα
μία ιδιαίτερη και γλυκύτατη ηδονή που κυριεύει τον άνθρωπο και γίνεται
δραστικότατο ελατήριο της ενέργειάς του. Η ηδονή αυτή από τη μία πλευρά
μειώνει την πικρία του βίου, αλλά κάποτε μεταπίπτει εύκολα σε αθεράπευτη
μελαγχολία, όταν ο άνθρωπος συγκρίνει την τελειότητα του ιδανικού με τα
δεινά και τις αθλιότητες του κόσμου. Άλλο αποτέλεσμα ή μάλλον παρενέργεια
της φαντασίας είναι ότι πολλές φορές, όταν δεν ελέγχεται από την πείρα και
λειτουργεί στη δική της μοναξιά, εξάπτεται δίνοντας ύπαρξη στα ανύπαρκτα,
επιφέρει βλάβη στη νόηση και την κρίση, λειτουργώντας αποσταθεροποιητικά
στη σύλληψη του κόσμου. Τελικά, η φαντασία είναι μοχλός κάθε τελειοποίησης,
αφού διὰ τοῦ ἰδανικοῦ μας παροτρύνει σε κάθε αληθές, αγαθό και καλό, και
ανυψώνει το σκοπό του αγώνα μας.58
αληθούς φιλοσοφίας), θέσεις, άλλωστε, που αποτελούν και ελληνικές βραϊλιανές πηγές (βλ. και το δίτομο
έργο, σχετικά, του Στέλιου Ράμφου, Μεταφυσική του Κάλλους. Ἀφήγησις τῆς ἑλληνικῆς πτήσεως ἀπὸ τὸν
Φαίδρο τοῦ Πλάτωνος καὶ τὶς πραγματεῖες τοῦ Πλωτίνου περὶ ὡραίου, στὸ μυστικὸ ὕψος τῆς Φιλοκαλίας τῶν
ἱερῶν Νηπτικῶν, εκδ. Αρμός, Ἀθῆναι, 2003). Παραθέτουμε και βραϊλιανά χωρία: «Ἀλλὰ μόνη ἡ εὐαισθησία
αὕτη δὲν εἶναι ἡ φιλοκαλία ἢ ἡ ὁρθὴ περὶ καλοῦ κρίσις καὶ γεύσις αὐτοῦ, ἥν τινες ὀνομάζουσιν καλαισθησίαν».
(Στοιχεῖα, ό.π., σ. 323, στ. 24-25). «Εἰς μόρφωσιν καὶ ἀνάπτυξιν τῆς φιλοκαλίας ταύτης, παρὰ τὰ ἐκ φύσεως
προσόντα, συντείνει τὰ μέγιστα ἡ γενικὴ ἐκπαίδευσις, ἡ διὰ τῆς ἀληθείας τελειοῦσα τὸ πνεῦμα, καὶ ἡ ἠθικὴ
διδασκαλία, ἡ ἐμποιοῦσα τὴν ἀρετήν, διότι τὸ καλὸν ἔχον ὑπόστασιν τὴν ἀλήθειαν, σχετίζεται δι�αὐτοῦ τούτου
πρὸς τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εἶναι αὐτὸ τὸ ἀληθὲς κατὰ τὴν πράξιν…, καὶ τοῦτο ἀποδεικνύει ἀφ�ἑτέρου τὴν ἐπὶ τῆς
νοητικῆς καὶ ἠθικῆς τελειοποιήσεως καὶ πάσης κοινωνικῆς προόδου σωτήριον ἐπιρροήν τῆς καλλιτεχνίας».
(Ό.π., σ. 324, στ. 9-16). [Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας]. Πβ. και κατωτ., σ. 232, και ιδίως σημ. 2. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι ο όρος «φιλοκαλία» ενώ στον «�πιτάφιο» του Θουκυδίδη (ΙΙ, 40: φιλοκαλοῦμεν…) έχει αισθητική
σημασία, μετέπειτα στη θεολογική γραμματεία φορτίζεται με ηθικό περιεχόμενο, στον Βράιλα εμφανίζεται
ως όρος που εκφράζει την ενότητα της αλήθειας, της αρετής, και του ωραίου, ενώ σε άλλους συγχρόνους του
Βράιλα, π.χ. στον Ε. Ροΐδη, εμφανίζεται με το αισθητικό του περιεχόμενο. (Βλ. Ε. Ροΐδης, «Περὶ φιλοκαλίας»,
Ἀθηναϊκὸν Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1874, Δημ. Α. Κορομηλᾶ, εκδ. Κορομηλᾶ, ἐν Ἀθήναις, 1874).
56. «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 141, στ. 26.
57. Ό.π., σ. 142, στ. 1-10.
58. Στοιχεῖα, ό.π., σ. 256, στ. 1-18, «Περὶ φαντασίας», ό.π., σ. 142, στ. 14-31.
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Από όλα τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει η περίοπτη θέση της φαντασίας
μέσα στο βραϊλιανό σύστημα, και, για να επανέλθουμε στα δύο βασικά χωρία
που παραθέσαμε στην αρχή του υποκεφαλαίου, η οντολογική, γνωσιολογική
και καλολογική της σημασία στις φανερές διαστάσεις της διαδικασίας όρθωσης
καλλιτεχνικού όντος, αλλά και στις μυστικές εκείνες παραμέτρους που θα
αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα στην «ἔμπνευση».
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Με αφορμή ένα συμ���αιο του κερκυραϊκού θεάτρου
S�n Gi�como του έτους 1818
Τo έτος 2017 είναι τετραπλώς επετειακό για την όπερα στον ελληνικό χώρο,
αφού συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 100 ετών από το θάνατο του Σπύρου
Σαμάρα (1861-1917), των 200 ετών από τη γέννηση δύο σημαντικών συνθετών
όπερας, του Σπυρίδωνος ξύνδα (18171-1896) και του Δομένικου Παδοβά (18171892), καθώς και των 150 ετών από την πρεμιέρα της όπερας Ο υποψήφιος
(1867), η οποία σε μουσική ξύνδα και λιμπρέτο Ιωάννη Ρινόπουλου αποτέλεσε
αφενός το πρώτο πλήρες οπερατικό έργο σε ελληνική γλώσσα και αφετέρου το
έναυσμα για την περαιτέρω δημιουργία ελληνόφωνου μελοδράματος.2
ωστόσο, τίποτε από τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί,
εάν η Κέρκυρα ήδη από το 1733, και συγκροτημένα από το 1771, δεν είχε
την απαίτηση και τη δυνατότητα να παρουσιάζονται εκεί μελοδράματα.3 Το
δεδομένο αυτό δημιούργησε τέτοια δυναμική, ώστε αφενός ήδη από τις αρχές
του 19ου αιώνα το μελόδραμα να θεωρείται εκ των ουκ άνευ για το κερκυραϊκό
άστυ4 και αφετέρου τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου να αποκτούν την ίδια

1. Μέχρι πρόσφατα η χρονιά γέννησης του ξύνδα αποτελούσε αμφιλεγόμενο σημείο των σε δευτερογενείς
πηγές αναφορών εξαιτίας παραδρομής εκ συνωνυμίας. Το διαβατήριο του ξύνδα [Γενικά Αρχεία του ΚράτουςΑρχεία Νομού Κερκύρας (Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ.), Διαβατήριο Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων αρ.185, 21.3.1856,
βλ. Αλίκη Νικηφόρου, Τα διαβατήρια του 19ου αιώνα των Αρχείων της Κέρκυρας (1800-1870) (Κέρκυρα:
Γ.Α.Κ-Α.Ν.Κ., 2003), 318], καθώς και αναφορές σε κείμενα εποχής [π.χ., Αθηνά Σερεμέτη, «Το μελόδραμα ἐν
Ἑλλάδι», Παρνασσός 1890, ΙΓ�-Α (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1890), 86-100: 95-96] και στον τύπο [Ἀκρόπολις
Η�-1868 (29.7.1887), 3] δεν αφήνουν αμφιβολία, ότι ο συνθέτης γεννήθηκε το 1817. Η ακριβής χρονολογία
γέννησης του ξύνδα (19.1.1817) προκύπτει από ιδιόγραφα τεκμήρια σχετιζόμενα με την τεκτονική ιδιότητά
του, τα οποία απόκεινται σε ιδιωτικό κερκυραϊκό αρχείο και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, πρβ. και
Θεόδωρος Σ. Καλογερόπουλος, Υπέρτατο Περιστύλιο Φοίνιξ: Επετειακό Λεύκωμα. Ο Σκωτικός Τύπος στην
Κέρκυρα (Κέρκυρα, 2008), 21-22.
2. Η Κέρκυρα ετοιμάζεται να τιμήσει τις παραπάνω επετείους με διάφορους τρόπους: Η Φιλαρμονική
Εταιρεία Κερκύρας τον Απρίλιο του 2016 κήρυξε το 2017 έτος Σαμάρα, ξύνδα και Παδοβά και διοργανώνει
σειρά ομιλιών, εκθέσεων και επετειακών εκδόσεων (ανάμεσα σε αυτές και η έκδοση του άνευ περικοπών
σπαρτίτου του Υποψήφιου του ξύνδα βασισμένο σε ιδιόγραφα του συνθέτη). Επιστέγασμα του έτους από
επιστημονικής πλευράς θα είναι το διεθνές συνέδριο Η όπερα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα (17-19.11.2017),
το οποίο διοργανώνει στην Κέρκυρα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η Φιλαρμονική.
3. Βλ., Πλάτων Μαυρομούστακος, «Το ιταλικό μελόδραμα στο θέατρο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας»,
Παράβασις 1 (1995), 147–191.
4. Μια ενδεικτική επισκόπηση στο Κώστας Καρδάμης, «Νέες ειδήσεις για τη μελοδραματική δραστηριότητα
του θεάτρου Σαν Τζιάκομο μεταξύ 1799 και 1823», ανακοίνωση στο συνέδριο Επτανησιακή όπερα και μουσικό
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περίοδο τις πρώτες μόνιμες οπερατικές σκηνές τους.5 Παράλληλα, η μουσική
και μουσικοεκπαιδευτική ζωή των νησιών κινούταν ήδη τότε (όπως συνέβαινε
και σε πλείστες άλλες πόλεις της κυρίως Ευρώπης) στους ρυθμούς του
μελοδράματος.6 Επίσης, όταν τα πρώτα χρόνια της οθωνικής περιόδου ξεκίνησε
και στην Αθήνα η άνθηση των οπερατικών παραστάσεων, τα οργανωτικά
πρότυπα που ακολουθήθηκαν ήταν συνδεδεμένα με εκείνα των Επτανήσων,7
ενώ την ίδια περίοδο ο ελληνικός χώρος είχε να επιδείξει ήδη τρεις συνθέτες
ποτισμένους και με τα νάματα του πλέον διαδεδομένου και κοινής αποδοχής
μουσικού είδους, δηλαδή της όπερας: πρόκειται βεβαίως για τον Νικόλαο
Μάντζαρο και τους μαθητές του, και τιμώμενους το 2017, Σπυρίδωνα ξύνδα
και Δομένικο Παδοβά.
Με όλα τα παραπάνω κατά νου, ίσως να δικαιολογείται κάπως περισσότερο το θέμα του παρόντος κειμένου. Η οπερατική περίοδος 1818-1819 είναι
πολλαπλώς σημαντική για την πορεία της όπερας στην Κέρκυρα, αλλά και ευρύτερα στον ελληνικό χώρο. Το κερκυραϊκό θέατρο San Giacomo είχε περάσει το 1816 σοβαρή κρίση λόγω της προληπτικής αναστολής λειτουργίας του
εξαιτίας του λιμού που είχε ενσκήψει στην κερκυραϊκή ύπαιθρο.8 Μέχρι τον
Μάιο της χρονιάς εκείνης, όμως, η σκηνή του San Giacomo είχε οπερατική δραστηριότητα και μάλιστα φιλοξένησε έναν νέο και ανερχόμενο τενόρο, ο οποίος
θέατρο έως το 1953, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 23–24.4.2010 (Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ), δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του συνεδρίου
(διαθέσιμα στο διαδίκτυο από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.), σ. 48-59.
5. Ενδεικτικά, Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου 1720–1940, 2 τομ.
(Αθήνα, 1994), Βάλτερ Πούχνερ, «Η ιταλική όπερα στα Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας (1813–1863): πρώτες
παρατηρήσεις με βάση τα βιβλιογραφημένα λιμπρέτα», Πόρφυρας 114 (Ιανουάριος–Μάρτιος 2005), 591–
624, Νίκιας Λούντζης, Η Ζάκυνθος μετά μουσικής, τομ. β� (Αθήνα: Οι φίλοι του Μουσείου Σολωμού και
Επιφανών Ζακυνθίων, 2009), Γιώργος Λεωτσάκος, Σπύρος Σαμάρας (1861-1917). Ο μεγάλος αδικημένος της
έντεχνης ελληνικής μουσικής (Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2013), 53-126, Κωνσταντίνος Σαμπάνης, «Πρεμιέρες
και παραγωγές οπερών του Gi�seppe �er��i από ιταλικούς επαγγελματικούς θιάσους στα οπερατικά κέντρα
του ελληνόφωνου χώρου την πρώτη τριακονταπενταετία (1844-45 έως 1879-80)», Μουσικός Ελληνομνήμων
15 (Μάιος-Αύγουστος 2013), 18-24, του ίδιου, «Οι παραστάσεις όπερας στη Ζάκυνθο από το 1835 έως την
ενσωμάτωση των Επτανήσων στο ‘Βασίλειον της Ελλάδος’ (1864)», Πολυφωνία 22 (Άνοιξη 2013), 35-74,
του ίδιου, «Οι παραστάσεις όπερας στην Κεφαλονιά από την ίδρυση του θεάτρου ‘Σολομού’ (1837) έως
τα πρώτα έτη λειτουργίας του θεάτρου ‘Κέφαλος’ και την ενσωμάτωση των Επτανήσων στο ‘Βασίλειον της
Ελλάδος’ (1864)», Πολυφωνία 24 (Άνοιξη 2014), 77-107 και του ιδίου, «Παραστασιολόγιο των οπερών που
αναβιβάσθησαν στα θέατρα των Επτανήσων από ιταλικούς επαγγελματικούς θιάσους τον 19ο αιώνα (18201900)», Μουσικός Ελληνομνήμων 18-19 (Μάιος-Δεκέμβριος 2014), 24-41.
6. Εποπτική προσέγγιση στο Κώστας Καρδάμης, Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος (Αθήνα: Fagotto, 2015),
17-48.
7. Πλήρης και ερευνητικά άρτια η διατριβή του Κωνσταντίνου Σαμπάνη, Η όπερα στην Αθήνα κατά την
Οθωνική περίοδο (1833-1862) μέσα απο τα δημοσιεύματα του τύπου και τους περιηγητές της εποχής
(Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2011).
8. Βλ., ενδεικτικά, τα φύλλα 79 (30.12.1815) ως 103 (15.6.1816) της Gazzetta Jonia.
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λίγο αργότερα εξελίχθηκε σε ιδανικό πρωταγωνιστή των έργων του �onize���:
επρόκειτο για τον Gio�anni Ba���s�a �erger.9 ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των παραστάσεων είχε προκαλέσει η επεισοδιακή χρεοκοπία του επί ετών ιμπρεσάριου Gio�anni Ba���s�a Negrini, η οποία
την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1818 έφτασε στη δραματική κορύφωσή της
και οδήγησε στην πολύμηνη φυλάκισή του.10 Όλα τα παραπάνω φαίνεται μάλιστα ότι συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, και στη συνθετική σιωπή του Μάντζαρου,
μιας και μεταξύ 1815 και 1818 δεν είχε συνθέσει κάποιο γνωστό έργο για τις
ανάγκες του θεάτρου της γενέθλιας πόλης του.11 Δεδομένων των παραπάνω,
καθώς και της μη ύπαρξης μόνιμης οπερατικής σκηνής στα υπόλοιπα νησιά του
Ιονίου, φαινόταν ότι στον ελληνικό χώρο, τρία χρόνια πριν την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, τόσο η μελοδραματική δραστηριότητα όσο και η γέννηση
της γηγενούς έντεχνης μουσικής δημιουργίας έπνεαν τα λοίσθια.

Το θέατρο Σαν Τζιάκομο

9. Κώστας Καρδάμης, «Τζιοβάνι Μπατίστα Βέρτζερ: Το άγνωστο πέρασμα του τενόρου από τα Επτάνησα»,
Ιστορία Εικονογραφημένη 480 (Ιούνιος 2008), 69–72
10. Ενδεικτικά, Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 47, αρ. 1205, 2.8.1818 και Ιόνιο Κράτος 1, 11.3.1818,
17.3.1818, 14.4.1818 και 23.6.1818. Το σχετικό αρχειακό υλικό στα Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ. δείχνει ότι η υπόθεση Negrini
αξίζει ιδιαίτερης έρευνας, η οποία φυσικά ξεπερνά τις προθέσεις του παρόντος κειμένου. Για τον Negrini
βλ. και Κώστας Καρδάμης, «Το κερκυραϊκό θέατρο San Giacomo στα 1815: Η πολιτιστική δραστηριότητα
και η κοινωνικοπολιτική του σημασία κατά τη μετάβαση από τους Αυτοκρατορικούς Γάλλους στην Αγγλική
Προστασία», Μουσικός Λόγος 3 (Φθινόπωρο 2001), 13–26 και του ίδιου, «Νέες ειδήσεις για τη μελοδραματική
δραστηριότητα του θεάτρου Σαν Τζιάκομο [...]», όπ.παρ. Οι διαφαινόμενες ολέθριες οικονομικές δυσκολίες
του Negrini πρέπει να προκάλεσαν την πρόταση θεατρώνησης του κερκυραϊκού θεάτρου από τον Σταματέλο
Σουμάκη τον Σεπτέμβριο του 1817 (Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Campbell 17, 1021), πρόταση που όμως κρίθηκε από
την κυβέρνηση υπερβολικά φιλόδοξη.
11. Ο Ιάκωβος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, πατέρας του μουσουργού, βρισκόταν, μάλιστα, σε δικαστική διαμάχη
με τον Negrini (Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ. Εκτελεστική Αστυνομία 1549, 23.6.1817). ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, ότι ο νεαρός
Νικόλαος Μάντζαρος έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο κερκυραϊκό θέατρο το 1815 με τον Negrini να
είναι ήδη ιμπρεσάριός του, βλ. Καρδάμης, Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, όπ. παρ., 104, 354.
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Με αυτά κατά νου, το συμβόλαιο του κερκυραϊκού θεάτρου που παρουσιάζεται εδώ,12 ενδεχομένως να αποτελεί εκείνη την αιτία που άμεσα ή έμμεσα
προσέφερε στον καθένα από εμάς την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τη μουσική. Και αυτό, διότι με το συμβόλαιο αυτό επιχειρήθηκε (και, όπως απέδειξε η
συνέχεια, επιτυχώς) να γίνει το καλοκαίρι του 1818 μια καινούρια και άκρως
ελεγχόμενη αρχή στη δραστηριότητα του κερκυραϊκού μελοδραματικού θεάτρου, η δραστηριότητα του οποίου είχε πλέον πληγεί σοβαρά.
Το ζήτημα της λειτουργίας του θεάτρου είχε απασχολήσει σοβαρά όλη την
κυβερνητική ιεραρχία της Κέρκυρας της εποχής, φτάνοντας μάλιστα και στο
ανώτατο επίπεδο, τον Βρετανό εκτελούντα χρέη Λόρδου Μεγάλου Αρμοστή
(και βετεράνο των ναπολεόντειων πολέμων) στρατηγό Fre��eric� A��am. Το ευρισκόμενο αρχειακό υλικό, μάλιστα, είναι σαφές για το προσωπικό ενδιαφέρον
του A��am σε σχέση με τα ζητήματα που είχαν προκύψει. Έτσι, με την εμφάνιση
ως ενδιαφερόμενου για την ανάληψη της θεατρώνησης του San Giacomo του
χορευτή Lorenzo Banti, και παρά τις ανανεωμένες σχετικές προτάσεις του καταγόμενου από τη Ρώμη τενόρου �omenico Castiglia,13 ο αρμοστής A��am έδωσε
προσωπικά εντολή την 1 Ιουλίου 1818 στον Έπαρχο Κερκύρας να επιτρέψει την
υπογραφή του σχετικού συμβολαίου μεταξύ του Banti και της θεατρικής επιτροπής.14 Πράγματι, το σχετικό συμφωνητικό υπόγράφηκε στις 5 Ιουλίου 1818
μεταξύ του προέδρου της θεατρικής επιτροπής, Βικέντιου Δόνδη, και του επιλεγέντος θεατρώνη Lorenzo Banti.
Ο χορευτής και χορογράφος Lorenzo Banti είναι μια ελάχιστα γνωστή, καίτοι δραστήρια, προσωπικότητα της οπερατικής ζωής των Επτανήσων. Γεννημένος το 1781 με καταγωγή από τη Μπολώνια, γόνος θεατρικής οικογένειας,
φέρεται να ήταν εγκατεστημένος στην Κέρκυρα τουλάχιστον από το 181715 μαζί
με τη σύζυγο, την κόρη του και τη μητέρα του.16 Φαίνεται ότι υπήρξε μέλος του
μπαλέτου του San Giacomo κατά την κρίσιμη εκείνη μελοδραματική περίοδο
και ότι μετά την χρεοκοπία του ιμπρεσάριου Gio�anni Ba���s�a Negrini ανέλαβε την πρωτοβουλία διάσωσης της οπερατικής δραστηριότητας. Άλλωστε, δεν
ήταν καθόλου σπάνιες οι φορές, κατά τις οποίες μέλη ενός ήδη υπάρχοντος σε
ένα θέατρο θιάσου έπαιρναν το επικίνδυνο ρίσκο, για ευνόητους επαγγελμα12. Το τεκμήριο απόκειται στα Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος 6, υπφ.5, 6.7.1818.
13. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 360, υπφ. 97 (2.6.1818). Πολυάριθμο αρχειακό υλικό στη αρχειακή
σειρά Campbell των Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ. καταδεικνύει τη δράση του Castiglia στην Κέρκυρα ήδη το 1814.
14. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος 1, 1.7.1818, όπου σχετική εντολή προς τον Έπαρχο Κερκύρας.
15. Ενδεικτικά, Γ.Α.Κ.–A.N.�.,
A.N.�.,
.N.�.,
N.�.,
.�.,
�.,
., Εκτελεστική Αστυνομία 1813 (10.4.1819), φκ. 96, 8206 (19.9.1821), φκ. 373
(30.8.1823) και φκ. 708, 623 (31.8.1832), καθώς και Αρχείο Ιονίου Γερουσία 325, 6176 (13.10.1827)
16. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος 76, Απογραφή [1826].
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τικούς λόγους, να διασώσουν τη μελοδραματική περίοδο.17 Μάλιστα, το 1818
δεν ήταν η πρώτη φορά που το το θέατρο της Κέρκυρας αντιμετώπιζε τέτοιες
οριακές καταστάσεις.18 Πάντως, ο Banti δεν έκρυψε την ευαρέσκειά του για
τη θετική προς αυτόν παρέμβαση του Αρμοστή A��am, μιας και την άνοιξη του
1819 αφιέρωσε σε αυτόν το αρχαιοελληνικής φόρτισης «ballo eroico» L’ arrivo
d’ Ulisse alla Isola de’ Feaci,19 του οποίου την υπόθεση είχε γράψει ο Δημήτριος
Αρλιώτης και τη μουσική ο παλαίμαχος Στέφανος Πογιάγος, δάσκαλος του Νικόλαου Μάντζαρου και συνθέτης το 1791 της όπερας Gli amanti confusi ossia
Il bruto fortunato. Ο σχεδόν σαραντάχρονος Banti, όμως, φαίνεται, ότι με την
ανάληψη της θεατρώνησης του San Giacomo τον Ιούλιο του 1818 έκανε παράλληλα και μια αποφασιστική κίνηση προς την επόμενη φάση της καριέρας του,
μιας και πρέπει να γνώριζε ότι στα επόμενα χρόνια η σωματική του κατάσταση
δεν θα του επέτρεπε την ενεργή και συχνά εξουθενωτική βιοποριστική ενασχόληση με τον χορό.
Μερικά επιπρόσθετα στοιχεία για τον Banti ενδεχομένως να προσφέρουν μια καλύτερη άποψη για το ποιόν του ανδρός: Ο Ιταλός χορευτής είχε
συνεχή παρουσία στην Κέρκυρα και το 1827 ζητούσε να πολιτογραφηθεί πολίτης του Ιονίου Κράτους.20 Μάλιστα, ανάμεσα στους σημαίνοντες Κερκυραίους που βεβαίωναν τότε τη διαμονή του Banti στο νησί για πάνω από δέκα
χρόνια συγκαταλεγόταν και ο Νικόλαος Μάντζαρος. Επιπλέον, το 1826 ο λόρδος G�il�or�� είχε συμπεριλάβει στους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς του και
τον Lorenzo Banti με τελικό σκοπό να διδάξει γυμναστική και χορό στο πλαίσιο της Ιονίου Ακαδημίας, αλλά και του σχολείου του Αγίου Γεωργίου στην
Κεφαλονιά.21 Το οπερατικό θέατρο, όμως, αποτελούσε πάντοτε την προτεραιότητα των δραστηριοτήτων του, αφού και το 1837 το όνομά του βρέθηκε
να εμπλέκεται στο ζήτημα της θεατρώνησης του κερκυραϊκού θεάτρου.22 Το
ενδιαφέρον του Banti για τα θεατρικά ζητήματα δεν σταμάτησε ούτε και κατά
την ώριμη ηλικία του, μιας και την περίοδο 1851-52 ανέλαβε τη θεατρώνη-

17. John �osselli, The opera industry in Italy from Cimarosa to Verdi: The role of the impresario (Cambri��ge:
Cambri��ge Uni�ersi��� Press, 1984), 19.
18. Βλ. Καρδάμης, «Νέες ειδήσεις για τη μελοδραματική δραστηριότητα του θεάτρου Σαν Τζιάκομο [...]»,
όπ. παρ.
19. Λαυρέντιος Βροκίνης, Περί τῆς οικοδομῆς τῆς ἐν τῷ κερκυραϊκῷ ἂστει Στοᾶς (Loggia)
Loggia)) καί τῆς εἰς θέατρον
μετατροπῆς αὐτῆς (1667–1799), (Κέρκυρα, 1901).
20. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 325, 6176 (13.10.1827).
21. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 302, 3697 (25.1.1826).
22. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 77, 10095 (16.3.1837).
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ση του θεάτρου της Ζακύνθου23 και το 1852-53 εκείνου του Αργοστολίου.24
Επιστρέφοντας στο 1818, όμως, ενδεχομένως να είναι χρήσιμο να υπογραμμιστεί, ότι και o έτερος εκ των συμβαλλομένων, ο πρόεδρος του θεάτρου
Βικέντιος Δόνδης, δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Σημαίνων στέλεχος της
κερκυραϊκής αυτοδιοίκησης, συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το κερκυραϊκό θέατρο κατά τις πρώτες δεκαετίες της Βρετανικής διοίκησης και αργότερα
εκλέχτηκε βουλευτής Κερκύρας.25 Επίσης, κατά την περίοδο της διοίκησης του
νησιού από τους Ναπολεόντειους Γάλλους συμμετείχε ενεργά στην οικονομική
υποστήριξη της κερκυραϊκής Φιλοδραματικής Εταιρίας,26 η οποία αποτελεί μια
ακόμη ανεξερεύνητη πτυχή της θεατρικής ιστορίας του νεώτερου ελληνισμού.
Είναι, λοιπόν, σαφές, ότι ο Δόνδης δεν κατείχε απλώς μια διεκπαιραιωτική
κυβερνητική θέση, αλλά ότι είχε τουλάχιστον ικανή εμπειρία και γνώμη για τα
θεατρικά πράγματα. Για τον λόγο αυτό τα προβλεπόμενα και συμφωνηθέντα
στο συμβόλαιο του 1818 έχουν ιδιαίτερη σημασία: Τον Ιούλιο του 1818 ο
διαθέσιμος χρόνος για την έναρξη λειτουργίας της οπερατικής σαιζόν ήταν
ελάχιστος, δεδομένου μάλιστα ότι κατά κανόνα η αναζήτηση για τους νέους
θιάσους του κερκυραϊκού θεάτρου ξεκινούσε ήδη τον Απρίλιο ή τον Μάιο
της εκάστοτε χρονιάς. Οπότε, και δεδομένης της προηγηθείσας επεισοδιακής
διετίας, η συμφωνία έπρεπε να αποτελεί τη «χρυσή τομή» μεταξύ επιθυμητού
και ρεαλιστικού.
Αν μη τι άλλο, το ίδιο το συμβόλαιο στον τρίτο του όρο ήταν ως προς αυτό
δεσμευτικό, παρά τους εξαιρετικά βεβαρυμένους χρόνους: η θεατρική περίοδος θα ξεκινούσε ανελαστικά, και κατά τα συνήθη, την 1η Οκτωβρίου 1818
(κατά το νέο ημερολόγιο), ενώ θα ολοκληρωνόταν την τελευταία Κυριακή του
Καρναβαλιού του 1819 (κατά το παλαιό ημερολόγιο) με πέντε παραστάσεις
εβδομαδιαίως την περίοδο του φθινοπώρου και έξι την περίοδο του Καρναβαλιού. Ο ιμπρεσάριος, μάλιστα, φαίνεται ότι βρισκόταν σε μια ιδιάζουσα «δοκιμαστική περίοδο» μιας και προβλεπόταν ο ορισμός του σε αυτή τη θέση για
ένα μόνο έτος, παρότι σε προηγούμενες περιόδους η θεατρώνηση δινόταν συνήθως για μια τριετία.
Στον δεύτερο όρο του, όμως, το συμβόλαιο προέβλεπε ότι θα παριστάνονταν κατά την περίοδο 1818-1819 μόνο κωμικές όπερες και μπαλέτα. Η παραπάνω επιλογή, δεδομένων των καταστάσεων, ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη. Η
23. Σαμπάνης, «Οι παραστάσεις όπερας στη Ζάκυνθο [...]», όπ. παρ.,36
24. Σαμπάνης, «Οι παραστάσεις όπερας στην Κεφαλονιά [...])», όπ. παρ., 78-79.
25. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 425 (4/16.2.1839), 10.
26. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας Αυτοκρατορικοί Γάλλοι 9, 100 (3.5.1809).
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κωμική όπερα αφενός αποτελούσε δημοφιλές οπερατικό είδος στο κερκυραϊκό
θέατρο ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα και αφετέρου από οικονομικής και
επενδυτικής απόψεως ήταν σχετικά χαμηλότερου κόστους επιλογή σε σχέση
με τη σοβαρή όπερα. Απαιτούσε ικανούς τραγουδιστές μόνο για το ζεύγος των
εραστών (σοπράνο και τενόρο), ενώ οι δευτεραγωνιστές δεν είχαν αναγκαστικά εξίσου απαιτητικά μέρη. ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή ουσιαστικά απέκοπτε
τη κερκυραϊκή σκηνή από τη seria ή τη semiseria όπερα, η οποία παρουσιαζόταν εκεί σε προηγούμενες θεατρικές περιόδους και ήδη αποτελούσε όχημα
μουσικών και δραματικών νεωτερισμών, διαμορφωτικών της μουσικής του
19ου αιώνα. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η πρόβλεψη του 1818 αποτελούσε λύση
ανάγκης, κάτι που υπογραμμίζεται περαιτέρω από τη συστηματική εμφάνιση
της σοβαρής όπερας στις θεατρικές περιόδους των αμέσως επόμενων ετών.
Το μπαλέτο δίχως άλλο αποτελούσε προνομιακό πεδίο του Lorenzo Banti,
ο οποίος γνώριζε τις συνθήκες και τις διόδους της αγοράς. Το δεδομένο αυτό
του επέτρεπε την πρωτοβουλία των κινήσεων και τη γρήγορη συγκέντρωση του
μπαλέτου του κερκυραϊκού θεάτρου, πιθανόν με ήδη ευρισκόμενους στην Κέρκυρα χορευτές, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Ενδεχομένως τη συγκεκριμένη
περίοδο να γεννήθηκε και η ιδέα της δημιουργίας του προαναφερθέντος «ballo
eroico» L’ arrivo d’ Ulisse alla Isola de’ Feaci, αφού αφενός η κερκυραϊκή θεματολογία του και αφετέρου η σύνθεση της μουσικής από Κερκυραίο συνθέτη θα
το καθιστούσαν σημαντικό πόλο έλξης για το τοπικό κοινό.
Στη συνέχεια στο συμβόλαιο καθορίζονται ο αριθμός και το είδος των τραγουδιστών και των χορευτών. O αριθμός των τραγουδιστών ορίζεται σε επτά,
από τους οποίους η πρώτη κωμική αοιδός, εκείνος του μεσαίου χαρακτήρα
και ο κωμικός μπάσος έπρεπε να είναι της πρώτης γραμμής («��i car�ello»),27 ο
δευτερεύων του μεσαίου χαρακτήρα και ο έτερος κωμικός μπάσος από τους
καλύτερους, και μόνο οι υπόλοιπες δύο δευτερεύουσες αοιδοί να είναι χαμηλότερων προσόντων.
Το δε μπαλέτο θα αποτελούταν από δεκαεννέα χορευτές, από τους οποίους ο μεν πρώτος χορευτής είχε υποχρέωση και να χορογραφεί (προφανώς η
ιδιότητα περιέγραφε τον ίδιο τον Banti, όπως άλλωστε θα προέβλεπε και το
συμβόλαιο στη συνέχεια), ενώ η πρώτη χορεύτρια έπρεπε να είναι της πρώτης
γραμμής και η δεύτερη από τις καλύτερες.
27. Η πρόβλεψη αυτή χαρακτηριζόταν το 1817 από την κυβερνητική πλευρά με αφορμή την προαναφερθείσα
πρόταση του Σταματέλου Σουμάκη ως αυτονόητη και συμβατική, βλ. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Campbell 17,
1021, ιδιαιτέρως την έκθεση του Στυλιανού Βλασσόπουλου. Στο σημείο αυτό, άλλωστε, η πρόταση Σουμάκη
ακολουθεί απολύτως τις προβλέψεις του συμβολαίου με τον Banti.
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Οι συντελεστές της «πρώτης γραμμής» οριζόταν σαφώς ότι έπρεπε να
έχουν παρουσιαστεί επιτυχώς στις πρωτεύουσες οπερατικές αγορές της Ιταλίας, ιδιαιτέρως στη Βενετία, στη Νάπολη, στο Μιλάνο ή στο Τορίνο. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο επιβεβαιωνόταν το εάν οι συντελεστές
ήταν πράγματι «πρώτης γραμμής». Το μέσο πιστοποίησης των ικανοτήτων
τους ήταν αποκλειστικά ο θεατρικός τύπος και συγκεκριμένα η θεατρική επιθεώρηση, η οποία τυπωνόταν ετησίως στην Ιταλία. Αντίτυπό της έπρεπε να έχει
σε πρώτη ζήτηση ο ιμπρεσάριος και να το θέτει ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Ιονικής Κυβέρνησης. Οι πέντε αυτοί «πρώτης γραμμής» πρωταγωνιστές
προβλεπόταν, ότι δεν θα είχαν ξαναεμφανισθεί προηγουμένως στη σκηνή του
κερκυραϊκού θεάτρου, ικανοποιώντας και το αίτημα του κοινού για νέα πρόσωπα. Μόνη εξαίρεση ο ίδιος ο Banti, ο οποίος ανελάμβανε τα χρέη του πρώτου
χορευτή. Οι υπόλοιποι συντελεστές του φωνητικού και του χορευτικού θιάσου,
ωστόσο, θα μπορούσαν να επιλεγούν ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονταν ήδη
στην Κέρκυρα.
Ο έβδομος όρος του συμβολαίου ήταν μάλλον συμβατικός, αλλά εξίσου
κομβικός ως προς τις επιλογές του ιμπρεσάριου: Εφόσον κάποιοι τραγουδιστές
και χορευτές δεν ικανοποιούσαν το κοινό, τότε ο ιμπρεσάριος έπρεπε να φέρει
αντικαταστάτες με δικά του έξοδα.
Η ανάγκη για νεωτερισμούς (σε τοπικό επίπεδο), αίτημα κοινό από διοργανωτές και θεατές σε όλες τις οπερατικές αγορές της Ευρώπης, δεν άφησε
εκτός και τις σχεδιαζόμενες κερκυραϊκές παραγωγές. Προβλεπόταν η παρουσίαση επτά διαφορετικών και «παντελώς νέων» μπαλέτων (δύο σοβαρών και
πέντε ημισοβαρών), καθώς και έξι κωμικών οπερών, στις οποίες θα προσθέτονταν δύο, σαφώς μικρότερης διάρκειας, φάρσες. Μάλιστα, οριζόταν ξανά ότι
όπερες και φάρσες θα έπρεπε να είναι επί το πλείστον πρωτοπαρουσιαζόμενες
στην Κέρκυρα και δημιουργήματα των πλέον ονομαστών συνθετών. Επίσης,
οριζόταν ρητά ότι η πρώτη όπερα της περιόδου έπρεπε να είναι η Italiana in
Algeri και εκείνη για την έναρξη του Καρναβαλιού ο Turco in Italia. Αυτή είναι
και η -για την ώρα- παλαιότερη γνωστή αναφορά σε πλήρη σκηνική παρουσίαση (ή, τουλάχιστον, σε πρόθεση πλήρους παρουσίασης) έργων του �ossini στο
κερκυραϊκό θέατρο.28
Σε σχέση με την ορχήστρα του θεάτρου η συμφωνία μεταξύ του Ιονίου
Κράτους και του νέου ιμπρεσάριου καθιστούσε σαφές ότι αυτή θα αποτελού28. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, η ισχυρή πιθανότητα της παρουσίασης σε συναυλιακή μορφή με απλή
συνοδεία πληκτροφόρου της όπερας L’ignano felice του �ossini τον Μάιο του 1816 με πρωταγωνιστή τον
νεαρό τότε Gio�anni Ba���s�a �erger, βλ., Καρδάμης: «Τζιοβάνι Μπατίστα Βέρτζερ [...]», όπ. παρ.
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ταν «από έναν ‘maes�ro al cembalo’, οκτώ επαγγελματίες βιολονίστες από τους
καλύτερους ή, αν δεν ήταν δυνατό, από τους ερασιτέχνες,29 δύο βιόλες, δύο
κλαρινέτα, ένα φλάουτο, δύο κυνηγετικά κόρνα [βλ. φυσικά κόρνα], ένα κοντραμπάσο, ένα φαγκότο και ένα βιολοντσέλο.»30 Η παραπάνω πληροφορία
είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί προσφέρει ασφαλή εικόνα του μεγέθους της
ορχήστρας του κερκυραϊκού θεάτρου, αλλά και επειδή φανερώνει μια σημαντική αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις των μουσικών. Έτσι, ενώ το 1810 στο
αντίστοιχο συμβόλαιο του ιμπρεσάριου Gaspare �el�ngo καθίστατο σαφές
ότι στην Κέρκυρα μπορούσαν να βρεθούν όλα τα όργανα της ορχήστρας (του
«maes�ro al cembalo» συμπεριλαμβανομένου) εκτός από τα δύο όμποε και το
κοντραμπάσο,31 το 1818 δεν υπήρχε παρόμοια πρόβλεψη στη συμφωνία μεταξύ Banti και Κυβέρνησης. Όλες οι θέσεις έπρεπε να συμπληρωθούν χωρίς να
προτείνεται έμμεσα η πρόσληψη κάποιων ήδη τοπικά ευρισκόμενων μουσικών. Από την άποψη αυτή οι επαγγελματικές ευκαιρίες -έστω και με τις προοπτικές μιας περιφερειακής οπερατικής αγοράς, όπως της κερκυραϊκής- ήταν
τότε υπαρκτές.
ωστόσο, είναι εξίσου γνωστό ότι ο σημαντικότατος ευρισκόμενος στην
Κέρκυρα πυρήνας μουσικών συνέχισε να είναι ενεργός και διαθέσιμος, αποτελώντας (όπως και έγινε) μια ασφαλή λύση για τους κατά καιρούς ιμπρεσάριους, οι οποίοι πετύχαιναν με τον τρόπο αυτό σημαντική οικονομική ελάφρυνση στην επένδυσή του. Το πραγματικά καινούριο πρόσωπο της ορχήστρας που
επέστρεψε τότε στην Κέρκυρα και διέμεινε εκεί μόνιμα μέχρι το τέλος της ζωής
του ήταν ο Ναπολιτάνος maes�ro al cembalo Gi�seppe Castignace, ο οποίος θα
όριζε με τον τρόπο του την οπερατική ζωή της Κέρκυρας και την εκεί πρόσληψη
του μελοδράματος μέχρι το 1849.32 Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ακόμη έμμεσο,
αλλά διόλου αμελητέο, αποτέλεσμα αυτού του νέου ξεκινήματος της ελληνικής
μελοδραματικής δραστηριότητας εκείνο το καλοκαίρι του 1818.

29. Την παρουσία ερασιτεχνών (με την έννοια των μη ασχολούμενων βιοποριστικά με τη μουσική) μουσικών
στην κερκυραϊκή ορχήστρα πιστοποιεί και ο �erti�s Τ. C.. �en��ric�,, The Ionian Islands:: Manners and Customs
(Lon��on:
Lon��on:: James Hal��ane,, 1822), 261. Πρβ.,
., �osselli, The opera industry in Italy [...], όπ.. παρ.,
., 114-116.
30. «L’ orches�ra sarà compos�a ��a �n Maes�ro al Cembalo, otto pro�essori ��i �iolino ��ei migliori, ol�re i
��ilettanti se ne �ossero, ���e �iole, ���e Clarine���, �n �ra�erso, ���e Corni ��a Caccia, �n Con�rabasso, �n �agotto,
e�� �n �ioloncello.», ΓΑΚ-ΑΝΚ,
-ΑΝΚ,
ΑΝΚ,, Ιόνιο Κράτος 6, υπφ.. 5, 6.7.1818, 3r-3�.
31. ΓΑΚ – ΑΝΚ, Αυτοκρατορικοί Γάλλοι 82, 182. Η ορχήστρα απαρτιζόταν τότε από έναν «maes�ro al cembalo»,
έξι βιολιά, μια βιόλα, ένα βιολοντσέλο, ένα κοντραμπάσο, δύο όμποε, δύο κλαρινέτα, ένα φαγκότο και δύο
κόρνα.
32. Βλ., Κώστας Καρδάμης, «“Οι καλλιτέχνες δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να υπακούσουν στις σοφές
συμβουλές”: Μια άγνωστη πτυχή της γνωριμίας της Επτανήσου με τα έργα του Gi�seppe �er��i», Ιονικά
Ανάλεκτα 4 (2014), 36-46.

65

Κώστας Καρδάμης

Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος ο θετικός αντίκτυπος που είχε η ανανεωμένη δυναμική και η ύπαρξη ικανών μουσικών στο
πλαίσιο των κερκυραϊκών θεατρικών δραστηριοτήτων σε σχέση και με την
πρωτότυπη ελληνική συνθετική παραγωγή. Το 1818 ο νεαρός Μάντζαρος επανήλθε, πάντοτε μέσω του διαχρονικού εκλεκτικισμού του, στη δημόσια μουσική σφαίρα έπειτα από τρία χρόνια σιωπής με την καντάτα L’Aurora, η οποία
παρουσιάστηκε τις παραμονές της εδώ εξεταζόμενης συμφωνίας,33 χρησιμοποιώντας ορχηστρικές δυνάμεις που συμπίπτουν με τις προβλεπόμενες από
το συμβόλαιο. Αργότερα την ίδια χρονιά φαίνεται ότι παρουσιάστηκε και το
ντουέτο Si ti credo amato bene, το οποίο διευρυμένο ενορχηστρωτικά ενδεχομένως αποπνέει αυτή την αίσθηση αισιοδοξίας που ήρθε με την πετυχημένη
επανέναρξη των οπερατικών παραστάσεων.
Τέλος, ο Banti έπρεπε να προσλάβει και ράφτη, μηχανικό σκηνής, σκηνογράφο και φύλακα. Στα έξοδά του έπρεπε να προσθέσει και εκείνα του φωτισμού, της διακόσμησης, των κουστουμιών και των όσων άλλων σχετικών αντικειμένων. Μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα ανήκοντα στο κράτος αντικείμενα
του θεάτρου, αλλά επιπλέον τις επόμενες μέρες έλαβε μετά από σχετική δημοπρασία και τα θεατρικά αντικείμενα του προηγούμενου, και χρεοκοπημένου,
ιμπρεσάριου.34 Ο Banti υποχρεούταν, επίσης, να διαθέσει το θέατρο για την
από πολλά χρόνια καθιερωμένη παράσταση υπέρ των φτωχών της πόλης που
λάμβανε χώρα συνήθως στα τέλη του Δεκεμβρίου,35 υπογραμμίζοντας έτσι ότι
η θεατρική σκηνή κατείχε και κοινωνικό ρόλο. Να σημειωθεί, όμως, ότι τις επισκευές και τον ευπρεπισμό του θεάτρου αναλάμβανε το κράτος,36 όπως άλλωστε ήταν και το σύνηθες.
Σημαντικό βοήθημα για την επίτευξη των σκοπών του Banti θα πρέπει να
ήταν η κρατική επιχορήγηση που θα λάμβανε, όπως και τόσοι άλλοι ιμπρεσάριοι πριν και μετά από αυτόν. ωστόσο, δεδομένης και της συγκυρίας, ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η άμεση παρέμβαση για ακόμη μια φορά της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας. Στο συμβόλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πρόσωπο του
Αναστάσιου Κουαρτάνου, παλαιού μέλους της τοπικής διοίκησης, προέδρου

33. Καρδάμης, Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, όπ. παρ., 99-100.
34. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος 1, 13.7.1818 και 27.7.1818.
35. Οι φιλανθρωπικές παραστάσεις είχαν πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή «Ελλήνων ερασιτεχνών» και
κατά την προηγούμενη επεισοδιακή θεατρική περίοδο (συγκεκριμένα στις 29.12.1817 και 1.1.1818), δίδοντας
στον ευρισκόμενο σε εμφανείς πλέον οικονομικές δυσκολίες Negrini το δικαίωμα κρατικής αποζημίωσης, η
οποία κρινόταν απαραίτητη για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων χορευτικών παραστάσεων
του Ιανουαρίου του 1818, βλ. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Campbell 18, 1150 (5.1.1818).
36. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος 1, 14.8.1818 και 1.10.1818.
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του θεάτρου κατά την περίοδο των Ναπολέοντειων Γάλλων37 και εγνωσμένου
φιλόμουσου (που δεν περνούσε απαρατήρητος από τους περιηγητές της εποχής).38 Ο Κουαρτάνος δάνεισε στον Lorenzo Banti άνευ τόκου 1000 Τάληρα παρουσία του Δόνδη, ώστε να διευκολυνθεί η έναρξη της οπερατικής περιόδου
προσφέροντας, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο, «στην πατρίδα του ένα νέο
δείγμα του πατριωτισμού, για τον οποίο πάντοτε ξεχώριζε». Πίσω από αυτές
τις γλωσσικές υπερβολές του 19ου αιώνα ενδεχομένως να κρύβεται η πολλαπλή
σημασία, η οποία εδίδετο στη λειτουργία του θεάτρου την περίοδο εκείνη. Σε
κάθε περίπτωση ο Κουρτάνος θα εξοφλείτο σε δύο σαφώς καθορισμένες δόσεις μέχρι τις αρχές του 1819.
Ολοκληρώνοντας, και με αφορμή την κίνηση του Κουαρτάνου, δεν είναι
διόλου άσκοπο να γίνει μια σύντομη μνεία στις οικονομικές προβλέψεις του
συμβολαίου, μιας και πίσω από την όποια καλλιτεχνική δραστηριότητα υπάρχει πάντοτε ο οικονομικός παράγων. Στην εδώ εξεταζόμενη περίπτωση κάτι
τέτοιο αποκτά μεγαλύτερη σημασία, διότι το κερκυραϊκό θέατρο έβγαινε από
τη δίνη της χρεοκοπίας του προηγούμενου ιμπρεσάριου. Η εκποίηση του κατασχεθέντος θεατρικού εξοπλισμού θα ολοκληρωνόταν λίγες μέρες μετά την
υπογραφή του εν λόγω συμβολαίου και θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 382
Τάληρα προερχόμενα από τον Banti, ο οποίος υπήρξε και ο μοναδικός ενδιαφερόμενος.39 Με το δεδομένο αυτό, οι οικονομικές προβλέψεις του συμβολαίου
αποκτούν ιδιαίτερη αξία:
Ο ιμπρεσάριος ανελάμβανε την εκμετάλλευση και των τεσσάρων σειρών
των θεωρίων (πλην δύο θεωρείων που ετίθεντο στη διάθεση της επιτροπής
του θεάτρου) με τα ισόγεια να διατίθενται ετησίως προς 20 Τάληρα, εκείνα της
πρώτης σειράς για 24 Τάληρα και τα υπόλοιπα κατά τη βούληση του θεατρώνη. Το εισιτήριο εισόδου στην πλατεία του θεάτρου ανά παράσταση οριζόταν
στις 60 Γκαζέτες για τις τέσσερις πρώτες σειρές και 21 Γκαζέτες για τις υπόλοιπες. Την περίοδο του Καρναβαλιού ο ιμπρεσάριος θα προσέφερε και δώδεκα
χορούς μεταμφιεσμένων με τιμές 41 και 60 Γκαζετών. Σε περίπτωση δωρεάν
διάθεσης του θεάτρου με απόφαση της κυβέρνησης ή κλεισίματός του εξαιτίας
έκτακτης περίπτωσης, ο ιμπρεσάριος θα λάμβανε (όπως και την προηγούμενη
θεατρική περίοδο) αποζημίωση 24 Ταλήρων,40 αλλά οι χαμένες παραστάσεις

37. Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας / Αυτοκρατορικοί Γάλλοι 9, 31 (9/4/1809).
38. Joan Johnson (επιμ.), The General: The Travel Memoirs of General Sir George Whitmore (Glo�ces�er: Allan
S�tton, 1987), 84.
39. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος 1, 13.7.1818.
40. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη, επίσης συμβατική, αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σημαντική για τον Banti, μιας και
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δεν θα ξεπερνούσαν τις πέντε κατά την περίοδο του φθινοπώρου και τις έξι
κατά το καρναβάλι. Επίσης, ο ιμπρεσάριος κατείχε προς όφελός του το κυλικείο και τους βοηθητικούς χώρους. Τέλος, εν δυνάμει σημαντική πηγή εσόδων
αποτελούσε και η προς όφελός του παράσταση, η οποία προβλεπόταν ρητά.
Παρόμοιες παραστάσεις, βεβαίως, προβλέπονταν και για τους πρωταγωνιστές
του θιάσου (τραγουδιστές και χορευτές).
Η δράση του Banti κατά την κρίσιμη θεατρική περίοδο 1818-19 θα πρέπει
να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης. Πάντως, η ικανοποίηση από τη
δραστηριότητά του υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι στις 23.3.1819 υπογράφηκε νέο συμβόλαιο μεταξύ του Δόνδη και του Banti.41 Ο τελευταίος είχε
ήδη τότε αναχωρήσει για την Βενετία με προφανή στόχο τη συγκέντρωση του
νέου θιάσου.42 O Banti, πάντως, θα παρέμενε ιμπρεσάριος του San Giacomo
μέχρι την άνοιξη του 1820.43
Σε κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις του εδώ παρουσιαζόμενου συμβολαίου, άλλοτε συμβατικές και άλλοτε λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, φαίνεται ότι έδιναν την ευκαιρία για ένα δυναμικό ξεκίνημα, τηρουμένων
των αναλογιών, επιχειρώντας να βρουν τη χρυσή τομή, όπως ήδη ειπώθηκε,
μεταξύ επιθυμητού και ρεαλιστικού. Και όλα αυτά συμφωνήθηκαν και καταγράφηκαν με δεσμευτικούς όρους, όταν ο δωδεκάχρονος Σκαρλάτος Σαμάρας,
μέλλων πατέρας του Σπύρου Σαμάρα, βρισκόταν στη Βιέννη και οι ξύνδας και
Παδοβάς είχαν μόλις συμπληρώσει το πρώτο έτος της ζωής τους. Επίσης, όλα
αυτά συνέβαιναν τη στιγμή, κατά την οποία η ελληνική γλώσσα είχε μεν ακουστεί σε θεατρικό έργο από τη σκηνή του κερκυραϊκού θεάτρου μόλις μια χρονιά
νωρίτερα (1817, Πολυξένη του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού), αλλά θα αποτελούσε
για πρώτη φορά βάση έντεχνης μουσικής σύνθεσης για τις ανάγκες του ίδιου
θεάτρου το 1827 (Aria Greca του Μάντζαρου), ενώ οι πρόδρομες, επίσης ελληνόγλωσσες, σκηνές του Υποψήφιου του ξύνδα θα παρουσιάζονταν το 1857. Η
πλήρης μορφή του Υποψήφιου, της πρώτης ολοκληρωμένης όπερας σε ελληνική γλώσσα, βρισκόταν το καλοκαίρι του 1818 μισό αιώνα μακρυά και ενδεχομένως ούτε καν στα όνειρα της πλειονότητας της κερκυραϊκής διανόησης.
Πάντως, ο ευρισκόμενος στο Λονδίνο Ανδρέας Κάλβος το 1819 φαίνεται ότι

ο θάνατος της βασίλισσας Καρλότας τον Νοέμβριο του 1818 είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του θεάτρου για
πέντε ημέρες, για τις οποίες ο ιμπρεσάριος ζήτησε και έλαβε τη σχετική αποζημίωση, βλ. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο
Ιονίου Γερουσίας 45, 222 (15.1.1819).
41. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 45, 402 (1.5.1819).
42. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Εκτελεστική Αστυνομία 30, υπφ. 2.
43. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Ιόνιο Κράτος 37, Processi �erbali: 1.5.1819, 19.2.1820 και 29.2.1820.
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ήδη προβληματιζόταν για τον τρόπο που θα μπορούσε να «παντρέψει σε μια
κοινή σύνθεση την ελληνική ποίηση με την ιταλική μουσική» (να εντάξει, δηλαδή, την ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο της έντεχνης μουσικής της εποχής του).44
Είναι, όμως, σαφές, ότι το καλοκαίρι του 1818 στο κερκυραϊκό θέατρο επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν οι βάσεις δημιουργίας των ικανών και αναγκαίων
συνθηκών για την εμφάνιση της ελληνικής μελοδραματικής δημιουργίας.
***

44. Δημήτρης Αρβανιτάκης (επιμ.), Ανδρέας Κάλβος: Αλληλογραφία, τόμος β’, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη,
2014, σ. 133-140: 133, Επιστολή Fre��eric� Nolan προς Ανδρέα Κάλβο, 15.7.1819. Δεν μπορεί, πάντως, να
περάσει απαρατήρητη η φολκλορική προσέγγιση του Βρετανού συντάκτη της επιστολής σχετικά με τη
σύγχρονή του «ελληνική μουσική», καθώς και η επιθυμία του να εναρμονίσθούν «αρχαίες» ελληνικές
μελωδίες από Ιταλούς μουσικούς και να καταρτίσει συλλογή «εξωτικής και εθνικής μουσικής». Βλ. και
Σπύρος Ν. Παππάς, «Ανδρέας Κάλβος. Άγνωστα στοιχεία για το φιλικό περιβάλλον του ποιητή και για τις
σχέσεις του με καλλιτέχνες του Λονδίνου κατά την περίοδο της πρώτης διαμονής του στην Αγγλία (18161820)», Πόρφυρας 147-148 (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2013), σ. 23-44: 25.
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To κείμενο του συμβολαίου
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος 6, υπφ.5
(διατηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου)
[1r]
A����i 5. L�glio 1818 in Cor��
�
Il Nobile Signor �incenzo �on��i / Presi��en�e ��el �ea�ro ��i S. Giacomo ��i Cor��
/ relati�amen�e alle a��orizzazioni per�en��egli ��al / Pres�mo Sigr �eggen�e ��ell’
isola ��i Cor�� ��el 3 L�glio / corren�e si con�ene col Sigr Lorenzo Banti q.m. /
Gi�seppe ��ella città ��i Bologna come seq�e.
1o �sso Banti si ass�me l’ impresa �ea�rale
a�rale
�rale per le / ���e prossime s�agioni ��i
A���nno e Carno�ale, e / perciò il Sigr Presi��en�e gli conce��e l’ impresa si
/ ��etto �ea�ro per ��ette s�agioni alle seqti con��izioni.
2o Il �rattenimen�o �ea�rale sarà l’ opera b�ffa, e�� / il ballo.
3o Il �ea�ro sarà aper�o ��al primo ��i Ottobre S.N. / 1818 fino l’ �ltimo giorno
��i Carno�alle. In / a���nno le rappresen�azioni saranno cinq�e / per
se���mana, e�� in Carne�ale sei, lascian��o / in liber�à l’ impresario ��i ��are
anco ��i pi�, se / ciò �osse con�acen�e al s�o in�eresse.
4o L’ impresario ��o�rà in ogni cosa, e sempre, richie��e�e / l’ a��iso, e�� �bbi��ine
gli or��ini ��el Presi��en�e.
5o La Compagna ��i M�sica sarà compos�a ��a �na / prima b�ffa ��i Car�ello, �n
mezzo ca�attere ��i / Car�ello, �n secon��o mezzo carattere ��ei migliori, / �n
b�ffo can�an�e ��i Car�ello, al�ro b�ffo ��ei migliori, / �na secon��a �onna,
�na �erza �onna.
6o La Compagnia ��i ballo sarà compos�a ��a �n /
[1�]
primo ballerino, coll’ obligo ��i comporre, �na prima / ballerina ��i car�ello,
�n secon��a ballerina ��e’ migliori / �na prima ballerina per le parti coll’
obbligo / ��i ballare, �n q�ar�etto ��i scelti ballerini balzan��i / �re ��ei q�ali
almeno n�o�i, �n ballerina per le / parti, Q�attro copie ��i b�oni fig�ranti.
7o On��e �ieppi� impegnare l’ impresario a scritt�rare / personaggi b�oni, res�a
��ischiara�o per patto espresso, / che se q�alc�no ��egli attori principali,
come la / prima b�ffa, il �enore, il primo b�ffo, e la / prima ballerina non
�ossero gra��iti ��al Signor / Presi��en�e, l’ impresario ��ebba a ��tte s�e
spese / �ar �enire ��egli al�ri per rimpiazzarli, e riman- / ��are i non gra��iti
senza alc�na pre�esa ��al con�o / ��ell’ impresario ��’ in��enizzazione ��al
Go�erno.
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8o La prima b�ffa, il primo �enore, il primo b�ffo, / il primo ballerina, e la prima
ballerina saranno / ����� personaggi ��i car�ello, cioè ��i q�elli che / abbiano
can�a�a, o balla�o ne’ �ea�ri ��elle / primarie Piazze ��’ I�alia, �ale a ��ire:
�enezia, / Napoli, Milano, Firenze, �orino e�c compro�ati / �ali per mezzo
��el soli�o Almanacco �ea�rale / che ogni anno si s�ampa in I�alia, ��el q�ale
/ Almanacco l’ impresario ��or�rà essere m�ni�o a / s�a cassela, e�� a l�me
��el Signor Presi��en�e. �elle cinq�e sogge��� ��o�ranno essere ����� / n�o�i,
non mai �e���ti, o�� ���iti a Cor��, e / scritt�rati in I�alia, �ranne il Sigr Banti,
il / q�ale po�rà essere ammesso in q�ali�à ��i primo /
[2r]
Ballerino, q�an��mq�e egli non sia n�o�o in / q�es�e Scene.
9o ����� i rimanenti personaggi �an�o ��ell’ opera / come ��ei balli possono anco
essere presi ��al q�elli / che per a��en��ra si �ro�assero att�almen�e in /
Cor��, sempre però coll’ assenso ��al Sigr Presi��en�e, / il q�ale ne ��o�rà
regolare la scel�a.
10o Le opere in m�sica saranno sei, e ���e �arse, / le �ne e le al�re non mai
rappresen�a�e in / q�es�o �ea�ro, e ��ei pi� rinomati maes�ri, le q�eli /
saranno ��is�rib�i�e a piacere ��el Sigr Presi��en�e. / La prima opera però
��o�rà essere l’ I�aliana / in Algeri, e q�ella per l’ aper��re ��i Carne�ale /
��o�rà essere il ��rco in I�alia ��el Maes�ro �ossini.
11o I balli saranno sette, cioè serj, e cinq�e / semiserj ��’ argomen�o affa�o
n�o�i ��a scegliersi / e ��is�rib�isi a piacere ��el Sigr Presi��en�e.
12o Sono a benefizio ��ell’ impresario i q�attro or��ini / ��ei palche���,
ecce��an��one ���e, che si ritiene / il Go�erno liberi ��’ aggra�io�� l’ affitto ��i
essi sarà / paga�o in ���e ratte anticipa�e, ��ieci giorni prima / ��ell’ aper��re
�an�o A���no che ��i Carne�ale.
13o I palche��� ��i �epiano, come q�elli ��i secon��o or��ine / pagheranno �alleri
�enti per ogni ra�a.
I palche��� ��’ or��ine nobile pagheranno �al. �enti / q�attro per ogni ra�a
…….. $24
I palche��� ��i q�ar�’ or��ine saranno �en���ti / a piacere ��ell’ impresario.
[2�]
14o �imanerà p�re a beneficio ��ell’ impresario la bottega / ��i Caffè, e�� I l�oghi
che ne ��ispen��ono.
15o L’ ingresso al �ea�ro �iene fissa�o nella maniera seg�e.
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Il biglietto ��ella prima por�a sarà ��i gazzette �en�’ �na….21.
Il biglietto ��i Pla�ea gazzette �en�’ �na…………………..21.
Il biglietto per le prime q�attro file ��’ Orches�ra gazzette / sessan�a
……60.
Il biglietto per la prima Por�a per le Ca�alchine gaz- / zette q�aran�’
�na….41.
Il biglietto per il Circolo gazzette sessan�a………………………………60.
16o L’ impresario sarà obbliga�o ��i ��are �na �appre- / sen�azione, esen�e ��i
spese, a benefizio ��e’ po�eri / ��ella Città.
17o ��tte le �ol�e che il Go�erno �olesse, che �ossero / ��a�e �alle rappresen�azioni
gratis, o �olesse �enere / il �ea�ro chi�so, sal�i i ���e casi, che �io �enga /
con�ane,
e,, o ��i pesse o ��’ ince��io ��i �ea�ro, ��o�rà / pagare all’ impresario
�alleri �entiq�attro per / ogni sera ��i rappresen�azioni, col regolo ��elle /
cinq�e rappresen�azioni per A���nno, e ��elle / sei ��el Carno�ale.
18o In Carno�ale l’ impresario ��arà al p�bblico / il �ra�enimen�o ��ei balli
mascera�e, ossia / Ca�alchine, e q�esti al n�mero ��i ��o��ici, i q�ali / �es�anno
��isciplinati ��a �n regolamen�o apposi�o, / che il Signor Presi��en�e sarà.
19o Ol�re alla soli�a ill�minazione ��ella Scena, e / ��ell’ Orches�ra, l’ impresario
��o�rà �enere sempre / ��ell’ mezzo ��el �ea�ro �na ��ecen�e lampa��a, la
[3r]
q�ale a�rà otto Can��ele ��i cera, accese per ��tto / il �empo ��ello spettacolo,
e per compenso gli sarà accor- / ��a�a �na sera�a a s�o beneficio in �empo
��i Carno�ale.
20o Gli saranno p�re accor��a�e otto sera�e ��i beneficio, / ol�re la sera�a,, e��
�na ��’ in�roi�o, ��a ��ispensare / a ��i�erse personaggi �an�o ��ell’ opera, che
��a Ballo, bene in�eso però, che le �re serra�e per i primi / attori, cioè prima
b�ffa, primo ballarino, e prima / ballerina, ��o�ranno essere a beneficio
assol��o / ��i q�esti personaggi. Le al�re, po�rà l’ impresario / ��isporle a
s�o piacimen�o. �iene proibi�a q�al�nq�e / al�ra sera�a si ��’ in�roi�o, che
��i beneficio per / q�alsiasi fig�ra.
21o Sarà �en��o l’ impresario ��i a�ere �n sar�e, / �n machinis�a, �n pittore,
abili ����� nel loro / mestiere, come p�one ��o�rà �enere �n G�ar��iano / ��el
�ea�ro, il q�ale sarà responsabile ��i ����� gli / effe�e che �i esis�essero.
22o �iene assol��amen�e ingion�o all’ impresario / ch’ egli ��ebba porre ogni
c�ra, on��e l’ ill�minazione / le ��ecarazioni, il �estiario, e�� ogni al�ra cosa /
appar�enen�e alla Scena, o�� alle al�re parti / ��el �ea�ro sieno ��ella miglior
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��ecenza, e proprie�à / ripor�an��osi sempre a q�an�o gli precettasse il /
Signor Presi��en�e in q�es�o proposi�o.
23o L’ orches�ra sarà compos�a ��a �n Maes�ro al Cembalo, / otto pro�essori ��i
�iolino ��ei migliori, ol�re i /
[3�]
��ilettanti se ne ne �ossero, ���e �iole, ���e Clari- / ne���, �n �ra�erso, ���e
Corni ��a Caccia, �n Con�ra- / basso, �n �agotto, e�� �n �ioloncello.
24o Po�rà ser�ersi l’ impresario ��i ��tto ciò ch’ esis�e / nel �ea�ro ��i ragione
p�bblica, che con apposi�e / no�a gli �errà consegna�o, obbligan��osi per
al�ra / alla fine ��ell’ impresa, ��i �aro la resti���zione.. / �ermina�a che sarà
la s�����etta impresa sarà permesso / all’ impresario ��i le�are ��al �ea�ro
��tto q�ello che / �osse ��i s�a ragione.
25o �iene accor��a�o all’ impresario il permesso ��i / procacciarsi ��egli abbonati
alla Por�a, e�� in / Pla�èa per le ���e S�agioni, non comprese le / sera�e
��i beneficio, e le Ca�alchine, per / �na somma che sarà fissa�a ��al Sigr
Presi���e.
26o Al solo Signor Presi��en�e res�a il ��iritto ��i po�er / ��isponere
ere
re i palche���
����� ��el �ea�ro, e ����� q�elli / che �oranno ottenere, si ��o�ranno a l�i /
solo ri�olgere.
27o Il nobile e benmeri�o Signor Anas�asio Q�ar�ano, / senza in�eresse ��i
sor�e, on��e ��are �n n�o�o / attes�a�o al s�o Paese ��i q�ell pa�riotismo
che / lo à sempre ��istin�o, ha con�a�o all’ impresario / alla presenza ��el
Sr Presi��en�e, �alleri Colonati / effeti�i mille, per i q�ali l’ impresario /
s�����etto rilascio ���e firme, la prima ��elle / q�ali ��o�ra essere paga�a li
primo Ottobre / 1818, e la secon��a li 6 Gennajo 1819. Per /
[4r]
�al ragione l’ accenna�o Sigr Presi��e ��o�rà riseno- / �ere escl�si�amen�e
��ai proprie�arj ��ei Palche��� / ��el �epiano, primo, e secon��o or��ine la ratte
��tte / per rimborsare il benemeri�o pres�a�ore nelle / ���e sca��enze, prima
��’ ogni al�ra cosa, e la rimanen��i �an�o ��ella ra�a ��i A���nno, come / q�ella
��el Carne�ale sarà rimesse all’ impresario. I ��e��� mille �alleri res�eranno
in po�ere ��el / Sigr Presi��en�e, il q�ale esborserà l’ impor�o ��egli / effe���
Negrini che il ��o impresario po�rà / pren��ere, e�� il rimanen�e lo rimetterà
in / Cambiali nella Piazza ��i Ancona per po�er / ��etto impresario s�pplier
alle spese occorenti / alla s�a gestione.
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28o Q�es�o presti�o, che �iene accor��a�o all’ impresario / ��al Presi��en�e, ha
per oggetto anche ��i animare / ��o impresario a ser�ire con leal�à, e con /
onore il p�bblico. Che se il Sigr Presi��en�e alla / fine ��i ��ette ���e s�agioni che
���rar ��e�e l’ impresa rimar�à so����is�atto ��ell’ opera ��ell’ / impresario, in
�al caso, on��e ricompersarlo ��el / s�o bon ser�ire gli s’ in�en��a prol�nga�a
l’ impresa / per �n’ al�ro anno colle me��esime con��izioni / e q�an��’ anche
per q�es�o secon��o anno il / Presi��en�e rimanesse so����is�atto ��i l�i, lo
che / ��o�rà �ar sempre con �n espresso Certifica�o, in /
[4�]
�al caso gli �errà prol�ga�a l’ impressa ancora per / �n al�ro anno.
29o �ella presen�e Con�enzione �erma�a ��ale / parti con�raenti s� saranno
���e copie, l’�na / res�arà in po�ero ��el Sigr Presi��en�e, e l’ al�ra / si ��arà all
impresario, on��e il primo sia garan�e / �erso il secon��o ��elle obbligazioni,
che il Go�erno / per q�es�a si ass�ma, e�� il secon��o sia rigolasamen�e /
�an�o a�� eseq�ire ��tte le parti a s�o peso, e�� / ogn�na ��elle q�ali mancan��o
egli sarà soggetto / alle pene che si meri�erà il s�o mancamen�o.
�incenzo �on��i Presi��en�e ��el �ea�ro
Lorenzo Banti affermo

Πιερρίνα Κοριατοπούλου-Αγγέλη

Η παιδαγωγία των προσφύγων συμβολή στην εξέλιξη
της Επτανησιακής ζωγραφικής
Μια σύμβαση μαθητείας του Φιλόθεου Σκούφου
Το τεκμήριο
�ν Χριστού ὀνόματι ἀμήν 1670 μηνί ἰουλίου 3 τήν σήμερον ἐνεφανίσθησαν
ἀπό ἑν μέρος ὁ πανοσιώτατος ἱερ. καί πνευματικός φιλόθεος σκοῡφος καί
ἀπό τό ἄλλο ὁ κίρ ἀναστάσης Γρόπας ἀπό χωρίο γερακαρίο κάτου, οἱ ὁποίοι
ἐσυμφώνησαν, ὡς κάτωθεν: ἣγουν ἒχοντας ὁ ἄνωθεν γρόπας ἓνα παιδί ἒως
χρόνων δεκατεσσάρων, ὀνόματι νικόλαος καί ὂντας δεζιτερόζος1 νά τό μάθῃ
τήν τέχνη τῆς ἁγιογραφοσύνης καί νάν τό κάμῃ καί ἱερέα ἐπαρεκάλεσε τόν
ἄνωθεν πανοσιώτατο μ’ ἄν θέλῃ τό ἀτζετάρῃ2 διά τίς ἄνωθεν αἰτίες καί ἒτσι
θέλει μέ κάθε κατανοητική καρδία καί τό ἀτζετάρῃ μέ τήν κάτωθεν κοντετζιόνε
ὅτι νά στέκῃ ίν περσόνα νυκτί ἡμέρας εἰς τό σπίτι, ἐκκλησία καί κελί τοῡ ἄνωθεν
πανοσιωτάτου εἰς χρόνους τέσσερους, οἱ ὁποίοι νά ἀγροικοῡνται ἀπό τίς 15
τοῡ νοεμβρίου 1669, διατί ἀπό τότες θά ἐλθῃ εἰς τήν μάθησιν τό αὐτό του παιδί
καί νά εἶναι ίν ὀμπλίγο3 ὁ ἄνωθεν γρόπας νά δίδῃ διατροφή τοῡ αὐτοῡ τοῡ
παιδίου τῶν παρόντων χρόνων ἀρχινώντας ἀπό τήν 15 τοῡ ἄνωθεν μηνός τοῡ
νοεμβρίου στάρι βατσέλια δέκα, κρασί σταμνία 25, λάδι λ. 3 ἀπό τά ὁποία τοῡ
ἒχει μόνο δοσμένα τοῡ ἄνωθεν ἱερέως στάρι βατσέλια δύο, λάδι λίτρα μία καί
τα πίλοιπα τοῡ τά ρεστάρει καί νάν τοῡ τά δόσῃ τό παρόν καί τόν δεύτερον
χρόνον πού ἀρχινά ἀπό τήν δεκαπέντε τοῡ νοεμβρίου τοῡ παρόντος χρόνου
νά δίδῃ ὁ αὐτός γρόπας τά μισά ἀπό τά ἄνωθεν, ἣγουν στάρι βατσέλια πέντε,
κρασί σταμιά δώδεκα ἣμισυ καί λάδι λίτρα 1 ½ καί ὂχι ἄλλο τίποτις εἰς τούς
ἐπίλοιπους δύο χρόνους παρά τούς τέσσαρους καί τήν τυμασία τόσο τοῡ
κρεββατίου, ὡσάν καί ντυμασία νάν τά κάνῃ ὁ ἄνωθεν γρόπας τοῡ αὐτοῡ τοῡ
παιδίου, καί τήν ξωμερία, ἣγουν, ἄν ἢθελε θελήσῃ νά βάλῃ ράσα, νάν τά κάνῃ ὁ
ἄνωθεν πανοσιώτατος ἀπό ἐδικά του καί τήν μποδεμή4 ἀνάμεσόν τους μέ τοῡτο

1. δεζιτερόζος=επιθυμών.
2. ἀτζετάρω=δέχομαι
3. ίν ὀμπλίγο=υπόχρεος
4. μποδεμή=υποδήματα
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νάν τοῡ δείχνῃ τήν τέχνη ὡς ἄνωθεν τῶν καλῶν διδασκάλων και ἀλικόντρο5 νά
βάνῃ ποθή καί ὑποθήκη ὑποστατικόν ὁ αὑτός καί ἀσενδέρη6 εἰς τές ἄνωθεν
κονδετζιόνες καί ἐξεκαθαρωσύνες καί τό αὐτό κρασί, στάρι καί λάδι νά τό φέρνῃ
ὁ αὐτός γρόπας εἰς τό σπίτι τοῡ αὐτοῡ διδασκάλου, - οἱ ὀποίοι ἐξεκαθαρίζουν,
ὂτι νά εἶναι πάντα στό αὐτόν καιρόν φιδελέ7 καί ὀμπεδιέντε8 καί τήν πάσα βολά
ὅπου δέν ἢθελε ἀταντέρει9 ὡς ἄνωθεν, ἐτότες νά ἒχῃ ἐξουσία ὁ ἄνωθεν ἱερέας
νάν τόν εὐβγάνῃ καί τά ἑξής. Ὑπό μαρτυρίαν τῶν κάτωθεν, ὁμοίως ὑπογράφουν
τά μέρη, ἣγουν ὁ ἄνωθεν νικολός διά ὄνομα του και διά ὄνομα τοῡ πατρός του
διά νά μήν ἢξέρη νά γράψῃ.
Φιλόθεος Ἱερομόναχος ὁ σκοῡφος βεβαιώνω τά ἄνωθεν νικόλαος ὁ
γρώπας βεβαιώνω διά λόγου μου και διά τόν πατέρα μου ὡς ἄνωθεν.
Νικόλαος ὁ παλαμηδάς μαρτυρῶ τά ἄνωθε.
Η σύμβαση
Το τεκμήριο που παρουσιάζουμε δημοσιεύτηκε από τον Λεωνίδα Χ. Ζώη
στο 6ο φύλλο της εφημερίδας Ηχώ της Ζακύνθου10, όπως είχε διασωθεί από τον
ίδιο σε χειρόγραφο αντίγραφο. Η σύμβαση, συντεταγμένη στο επτανησιακό
ιδίωμα, περιέχει άφθονους εξελληνισμένους ιταλογενείς ιδιωματισμούς,
συνήθεις σε παρόμοια τεκμήρια, εμπλουτισμένους από τις τυποποιημένες
εκφράσεις της νοταριακής γλώσσας της εποχής.
Ειδικότερα, ως σύμβαση μαθητείας νοείται η συμφωνία κατά την οποία
ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει
στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις για την άσκηση από τον τελευταίο
ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Οι συμβάσεις μαθητείας
δίνουν το έναυσμα να μάθει κάποιος μια τέχνη θητεύοντας δίπλα σε κάποιον
επιτυχημένο συνήθως επαγγελματία και να αποκτήσει την ικανή εργασιακή
εμπειρία.
Σε μια εποχή κατά την οποία η εκπαίδευση είχε κυρίως ιδιωτικό
χαρακτήρα11, οι συμβάσεις μαθητείας που διασώζονται στα νοταριακά

5. ἀλικόντρο=τουναντίον
6. ἀσενδέρω=επιδοκιμάζω
7. φιδελός=πιστός
8. ὀμπεδιέντε=υποχρεωτικός
9. ἀταντέρω=εκτελώ την υποχρέωση
10. Η Ηχώ της Ζακύνθου ήταν δεκαπενθήμερη εφημερίδα των εν Αθήναις Ζακυνθίων, την οποία εξέδιδε ο
δικηγόρος Δημήτριος Σ. Κοριατόπουλος από το 1955 έως το 1971.
11. Ειδικότερα για την εκπαίδευση αυτής της περιόδου βλ.
βλ Κ. Ζαρίδη, Πληροφορίες για τη στοιχειώδη
εκπαίδευση στην Κέρκυρα τον 16ο αιώνα, Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια 2, σ. 110επ., Π. Τζιβάρα, Σχολεία και δάσκαλοι
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έγγραφα12, μαρτυρούν τη διαδικασία και τους όρους σχολικής μόρφωσης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων.
Συνηθέστερα τέτοιες συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ του δασκάλου και
του πατέρα ή κηδεμόνα του μαθητευόμενου, εκτός εάν αυτός είναι ενήλικας,
οπότε συμβάλλεται ο ίδιος αυτοπροσώπως. Η μητέρα εμφανίζεται σπάνια,
αντικαθιστούσα τον απουσιάζοντα ή θανόντα πατέρα. Ο γονέας συμφωνεί
εγγράφως με τον δάσκαλο τις υποχρεώσεις κάθε μέρους με ιδιαίτερη
λεπτομέρεια σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας: ανάγνωση, γραφή,
αριθμητική, λογιστική (“γράμματα μερκαντίλικα”), εκκλησιαστικό λειτούργημα
ή συγκεκριμένη τέχνη, καθώς και το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας, το ύψος
και το είδος της αμοιβής, τις συνθήκες διαβίωσης του μαθητή, τη διατροφή και
ενδυμασία του, ενίοτε δε συνομολογείται και ποινική ρήτρα ή κυρώσεις, σε
περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης13. Λιγοστές πληροφορίες διασώζονται
σχετικά με το ωράριο των μαθητευόμενων, αν και από τις σπάνιες αναφορές
προκύπτει ότι αυτοί εργάζονταν 12 έως 14 ώρες14, ενώ υπάρχουν πηγές που
αναφέρουν 15- 16 ώρες συνεχούς εργασίας15.
Εκτός από τις ατομικές συμβάσεις μαθητείας, όπως αυτή που παρουσιάζουμε, ανάλογες συμφωνίες προφορικές ή γραπτές συνάπτονταν στο πλαίσιο
συντεχνιών16, όπου η εκμάθηση των μυστικών του επαγγέλματος γινόταν από

στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος), Αθήνα 2003, σ. 211επ., όπου δημοσιεύεται πλήθος συμβάσεων
μαθητείας από τα συμβολαιογραφικά κατάστιχα του Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας των ετών 1514 -1755.
12. Διδασκαλικές συμβάσεις απαντώνται σε διασωθέντα νοταριακά έγγραφα όλων των ενετο- ή
φραγκοκρατούμενων ελληνικών περιοχών, ενδεικτικά βλ. Ι. Κίσκηρα, Η σύμβασις μαθητείας εν τη
βενετοκρατουμένη Κρήτη, Αθήναι 1968, σ. 15επ., Μ. Κωνσταντουδάκη, Οι ζωγράφοι του Χάνδακος κατά
το πρώτον ήμισυ του 16ου αιώνος οι μαρτυρούμενοι έκ των νοταριακών αρχείων, Θησαυρίσματα 1973, σ.
326επ., της ιδίας, Νέα έγγραφα για ζωγράφους του Χάνδακα (16ος αι.) από τα αρχεία του δούκα και των
νοταρίων της Κρήτης, Θησαυρίσματα 1977, σ. 195επ., Θ. Δετοράκη, Διδασκαλικές και βιβλιογραφικές
συμβάσεις στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, Κρητολογία, 1980, σ. 254επ., Μ. Καζανάκη-Λάππα, ΟΙ ζωγράφοι του
Χάνδακα κατά το 17ο αιώνα. Ειδήσεις από νοταριακά έγγραφα, Θησαυρίσματα 1981, σ. 234επ., Σ. Καββάδα,
Οι κώδικες της Χίου, Α�, Χίος 1950, σ. 88επ. Κ. Μέρτζιο, Σταχυολογήματα από τα κατάστιχα του νοταρίου
Κρήτης Μιχαήλ Μαρά (1538-1578), Κρητικά Χρονικά 1961-62, τ. 2, σ. 254επ., Γ. Πεντόγαλου, Κεφαλληνιακά
έγγραφα παροχής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως επί Βενετοκρατίας, Παρνασσός 14, σ. 285επ., του ιδίου, Ήθη
και ανθρώπινες σχέσεις στην Κεφαλλονιά τον IΣ�’ αιώνα, ΕΚΕΙΕΔ 1975, σ. 69επ.
13. Αναλυτικά Φ. Καρλάφτη-Μουρατίδη, Η μαθητεία στα επαγγέλματα στην Κέρκυρα το 17ο αιώνα, Ἑῷα
καὶ Ἑσπέρια 6, σ.133επ., ιδίως για τη ποινική ρήτρα βλ. σχετικά Γ. Χατζάκη, Οι ποινικές ρήτρες στα κρητικά
συμβόλαια της Βενετοκρατίας, Ραδάμανθυς (έκδοση του ΔΣΗ), 2003, σ. 11επ.
14. Έτσι Α. Πανοπούλου, Χρόνος εργασίας και ελεύθερος χρόνος των επαγγελματιών του Χάνδακα την ύστερη
βενετική περίοδο, Βυζαντινά Σύμμεικτα 2003, σ. 115επ.
15. Βλ. κυρίως Γ. Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ος αι.), Αθήνα 1986, σ. 53επ. και Σ.
Ασδραχά, Τα θεσμικά μορφώματα: μαθητεία και συντεχνίες, σε Ελληνική Οικονομική Ιστορία, Αθήνα 2003,σ.
413επ.
16. Βλ. περισσότερα σε Γ. Παπαγεωργίου, οπ. π., passim.
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τον μάστορα σύμφωνα με τα αυστηρά καθορισμένα και παραδοσιακά πλαίσια των οικείων καταστατικών, τα οποία προέβλεπαν με λεπτομέρειες και τη
διαδικασία εξέτασης του υποψήφιου μάστορα για την ανέλιξη του στους κόλπους της συντεχνίας17. Στην περίπτωση αυτή, όταν ο μάστορας προσλάμβανε
ένα μαθητή, ήταν υποχρεωμένος να το δηλώσει στη συντεχνία του, διότι παρόλο που ο μαθητευόμενος κηδεμονευόταν από τον εκπαιδευτή του, στην ουσία
βρισκόταν κάτω από την αυθεντία της συντεχνιακής οργάνωσης. Σημειωτέον
ότι, το 1840 επί Αγγλοκρατίας, η Γερουσία υποχρέωσε τους αρχιτεχνίτες και
τους εμπόρους να καταγράφουν τους μαθητευόμενους στους αντίστοιχους συντεχνιακούς κώδικες18 για την πληρέστερη εξασφάλιση των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Το πλήθος των συμβάσεων μαθητείας που συναντώνται στα νοταριακά
κατάστιχα μαρτυρεί ότι η εκμάθηση της καλλιτεχνίας (ιδίως ζωγραφικής, αγιογραφίας, ξυλογλυπτικής, αργυρογλυπτικής) στην Επτάνησο μετά τον 16ο αιώνα
είχε λάβει οργανωμένη μορφή. Και στην περίπτωση αυτή, οι γονείς δεν επιθυμούσαν απλώς τα παιδιά τους να λάβουν τον “πρωτοβάθμιο αλφαβητισμό”19
της εποχής, αλλά να υπηρετήσουν επαγγελματικά μια ιδιαίτερη τέχνη.
Τι ωθούσε όμως ένα γονέα τον 17ο αιώνα να προσφέρει το παιδί του
στην υπηρεσία μιας τέχνης, χωρίς ελπίδα πλήρους οικονομικής ή κοινωνικής
αποκατάστασης20. Πέρα από το τυχόν ταλέντο του Νικολού, τί ώθησε τον
Αναστάση Γρόπα από την κλειστή αγροτική κοινωνία του Κάτω Γερακαρίου να
παραδώσει τον δεκατετράχρονο γιό του στον Σκούφο�� Μήπως στα Επτάνησα
τον 17ο αιώνα έχει πλέον μορφοποιηθεί η αντίληψη της γενικότερης παιδείας,
μήπως η καλλιέργεια και η καλαισθησία είχαν διαπεράσει την κοινωνική

17. Της διαδικασίας εξέτασης εξαιρούντο οι γιοί των μαστόρων, οι οποίοι είχαν πάντα το προβάδισμα
στην προαγωγή. Στη Ζάκυνθο μαρτυρείται ότι ο μάστορας κληροδοτούσε στα παιδιά του το προνόμιο της
απόκτησης του μαστορικού τίτλου χωρίς καμιά θεωρητική ή πρακτική δοκιμασία. Ειδικότερα, όπως αναφέρει
ο Λ.Χ. Ζώης, Αι εν Ζακύνθω συντεχνίαι, Ζάκυνθος 1893, σ. 24., «Έν τη διατάξει των συνεταιρισμών τούτων
ύπηρχεν είδος τι αριστοκρατίας το των Άρχιτεχνητών (Capi mistri) των όποιων τα τέκνα έχαιρον ειδικών
προνομίων, ως λ.χ. να μη προγυμνάζωνται ταύτα ως οι μαθηταί, παίδες (garzoni), να μη υφίστανται τους
κόπους των εργατών, κλπ.».
18. Βλ. Λ.Χ. Ζώη, Συντεχνίαι, οπ. π., σ. 30 και 35.
19. Κατά τον επιτυχή προσδιορισμό του Φ. Ηλιού, Σημειώσεις για τα «τραβήγματα» των ελληνικών βιβλίων
τον 16ο αιώνα, Ελληνικά 1975, σ. 106επ. και ιδίως 141.
20. Οι κώδικες και τα κατάστιχα εσόδων-εξόδων των μονών και των ναών μαρτυρούν ότι στις εργασιακές
συμφωνίες του 17ου και 18ου αιώνα οι αμοιβές των καλλιτεχνών προσδιορίζονται συχνότερα σε είδος
(σιτάρι, λάδι, κρασί, κρέας, τυρί, ύφασμα, κ.ά.) και μόλις τον 19ο αιώνα, όταν η οικονομία στην Επτάνησο
έχει εκχρηματιστεί, η εργασία πληρώνεται πλέον με ρευστό χρήμα, βλ. και Γ. Μοσχόπουλο, Στον χώρο των
επτανησίων καλλιτεχνών: εργασιακές σχέσεις και αμοιβές (17ος-19ος αι.). Διαπιστώσεις και συμπεράσματα,
Δωδώνη, 1997, σ. 123επ. και ιδίως σ. 132.
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διαστρωμάτωση της εποχής και οι τέχνες είχαν αναδειχθεί σ’ ένα ιδιαίτερο
τρόπο προσανατολισμού της μόρφωσης και του βιοπορισμού��
Ο χωρόχρονος
Στη μαζική διασπορά του κρητικού πληθυσμού που ακολουθεί μετά
την τραγική κατάληξη του Ε� Ενετοτουρκικού πολέμου συγκαταλέγεται και η
οικογένεια Σκούφου, η οποία κατέφυγε στην Ζάκυνθο. Εξ αυτών, ο Φιλόθεος
(ή Θεόφιλος) Σκούφος, ηγούμενος της Μονή Χρυσοπηγής στον Κάντανο Χανίων
και ονομαστός ζωγράφος φορητών εικόνων, μετά από σύντομη παραμονή
στην Κέρκυρα και την Βενετία21, καταλήγει στην Ζάκυνθο, όπου η Γερουσία με
Ψήφισμα της 30ης Μαΐου 1665 του παραχωρεί22 με i�s pa�rona�ο23 τη Μονή της
Παναγίας της Λαουρένταινας24 στο Κάστρο της Ζακύνθου, ως ανταμοιβή για τις
υπηρεσίες του προς τη Γαληνοτάτη. Φτάνοντας ο Σκούφος στο νησί, βρίσκει
το Μοναστήρι ερειπωμένο και σε πλήρη εγκατάλειψη και με αίτηση25 προς
τις Ενετικές Αρχές ζητά να ληφθούν μέτρα, ώστε να επανακτήσει ο Ναός το

21. Εκεί εργάστηκε ως δάσκαλος του σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας για δύο χρόνια και στη συνέχεια,
από το 1655 έως το 1659, έγινε εφημέριος στον ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, έτσι Μ. Μανούσακας,
Η κρητική οικογένεια των Σκούφων, Επετηρίς Εταιρίας Κρητικών Σπουδών, 1939, σ. 274επ., ιδίως σ. 327επ.
22. Βλ. αναλυτικά Κ. Μέρτζιο, Νέαι ειδήσεις περί Κρητών εκ των αρχείων της Βενετίας. Γ. Φιλόθεος Σκούφος.
Δ. Γεράσιμος Βλάχος, Κρητικά Χρονικά, 1948, σ. 274επ., ιδίως σ. 275επ.
23. Ο θεσμός του ενετικής προελεύσεως πατρωνικού δικαιώματος (i�s pa�rona�ο) εισήχθη στην Επτάνησο με
το Διάταγμα του Προνοητή Α. Σαγρέδου της 26ης Ιουλίου 1754 και αποτελούσε ένα πλέγμα ηθικών προνομίων
και οικονομικών βαρών, που αναγνώριζε η εκκλησιαστική αρχή σε όσους ίδρυαν, ανήγειραν, επισκεύαζαν και
γενικότερα συντηρούσαν οικονομικώς ένα ιερό καθίδρυμα, χωρίς όμως οι πάτρωνες να αποκτούν δικαίωμα
κυριότητος επ’ αυτού, η κυριότητα του οποίου παρέμενε στο Ενετικό Δημόσιο. Το πατρωνικό δικαίωμα, όταν
προσφερόταν ως ανταμοιβή για υπηρεσίες προς την Γαληνοτάτη ήταν δημοσίου δικαίου και στην περίπτωση
αυτή κληρονομητό. Συχνά συνοδευόταν από το ευεργέτημα είσπραξης των προσόδων των πατρωνικών
εκκλησιαστικών κτημάτων, το καλούμενο και «εκκλησιαστικό τιμάριο». Στη νεώτερη Ελλάδα, με το άρθρο
74 του α.ν. 2200/1940 αναγνώριζονται στην Επτάνησο, πλην των ιδιόκτητων ναών, οι «συναδελφικοί» και οι
«κτητορικοί» ναοί· αντιστοίχως δε το δικαίωμα του «κτήτορος» και του «συναδέλφου» δεν ήταν δικαίωμα
κυριότητας, αλλά ηθικό δικαίωμα επί του αντίστοιχου είδους ναού, βλ. περισσότερα σε Σ. Τρωϊάνο / Γ. Πουλή,
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Αθήνα 2002, σ. 420–421 και από τη νομολογία ΑΠ 195/1980, ΝοΒ 28, σ.1479.
24. Ο Ναός της Παναγίας της Λαουρένταινας στο Φρούριο της Ζακύνθου ήταν ονομαστός για την πολυτέλεια
και τον πλούτο του, καταγραφή δε της κτηματικής του περιουσίας απαντάται στον Κώδικα της Μητροπόλεως
από το έτος 1478. Μετά δε την κατάληψη της Ζακύνθου από τους Ενετούς, ο Ναός παραχωρείται πλέον ως i�s
pa�rona�ο σε ονομαστούς ιερωμένους. Η ομώνυμη εικόνα της Θεοτόκου που υπήρχε στο Ναό, προερχόταν
από την Κωνσταντινούπολη και έφτασε στο νησί μετά την Άλωση. Επί Αγγλοκρατίας, λόγω της κατάρρευσης
του ναού, η εικόνα μεταφέρθηκε αρχικά στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, έπειτα στην Αγία Τριάδα, μετά
στην Υπαπαντή, για να καταλήξει στο Ναό του Αγίου Νικολάου της Γαϊδουροταβέρνας, όπου βρίσκεται έως
σήμερα. Κατ’ έθιμο δε, κάθε Δευτέρα του Πάσχα η εικόνα μεταφέρεται ξημερώματα στην σκόπελο Βόδι (και
πλέον μετά την εξαφάνισή της στην έναντι αυτής ακτή στο Ακρωτήρι) και το απόγευμα με τη “λιτανεία του
Κονίσματος” επιστρέφει στο ναό, έτσι Λ.Χ. Ζώης, Λεξικόν, οπ. π., λήμμα «Λαουρένταινα», σ. 344.
25. Έτσι Γ. Πλουμίδης, Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας (1667 – 1714), τ. 2,
Ιωάννινα 1985, σ. 3 αρ. 13.
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εκκλησιαστικό του τιμάριο. Στη συνέχεια, με τις προσόδους από την περιουσία
του Ναού επιτυγχάνει ο Σκούφος να τον ανοικοδομήσει και για τον σκοπό
αυτό αναθέτει στον ονομαστό συντοπίτη του ξυλογλύπτη Άντζολο Μοσκέτη26
τον καλλωπισμό του· έτσι το τέμπλο και το εικονοστάσι του Αγίου Βήματος
κατασκευάζεται όπως αυτό της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου στο Κάστρο
και το Δωδεκάορτο, όπως αυτό του Αγίου Βασιλείου27. Διαισθανόμενος το
τέλος της ζωής του, συντάσσει την από 18 Φεβρουαρίου 1685 διαθήκη28 του
με την οποία εγκαθιστά γενικούς κληρονόμους του τους γιους του αδελφού
του Κωνσταντίνου, στον ένα εκ των οποίων, τον Παρθένιο29 -μετά από άδεια
της Βενετίας- παραδίδει τη Μονή, ενώ ο ίδιος αποσύρεται στη Μονή του Αγίου
Αθανασίου στους Κήπους, όπου και πεθαίνει το 168530.
Στην τέχνη της ζωγραφικής ο Φιλόθεος Σκούφος φημίζεται εκ των
σπουδαιότερων αγιογράφων του ΙΖ’ αιώνα. Στη ζωγραφική του διακόνησε
με συνέπεια την ορθόδοξη λατρεία χρησιμοποιώντας ως πρότυπα έργα
παλαιοτέρων σπουδαίων ζωγράφων, όπως του Μιχαήλ Δαμασκηνού, με
έμφαση στις λεπτογραφικές συνθέσεις, ιδίως στα θωράκια31. Παράλληλα, κατά
την παραμονή του στην Ζάκυνθο διδάσκει ζωγραφική, όπως προκύπτει από
τη σύμβαση που παρουσιάζουμε, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση
να διδάξει στον δεκατετράχρονο32 Νικολέτο Γρόπα33 την τέχνη της αγιογραφίας
και συγχρόνως να τον κάμει και ιερέα. Ο νεαρός θα παραμείνει οικότροφος
δίπλα στον δάσκαλο τέσσερα έτη και έναντι αμοιβής ο πατέρας του Νικολέτου

26. Ο Γ. Μοσχόπουλος, Οι Κρήτες ξυλογλύπτες Ιωάννης και Άντζολος Μοσκέτης στην Κεφαλονιά (ΙΖ� αι.), Ο
Ερανιστής, 1976, σ.241επ., αναφέρει συμβόλαιο του Ιουνίου 1671 μεταξύ Σκούφου και Μοσκέτη για την
ανάθεση της διακόσμησης του ναού.
27. Βλ. Ντ. Κονόμο, Κρητικοί στη Ζάκυνθο, Αθήνα 1970, σ. 67επ.
28. Έτσι Μ. Μανούσακα, Η διαθήκη του Φιλοθέου Σκούφου, Επετηρίς Εταιρίας Κρητικών Σπουδών, 1940, σ.
297 επ. και ιδίως σ. 301.
29. Ο Παρθένιος Σκούφος διατήρησε το πατρωνικό δικαίωμα επί της Μονής έως το 1704, οπότε αυτή
παραχωρήθηκε από το βενετικό δημόσιο στον ιερομόναχο Βενιαμίν Κοττουβάλη, βλ. Λ.Χ.Ζώη, Λεξικόν, οπ.
π., σ. 344.
30. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Κ. Μέρτζιου, οπ. π., σ. 275–276, ο οποίος μεταφέρει από το ληξιαρχικό
βιβλίο της Μονής την εξής εγγραφή: «1685 μαρτίου 9. Ενεταφιάσθη ο πανοσιώτατος προηγούμενος ο
Σκούφος», φαίνεται ότι αυτός τάφηκε στη Μονή της Παναγίας της Λαουρένταινας.
31. Έτσι Ά. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την άλωσιν, Αθήναι 1957,
σ. 205επ.
32. Ας σημειωθεί ότι οι κανονισμοί των συντεχνιών στη Ζάκυνθο απαγόρευαν να προσληφθεί μαθητευόμενος
μικρότερος των οχτώ ετών και σε ορισμένα επίπονα επαγγέλματα μικρότερος των 12 ετών, έτσι Λ.Χ. Ζώης,
Συντεχνίαι, σ. 23-24.
33. Η οικογένεια Γρόπα απαντάται στην Ζάκυνθο από το 1515 στην περιοχή Τραγακίου – Γερακαρίου·
γνωστότερος είναι ο Ευστάθιος Γρόπας αρχηγός του επτανησιακού τάγματος που συμμετείχε στο Ηπειρωτικό
κίνημα το 1854, έτσι Λ.Χ. Ζώης, Λεξικόν, οπ. π., ομώνυμο λήμμα, σ. 142.
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υποχρεούται να προσφέρει στον δάσκαλο 10 βατσέλια στάρι, 25 σταμνιά κρασί
και 3 λίτρα λάδι, ενώ ο πατέρας Γρόπας αναλαμβάνει τον ρουχισμό και τα
κλινοσκεπάσματα του νεαρού, εκτός από τα άμφια, τα οποία θα προσφέρει ο
Σκούφος, εάν τελικά ο νεαρός ακολουθήσει την ιεροσύνη.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας’’. Εικών φορητή, έργον Φιλοθέου Σκούφου 1665
Η εκμάθηση της τέχνης ως τρόπος επιβίωσης των ζωγράφων και των
άλλων καλλιτεχνών ήταν συνήθης, όπως μαρτυρούν αντίστοιχα τεκμήρια της
εποχής. Έτσι, ο εξαίρετος αγιογράφος Ηλίας (Λέο) Μόσχος ή Μόσκος34, ο οποίος
μετά την πτώση του Ρεθύμνου καταφεύγει επίσης στην Ζάκυνθο, μαρτυρείται
να διδάσκει την αγιογραφία έναντι αμοιβής σε δύο σωζόμενες συμβάσεις
μαθητείας: στην πρώτη της 19ης Οκτωβρίου 1649 με τον Συμεών Μαρούδα και
στην δεύτερη στα 1653 με κάποιον Αρβανιτάκη. Δίπλα στον Μόσχο μαθήτευσε
επίσης ο θεμελιωτής της Επτανησιακής σχολής Παναγιώτης Δοξαράς, ενώ
πιθανή φαίνεται και η μαθητεία του Ιερώνυμου Πλακωτού35 .
Από διασωθέντα τεκμήρια προκύπτει επίσης ότι στο νησί την τέχνη της
αγιογραφίας ασκούσε ο κρητικός Παρθένιος Μελισσηνός36, ο οποίος στις 25
Ιουνίου 1665 αναλαμβάνει να διδάξει στον Αντώνιο, γιο του Δημήτρη Μαυρίκη,
γράμματα και την τέχνη της αγιογραφίας37 και ο επίσης κρητικός Μακάριος
Καλογεράς38, ο οποίος στα 1664 υπόσχεται να μάθει στο συμπατριώτη του
34. Βλ. Λ.Χ. Ζώη, Λεξικόν, οπ. π. λήμμα «Μόσχων ή Μόσκων», σ. 434-435.
35. Δ. Σισιλιάνος, Έλληνες αγιογράφοι μετά την Άλωσιν, Αθήναι 1935, σ. 148, Λ.Χ. Ζώης, Η γραφική εν
Επτανήσω, Παντογνώστης 1923, σ. 214.
36. Βλ. Λ.Χ. Ζώη, Λεξικόν, οπ. π. λήμμα «Μελισσηνών», σ. 413
37. Δ. Σισιλιάνος, οπ. π., σ. 140.
38. Λ.Χ. Ζώη, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. Α’ Ιστορικόν – Βιογραφικόν, Αθήνα 1963,
λήμμα «Καλογερά οικ.», σ. 256.
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Αντώνιο Παπαδόπουλο την τέχνη της ζωγραφικής σε διάστημα δυο ετών και
μάλιστα «…να τον βγάλη δάσκαλον περφέτον της αυτής προφεσίας…».
Την ίδια εποχή ένας άλλος κρητικός πρόσφυγας, ο αγιογράφος Μιχαήλ
Αγαπητός, εφημέριος πλέον του ναού των Αγίων Πάντων, συμφώνησε στις
27 Οκτωβρίου του 1680 να διδάξει έναντι αμοιβής τον υιό του Κωνσταντίνου
Δραγώνα «…τα ιερά γράμματα…και περιπλέον να τον μάθη την τέχνην της
ζωγραφικής τέλειο να κάνει εικόνες μοναχός»39.
Το πλήθος των καλλιτεχνών μείζονας ή ελάσσονας αισθητικής αξίας, που
οι αρχειακές πηγές μαρτυρούν να εργάζονται στη Ζάκυνθο και εν γένει στον
Ιόνιο χώρο από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα αποδεικνύει ότι οι ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες40 που αναπτύχθηκαν εκείνη την περίοδο στην Επτάνησο, ευνόησαν την άνθηση των τεχνών. Ιδιαίτερα, η συσσώρευση τόσο ικανών κρητικών ζωγράφων στο συγγενές περιβάλλον της ανοικτής προς τη Δύση
Ζακύνθου, όπως ο Φιλόθεος Σκούφος, ο Ηλίας Μόσχος, αλλά και ο Εμμανουήλ
Τζάνες, ο Θεόδωρος Πουλάκης, ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, οι οποίοι συνέχισαν την
τέχνη τους στο νησί αγιογραφώντας επώνυμα τους ναούς και τα μοναστήρια,
παράγοντας αθρόα φορητές εικόνες, ενώ συγχρόνως δίδασκαν σε άξιους μαθητές, είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της κρητικής μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας κατά τα πρότυπα της δυτικότροπης εικονογραφίας και αισθητικής41, έφερε
τη ρήξη των ήδη ελαστικών δεσμών με την αυστηρότητα της βυζαντινής παράδοσης42, για να καταλήξει στην εκκοσμικευμένη Επτανησιακή Ζωγραφική, με
εκλεκτότερους εκπροσώπους τους Παναγιώτη και Νικόλαο Δοξαρά43, Ιερώνυμο
Πλακωτό, Γιαννάκη Κοράη, Νικόλαο Κουτούζη και Νικόλαο Καντούνη44._

39. Λ.Χ. Ζώης, Αγαπητός Μιχαήλ ιεροκήρυξ εκ Κρήτης, Ραδάμανθυς, 1928, σ. 5επ.
40. Εκτός της κρητικής διασποράς, στη δυναμική της πολιτιστικής ανάπτυξης συνέβαλε η κερδοφορία από το
υψηλό επίπεδο του διαμετακομιστικού εμπορίου και συνεπεία αυτής η άνοδος της αστικής τάξης, καθώς και
η ευελιξία της πολιτικής της Βενετίας, λόγω του τουρκικού κινδύνου. Καθοριστικής σημασίας υπήρξε επίσης
και η σεισμικότητα της περιοχής, αφού μετά τους συχνά καταστρεπτικούς σεισμούς ακολουθούσε οργασμός
ανοικοδόμησης ναών και μονών, βλ. Κ. Σιμόπουλο, ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 1, Αθήνα 1972, σ. 421επ.
και Γ. Μοσχόπουλος, οπ. π., σ. 128-129.
41. Μεταξύ πολλών βλ. Μ. Χατζηδάκη, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την άλωση (1450 -1830), τ. Α�, Αθήνα, 1987, σ.
99επ., Ν. Μοσχονά, Κρήτες πρόσφυγες στα Ιόνια, σε Η Καθημερινή-Επτά Ημέρες, αφιέρωμα: Μεταβυζαντινή
ζωγραφική στα Νησιά του Ιονίου, 22 Δεκ. 1996.
42. Τουλάχιστον όπως αυτή εκπροσωπείται από τον Διονύσιο τον εκ Φουρνά, στην Ερμηνεία της ζωγραφικής
τέχνης, εκδ. Αθανασίου Παπαδόπουλου-Κεραμέως, Πετρούπολις 1909.
43. Ιδίως ο Παναγιώτης Δοξαράς επηρεασμένος από το θεωρητικό έργο του Leonar��o ��a �inci, Τέχνη
ζωγραφίας αφομοίωσε στο μνημειακό του έργο όλες τις καινοφανείς αρχές των Ιταλών, βλ. αναλυτικά Ν.
Μισιρλή, Ελληνική Ζωγραφική 18ος-19ος αιώνας, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα 1993, σ. 200.
44. Βλ. ενδεικτικά δείγματα της πλούσιας εικαστικής παραγωγής στη σχολιασμένη έκδοση της Ι.Μ. Ζακύνθου
και Στροφάδων Μ. Αχείμαστου-Ποταμιάνου, Εικόνες της Ζακύνθου, Αθήνα 1997, σ. 33επ.
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Ο Πέτρος Βράϊλας-Αρμένης ως υπόδειγμα
πολιτικού στοχαστή του 19ου αιώνα
Στα ζητήματα της ελληνικής ιστορίας και προσωπογραφίας,1 ο Πέτρος
Βράιλας – Αρμένης, αντιμετωπίστηκε κατά περίπτωσιν και μέσα από τα στερεότυπα της εθνικής ιστοριογραφίας: φιλόσοφος, πανεπιστημιακός δάσκαλος,
δημοσιογράφος, πολιτικός, διπλωμάτης. Αν εξαιρέσει κανείς την πολύτομη
έκδοση των φιλοσοφικών του έργων στο Corp�s Philosophor�m Graecorm
�ecentior�m (1969- 1998), η υπόλοιπη παραγωγή του συνεχίζει να είναι αδημο-

1. Βιβλιογραφία κατ�επιλογήν: Αρβανιτάκης Δ.,(επιμ), Ανδρέας Μουστοξύδης- Αιμίλιος Τυπάλδος. Αλληλογραφία 1822-1860, Μουσείο Μπενάκη- Κότινος, Αθήνα 2005 σ. 59,60. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη Αθανασία, «Η
συμβολή του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη στην πνευματική ζωή της Κέρκυρας», στο Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράιλα
–Αρμένη, Κερκυραϊκά Χρονικά, Περ. β, τ. Β (2005), σ. 169-180. I��em,, «Όψεις της εθνικής ταυτότητας στον
νεοελληνικό στοχασμό του 19ου αι» στο Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη (επιμ) Πρακτικά Συμποσίου, Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και «εθνικός χαρακτήρας» στον 19ο αιώνα,
Αθήνα 2016, τ. Α, σ. 235-252. Ζερβός Ιακωβάτος Η., «Η επί της αγγλικής προστασίας Επτανήσιος Πολιτεία και
τα κόμματα». Επιμέλεια προλεγόμενα Χ. Σ. Θεοδωράτου, Πρακτικά Γ’ Πανιονίου Συνεδρίου (1965), Αθήνα
1969. I��em,, Η δεκακαλπία και ο ήρως αυτής, Κεφαλλονιά 1872. Ζώρας Γ. Θ., «Ο Θωμαζαίος και η οθωνική
πολιτική κατά τον παρελθόντα αιώνα», Παρνασσός περ β, τ. 10 (1968) σ.614. Καλλιγά Ελένη, “Το Σύνταγμα
του Mai�lan�� για τα Επτάνησα (1817). Ιόνιες καταβολές και βρετανικοί στόχοι” Ίστωρ 3 (1991), σ. 93-120. Καραπιδάκης Ν., «Aπo
Aπo
πo
o τον κοινοτισμό στην πολιτική: Κοινωνιολογία των διανοουμένων και των ανθρώπων της
πολιτικής δράσης στον επτανησιακό χώρο (τέλη του 18ου αιώνα – αρχές του 19ου)» στο Επτάνησος Πολιτεία
(1800-1807) Τα μείζονα ιστορικά ζητήματα, Κέρκυρα 2001 σ. 33-41.Κοντονή Άννα, Φιλελεύθεροι στοχασμοί
και δεξίωσή τους στον επτανησιακό χώρο. Ιδεολογία και πολιτική των μεταρρυθμιστών 1848-1864. Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1989. I��em,“Οι
,“Οι εκλογικές μεταρρυθμίσεις του 1849 και οι συνέπειές τους στο πολιτικό
σύστημα της Επτανήσου”, στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας Κ.Μ.Ι. Το Ιόνιον Κράτος 1815-1864,
(Κέρκυρα, 1988), Αθήνα 1997, σ.177-194. Νικοκάβουρα Αγάθη, “Η εφημερίδα Πατρίς στην Κέρκυρα” στο
Πρακτικά Δ Πανιονίου Συνεδρίου, Κερκυραϊκά Χρονικά 26 (1982) σ.57-78. Μπαλόγλου Χρ. Π., «Ο Πέτρος
Βράιλας –Αρμένης ως οικονομολόγος» στο Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράιλα –Αρμένη Κερκυραϊκά Χρονικά, Περ.
β, τ. Β (2005) σ.155-168. Παξιμαδοπούλου –Σταυρινού Μιράντα, «Εσωκοματικές διαφοροποιήσεις των Μεταρρυθμιστών στην Επτάνησο και μια ανέκδοτη επιστολή του Ναπολέοντα Ζαμπέλη (1852)» στο Πρακτικά
Β Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Αθήνα 1991, σ. 320-334. Τσίτσας Αθ., «Λίβελλοι των κερκυραίων
αστών κατά την τελευταία φάση της διαμάχης τους με τους ευγενείς (1786-1792)», Δελτίον Αναγνωστικής
Εταιρίας Κερκύρας, 16(1979) σ. 99-150. Χυτήρης Γερ, «Δομή και λειτουργία της Εφτανησιώτικης κοινωνίας
(από τον 16ο ως τον 19ο αιώνα)» Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, 12 (1975) σ. 133-158. I��em,, «Πολιτική έκφραση της κοινωνικής διαφοροποιήσεως στα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα», Κερκυραϊκά Χρονικά 20
(1976) σ. 91-109. I��em,, Η πολιτική των ενδόσεων. Μια φάση της ιστορίας του Ιονικού κράτους, Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών 7, Κέρκυρα 1982. Έρικ Χομπσμπάουμ, Η Εποχή των Επαναστάσεων 17891848, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) Αθήνα, 2005. Χριστόπουλος Π. Φ., «Ο Ελληνισμός είναι
το καύχημα της Ανθρωπότητος, το ωράϊσμα της ανθρωπίνης ιστορίας», στο Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράιλα
–Αρμένη, Κερκυραϊκά Χρονικά, Περ. β, τ. Β (2005), σ. 103-151.
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σίευτη. Καθώς μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε ως υπήκοος
του βρετανικού προτεκτοράτου «Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων» (Uni�e��
S�a�es o� �he Ionian Islan��s και Ιόνιον Κράτος, 1815- 1864), κι αυτή η περίοδος
δεν αποτελεί ακόμα διδασκόμενο αντικείμενο της εθνικής ιστορίας, αλλά περιορίζεται στα πλαίσια της τοπικής ιστοριογραφίας2, συνεχίζει να παραμένει και
συγκεχυμένα γνωστός εκτός του γενέθλιου τόπου.
Κι όμως ο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης (Κέρκυρα 1812-Λονδίνο 1884)
υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία του ελληνισμού του 19ου αιώνα, από
εκείνες που ασφυκτιούν στα στενά πλαίσια της τοπικής ιστοριογραφίας.
Μάλιστα είναι δυνατό ως σαφές παράδειγμα Ιονίου επισήμου, να υποδειχθεί
ως προσωπικότητα που διαδραμάτισε ρόλο στην πορεία του ιονικού
κοινοβουλευτισμού και επηρέασε την αντίστοιχη του εν γένει ελληνικού.
Ειδικότερα, καθώς στους αγώνες, τις επιδιώξεις, την πολιτική, επαγγελματική,
επιστημονική και κοινωνική σταδιοδρομία του, ως Ιόνιος επίσημος, διακρίνεται
η τελική επικράτηση της ιονικής αστικής τάξης, μετά την διαπάλη της με τους
ευγενείς, που κράτησε πέντε αιώνες (1387-1797), μπορεί να υποδειχθεί και
ως παράδειγμα Ιονίου επισήμου προερχομένου από τους αστούς. Βεβαίως
πρόκειται για μια πορεία που δεν ταιριάζει απολύτως στο κεντρικό ελληνικό
πρότυπο αλλά που, παρόλα αυτά, τελικά το επηρέασε. Επίσης από την πορεία
του ως Έλληνα επίσημου, πολλά μπορεί κανείς να συμπεράνει για το πως
συγκροτήθηκε η ηγετική τάξη του «νέου βασιλείου» και πως συντελέστηκε ο
εμπλουτισμός της με προηγμένους αστούς «εκ δυσμών». Τέλος υπό εξέτασιν
παραμένει και η στάση της κοινωνικής ομάδας, που εκπροσώπησε, απέναντι
στον ιονικό και στον εθνικό αλυτρωτισμό.
Για να γίνει κατανοητή η πολιτικοκοινωνική εξέλιξη του Π. Βράιλα-Αρμένη,
απαιτείται ένας ευρύς πρόλογος: Πρώτη η κερκυραϊκή κοινωνία, από την υπόλοιπη επτανησιακή, οργανώθηκε πολιτικά από την βενετική διοίκηση, κατά το
πρότυπο της μητρόπολης. Καταργήθηκε η συνέλευση «…διακεκριμένων πολιτών αλλ’ άνευ διακρίσεων τάξεων, προνομίων ή κληρονομικού δικαιώματος…»,
που είχε επιβάλει η φράγκικη διοίκηση, που με τη σειρά της είχε αντικαταστήσει την βυζαντινή και συγκροτήθηκε «Μεγάλο Συμβούλιο» (Consiglio Maggiore)
2. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
Ελληνισμού, Η διδασκαλία της ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, Διήμερο
συζητήσεων, Αθήνα 9 και 10 Μαΐου 1986, Αθήνα, εκδόσεις Γρηγόρη, 1988.Βώρος, Φ. «Η Τοπική Ιστορία ως
αντικείμενο σχολικής παιδείας», Κυμοθόη 19 (2009), Αφιέρωμα στον Σπύρο Δ. Λουκάτο, σ. 191-208. Hos�ins
W.. G.,
., Fiel���or� in Local His�or��,, Λονδίνο,1982. Λεοντσίνης Γ. Ν., Διδακτική της Ιστορίας. Γενική – Τοπική
ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αθήνα 1996. Μοσχονάς Ν.Γ., «Υπερτοπική διάσταση της τοπικής
ιστορίας» στο Μεταξάς Α.-Ι. Δ., Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και σύγχρονη διερεύνηση της πολιτικής πράξης.
τ. I�.. Πολιτική μεθοδολογία. Οριοθετήσεις και απεγλωβισμοί, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (Αθήνα 2016), σ.155-174.
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στα μέλη του οποίου (citta��ini) απενεμήθησαν καθήκοντα και δικαιώματα,
όπως της κληρονομικής συμμετοχής. Στους υπόλοιπους δεν επετράπη κανένα
πολιτικό δικαίωμα και υπήρξε διάκρισή τους σε δυο ομάδες: Στους ικανούς
να συντηρηθούν από τα εισοδήματά τους «ci�ili» που είχαν τις προϋποθέσεις
(le �re gra��i ��i ci�il�a) να αναβαθμιστούν σε μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου
αν ποτέ κάποια οικογένεια εξέλιπε και στους χειρώνακτες, οι οποίοι ανάλογα
με τον τόπο κατοικίας τους, ονομάζονταν «plebe» (στους αστικούς χώρους) ή
«�illani» (στην ύπαιθρο).
Η αντιμετώπιση των «ci�ili» από τους προνομιούχους «citta��ini» (που αργότερα αυτοπροσδιορίστηκαν nobili) ως «άτομα με προσωπική μόνο και όχι
κληρονομική αξία» (di sola personale e non anche originaria civilta),3 προκάλεσε τις ενστάσεις των πρώτων. Αυτές με τον δυναμισμό τους χαρακτήρισαν την
ύστερη περίοδο της βενετικής διοίκησης (είναι γνωστοί οι πεζοί και έμμετροι
λίβελοι που εξαπέλυσαν εναντίον των αρχών).4
Κατά την επόμενη διοίκηση των Γάλλων δημοκρατικών (1797-1799), που
απογύμνωσε τους citta��ini από κάθε πολιτικό δικαίωμα και καθήκον, οι ci�ili,
που διέθεταν αριθμό, παιδεία και οικονομικά μέσα, επωφελήθηκαν από τον
κοινωνικό ανακαινισμό.5 Συμπαρατάχθηκαν με τις επαναστατικές αρχές και
επιζήτησαν την πολιτικοκοινωνική διαπαιδαγώγηση των μαζών, διατυπώνοντας μάλιστα τις πρώτες ιδέες για την εθνική αποκατάσταση, μέσα από τις ιακωβινικές λέσχες (στην Κέρκυρα με την Πατριωτική Εταιρεία και την Συνταγματική Λέσχη), που εξελίχθηκαν σε χώρους αντιπολίτευσης και κριτικής των
καταχρήσεων εις βάρος των επαναστατικών αρχών.6
Κατά την ακόλουθη περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807), του
πρώτου κράτους Ελλήνων, η αναφανείσα αντιδικία των ci�ili με τους nobili,
οδήγησε στα μεν νότια νησιά του Ιονίου σε ταραχές και αποσχιστικά κινήματα,
3. Γενικά Αρχεία του Κράτους /Αρχεία Νομού Κέρκυρας / Βενετοκρατία / τ.92/ � 5/φ. 18rr . Καραπιδάκης Ν.
Από τον κοινοτισμό όπ. pass.
ass. Τσίτσας A.,
., Λίβελλοι όπ., σ.108.
4. Τσίτσας A.,
., Λίβελλοι όπ., pass..
5. Μοσχονάς Ν.Γ., «Οτι τό βιβλίον έτζι καλούμενον χρυσσούν θέλει κατακαυθεί. H επίσημη απόφαση για
την καύση της Χρυσής Βίβλου και των τίτλων ευγένειας στην Κεφαλονιά», Κεφαλληνιακά Χρονικά 14 (2013),
σσ. 83-94. I��em,
��em,, Στην επικαιρότητα του Παρελθόντος, δοκίμια ιστορικής διαχρονικότητας, Εκδόσεις Αρχείο,
Αθήνα 2015.
6. Κουρκουμέλης Ν.Κ., «Η ωρίμανση των πολιτικών ιδεών στο Ιόνιο - Από τις λέσχες Iακωβίνων
ακωβίνων στην εθνική
αυτογνωσία. Μια τοπική μετάφραση, Θεωρία και προσδοκία», στο Μεταξάς Α.-Ι. Δ., Πολιτική Επιστήμη.
Διακλαδική και σύγχρονη διερεύνηση της πολιτικής πράξης. τ.V. Πολιτικοί θεσμοί, δομές και λειτουργίες,
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (Αθήνα 2016), σ. 537-556. I��em,, «Η ωρίμανση των πολιτικών ιδεών στο Ιόνιο - Από τις
λέσχες Iακωβίνων
ακωβίνων στην εθνική αυτογνωσία. Η περίπτωση της Κέρκυρας» στο Συνέδριο Ρήγας Φεραίος,
Ιωάννης Καποδίστριας, Φρανσίσκο ντε Μιράντα- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον
Διαφωτισμό και την Γνώση .���.aca��em��.e���.gr
���.aca��em��.e���.gr
.aca��em��.e���.gr
aca��em��.e���.gr
.e���.gr
e���.gr
.gr
gr
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στην δε Κέρκυρα στην συγκρότηση ξεχωριστής συνελεύσεως πολιτών: την
«Έντιμη Αντιπροσωπεία» (Onoran��a �ep��azione), η οποία προέβαλε τις
αρχές και τις πολιτικές επιδιώξεις της με την διακήρυξη: «΄Εκθεση συστατική
γιναμένη από την δεπουτατζιόν της χώρας, μπόργκου και ξεχώρου της νήσου
των Κορυφών».
Η συνθήκη του 1800, το Σύνταγμα του 18037 και η προσπάθεια συνταγματικής αναθεώρησης του 1806, παράλληλα με τον αριστοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος, προέβλεπαν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση όλων
των κοινωνικών ομάδων, αναθέτοντας την διακυβέρνηση στους «προκρίτους
και επιφανείς» (principali e notabili) γεγονός που λειτούργησε με την σύνταξη
καταλόγου εκλογέων που κατείχαν ορισμένες ιδιότητες (καταγωγή, σπουδές,
οικονομική επιφάνεια), εμπλουτίζοντας την ομάδα διοικήσεως των «ενεργών
ευγενών» με τους «συνταγματικούς ευγενείς» (τους προερχομένους από τους
προηγμένους αστούς).
Η επάνοδος των nobili στην εξουσία έγινε σε περιορισμένο βάθος με την
πρόταση αναθεώρησης του 1806, όπου στα κριτήρια για το πολιτικό δικαίωμα
καθόριζε ότι απονέμεται: σε εκείνους που είναι κόσμιοι και έντιμοι και είτε
κάτοχοι ενός ετήσιου καθαρού εισοδήματος, είτε ενταγμένοι σε μια από τις
σημαντικές Ακαδημίες Γραμμάτων και Επιστημών ή είχαν προσφέρει εξακριβωμένες υπηρεσίες στο Κράτος8.
Με την γαλλική αυτοκρατορική διοίκηση, (1807-1810 για τα νότια νησιά
1807-1814 για την Κέρκυρα), που αναγνώρισε τους Ιονίους ως υπηκόους του
Γάλλου αυτοκράτορα Ναπολέοντα Α, τα πολιτικά έμειναν σε μια συγκεχυμένη
κατάσταση κατά την οποία κριτήριο ήταν η κατοχή πλούτου.
Το αποικιακού χαρακτήρα σύνταγμα του 1817 που προέκυψε από την «εν
Παρισίοις συνθήκη της 5ης Νοεμβρίου 1815», που είχε εγκαταστήσει ενωρίτερα το βρετανικό προτεκτοράτο, προέβλεπε οτι « Η Βουλή εκλέγεται παρά του
σώματος των ευγενών εκλογέων…. (και) …οι Γερουσιασταί εκ της Βουλής»9 καθώς την βρετανική πολιτική εξυπηρετούσε η διάσπαση της πολιτικής δύναμης
των κοινωνικών ομάδων για την ανεύρεση υποστηρικτών. Ο αριστοκρατικός
χαρακτήρας του κράτους διατηρήθηκε μόνον στην επιλογή του Προέδρου της

7. Μεταξάς Α.-Ι. Δ., Επτάνησος Πολιτεία 1803, Υφολογικά ευρήματα και «προκείμενα αξιώματα» στο προοίμιο
του συντάγματος του πρώτου ελληνικού κράτους, Α. Σάκκουλας, Αθήνα –Κομοτηνή 2003α.
8. Πρόταση Συντάγματος 1806, Μέρος 2, Διάταξη πρώτη. Περ. βλ., Κουρκουμέλης Ν. Κ., «Πολιτική και
κοινωνική σύνθεση της Ιονίου Γερουσίας», στο Βουλή των Ελλήνων-Ακαδημία Αθηνών, Επιστημονικό
συνέδριο: Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-2004, Πρακτικά, τ. Α, σ.167-182.
9. Σύνταγμα 1817 , Κεφάλαιο 1, άρθρα 9 και 10.
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Γερουσίας, ο οποίος όφειλε να είναι «ιθαγενής των Ιονίων Νήσων και ευγενής»10. Η διάταξη αυτή διατηρήθηκε με την συνταγματική μεταρρύθμιση του
184911 κατά την οποία βασική προϋπόθεση του δικαιώματος του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι αποτελούσε η κατοχή ορισμένου εισοδήματος, γεγονός που επέτρεπε στους αστούς να διεκδικήσουν την νομή της εξουσίας.
Η ενδυνάμωση του αριστοκρατικού χαρακτήρα της διοικούσας τάξης έγινε με την ίδρυση του Ιπποτικού Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου (�he
mos� ��isting�ishe�� Or��er o� S� Michael an�� S� George, 28 Απριλίου 1818) με τις
περικοσμήσεις του οποίου επιτυγχάνετο παράλληλα η κοινωνική αναβάθμιση
ενός πολίτη του Ιονίου Κράτους.12
Είναι φανερό ότι οι ξένες κυριαρχίες διευκολύνοντας την επαφή των éli�es
των κυριάρχων και των κυριαρχούμενων, οδήγησαν στη διαμόρφωση άλλων
νοοτροπιών και συμπεριφορών και στη συγκρότηση μιας διαφορετικής κοινωνίας, ενός διαφορετικού πολιτικού πολιτισμού. Ευνόησαν την διείσδυση
των παραγόντων του κοινωνικού μετασχηματισμού που επενέργησαν στον
επτανησιακό χώρο με τις ευρωπαϊκές ιδέες και τα πολιτισμικά στοιχεία, που
τις ακολούθησαν, επιτρέποντας στους οικονομικά εύρωστους και πνευματικά
ανεπτυγμένους αστούς, να υπερβούν τα όριά τους.13 Αυτή όμως η εκτός ορίων
μετάβαση υπήρξε και η αιτία της διάσπασής τους καθώς οι προηγμένοι αστοί
συμβιβάστηκαν γρηγορότερα με το Προτεκτοράτο, συγχρωτίστηκαν με την
αποδυναμωνόμενη αριστοκρατία και διεκδίκησαν την νομή της εξουσίας.14 Το
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο προηγήθηκε των κομματικών σχηματισμών, επέτρεπε στις παραδοσιακές ομάδες να επιβάλλονται.
Οι επαναστάσεις του 1821, 1830 και 1848, τα μηνύματα του συγχρονισμού των πολιτικών και κοινωνικών ιδεών της δυτικής Ευρώπης και ο αλυτρωτισμός του Ελληνικού Βασιλείου ήταν οι παράγοντες που ανέτρεψαν τους συσχετισμούς και επέβαλαν την πλήρη απαίτηση συνταγματικών ρυθμίσεων, την

10. Σύνταγμα 1817, Κεφάλαιο 2 , Τμήμα Β , άρθρο 1.
11. Απόφασις της Βουλής των 6/18 Δεκεμβρίου 1849, A��� emanati ��al Otta�o Parlamen�o ��egli S�ati Uniti
��elle Isole Jonie sotto la Costi��zione ��el 1817 ���ran�e la S�a Q�ar�a Sessione �en��a nell anno 1849. Nella
�ipografia ��el Go�erno , 1849.
12. Οι περικοσμήσεις του Ιπποτικού Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου επέτρεπαν την μόνη
πιθανότητα που είχε ένας μη (ενεργός) ευγενής, έστω και συνταγματικός να εκλεγεί στα ανώτατα αξιώματα.
Έτσι επιτυγχάνετο όχι μόνο η επιβράβευση αλλά και η κοινωνική αναβάθμισή του και η δυνατότητά του να
καταλάβει αυτά τα αξιώματα. Η διαδικασία ανήκε αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του ΠροστάτηΒασιλέα, στην πραγματικότητα του εκπροσώπου του, Λόρδου Ύπατου Αρμοστή και συνακόλουθα στην
υπαλληλία του προτεκτοράτου.
13. Αρβανιτάκης Δ., Ανδρέας Μουστοξύδης όπ., σ.57-58.
14. Χυτήρης Γερ., Πολιτική έκφραση, όπ., σ.93.
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ελευθεροτυπία, τον ολοκληρωτικό εξελληνισμό της εκπαίδευσης, την αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας και τελικά το αίτημα για την εθνική αποκατάσταση (που ο πραγματιστής Κωνσταντίνος Λομβάρδος απομόνωσε, ως εφικτό,
από το αρχικό αίτημα για κοινωνική και εθνική αποκατάσταση). Μέχρι το 1833
δεν υπήρχε ή τουλάχιστον δεν διατυπωνόταν επίσημος αντιπολιτευτικός λόγος
στο Ιονικό Κοινοβούλιο (γι αυτό και ο χαρακτηρισμός τους ως «βουβά κοινοβούλια»). Από την Τετάρτη «ελπιδοφόρο» Ιόνιο Βουλή έως την Δεκάτη (που
προέκυψε μετά την μεταρρύθμιση του 1849) τους αστούς εκπροσωπούσαν οι
«Φιλελεύθεροι» του Ανδρέα Μουστοξύδη. Από την Δεκάτη οι «Μεταρρυθμιστές» του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη. Κατά τον Χυτήρη «….Η μικροαστική (τάξη),
για λόγους κυρίως οικονομικούς προσεγγίζει τις λαϊκές τάξεις και συγκρότησαν
κοινό μέτωπο με κοινές επιδιώξεις: την απολάκτιση της ξενοκρατίας και την
επιβολή κοινωνικού συστήματος, με τη δικαιοσύνη διαμορφωτικό παράγοντα
αρμονικής συμβιώσεως…» 15
Σε αυτό το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο έδρασε ο κερκυραίος αστός Πέτρος
Βράιλας-Αρμένης16 .
Οι αδελφοί Πέτρος και Ιωάννης Βράιλας,17 θυμίζουν το αντίστοιχο των
αδελφών Διονύσιου και Δημήτριου Σολωμού. Και τα δυο ζεύγη μεταφέρθηκαν
εκτός γενεθλίου τόπου για σπουδές, απόκτησαν με επιμελημένη εκπαίδευση
γνώσεις και διαμόρφωσαν αξίες, αλληλοπροστατεύονταν, συνεργάζονταν και
αλληλοπροωθούνταν. Και τα δυο ζεύγη είχαν προβλήματα στην προσπάθεια
κοινωνικής και πολιτικής ανέλιξης καθώς αντιμετώπιζαν προσκόμματα από το
νομικό καθεστώς της γέννησής τους. Οι μεν ως νοθογενείς, οι δε ως γιοί ξένου,
αφού ο πατέρας των Bράϊλα Δημήτριος, γεννήθηκε στην Βόνιτσα της Αιτωλο15. Χυτήρης Γερ., Πολιτική έκφραση, όπ., σ.93
16. ως Μπράϊλα τον αναφέρει η ιδρυτική πράξη της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας.
17. Για τη δράση του Ιωάννη Βράιλα-Αρμένη κατά την επιδημία της χολόρροιας βλ τα κυβερνητικά έγγραφα
α)της 29ης Αυγούστου 1835 εν, Οφφίκιον Υγειονομικής Επιτροπής, ( όπου στα 48 ονόματα πολιτών που ανά
6 είναι επιφορτισμένοι να επιβλέπουν τα υγειονομικά μέτρα στα 8 υγειονομικά διαμερίσματα της πόλεως
της Κέρκυρας αναφέρονται μεταξύ των ως δυο τελευταίοι της εξάδας οι ιατροφιλόσοφοι Ιωάννης Βράιλας
και Κάρολος Αρμένης).β)της 7ης Σεπτεμβρίου 1836, Γενικόν Υγειονομικόν Γραφείον. Οδηγίες υγιεινής για
να αποτραπεί η εξάπλωση της χολορροίας στην Κέρκυρα. Γ. Θεριανός Αρχίατρος, [...] , Κάρολος Αρμένης
ιατροφυσικός, Ιωάννης Βράιλας γραμματεύς. Ιωάννης Βράιλας ποτέ Δημητρίου Επιχώριος αξιωματικός 21
Ιουνίου 1850 [ΙΑΚ/ΕΑ /1593] Λόγω της έντονης ανάμειξής του στην κοινωνική και πολιτική ζωή, αναφέρεται
επίσης και σε προκηρύξεις (της 27 Ιουνίου 1850,18 Οκτωβρίου 1851, 9 Φεβρουαρίου 1852, 28 Ιουνίου 1853, 21
Σεπτεμβρίου 1853). Επίσης στις 24 Αυγούστου 1866 ως μέλος της επιτροπής Μοτσενιγείου κληροδοτήματος
με Ι .Β. Δελβινιώτη και Σ. Β. Βλάχο. Υπήρξε πρώτος πρόεδρος του Πτωχοκομείου (28 Σεπτεμβρίου 1869,
Λόγος εκφωνηθείς εν τω αρτισυστάτω εν Αβραμίω πτωχοκομείω την 28 Σεπτεμβρίου 1869 κατά την έναρξιν
αυτού παρά Ιωάννου Βράιλα-Αρμένη προέδρου της επί του αυτού καταστήματος επιτροπής, Εν Κερκύρα
τυπογραφειον η Ιονία αδελφών Κάων , 4 Οκτωβρίου 1869) Νεκρολογίες του υπό Λ. Βλάχου και Γ. Ζαβιτζιάνου
εις το Αρχείο της Στοάς ο Φοίνιξ της οποίας υπήρξε Σεβάσμιος.
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ακαρνανίας και λίγο πριν την κατάληψή της από τον πασά των Ιωαννίνων Αλή
Τεπελενλή εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα ως έμπορος λαδιού, μέσω Λευκάδας
κατά τη διάρκεια της γαλλικής αυτοκρατορικής διοίκησης. Όμως η Βόνιτσα από
το 1684 έως το 1800 ήταν συνδεδεμένη οικονομικά και στρατιωτικο-πολιτικά
με τα νησιά του Ιονίου και η κοινωνία της είχε στραμμένο το βλέμμα προς τη
Δύση.18 Είναι χαρακτηριστικό το ότι η Επτανησιακή Γερουσία το 1814 στη διακήρυξη που απηύθυνε στις ευρωπαϊκές δυνάμεις εν όψει του συνεδρίου της Βιέννης είχε ζητήσει να επανενωθούν με αυτήν οι παλαιές βενετικές κτήσεις του
Βουθρωτού, της Πρέβεζας, της Πάργας και της Βόνιτσας, που είχαν αποτελέσει
με την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 1800 ηγεμονία κατά τον τύπο των
παραδουνάβιων, καθώς «οι περιοχές αυτές κατοικούνται αποκλειστικά από
‘Ελληνες που έχουν την ίδια γλώσσα, την ίδια λατρεία και κοινά συμφέροντα
με τους Έλληνες της Επτανήσου». Αυτό υπήρξε και το ουσιώδες στοιχείο που
επέτρεψε να εκδοθεί με ευκολία στις 2 Ιουλίου 1821 Απόφαση Γερουσίας για
την πολιτογράφιση ως Ιόνιου πολίτη του Δημήτριου Βράιλα.
Από την μεριά της μητέρας τους Άννας-Αγγέλας Βράιλα το γένος Αρμένη,
η οικογένειά της ανήκε στους προηγμένους αστούς και τα δυο αδέλφια της
Αντώνιος και Κάρολος ήταν συνταγματικοί ευγενείς. Είχαν αποκτήσει μεγάλη
οικονομική δύναμη και κτηματικές εκτάσεις στην Μέση και Νότια Κέρκυρα
προερχόμενες από την διαχείριση της βαρωνίας Τρον. Ο Nobile sig An�onio
Armeni Commissiona�o all eccelentissimo Sena�o στην πολιορκούμενη Λευκάδα, ως βοηθός στα οικονομικά του Ιωάννη κόμη Καποδίστρια, υπήρξε προσωπικότητα σε ολόκληρο το πρώτο τέταρτο του 19ου αι. Ο δε Κάρολος που ζούσε
μεγάλα διαστήματα στην Βενετία, είναι εκείνος που με την διαθήκη του στις 5
Ιουνίου 1847, με την οποία καθιστούσε γενικούς κληρονόμους τους δυο ανεψιούς του, διατύπωσε την επιθυμία να προσθέσουν στο επώνυμο «Βράιλας»
το «Αρμένης». Με τις δυο κληρονομίες να προστίθενται στην αξιόλογη πατρική περιουσία οι αδελφοί Βράιλα βρέθηκαν να κατέχουν ιδιαίτερη οικονομική
άνεση, η οποία με τις νέες πλέον διαμορφωμένες κοινωνικές αντιλήψεις τους
αναβάθμιζε κοινωνικά, γεγονός που ο ριζοσπάστης Βαλαωρίτης σε αγόρευσή
του στο Κοινοβούλιο επικαλέσθηκε κατά την τελική φάση της σύγκρουσης ριζοσπαστών – μεταρρυθμιστών απευθυνόμενος στον πρόεδρο Πέτρο Βράιλα-Αρμένη: «…Οχι, οπισθοδρομικοί δεν είσθε, διότι σας το απαγορεύει η τιμιότης. Να
18. Κουρκουμέλης Ν. Κ., «Επτανησιακή ταυτότητα παρελθόν, παρόν και μέλλον», στο Πρακτικά Ημερίδας
Το μέλλον της επτανησιακής ταυτότητας: οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα επτανησιακά πνευματικά
Ιδρύματα και οι Επτανήσιοι για τη μελέτη, τη διάδοση και την εξέλιξη του επτανησιακού πολιτισμού.
Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 (εκδίδεται).

89

Νίκος Κ. Κουρκουμέλης

συγκαταταχθήτε με ημάς δεν θέλετε, διότι η κοινωνική σας θέσις ίσως δεν σας
το επιτρέπει. Εφευρίσκετε λοιπόν, μέσον όρον μεταξύ ριζοσπαστών και οπισθοδρομικών…». Στον Βαλαωρίτη ο Βράιλας απάντησε: «…Η κοινωνική θέσις μου
είναι λίαν περιωρισμένη, αλλ’ εις το πενιχρόν μου ταμείον δεν εισήλθεν οβολός
εκ των ιδρώτων του λαού. Δεν δύναμαι να είμαι οπισθοδρομικός διότι η τιμιότης δεν μου το επιτρέπει. Και πότε υπήρξαμεν τοιούτοι; Και από τίνος δύνασθε
να με συγκατατάξητε με τους οπαδούς της οπισθοδρομήσεως και με το σύστημα του παρελθόντος, όπερ πάντοτε προσπάθησα να καταστρέψω;»19
‘Οταν στις 25 Ιουλίου 1835, ο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης ολοκληρώνοντας
τις σπουδές του, επανήλθε στην Κέρκυρα, τα πολιτικά στο βρετανικό προτεκτοράτο «Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων», παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζαν
νέα περίοδο αυταρχικής διοίκησης, δεν ήταν τα ίδια. Κατά την απουσία του
(1831-1835) υπήρξε ένα διάλειμμα ελευθερίας (από τις 13 Νοεμβρίου 1832
έως τις 25 Ιουλίου 1835), όταν τοποθετήθηκε από το κόμμα των Ουίγς ως Λόρδος Ύπατος Αρμοστής, ο φιλάνθρωπος, φιλελεύθερος και φιλέλληνας βαρώνος
του Νιούτζεντ (George N�gen�-Gren�ille, 2n�� Baron N�gen� o� Carlans�o�n),
ο οποίος μεταξύ άλλων ακύρωσε κάθε πράξη που αφορούσε την καταδίωξη
όσων έλαβαν μέρος στην Ελληνική Επανάσταση, περιόρισε την αστυνόμευση
για τα πολιτικά θέματα, επανέφερε τα ελληνικά στην εκπαίδευση, επέβαλε την
έκδοση ελληνικών περιοδικών και επέτρεψε με τις εκλογές της 1ης Μαρτίου
1833 να αναδειχθούν φιλελεύθεροι μεταξύ των αντιπροσώπων της Τετάρτης
Ιονίου Βουλής. Ο Νιούτζεντ επίσης προσκάλεσε να αναμειχθεί στα πολιτικά ως
Γερουσιαστής και στη συνέχεια ως «Άρχων της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως», ο
κερκυραίος λόγιος και πολιτικός Ανδρέας Μουστοξύδης, συνεργάτης του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, γεγονός που τότε δημιουργούσε επιφυλάξεις
στην υπαλληλία του προτεκτοράτου.
Λίγους μήνες όμως πριν εγκατασταθεί ο Βράιλας στην Κέρκυρα, στο βρετανικό κοινοβούλιο επανήλθαν οι Τόρις, ο Νιούτζεντ παραιτήθηκε και στις 29
Απριλίου 1835 αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό σερ Χάουαρντ Ντάγκλας
(General Sir Ho�ar�� �o�glas, 3r�� Barone�), ο οποίος είχε ως αποστολή την μεταβολή του προτεκτοράτου σε αποικία, παρά την συνθήκη του Παρισιού της
5ης Νοεμβρίου 1815. Στην πρώτη προσπάθεια του αρμοστή να παρέμβη, δια
της Γερουσίας στο κοινοβουλευτικό έργο, αντέδρασε δυναμικά η φιλελεύθερη
πτέρυγα του Κοινοβουλίου, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Μουστοξύδης, γε-

19. Πρακτικά των συνεδριάσεων της νομοθετικής Συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων
κατά την Δευτέραν Σύνοδον της Δεκάτης Βουλευτικής περιόδου , Κέρκυρα 1854.
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γονός που επιβεβαίωσε τις επιφυλάξεις της υπαλληλίας και ανάγκασε τον μεν
αρμοστή Ντάγκλας να κηρύξει την λήξη της βουλευτικής περιόδου κλείνοντας
την Βουλή, τον δε Μουστοξύδη να παραιτηθεί στις 5 Μαΐου 1835 από την θέση
του «Άρχοντος της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως» και να ηγηθεί του αντιπολιτευτικού στον Ντάγκλας αγώνα20.
Παράλληλα στην Κέρκυρα, ο Βράιλας είχε πλέον τις δυνατότητες (κυρίως
την ηλικία, την μόρφωση και την οικονομική επιφάνεια) να γίνει αποδεκτός
από τις όχι πάντα συνδεδεμένες μεταξύ τους ομάδες λογίων, που τις αποτελούσαν σπουδαγμένοι στην Ευρώπη κερκυραίοι και άλλοι Έλληνες που είχαν
προσκληθεί από τον λόρδο Γκίλφορντ (Frederic North, 5th Earl of Guildford), για
να διδάξουν στην Ιόνιο Ακαδημία. Ανάμεσά τους υπήρχαν και άτομα τα οποία
είχαν συνωμοτικό παρελθόν ως μέλη μυστικών εταιρειών (σε ευρύτατο μάλιστα φάσμα από την Carboneria και την Φιλική Εταιρεία έως τον Τεκτονισμό)
όπως ο Ανδρέας Κάλβος, ο Αθανάσιος Πολίτης, ο Δημήτριος Αρλιώτης, ο Στάμος Γαγγάδης, ο Πέτρος Μπούας, ο Πέτρος Κουαρτάνος, ο Αντώνιος Δάνδολος,
ή ήταν διασυνδεμένα με την διοίκηση όπως ο Γεώργιος Θεριανός, ο Διονύσιος Φλαμπουριάρης, ο Γεώργιος Μαρκοράς. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν
επίσης ενήμεροι για τα ευρωπαϊκά κινήματα και τα περιοδικά που εξέφραζαν
τις σύγχρονες ιδέες, όπως οι γνωστές «για τις ευαισθησίες τους απέναντι στις
νέες κοινωνικές ιδέες» παρισινές εκδόσεις: «Revue Encyclopédique», «Le Globe,
journal littairaire», και «Revue des deux Mondes», της οποίας μάλιστα ο Βράιλας υπήρξε αποδεδειγμένα συνδρομητής και αναγνώστης.21
Στην Κέρκυρα βρήκε επίσης ενσωματωμένους στην κοινωνική και
πολιτιστική ζωή πολλούς ιταλούς πρόσφυγες της Επανάστασης του 1831,
που ήταν επίσης μέλη μυστικών πολιτικών εταιρειών όπως η Carboneria,
η Gio�ine I�alia, η Uni�á I�aliana κα. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν άτομα με
σημαντική κοινωνική, οικονομική και πολιτική υπόσταση22, όπως ο Φλαμίνιο

20. Βλ..Βλ.
Promemoria
Promemoria
s�lla
s�lla
con��izioni
con��izioni
att�ali
att�ali
��elle
��elle
Isole
Isole
Jonie...
Jonie...
(Λονδίνο,
Λονδίνο,, 1840). Ιll ��ispaccio ��el 10 Αprile
prile 1840
��a sir Ho�ar�� �o�glas Lor�� Al�o Commissario ��i S. M. negli S�ati Uniti ��el Ionio in��irizza�o a S. S. il segre�ario
��i S�a�o per le colonie. Con���azione (Μάλτα
Μάλτα 1841).
21. «�e��e �nc��clopé��iq�e» του Marc- An�oine J�llien ��e Paris, 1819-1835 , Le Globe, jo�rnal littairaire, Paris,
1824-1832, των Pierre Henri Lero�x, Pa�l- Francois ��bois) και Revue des deux Mondes, 1829.
22. Όπως οι Biaggio e Anacαrsi
αrsi
rsi Nar��i, Inocenzio �omanogli, con�essa Grabins���, con�e Angelo Pichi, L�igi Bal��ini, ο Se�eriano Fogacci, στον οποίο μάλιστα είχε ανατεθεί η εκπροσώπηση στην Κέρκυρα του Mααντσίνι (Gi�seppe Mazzini), o Σαλβατόρε Ρακέττι ( Sal�a�ore Maria G�era �ache���) και o Τζιρόλαμο Σαντόριο (Girolamo San�orio), που είχαν καταλάβει θέσεις στη Νομική Σχολή.. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει
στους γιατρούς Σαβέλι (�i�o
�i�o Sa�elli)) και Μπαζέτι (Attanasio
Attanasio Base���),
), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην έπαυλη �xoria στην τοποθεσία «Φέλλεκας», (σήμερα προς τιμήν τους «Γιατροί»), όπου «.. εξήσκουν την ιδιαιτέραν αυτών επιστήμην μετά μεγίστης αφιλοκερδίας και προθυμίας, σεβόμενοι υπό πάντων..». Στην έπαυλη,
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Λόλλι (Flaminio Lolli) από τις κοινωνικές επαφές του οποίου καταλαβαίνουμε
τις διασυνδέσεις προσώπων. Εκ των ηγετών της επανάστασης του 1831 στην
πατρίδα του Μιράντολα, κατέφυγε στην Κέρκυρα, όπου συναναστράφηκε
προσωπικότητες της ελληνικής διανόησης, ανάμεσα στις οποίες και ο
συνομήλικός του Σολωμός, ο Κάλβος, ο Ερμάνος Λούντζης, ο Παύλος
Προσαλέντης, ο Αρλιώτης, οι αδελφοί Βράιλα.23 Οι αδελφοί Ιωάννης και
Πέτρος Βράιλας είχαν αναμειχθεί στην Επανάσταση του 1831 στο σώμα που
συγκρότησαν οι έλληνες φοιτητές στην Μπολώνια, με τον Ιερώνυμο ΤυπάλδοΠρετεντέρη, τον Διονύσιο Λεονταράκη, τον Δημήτριο Κουρκουμέλη και μετά την
αποτυχία είχαν επιστρέψει καταδιωκόμενοι στις πατρίδες τους. Σημειώνεται
ότι η επαναστατική σημαία αυτού του σώματος σήμερα φυλάσσεται
στο M�seo Ci�ico ��el �isorgimen�o της Μπολώνια.24
Ο Βράιλας δεν ήταν ανυποψίαστος. Όταν επανεγκαταστάθηκε στην πατρίδα του, είχε ολοκληρωμένες απόψεις στα πεδία της πολιτικής, της οικονομίας,
της φιλοσοφίας, της θρησκείας. Όπως προαναφέρθηκε είχε επαναστατικό παρελθόν, ήταν τέκτων και στο Παρίσι είχε γίνει γνώστης των θεωριών που διατύπωσαν ο Ανρί ντε Σαιν-Σιμόν (Cla���e Henri ��e �o��ro��, com�e ��e Sain�-Simon)
και ο τέκτων Λερού (Pierre Henri Lero�x 1797 - 1871), ο οποίος τότε άρχισε
να εκδίδει (με τον Lean �e��na���) το συλλογικό έργο «Νέα Εγκυκλοπαιδεία ή
λεξικό φιλοσοφικών, λογοτεχνικών, επιστημονικών και βιομηχανικών όρων, με
τον πίνακα της ανθρώπινης γνώσης το δέκατο ένατο αιώνα από μια εταιρεία

που υπήρξε σπουδαίο σημείο συνωμοτικής δράσης, οργανώθηκε αργότερα από τους αδελφούς Μπαντιέρα
(A���lio
A���lio Ban��iera και �milio Ban��iera)) και μια ενθουσιώδη ομάδα δεκαεννέα νεαρών προσφύγων, μελών
της προσκείμενης στην Gio�ine I�alia μυστικής εταιρείας �speria,, το άτυχο εγχείρημα ανατροπής του βουρβωνικού καθεστώτος της Καλαβρίας, από που τους στοίχησε τη ζωή. Στην προετοιμασία του εγχειρήματος
ενεπλάκησαν διάφορα μέλη της κερκυραϊκής τεκτονικής δύναμης.
23. Πρόκειται για τον οικοδεσπότη του Σολωμού, στο κτίριο που σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Σολωμού
και η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, τον οποίο με τόση εκτίμηση ο ποιητής αναφέρει στον αδελφό του
Δημήτριο. Ο Λόλλι αρθρογράφησε στην Κρατική Εφημερίδα Gazzetta ��egli S�ati Uniti ��elle Isole Jonie,,
συνεργάστηκε στο Alb�m Jonio με το Σεβεριάνο Φογκάτσι, εξέδωσε αυτοτελώς ποιήματα, πεζογραφήματα,
μεταφράσεις και αναμείχθηκε στον κερκυραϊκό τεκτονισμό τόσο στη συμβολική Στοά «Ο Φοίνιξ, Le Phénix»
énix»
nix»
»
όσο και στο «Υπέρτατο Περιστύλιό» της.
24. Κουρκουμέλης Ν. Κ., «Η συμμετοχή στην εκπαίδευση, τις εκδόσεις και την καλλιτεχνική παραγωγή
των εξόριστων στην Κέρκυρα, κατά τη διάρκεια του Ιονίου Κράτους (1816-1864) Ιταλών λογίων», στο
Τιμητικός τόμος Νικολάου Μποχλόγυρου, Ιδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών, Αθήνα 2014,
σ.259-276. I��em,, «Οι πρόσφυγες στην Κέρκυρα Ιταλοί λόγιοι και το �ουσικό θέατρο των Επτανησίων»,
στο Πρακτικά συνεδρίου: Επτανησιακή Όπερα και μουσικό θέατρο έως το 1953. Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Θεατρικών Σπουδών. ���.�hea�re.�oa.gr/.../�P�ANISIA�I%20OP��A.
P�A��I�A%20SYN���IOU.p��� .
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λογίων και λογοτεχνών»25 και είχε μαθητεύσει στον Κουζέν ( �ic�or Co�sin)26.
Στην κερκυραϊκή κοινωνική ζωή παρενέβη επίσης με την ίδρυση της Αναγνωστικής Εταιρίας το 1836 από μια ομάδα παλαιών επαναστατών (ενεργών
ή συνταγματικών ευγενών). Αν και η Εταιρία αντέγραφε την ομώνυμη εταιρία
της Γενεύης, ουσιαστικά ιδρύθηκε ως χώρος κοινωνικών συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών και ανάγνωσης εφημερίδων και περιοδικών. Τελικά λειτουργούσε ως συμπλήρωμα άλλων «κλειστών» λεσχών (όπως
οι τεκτονικές στοές) στους οποίους όλοι δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν
να είναι μέλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους 15 θεμελιωτές, κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων, περιλαμβάνονται ένας εβραίος, και τρία ζεύγη αδελφών
(Βράιλα, Αναστασίου και Κογεβίνα) και από αυτούς σε εκείνους που θα αναμιχθούν έντονα στα πολιτικά (Πέτρος Βράιλας-Αρμένης, Δημήτριος Κουρκουμέλης) απονεμήθηκε αργότερα ο τίτλος του sir και σε άλλους δυο, χαμηλότερες
απονομές του παρασήμου του Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου.
Με αυτό λοιπόν τον ιδεολογικό εξοπλισμό εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα
ως σπουδαγμένος στην Ιταλία και τη Γαλλία προηγμένος αστός. Με την εξής
όμως αντίφαση να προβάλει από την πρώτη επαφή του με τα κοινά: Να μην
μπορεί με ευκολία να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στα πολιτικά της πατρίδας του, γιατί του το απαγόρευαν νοοτροπίες και συμπεριφορές. Αυτές συνέχιζαν να υπάρχουν και να ρυθμίζουν την κοινωνικοπολιτική ζωή, παρόλες τις μεταβολές στις ιδέες και το νομικό πλαίσιο, που επεβλήθησαν από τις διαδοχικές
διοικήσεις που ακολούθησαν την βενετική διοίκηση (τους Γάλλους δημοκρατικούς, τους Ρώσους, την Επτάνησο Πολιτεία, τους αυτοκρατορικούς Γάλλους,
τους Βρετανούς). Η κοινωνική οργάνωση στα Επτάνησα και ιδιαίτερα στην
πρωτεύουσα του προτεκτοράτου Κέρκυρα, εξακολουθούσε να υποφέρει από
αγκυλώσεις του παρελθόντος και κυρίως από τη διατήρηση του ταξικού διαχωρισμού της βενετικής περιόδου, που ως νοοτροπία πλέον (�i�ere ci�ilmen�e,
αστικώς ζην) διαπερνούσε τις κοινωνίες. Οι αντιλήψεις για το προβάδισμα των
αυτοπροσδιοριζόμενων ως nobili στα κρατικά αξιώματα και γενικά στη διοίκηση, οι διακρίσεις ιδιαίτερα ως προς την secon��a classe ��ei citta��ini και η υποτίμηση της ανθρώπινης αξίας των υπολοίπων δεν είχαν εντελώς παραμεριστεί.
Οι παλιές αντιλήψεις με τις οποίες οι προνομιούχοι nobili αντιμετώπιζαν τους
υπολοίπους σύμφωνα με τις θεσμικά πλέον αδρανείς απόψεις για την «νομο-

25. �nc��clopé��ie no��elle: �ictionnaire philosophiq�e, scientifiq�e, littéraire e� in���s�riel, offran� le �ablea�
��es connaissances h�maines a� XIXe siècle , 1834-1841.
26. Στον Κουζέν είχαν μαθητεύσει και άλλοι σύγχρονοι του Βράιλα Ιόνιοι, όπως ο Ερμάννος Λούντζης.
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κατεστημένη τάξη των πολιτών» (or��ine ��ei citta��ini)27, συνέχιζαν να υπάρχουν
ως αγκυλώσεις, παρά το γεγονός ότι το αποικιακού χαρακτήρα σύνταγμα του
1817, διατήρησε τις αστικές κατακτήσεις καθώς, όπως προαναφέρθηκε, την
βρετανική πολιτική εξυπηρετούσε η διάσπαση της πολιτικής δύναμης των κοινωνικών ομάδων για την ανεύρεση υποστηρικτών.
Η σύντομη περίοδος της καριέρας του Βράιλα στην Ζάκυνθο ως δικαστή
του Ιονίου Κράτους (1841-2) και στη συνέχεια στην Κέρκυρα ως υποθηκοφύλακα
(1842) του επέτρεψαν να προσεγγίσει τους μηχανισμούς διοίκησης που
εφάρμοζε το βρετανικό προτεκτοράτο και πολύ γρήγορα να συγκρουστεί
με αυτούς, με αποτέλεσμα εξ αιτίας μιας αναφοράς που υπέγραψε στις 26
Μαρτίου 1848 υπέρ της εισαγωγής της ελληνικής γλώσσας στις επίσημες
πράξεις να απολυθεί.28
Η κοινωνική του παρουσία όμως στην Κέρκυρα ήταν ήδη έντονη καθώς είχαν προηγηθεί η δημοσίευση κειμένων και κάποιων αυτοτελών εκδόσεων29. Ο
σοβαρός κλονισμός όμως των σχέσεών του με το κοινωνικό κατεστημένο γίνηκε
με τα γεγονότα της εγκατάστασης της, υπό την Μεγάλη Στοά της Γαλλίας, Στοάς
«ο Φοίνιξ» στις 21 Σεπτεμβρίου 1844, η οποία προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της Γαληνότατης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος και της Στοάς «Πυθαγόρας». Ο Βράιλας αναφέρεται ως ιδρυτικό μέλος του «Φοίνικα» με τον Αντώνιο
Δάνδολο ως Σεβάσμιο, και μέλη του συμβουλίου τους Γεώργιο κόμη Καποδίστρια, Ευστάθιο βαρώνο Θεοτόκη, Χριστόδουλο Πιέρη, Νικόλαο κόμη Πιέρη,
Σπυρίδωνα Αρβανιτάκη, Πέτρο Κουαρτάνο, Ναπολέοντα Ζαμπέλη, Σπυρίδωνα
Ζερβό. Ακολούθησε όμως η ένταξή του στον επιστημονικό σύλλογο «Εταιρεία
των Φιλομαθών», στην οποία προέδρευε ο αδιαμφισβήτητος έως τότε επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ανδρέας Μουστοξύδης και στην Φιλαρμονική Εταιρεία, που δεν είχε ακόμη εξελιχθεί σε μαχητική πατριωτική λέσχη κι έτσι τον
Αύγουστο 1846 με εντολή του αρμοστή Σήτον (John Colborne, 1s� Baron Sea�on)
έγινε μέλος της «Επιτροπής του Θεάτρου» (Commissione �ea�rale), μαζί με τον
Μουστοξύδη και τον Συνταγματάρχη A��er, καταλαμβάνοντας ένα καθήκον με

27. Πβλ Καραπιδάκης Ν., Aπo
πo
o τον κοινοτισμό όπ pass . Αρβανιτάκης Δ., «Υπήρξε ποτέ το Ιονικόν Έθνος��»
Επιλογές, Ερμής , Ζάκυνθος, 2, 9, 16, 23 Σεπτ. 2016.
28. Το σχετικό άρθρο του Συντάγματος του1817 ήταν ανενεργό. Η διοίκηση χρησιμοποιούσε τα αγγλικά και
τα ιταλικά.
29. Alc�nni cenni s�lla p�bblici�a ��elle ipo�hece e ��egli al�ri ��iri��� reali s�gli immobili , 1836. �iscorso in�orno
in principii �on�amen�ali ��ella filosofia s�orica, 1839. Cenni s�lla s�atistica ci�ile, 1842. Σημειώσεις εκ της
Πλάτωνος επιστολής Ζ, 1842. Σημειώσεις περί γερμανικής φιλοσοφίας, 1842. Περί αντικειμένου και των
ορίων της Πολιτικής Οικονομίας κλπ 1845 .
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ιδιαίτερη βαρύτητα στην κερκυραϊκή κοινωνία, που πολύ τον προέβαλε. 30
Όταν μετά την επανάσταση του 1848 έφθασε στα Ιόνια Νησιά η τελευταία
ομάδα ιταλών προσφύγων πριν την ενοποίηση της Ιταλίας31 την συνόδευε το
μέλος της διοικήσεως της Βενετικής Δημοκρατίας Τομμαζέο (Nicoló �ommaseo)
γνωστός γλωσσολόγος, αγωνιστής και φιλέλληνας. Αυτός συναναστράφηκε
αμέσως εκείνους που συγκροτούσαν την πνευματική, καλλιτεχνική και πολιτική éli�e και φυσικά τον Σολωμό, τον Μάντζαρο, τον Μουστοξύδη, τον Λούντζη, τους αδελφούς Βράϊλα, κ α. Αλλά οι πολιτικές επιλογές του Βράιλα επηρέασαν την κρίση του Τομμαζέο, που μη μπορώντας να στραφεί στα πολιτικά, άσκησε κριτική στην υπόστασή του ως φιλοσόφου, γεγονός που ψύχρανε
τις σχέσεις τους32.
Από τον Ιούνιο 1848 άρχισε να διαφαίνεται μια δυσφορία του Μουστοξύδη για τους πολιτικούς χειρισμούς του Βράιλα, στους οποίους διέκρινε κάποιο
ενδοτισμό. Με ευκαιρία τις γιορτές που έγιναν στην «Αναγνωστική Εταιρεία»
προς τιμήν του αρμοστή, γράφει στον Αιμίλιο δε Τυπάλδο - Πρετεντέρη στις 27
Μαρτίου / 4 Απριλίου «…για τον Ιούλιο (Τυπάλδο) δεν μου κάνει εντύπωση …
αλλά ο Βράιλας έπρεπε να δείξει περισσότερη σύνεση…»33.
Το 1849, μετά την απόλυσή του Πέτρου από το δημόσιο, οι αδελφοί Βράιλα με ομοϊδεάτες τους ίδρυσαν στο «καντούνι του Μπίζη»34 τον σύλλογο «Πανελλήνιον» για την αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας και την διάδοση των
ελληνικών σπουδών. Στη συνέχεια με την Ελευθεροτυπία, ο Βράιλας κατανοώντας την αξία της, με τους Ανδρέα Κάλβο, Σπυρίδωνα και Ναπολέοντα Ζαμπέλη και Ιωάννη Πετριτσόπουλο εξέδωσαν την εφημερίδα «Πατρίς». Η δίγλωσση
εφημερίδα (ελληνικά-γαλλικά, 15 Ιανουαρίου 1849-13 Ιανουαρίου 1851) είχε
ως πολιτικό πρόγραμμα την αντίθεση στο Σύνταγμα του 1817 και την παροχή
μεταρρυθμίσεων.35 Σημειώνεται ότι σε κοινή δήλωση οι συντάκτες δεσμεύθηκαν να μην αναλάβουν καμιά έμμισθη κυβερνητική θέση.36 Στην έκδοση υπήρξαν αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, ιδιαίτερα από την πτέρυγα των
φιλελεύθερων του Μουστοξύδη (που ήταν πλέον βέβαιοι για την αποστασιοποίηση του Βράιλα) και τον αυτονομημένο (πριν την συνεργασία του με τους

30. Αρβανιτάκης Δ., Ανδρέας Μουστοξύδης όπ., σ. 660.
31. Τότε μόνο από την Βενετία έφθασαν στην Κέρκυρα 200 πρόσφυγες.
32. Ζώρας Γ. Θ., «Ο Θωμαζαίος και η οθωνική πολιτική κατά τον παρελθόντα αιώνα», Παρνασσός περίοδος
β, 10 (1968) σ. 613.
33. Αρβανιτάκης Δ., Ανδρέας Μουστοξύδης όπ., σ. 717.
34. Από την ένωση και έως το 1972 είχε ονομασθεί «οδός Πανελληνίου».
35. Αρβανιτάκης Δ., Ανδρέας Μουστοξύδης όπ., σ. 751.
36. Πατρίς φ. 6, της 19ης Φεβ 1849.
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ριζοσπάστες) Αντώνιο Δάνδολο. Η δημοσιογραφία και οι αντιπαραθέσεις της,
που πολλές φορές τον ανάγκασαν να υποστηρίξει τις απόψεις του στα δικαστήρια, τον έπεισαν να μεταβάλει τις αρχικές πολιτικές τοποθετήσεις του και να
επιλέξει μια στάση διαλλακτικότερη, που θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα.
Είναι η επιδίωξη του ίδιου στόχου με τους ενωτικούς του Λομβάρδου, αλλά
από άλλη προσέγγιση, η οποία βεβαίως είχε τα αντίστοιχά της (realpoliti�) στην
Ιταλία με τον Καβούρ (Camillo [..] Benso con�e ��i Ca�o�r [..]) και στην Γερμανία
με τον Μπίσμαρκ (Οtto [..] Prince o� Bismarc� [..]).
Το 1849, ο αρμοστής εκτιμώντας την μετριοπαθή στάση του τον τοποθέτησε ως μέλος της επιτροπής αναθεωρήσεως του Συντάγματος του 1817, στις
28 Φεβρουαρίου 1850 όμως όταν πραγματοποιήθηκαν οι Εκλογές της Ενάτης
(Ελευθέρας) Βουλής και «εξελέγησαν …άνδρες εν γένει οι επισημότεροι της
Επτανήσου περί τας επιστήμας, τον πατριωτισμόν, την σύνεσιν, και την πολιτικήν εμπειρίαν»,37 ο Βράιλας αποκλείστηκε γιατί αντιμετώπισε θέμα ιθαγένειας
καθώς το πιστοποιητικό ιθαγένειας του πατέρα του, που προσκόμισε, κρίθηκε
ότι δεν ήταν έγκυρο. Οι Χιώτης και Βερύκιος χρεώνουν τον αποκλεισμό στο προτεκτοράτο.38 Κατά τον �ommaseo39 υπεύθυνος ήταν ο Μουστοξύδης, ο οποίος
όμως στην επιστολή του στον Τυπάλδο στις 14 Μαρτίου 1850 αναφέρεται μόνο
σε ίντριγκες και παγίδες εναντίον επιφανών προσώπων.40 Στις εκλογές θριάμβευσαν οι μεταρρυθμιστές, υπό τον Ζακύνθιο Γεώργιο – Κανδιάνο κόμη Ρώμα
ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής41 μετά την άρνηση του Μουστοξύδη να
ηγηθεί (Πρόεδρος Γερουσίας ο Δημήτριος κόμης Σολωμός)42 .
Από τις πρώτες πράξεις της νέας Γερουσίας ήταν η τακτοποίηση του Βράιλα.43 :«Πράξις της Κυβερνήσεως (Γερουσίας) Αρ Β’ της 12ης Αυγούστου 1850
(νη) εκδοθείσα συμφώνως τω άρθρω 5 της Αποφάσεως της Νομοθετικής Συνελεύσεως της 6/18 Δεκεμβρίου 1849, προς καλλιτέραν ακρίβειαν των διατάξεων
37. Χιώτης Π , Ιστορία του Ιονίου Κράτους από της συστάσεως αυτού μέχρι ενώσεως, έτη 1815-1864, ,
Τυπογραφείον Η Επτάνησος Χ. Σ. Χιώτου, Ζάκυνθος 1877, τ.2, σ.194-210 .
38. Χιώτης Π , Ιστορία όπ., τ.2, σ. 206 Βερύκιος Γ., Απομνημονεύματα περί της πρώην Ιονίου Πολιτείας,
Κεφαλονιά 1870, σ. 283.
39. Ζώρας Γ.Θ., Ο Θωμαζαίος όπ., σ. 614.
40. …Gran��i in�righi, gran��i insi��ie con�ra certi nomi eminen�…Αρβανιτάκης
Αρβανιτάκης Δ.,., Ανδρέας Μουστοξύδης όπ.,.,
σ.. 753- 4.
41. Κουρκουμέλης Ν. Κ., «Τα ενωτικά ψηφίσματα της 9ης, 11ης και 13ης Ιονίου Βουλής» στο Ιστορία
Εικονογραφημένη,���.is�oria.gr/in��ex.php?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
.is�oria.gr/in��ex.php?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
is�oria.gr/in��ex.php?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
.gr/in��ex.php?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
gr/in��ex.php?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
/in��ex.php?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
in��ex.php?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
.php?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
php?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
?mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
mo��=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
=articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
articles&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
&action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
action=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
=��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
��isArcAr�&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
&iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
iss�e=122&i��...,Cor��M�se�m
=122&i��...,Cor��M�se�m
i��...,Cor��M�se�m
...,Cor��M�se�m
Cor��M�se�m
M�se�m
και Επιλογές, Ερμής , Ζάκυνθος.
42. Είναι γνωστή η απαξιωτική για τον Μουστοξύδη άποψη του Διονυσίου κόμη Σολωμού:: L’ opera ��i
M�s�oxi��i e�� il pensiero / F� ��i �ar �ero il �also e �also il �ero.
43. Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων αρ. 85 της 5/17 Αυγ.1850 σ.1. Πράξις της
Κυβερνήσεως (Γερουσίας) Αρ Β’ της 12ης Αυγούστου 1850 (νη).
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τινών του εκλογικού νόμου, χορήγησιν μεγαλυτέρων εγγυήσεων των εκλογέων
και εκλογίμων και έκτασιν της σφαίρας των τελευταίων τοιούτων.
…Αρθρο 3. Εις το άρθρον 4 του Εκλογικού Νόμου προστίθεται το ακόλουθον
εδάφιον : Θέλει έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και ο υιός του Ξένου, αρκεί να
εγεννήθη εις τινα των Ιονικών Νήσων, να διατήρησε άνευ διακοπής την διαμονήν
του εντός του Κράτους, και να ενεγράφη εις τον συγκλητικόν κατάλογον προ της
εκδόσεως του εν ισχύει εκλογικού νόμου , εις ταύτα δε όλα ομού τα προσόντα,
να ενώνη και τα προσόντα Β’, Γ’, Δ’ του άρθρου 3 του Εκλογικού Νόμου».
Ύστερα από αυτά και μετά την παραίτηση των (μεταρρυθμιστών) Αλέξανδρου Δαμασκηνού και Δημήτριου Κουρκουμέλη προκηρύχθηκε επαναληπτική
εκλογή «αντιπροσώπων δια το νομοθετικόν»44. Μεταξύ των υποψηφίων ήταν
ο Βράιλας, ο οποίος κατατάχθηκε τρίτος και δεν εξελέγη (με 837 ναι και 631 όχι
επί 1468 ψηφισάντων)45 .
Τον Ιούνιο 1851, ο Βράιλας συγκρούστηκε με τον Μουστοξύδη και το
κόμμα διασπάστηκε. Στην πτέρυγα του Μουστοξύδη όμως προσχώρησε ο Ιωάννης Πετριτσόπουλος, που αποχώρησε από την «Πατρίδα», η οποία από τις
13 Ιανουαρίου 1851 ανέστειλε την έκδοσή της. Ο γνωστός για τις λόγιες ενασχολήσεις του Πετριτσόπουλος, παλαιός συνεργάτης της περιοδικής έκδοσης
«Ιόνιος Ανθολογία» (1835) εντάχθηκε πλέον στον κύκλο της εφημερίδας «ο
Φιλαλήθης» (Κέρκυρα 8 Σεπτεμβρίου 1851 – 19 Μαρτίου 1854), την οποία εξέδιδε τριμελής επιτροπή, (Νικόλαος Μάνεσης, Αντώνιος Πολυλάς, Ιωάννης Βερβιτσιώτης) υπό την καθοδήγηση του Μουστοξύδη,46 πλήττοντας σοβαρά την
αξιοπιστία των παλαιών συνεργατών του. Στην πτέρυγα του Βράιλα παρέμεινε
ο Σωκράτης Κουρής. Μαζί στις 22 Δεκεμβρίου 1851, απάντησαν θετικά στην
πρόταση του αρμοστή War�� για συνεργασία, ακολουθώντας το παράδειγμα
του Δημήτριου Κουρκουμέλη.
Στις 14 Φεβρουαρίου 1852 σε κλίμα πιέσεων και νοθείας πραγματοποιήθηκαν από το προτεκτοράτο οι εκλογές της Δεκάτης Ιονίου Βουλής47. Στην
Κέρκυρα θριάμβευσε η πτέρυγα των μεταρρυθμιστών του Βράιλα, που είχε
πλέον σαφώς μεταλλαχθεί σε κόμμα εξουσίας. Ο Μουστοξύδης κατέλαβε την
12η θέση και δεν εκλέχθηκε48 . Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πενταετία 1852
44. Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων αρ. 95 της 14/26 Οκτωβρίου 1850 σ.1.
45. Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων αρ. 96 της 21 Οκτ/2 Νοεμβρίου 1850 σ.1.
Δηλοποίησις, ως αντιπρόσωποι της 9ης Ιονίου Βουλής εκλέγονται οι Δρ Αλέξανδρος Χαλικιόπουλος – Μπίζης
και Δρ Χριστόδουλος Ποφάντης.
46. Αρβανιτάκης Δ., Ανδρέας Μουστοξύδης όπ , σ.754, 765, 770, 775, 776, 808.
47. Ζερβός Ιακωβάτος Η. Η Δεκακαλπία όπ pass.
48. Βερύκιος Γ., Απομνημονεύματα όπ , σ. 306.
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-1857 ο Βράιλας να καταλάβει τη θέση του Προέδρου της Δεκάτης Βουλής, και
να συγκρουστεί πολλές φορές με τον Μουστοξύδη αλλά και τους Ζακύνθιους
αντιπροσώπους των ριζοσπαστών, που αργότερα αποτέλεσαν την πτέρυγα
των ενωτικών του Λομβάρδου. Η πρώτη σύγκρουση έγινε στις 2/14 Σεπτεμβρίου 1852 όταν ο Μουστοξύδης και ο μεταστραφείς Ναπολέων Ζαμπέλης
παρέσυραν τους βουλευτές Σωκράτη Κουρή, Ιωάννη Μαρίνο, Στέφανο Παδοβά, Ερμάννο κόμη Λούντζη και πέτυχαν την απόρριψη των μεταρρυθμίσεων
που πρότεινε στη Βουλή ο Βράιλας. Ακολούθησε μια αλληλουχία γεγονότων
και επιλογών που τον επέβαλαν στην πρώτη σειρά των πολιτικών ανδρών του
Ιονίου Κράτους: στις 11 Νοεμβρίου 1854 έγινε η έναρξη των παραδόσεών του
Φιλοσοφίας στο Ιονικό Πανεπιστήμιο. Στις 10 Μαΐου 1856 η Βικτωρία του απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και
τον τίτλο του «sir», γεγονός που του επέτρεπε να διεκδικήσει το ανώτερο για
έλληνα αξίωμα στο Ιόνιο Κράτος, εκείνο του Προέδρου της Γερουσίας. Το 1857
τοποθετήθηκε Γραμματέας του Οικονομικού Τμήματος της Γερουσίας και με
αυτή την ιδιότητα υποδέχθηκε τον Γκλάντστον (William ��ar� Gla��s�one) γεγονός που θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμο όταν θα εκπροσωπήσει το Βασίλειο
της Ελλάδος στην Μεγάλη Βρετανία. Το 1859 συμμετείχε στην ίδρυση της ελληνοβρετανικής «Ιονίου Εταιρείας» και αναδείχθηκε πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας. Και το 1860 εκφώνησε τον επικήδειο του Μουστοξύδη, που
στη συνέχεια εκδόθηκε στο Κρατικό τυπογραφείο ως «Λόγος εις τον νεκρόν
του Ανδρέου Μουστοξύδου, κατ’εντολήν της Ιονικής Κυβερνήσεως, Κέρκυρα
1860». Επειδή εύλογα θα προβληθεί το ερώτημα: «Εντολή ή κοινοβουλευτικό
ήθος��» πρέπει να διευκρινισθεί ότι τότε χαρακτηριστικά γράφτηκε το εξής: «Τα
πολιτικά πάθη και αι προσωπικαί διαφοραί εσίγησαν προ του ανοικτού τάφου
του Μουστοξύδου».49
Στο μεταξύ, δεχόταν επιθέσεις από παντού. Εκτός από τον παλαιό του
φίλο Δάνδολο και τους εκπροσώπους της πτέρυγας Μουστοξύδη που διαρκώς
τον προκαλούσαν50 και ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος στην εφημερίδα «Φωνή
του Ιονίου και Ρήγας»51 ανέφερε εκείνους που τον ακολουθούσαν ως “ψευδομεταρρυθμιστές, της κακής ώρας γεννήματα” και τους κατηγορούσε ότι παρά

49. Εφημερίς [Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων] Έκτακτος αρ 478 της 18/30 Ιουλίου
1860.
50. Βλ.. All op�scolo inti�ola�o �oc�men�o ��a Aggi�ngere e�c ��el N �ambelli, �ipos�a ��i P. Braila- Armeni 1853
�oc�men�o ��a Aggi�ngersi a q�elli gia p�bblicati ��el P. Braila 1853, [ΙΕΕΕ].
ΙΕΕΕ].
].
51. «Φωνή του Ιονίου και Ρήγας» ,αρ. φ. 43/ 26 Νοεμβρίου 1860.
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την παλαιότερη έγγραφη διαβεβαίωσή τους, κατέλαβαν δημόσιες θέσεις52.
Αυτό όμως δεν ανέκοψε την εξέλιξή του Βράιλα που ακολούθως ανέλαβε άλλες
σημαντικότατες για το Κράτος ευθύνες: Το 1861 Γενικός Γραμματέας της Δωδεκάτης Βουλής, που είχε και το ιδιαίτερο καθήκον να διαβάζει στα ελληνικά
τους λόγους του αρμοστή53 και τις 18 Οκτωβρίου 1862, Γενικός Γραμματέας της
Γερουσίας στο Γενικό Τμήμα,54 θέση που διατήρησε έως και την Ένωση των δυο
ελληνικών κρατών στις 21 Μαΐου /2 Ιουνίου 186455 .
ως έλληνας πλέον επίσημος, σε μια εποχή που στιγμάτισε η απώλεια του
γιού του Δημήτριου, που παρά την ύπαρξη θυγατέρων τον κατέθλιψε, 56 εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι την κατάργησή του (1865) και στο
Υπουργικό Συμβούλιο ως Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Αλεξάνδρου
Κουμουνδούρου (22 Μαρτίου έως 20 Οκτωβρίου 1865)57. Ενώ υπηρετούσε ως
πρέσβης στο Λονδίνο, εκλέχθηκε βουλευτής Κερκύρας στις 7 Μαρτίου 1867
στη θέση του παραιτηθέντος βουλευτού Γεωργίου Μαρκορά αντί του Ανδρέα
Παπαδάτου γαμβρού του Σωκράτη Κουρή58. Εκπροσώπησε το Βασίλειο ως πρέσβης στις πρωτεύουσες Λονδίνο (1867-1873), Αγία Πετρούπολη (1876-1880),
Παρίσι (1880-1882), ως έκτακτος πληρεξούσιος της Ελλάδος στην συνδιάσκεψη της Κωνσταντινούπολης για την διευθέτηση της νέας μεθορίου (1878), στο
συνέδριο του Βερολίνου (1880), στη συμφωνία Κωνσταντινούπολης (1881) και
για δεύτερη θητεία πρέσβης στο Λονδίνο (1882 έως τον θάνατό του 3/15 Σεπτεμβρίου 1884). Παράλληλα εξέδωσε με τον Αλέξανδρο Ραγκαβή την δίγλωσση (ελληνικά-γαλλικά) εφημερίδα «Hellas-Ελλάς»,59 συμμετείχε στην ίδρυση
σωματείων60 και αρθρογραφούσε. 6 Ας σημειωθεί το εξής που ως γεγονός
υπογραμμίζει το ήθος του: όταν εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μετά τη Ένωση,
απέρριψε πρόταση να διδάξει Φιλοσοφία στο Εθνικό Πανεπιστήμιο από σε-

52. «Φωνή του Ιονίου και Ρήγας», αρ φ. 46/ 2 Ιανουαρίου 1861.
53. Εφημερίς [Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων] Έκτακτος, Κέρκυρα 3/15 Σεπτεμβρίου
1852 και αρ 655 της 18/30ης Σεπτεμβρίου 1863.
54. Αγόρευσή του βλ εις Χριστόπουλος Π.Φ., Ο Ελληνισμός όπ., σ.106, σημ 9 και επ.
55. Πρόεδρος ο Δημήτριος κόμης Καρούσος, ο επιλεγόμενος Σπαρτσίνης Βλ Κουρκουμέλης Ν. Κ. Οι δημοτικές
εκλογές του 1899 στην Κέρκυρα απ�ένα αδημοσίευτο ποίημα του Γεράσιμου Μαρκορά Περίπλους τχ 32
(1992), ένθετο σ. 280 επ.
56. Βλ το «Η λύπη πεπλήρωκεν ημών την καρδίαν, �eme�ri�s fils ��e Pierre Brailas –Armenis»
Armenis»
» [Cor��
Cor�� 5 Aprile
1865].
57. Στην ίδια κυβέρνηση υπουργός Εκκλησιαστικών (και Παιδείας) ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος.
58. Βλ την επιστολή του: Εκ Λονδίνου 14/26 Μαρτίου 1867 Φίλτατοι συμπολίται, πως να σας εκφράσω κλπ.
59. Περ.βλ. Παναγιώτα Δ. Σεφερλή , « Ο Πέτρος Βράιλας- Αρμένης ως συντάκτης και εκδότης των εφημερίδων
«Πατρίς» και «Ελλάς», στον παρόντα τόμο.
60. Το 1865 το Αθήναιον [των Αθηνών].
61. Περί της ιστορικής αποστολής του Ελληνισμού υπό Π. Βράιλα-Αρμένη, εν Κερκύρα,1872 (ΙΕΕΕ).
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βασμό στον διωκόμενο για την αφοσίωσή του στον Όθωνα, καθηγητή Φίλιππο
Ιωάννου, που κατείχε την έδρα62.
Αυτή υπήρξε η σταδιοδρομία του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη ως έλληνα επισήμου και πολιτικού στοχαστή63, που ο Δεβιάζης χαρακτήρισε ως άνδρα δυνάμενον «απτοήτως να παρακαθήση μεταξύ των μάλλον διακεκριμένων συγχρόνων του αιώνος»64. Μιας χαρισματικής πολύπλευρης προσωπικότητας, που
πέτυχε χάρις στην αξία και τα ταλέντα του, την εποχή των μεγάλων ανακατατάξεων, να διαπρέψει ως φιλόσοφος και πολιτικός στοχαστής και ως Ιόνιος
πολίτης να ανελιχθεί παρόλα τα προσκόμματα που παρουσίαζαν οι αντίπαλοί
του, στην θέση του Προέδρου της Ιονίου Βουλής και να περικοσμηθεί με τον
τίτλο του sir και ως πολίτης του ελληνικού βασιλείου να θεωρηθεί ως ένας από
τους αξιολογότερους διπλωμάτες του. Ένας στοχαστής που, «…φιλοδόξησε να
συντελέσει στη σύσταση της νεοελληνικής φιλοσοφίας, χάριν του μεγαλείου
του ελληνικού έθνους και του ελληνικού ονόματος και να αποκαταστήσει τη
συνέχεια της ελληνικής, ιδιαίτερα της πλατωνικής φιλοσοφίας και να αναδείξει
την ενότητα αυτών με τη χριστιανική θρησκεία…»5.Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της εποχής του, που έθετε σε πρώτη μοίρα την ελληνική
καταγωγή του. Χαρακτηριστική των πεποιθήσεών του παραμένει η αποστροφή
του λόγου του: «…Ενόμισα προ πολλού ότι: ο ελληνικός χαρακτήρ της πατρίδος
μου είναι ανεξάλειπτος, ότι δεν είχα ανάγκην να αποδείξω, να επαναλαμβάνω
καθ’ εκάστην ότι είμαι Ελλην. Είμαι Έλλην εξ αίματος, εκ καρδίας, εκ γεννετής,
εκ πεποιθήσεως, καυχώμενος εις τον ελληνικόν τούτον χαρακτήρα της πατρίδος μου διότι γνωρίζω ότι ο Ελληνισμός είναι το καύχημα της ανθρωπότητος, το
ωράϊσμα της ανθρωπίνης ιστορίας….».

62. Χριστόπουλος Π.Φ., Ο Ελληνισμός, όπ., σ 108.
63. Βλ νεκρολογία και εικόνα του εις Ιωάννης Αρσένης, Ποικίλη Στοά, Εθνική εικονογραφημένη επετηρίς.
Αθήνα, Επί του Τυπογραφείου Αττικού Μουσείου., 1884, σ. 223
64. Δε Βιάζης Σ., Πέτρος Βράιλας –Αρμένης. Παράρτημα Κυψέλης β, του φυλλαδίου 9, Ζάκυνθος 8
Σεπτεμβρίου 1884, σ.5.
65. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη Αθανασία, Η συμβολή, όπ., σ.169.
66. Χριστόπουλος Π. Φ., «Ο Ελληνισμός όπ., σ. 150.
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Πέτρος Βράιλας- Αρμένης:
Eλευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και καθήκοντα
Το 2013 συμπληρώθηκαν διακόσια χρόνια από τη γέννηση του ΠέτρουΑρχιμήδη Βράϊλα-Αρμένη(1812/13-1884), ενός από τους σημαντικότερους νεοέλληνες φιλοσόφους του 19ου αιώνα, ο οποίος σφράγισε με την παρουσία και
τη δράση του την πολιτική και πνευματική ζωή της Επτανήσου,1 και ιδιαίτερα
της γενέτειράς του Κέρκυρας, πρωτεύουσας τότε της Πολιτείας των Ιονίων Νήσων, που ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο κράτος, υπό την προστασία της Μ. Βρετανίας, με τη συνθήκη των Παρισίων της 5ης Νοεμβρίου 1815. Η γέννησή του στην
Κέρκυρα τον Δεκέμβριο του 1813, σύμφωνα με το ιταλικό αυτοβιογραφικό
του σημείωμα,2 προκάλεσε επετειακές εκδηλώσεις, αρχικά στην Κέρκυρα τον
Δεκέμβριο του 2012, επειδή πολλοί βιογράφοι του αναφέρουν ως χρονολογία γέννησής του το έτος αυτό, που οργανώθηκε από την Αναγνωστική Εταιρία
Κερκύρας3, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος Πρόεδρος, και στην
Αθήνα τον Ιανουάριο του 2014, που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
οργανώθηκε από τους Τομείς Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με την έρευνα
και προβολή της νεοελληνικής φιλοσοφίας, από κοινού με το Κέντρο Ελληνικής
Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το �Ιδρυμα Εκδόσεων και Ερεύνης της Νε-

1. Βλ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Η συμβολή του Πέτρου Βράϊλα-Αρμένη στην πνευματική ζωή της
Κέρκυρας», Κερκυραϊκά Χρονικά, Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράϊλα-Αρμένη, περ. Β�, τ. Β�, Κέρκυρα, 2005, σσ.
169-180.
2. Οι βιογράφοι του Βράϊλα αναφέρουν γενικώς ως χρονολογία γέννησης αυτού το έτος 1812, ενώ το
δίπλωμα που έλαβε από το Πανεπιστήμιο των Παρισίων (�ipl�me
�ipl�me
�me
me ��e Licenciéé en �roi�),
), που σώζεται στο
αρχείον Βράϊλα, αναγράφει ως ημερομηνία γέννησής του την 17η Ιουλίου 1810. Ο ίδιος ωστόσο στο ιταλικό
αυτοβιογραφικό του σημείωμα, που βρισκόταν χειρόγραφο στο αρχείο του Βράϊλα στην Κέρκυρα, αναφέρει
τον Δεκέμβριο του 1813. Βλ. το ιταλικό κείμενο και την ελληνική μετάφρασή του στο Π. Βράϊλα-Αρμένη,
Φιλοσοφικά έργα, Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum
Recentiorum, έκδ. από Ε. Μουτσόπουλο και Αικ. Δώδου,
τ. Ι, Θεσσαλονίκη, 1969, σσ. λε�-νστ�.
3. Στην πανηγυρική εκδήλωση για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου προέδρου της Ετααιρίας Πέτρου
Βράϊλα-Αρμένη, που έλαβε χώρα στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας στις 30 Νοεμβρίου 2012, μίλησαν ο
ακαδημαϊκός, καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελος Μουτσόπουλος, η καθηγήτρια
φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη και ο διδάκτωρ φιλοσοφίας,
συνθέτης κ. Αντώνης Βασιλάκης. Οι ομιλίες τους δημοσιεύθηκαν στο Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας
Κερκύρας, 2012-2015, αρ. 28, Κέρκυρα, 2015, σσ. 349-374. Η ομιλία μου με τίτλο «Ο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης
ως πολιτικός διανοούμενος», περιλαμβάνεται στις σελίδες 355-369.
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οελληνικής Φιλοσοφίας, που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει την έκδοση των
φιλοσοφικών έργων του Π. Βράϊλα-Αρμένη, και την Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας. Η σημερινή εκδήλωση, που οργανώθηκε από το Ύπατον Συμβούλιον δια
την Ελλάδα και τα υπό την Αιγίδα αυτού Φιλοσοφικά Εργαστήρια, προστίθεται
στις προηγούμενες δύο και αναδεικνύει το ενδιαφέρον διαφόρων φορέων για
τον Βράϊλα-Αρμένη και, γενικότερα, για την εθνική φιλοσοφική παράδοση των
νεότερων χρόνων η οποία, δυστυχώς, αγνοείται από πολλούς. Ορισμένως, ο
Βράϊλας υπήρξε η πλέον πολύπλευρη φιλοσοφική φυσιογνωμία του 19ου αιώνα,4 και προσπάθησε με το φιλοσοφικό του έργο να αποκαταστήσει τη συνέχεια
της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας προς τη νεότερη, και να συντελέσει προς
χάρη «του μεγαλείου του έθνους και του ελληνικού ονόματος», στη σύσταση
της νέας ελληνικής φιλοσοφίας,5 για την αναβίωση της οποίας είχαν εργασθεί
πολλοί Έλληνες στοχαστές και λόγιοι των νεότερων χρόνων
Στην ομιλία αυτή θα αναφερθώ στη πολυμορφία της ελευθερίας, έννοια
η οποία χαρακτηρίζεται από τον Κερκυραίο φιλόσοφο ως όργανο του δικαίου
και αρχή και πηγή του νέου πολιτισμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο
άρθρο του «Ανατολή και Δύσις» : «Η ελευθερία, υπό τους διαφόρους αυτής
τύπους και εφαρμογάς, είναι αυτή η αρχή και πηγή του νέου πολιτισμού, αυτό
το όργανον του δικαίου, και το πεδίον εν ώ εξασκείται».6 Παράλληλα θα αναφερθώ στις έννοιες των δικαιωμάτων και καθηκόντων, που συνδέονται στενά
με την έννοια της ελευθερίας, τις οποίες και θα πραγματευθώ στη συνέχεια του
κειμένου, αντλώντας κυρίως από το έργο του Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, το οποίο εκδόθηκε το 1862 και αναφέρεται σε θέματα της
ηθικής, της φιλοσοφίας του δικαίου, της πολιτικής φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας της ιστορίας, που αφορούν το άτομο, την κοινωνία και την ανθρωπότητα,
και συγκροτούν μια φιλοσοφία της πράξης,7 αλλά και από άλλα φιλοσοφικά
4. Η προσωπικότητα και το έργο του Πέτρου Βράϊλα-Αρμένη προβλήθηκαν από τον καθηγητή Ε. Μουτσόπουλο
στη δεκαετία του 1960 και σε αυτόν οφείλεται και η πρωτοβουλία έκδοσης των φιλοσοφικών του έργων,
μια προσπάθεια που άρχισε το έτος 1969 και ολοκληρώθηκε το 2004. Βλ.. γενικότερα Ε.. Μο��sopo�los,
��sopo�los, Le
problème du beau chez Pétros Vrailas-Arménis, Ophrys, Aix-en-Pro�ence, 1960 και Petros Brailas-Armenis,
��a��ne P�blishers, Ne� Yor�, 1974. Bλ.
λ. επίσης Ε. Μουτσόπουλος, «Μια λησμονημένη ελληνική αισθητική»,
Παρνασσός, τ. Δ�, αρ. 2, 1962, σσ. 181-186 και Του Ιδίου, «Η φιλοσοφία εις τα Επτάνησα. Μία προνομιούχος
στιγμή», Παρνασσός, τ. ΣΤ�, αρ. 3, 1964, σσ. 313-322.
5. Ε. Μουτσόπουλος, «Η αντίληψις περί της ιστορίας εις την ελληνικήν διανόησιν του δεκάτου ενάτου αιώνος:
Παπαρρηγόπουλος και Βράϊλας-Αρμένης», Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τ. 2, Αθήναι, 1978, σσ. 415-421 και
Του Ιδίου, Εισαγωγή στο Πέτρου Βράϊλα-Αρμένη, Φιλοσοφικά έργα, Corpus, τ. 1, σσ. λδ�-λε�.
6. Π. Βράϊλας-Αρμένης, «Ανατολή και Δύσις», Φιλοσοφικά έργα, Corpus
Corpus, τ. 4Β, Αθήναι, 1974, εκδ. υπό Ε.
Μουτσοπούλου και Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, σ. 323.
7. Π. Βράϊλα-Αρμένη, Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, Φιλοσοφικά έργα, Corpus , τ. 1,
Θεσσαλονίκη, 1969, έκδ. από Ε. Μουτσόπούλο και Αικ. Δώδου, σσ. 453-468 και �.. Mo��sopo�los,, P.. Brailas--
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κείμενα αυτού καθώς και από την αρθρογραφία του σε εφημερίδες τις εποχής
που στοχεύουν στην ενημέρωση ευρύτερου κοινού σε θέματα κυρίως πολιτικής, εθνικής και οικονομικής σημασίας.
Ο Π. Βράϊλας-Αρμένης, φιλόσοφος, ακαδημαϊκός δάσκαλος, πολιτικός και
διπλωμάτης, έζησε και έδρασε σε εποχή κατά την οποία κυρίαρχη ιδεολογία
υπήρξε ο φιλελευθερισμός, εποχή που χαρακτηρίζεται από πνεύμα εκλεκτισμού
και πρόοδο επιστημονική, κατά την οποία καθιερώνονται οι αξίες της
βιομηχανικής κοινωνίας αλλά και φιλελεύθερες ιδέες που προκαλούν έξαρση
του εθνικισμού. �ίναι εποχή ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων,
διεκδικήσεων και διαμόρφωσης του κράτους δικαίου, που οφείλει να
εξασφαλίζει τα ατομικά δικαιώματα και να επιτρέπει την πολυμορφία της
ελευθερίας, ατομικής και αστυκής, σωματικής και πνευματικής, ηθικής και
πολιτικής, νομικής και εθνικής, ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής
δημιουργίας, μορφές ελευθερίας τις οποίες θεωρητικά και στην πράξη
υποστήριξε ο Βράϊλας. 8
Ο 19ος αιώνας, χαρακτηρίζεται ως εποχή του ρομαντισμού, ο οποίος, αν
κατά τον �ic�or H�go, «δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο φιλελευθερισμός στη λογοτεχνία», αφορά όλες τις εκφάνσεις της πνευματικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής, αφού συνδέθηκε με την προοδευτική αποδέσμευση του ανθρώπου
από κάθε καταναγκασμό και ανέδειξε κυρίως τον ρόλο του διανοούμενου στο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα οι φιλελεύθερες ιδέες υπερβαίνουν τα συμβατικά όρια της πολιτικής και κυριαρχούν στο
πολιτικό προσκήνιο της Ευρώπης προωθώντας εθνικιστικά αισθήματα και την
επιθυμία για ατομική, πολιτική και εθνική αυτονομία αλλά και για παροχές μεγαλύτερων ελευθεριών και δυνατοτήτων εξέλιξης στα άτομα και τις κοινωνίες.
Η αναζήτηση της πολιτικής ελευθερίας συνιστά κύρια επιδίωξη κάθε έθνους
του οποίου η ελευθερία είναι περιορισμένη και ο αναζωπυρούμενος πατριωτισμός και εθνικισμός απαιτεί κυβερνήσεις που θα ασκούν νόμιμη κρατική
εξουσία και θα εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών. Ιδιαίτερα στον χώρο
της βαλκανικής χερσονήσου από το 1804 μέχρι και το 1887 γεννώνται εθνικά
επαναστατικά κινήματα και επιχειρείται υπό την επήρεια φιλελεύθερων και
εθνικιστικών ιδεών η σύσταση συνταγματικών κυβερνήσεων που θα εξασφα-

Armenis,, ό.π., σσ. 97 κ.εξ.
8. Για την πολυμορφία της ελευθερίας στο έργο του Π. Βράϊλα-Αρμένη, βλ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Π.
Βράϊλας-Αρμένης: Η πολυμορφία της ελευθερίας», στο Γ. Βλάχος-Α. Κελεσίδου, Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη-Ρ.
Αργυροπούλου, Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό, ημίτομος Α�, δέκατος ένατος αιών,
Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα, 1996, σσ. 207-249.
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λίζουν την αυτοδυναμία των λαών και τα όρια των εθνικών κρατών. Παράλληλα όμως ο 19ος αιώνας γνώρισε και έναν ανανεωμένο συντηρητισμό, ο οποίος
επεδίωξε να θέσει όρια στην ελευθερία του ατόμου, στο όνομα μιας ανώτατης
εξουσίας, είτε το κράτος ήταν αυτή είτε η εκκλησία, με σκοπό τον περιορισμό
της κοινωνικής αναρχίας. Έχοντας ζήσει στο Παρίσι σε εποχή που κυριαρχούν
ο ρεαλισμός και ο ιδεαλισμός, ο εκλεκτικισμός και ο θετικισμός, που προσδιορίζουν φιλοσοφικές και πολιτικές θεωρίες και ενώνουν ριζοσπαστικές με συντηρητικές αντιλήψεις, ο Βράϊλας αποτελεί γνήσιο εκφραστή του πνεύματος
της εποχής αυτής και υπερασπιστή της ελευθερίας των νεοτέρων την οποία
υποστήριξε με σθένος ο Benjamin Cons�an� θεωρώντας πως στόχος των νεοτέρων είναι η απόλαυση της ασφάλειας στις ιδιωτικές απολαύσεις, η ελευθερία
και οι εγγυήσεις που παρέχουν οι θεσμοί στους πολίτες για την ατομική ευτυχία.9 �Ηταν φυσικό, ως εκ τούτου, μια και ζούσε σε εποχή αφύπνισης του εθνικισμού και ανανέωσης της ιστορικής αντίληψης για τον ελληνισμό, ο οποίος
κατ’ αυτόν είναι «το καύχημα της ανθρωπότητας, το ωράϊσμα της ανθρώπινης
ιστορίας», 10 να ασχοληθεί με την πολυδύναμη έννοια της ελευθερίας και να
διατυπώσει παράλληλα μια θεωρία για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η ελευθερία ως έννοια και πράξη, σχετιζόμενη με εθνικές και κοινωνικές διεκδικήσεις
και δικαιώματα, καθοδηγεί τις πράξεις του, κυρίως την εποχή που επιστρέφει
στην Κέρκυρα, το 1835, και μέχρι την �Ενωση της Επτανήσου με το νεοελληνικό
κράτος, το 1864.11
Ο Βράϊλας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μετριοπαθής φιλελεύθερος που
ενστερνίσθηκε τα πολιτικά ιδεώδη του διαφωτισμού και του ρομαντισμού. Ανήκει στους αστούς διανοούμενους που κατείχαν ανώτερες θέσεις στην πολιτική
και πνευματική ζωή της Επτανήσου και, όντας συνεπής στις αρχές του φιλελευθερισμού, τόνισε την αξία της ελευθερίας, ατομικής και πολιτικής, η οποία με
την μορφή δημοκρατικού ή πολιτικού οργανισμού, πριν προκύψει πανίσχυρος
και απροκάλυπτος η απόλυτη μοναρχία, συνιστά κατ’ αυτόν «κάλλιστον πολίτευμα» το οποίο προδιατυπώθηκε στην αρχαία Ελλάδα αλλά προοδευτικώς
πραγματοποιήθηκε και τελειοποιήθηκε στην Αγγλία κατά τον 17ο αιώνα ενώ

9. Ελένη Γ. Λεοντσίνη, « �Εννοιες της ελευθερίας: αρχαίος και νέος πολιτισμός στο φιλοσοφικό έργο του
Πέτρου Βράϊλα-Αρμένη», Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κύθηρα, 21-25 Μαίου 2006), Πρακτικά, τόμος Ι�A,
�A,,
Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα, 2009, σσ. 481-507.
10. Βλ. σχετικά Π.Φ. Χριστόπουλος, «Ο Πέτρος Βράϊλας Αρμένης(1813-1884) και η διπλωματική αλληλογραφία
του», Κερκυραϊκά Χρονικά, Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράϊλα Αρμένη, ό.π., σσ. 103-151.
11. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Π. Βράϊλας-Αρμένης: Η πολυμορφία της ελευθερίας», στο Γ. ΒλάχοςΑ. Κελεσίδου-Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη-Ρ. Αργυροπούλου, Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό
στοχασμό, ό.π.
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κατά τον 18ο αιώνα το οικειοποιήθηκε η Γαλλία μετά την Γαλλική Επανάσταση
και τελικά καθιερώθηκε στην Αμερική υπό τον τύπο της δημοκρατικής ομοσπονδίας. 12 Στο πλαίσιο της πολιτικής δράσης που ανέπτυξε στο υπό βρετανική
προστασία Ιονικό Κράτος ο Βράιλας συμμετέχει σε ενέργειες των Επτανησίων
οι οποίοι με διάφορες ενέργειες τους, που γίνονται αποδεκτές και εφαρμόζονται κυρίως κατά το διάστημα 1848-1851, αποβλέπουν στην παραχώρηση
ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, κυρίως στη συνταγματική μεταρρύθμιση,
τη φιλελευθεροποίηση των θεσμών, και την οργάνωση της πολιτικής ζωής των
Επτανήσων. Είναι μια εποχή έντονων διεκδικήσεων των Επτανησίων, εποχή η
οποία, με αφορμή τις εξεγέρσεις της Κεφαλονιάς, επέτρεψε την πολιτική δραστηριοποίηση των Επτανησίων για παραχώρηση ελευθεριών, στην οποία ο
Βράϊλας πρωτοστάτησε. �Ετσι από το 1848 και μετά συμμετείχε με αναφορές
και πολιτικές ενέργειες στη διεκδίκηση δικαιωμάτων, τα οποία τελικά παραχωρήθηκαν με την προσωπική υποστήριξη του λόρδου Sea�on, τότε �Υπατου
Αρμοστή των Ιονίων Νήσων, όπως η ελευθερία του τύπου, το δικαίωμα του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, η ψήφιση των τακτικών δαπανών από την Βουλή
και η ελεύθερη εκλογή κοινοτικών-δημοτικών αρχόντων, ενώ η εκλογή επαρχιακών συμβούλων καθώς και η εισαγωγή της χρήσης της ελληνικής γλώσσας
στις επίσημες πράξεις του κράτους πραγματοποιήθηκαν αργότερα επί αρμοστείας του Sir Har�e�� War��, διαδόχου του λόρδου Sea�on.13 Αξίζει να αναφερθούμε στο σημείο αυτό σε ορισμένα γεγονότα που συνδέονται με τις ιστορικές
τύχες των Ιονίων Νήσων, τα οποία από το 1817 τέθηκαν υπό την προστασία
της Βρετανίας και διοικήθηκαν με το σύνταγμα του 1817, που συντάχθηκε επί
αρμοστείας Sir �homas Mai�lan��.14 Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1817, που
έδινε περιορισμένες ελευθερίες στο Ιόνιο Κράτος, το οποίο ήταν Προτεκτοράτο
και όχι «ανεξάρτητο», η Βουλή αποτελείτο από σαράντα βουλευτές, οι οποίοι
εκλέγονταν από περιορισμένο εκλογικό σώμα, και είχαν περιορισμένη εξουσία,
μια και οι νόμοι ψηφίζονταν κατ’ επιλογή του Αρμοστή. Μέχρι το 1848, οι βουλευτές ψήφιζαν συνεπώς στη Βουλή νομοσχέδια χωρίς συζήτηση, λέγοντας τη
φράση “come s�a” , δηλαδή «ως έχει», για τον λόγο αυτό αποκαλούνταν από
το λαό «κομεστάδες» και η Βουλή «βουβή». Τα ευρωπαϊκά κινήματα του Φλε-

12. Π. Βράϊλα-Αρμένη, «Περί της ιστορικής αποστολής του ελληνισμού», Corpus,, τ. 4Β, σσ. 383-384, και «Περί
καθολικής ψήφου», Πατρίς, αρ. 8, 5 Μαρτίου 1849, σ. 37.
13. Για τα θέματα αυτά, βλ. Π. Χιώτου, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρι Ενώσεως, 2
τόμοι, Ζάκυνθος, 1877, τ. Β�, σσ. 134-137. Βλ επίσης Π. Βράϊλα-Αρμένη, Φιλοσοφικά έργα, Εισαγωγή, Corpus,
τ. 1, 1969, σσ. μθ�-ν�.
14. Σύνταγμα του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, 1817.
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βάρη και του Μάρτη του 1848 επηρέασαν τα Επτάνησα και προκάλεσαν δύο
εξεγέρσεις στην Κεφαλονιά, τον Σεπτέμβρη του 1848, την γνωστή ως εξέγερση
«του Σταυρού», και τον Αύγουστο του 1849, την γνωστή ως εξέγερση «στην
Σκάλα».15 Για να αποτραπεί γενίκευση των γεγονότων, πέρα από την καταστολή, ο τότε Αρμοστής John Sea�on (1843-1849), αναγκάσθηκε να παραχωρήσει
δυο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, το 1848 το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας και
το 1849 την επέκταση του δικαιώματος της ψήφου. 16 Με την παραχώρηση της
ελευθεροτυπίας, ενισχύθηκε το εθνικό φρόνημα των Επτανησίων, και άρχισαν να εκδίδονται εφημερίδες από τους Επτανήσιους. Ο Βράϊλας, μαζί με τους
Ναπολέοντα και Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, τον Ανδρέα Κάλβο, τον Ιωάννη Πετριτσόπουλο και άλλους φιλελεύθερους διανοούμενους, ιδρύει και εκδίδει την
πολιτική και φιλολογική φιλελεύθερη ελληνο-γαλλική εφημερίδα «Πατρίς», η
οποία κυκλοφορείται από τις 15 Ιανουαρίου του 1849 μέχρι τις 13 Ιανουαρίου του 1851, με σκοπό να διαφωτίσει την κοινή γνώμη πάνω στα νέα δεδομένα που προσφέρει η ελευθεροτυπία αλλά και σε θέματα πολιτικά, κοινωνικά, εθνικά. Απηχώντας το πολιτικό πρόγραμμα των μεταρρυθμιστών, το οποίο
ίδρυσε ο Βράϊλας και άλλοι φιλελεύθεροι Επτανήσιοι την εποχή αυτή,17 η Πατρίς λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο της κοινής γνώμης και μέσο πίεσης για
τη θέσπιση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στοχεύει στη διατήρηση
και ανάπτυξη του εθνισμού, τη μεταρρύθμιση του συντάγματος, τη βελτίωση
των νόμων, τη βελτίωση και πρόοδο της κοινωνίας, «δια της νοητικής, ηθικής
και οικονομικής αναπτύξεως».18 Ο Βράϊλας υποστηρίζει αυτούς τους στόχους
στην αρθρογραφία του στην Πατρίδα όσο και σε φυλλάδιο που επιγράφεται Τα
παιδιά του Μπαρμπαγιάννη ή διάλογος εις απλήν γλώσσαν περί εφημερίδος,
που γράφτηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1848, και υποστηρίζει ιδιαίτερα την ελευθεροτυπία και την καθιέρωση της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας του Ιονίου
Κράτους. 19 Στο έντυπο φυλλάδιο που επιγράφεται Τα παιδιά του Μπαρμπαγι-

15. Βλ. σχετικά Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυριανού, Οι εξεγέρσεις της Κεφαλλονίας κατά τα έτη 1848 και
1849, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα, 1980.
16. «Ελευθερία των εκλογών», Πατρίς, αρ. φύλλου 2, Κέρκυρα, 22 Ιανουαρίου 1849, σσ. 9-11.
17. �Αννα Κοντονή, Φιλελεύθεροι στοχασμοί και δεξίωσή τους στον επτανησιακό χώρο-ιδεολογία και πολιτική
των Μεταρρυθμιστών (1848-1864), Διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 1989.
18. «Τις η αποστολή της δημοσιογραφίας εν τη Επτανήσω��», Πατρίς, αρ. φύλλου 1, 15 Ιανουαρίου 1849, σσ.
1-2.
19. Για το θέμα της γλώσσας και τον γενικότερο προβληματισμό του Βράϊλα για αυτήν και την αξία της
συνταγματικής ελευθερίας, βλ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Θεωρητική και πρακτική θεμελίωση της
ελευθερίας της έκφρασης:η περίπτωση του Π. Βράϊλα-Αρμένη», Παρουσία, 7 (1989), σσ. 105-123 και Της
Ιδίας, «Ο Π. Βράϊλας-Αρμένης ως θεωρητικός και ως κριτικός της ποίησης», Πρακτικά Ε� Πανιονίου Συνεδρίου
(Κεφαλονιά, 17-21 Μαίου 1986), Αργοστόλι, 1991, σσ. 562-577, και ανατύπωση στο πριοδικό Παρουσία, 6
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άννη ή διάλογος εις απλήν γλώσσαν περί εφημερίδος, ο Κερκυραίος διανοούμενος επιχειρεί, υποδυόμενος έναν απλό άνθρωπο του λαού, μια λαϊκή διδασκαλία υπό μορφή διαλόγου, επιδιώκοντας την ενημέρωση και νουθεσία των
ανθρώπων του λαού σε θέματα ελευθερίας του λόγου, όπου επισημαίνει όμως
πως η εφημεριδογραφία πρέπει να είναι αντικειμενική και κριτική ενώ ο ρόλος
της είναι κυρίως εθνικός, γιατί, όπως χαρακτηριστικά γράφει, τονίζοντας την
αξία της καθιέρωσης της ελληνικής ως επισήμου γλώσσας του Ιονίου Κράτους
« επειδή οι Ιόνιοι είναι γνήσιος Ελληνικός λαός θέλομεν πρροσπαθήση κατά
δύναμιν να διατηρήσουμεν σώον και αβλαβή τον άλλως ανεξάλειπτον αυτού
εθνισμόν και να τον αναπτύξωμεν καθ�όλα τα στοιχεία. Δια τούτο και εις μόνην την Ελληνικήν θέλομεν εκδίδει το φύλλον…».20 Στη Πατρίδα προβάλλονται
πολιτικά θέματα της επικαιρότητας, θέματα εθνικά αλλά και οικονομικού ενδιαφέροντος, γίνονται συγκρίσεις με συντάγματα παρελθόντων ετών, κριτική
και αντιπαράθεση με τις βασικές θέσεις της αγγλικής αρμοστείας αλλά και με
τις εφημερίδες του ριζοσπαστικού κόμματος και, γενικότερα, υποστηρίζεται το
δικαίωμα για πλουραλιστική αντιμετώπιση των ποικίλων θεμάτων που απασχολούν την επτανησιακή κοινωνία.
Η ενασχόλησή του Βράϊλα με την πολιτική, η συμμετοχή του σε διαπραγματεύσεις για παραχώρηση συνταγματικών ελευθεριών με τον Αρμοστή War��,
που διαδέχτηκε τον Sea�on, τον αναδεικνύει βουλευτή της Θ� Βουλής και Πρόεδρο της νέας Συνέλευσης της Ι� Ιονίου Βουλής (1852-57). Σε όλη την πολιτική
του πορεία ο κερκυραίος πολιτικός διανοούμενος προσπαθεί να συμφιλιώσει τα αιτήματα της εποχής για ελευθερία και τάξη, εφαρμόζοντας, κατά το
πρότυπο του �ic�or Co�sin, τον εκλεκτικισμό στην πολιτική και θεωρώντας ως
εχέγγυα κοινωνικής σταθερότητας την πίστη στην ύπαρξη του Θεού και στην
ελευθερία της βούλησης. Η μετριοπάθειά του στον χώρο της πολιτικής συλλαμβάνεται από ορισμένους συμπολίτες του ως συμβιβασμός με την αγγλική
διοίκηση, ωστόσο είναι φανερό πως αυτός υποστήριξε την σταδιακή, διαμέσου
μεταρρυθμίσεων, κατάκτηση πολιτικών ελευθεριών με τις οποίες θεωρούσε
πως προοδευτικά θα επιτυγχάνονταν η αποδέσμευση του Ιονίου Κράτους από

(1988), σσ. 485-501. Βλ. αναδημοσιεύσεις αυτών στο Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Νεοελληνική φιλοσοφία.
Πρόσωπα και θέματα, εκδ. Αφοι Τολίδη, Αθήνα, 1993, σσ. 221-248, ιδίως σσ. 238-243 και σσ. 249-273.
Γενικότερα, βλ. τον λόγον αυτού που εκφώνησε το 1852 ως Πρόεδρος της Νομοθετικής Συνέλευσης, στην
Εφημερίς Έκτακτος, 11/25 Φεβρουαρίου 1859, αρ. 10.
20. Π. Βράϊλα-Αρμένη, Τα παιδιά του Μπαρμπαγιάννη ή Διάλογος εις απλήν γλώσσαν περί Εφημερίδος,
Κέρκυρα, εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως, 1848, 11σσ. Βλ. και Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Θεωρητική
και πρακτική θεμελίωση της ελευθερίας της έκφρασης : η περίπτωση του Π. Βράϊλα-Αρμένη», Νεοελληνική
φιλοσοφία. Πρόσωπα και θέματα, εκδ. Άφοι Τολίδη, Αθήνα, 1993, σσ. 221-248, ιδίως σσ. 234 κ.εξ..
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το καθεστώς της Βρετανικής Προστασίας και η �Ενωση με την Ελλάδα. Το κόμμα των μεταρρυθμιστών, στο οποίο ανήκε ο Βράϊλας, επεδίωξε πρωτίστως την
επίτευξη μεταρρυθμίσεων και δευτερευόντως την ένωση, αντιτασσόμενο στην
ριζοσπαστική πολιτική των ριζοσπαστών χωρίς να έλθει και σε ρήξη με αυτούς,
μια και η ένωση με την Ελλάδα ήταν κοινός πόθος και των μεταρρυθμιστών και
των ριζοσπαστών. Τις πεποιθήσεις του, όπου συνοψίζει όλες τις ενέργειες του
για κατάκτηση συνταγματικών ελευθεριών, εκφράζει σε λόγο του στην Ιόνιο
Βουλή που επιγράφεται «Υπέρ των Μεταρρυθμίσεων εις Επτάνησον», ο οποίος εκφωνήθηκε στη Συνεδρία της 30 Ιανουαρίου/11 Φεβρουαρίου του 1859,
όπου υποστηρίζει «υπάρχουσι διάφοροι τρόποι, καθ’ ούς έκαστος εξ ημών ευσυνειδήτως νομίζει ότι δύναται και οφείλει να υπηρετήση τον ελληνισμόν και
τον εθνισμόν, ευσυνειδήτως οι της άκρας αριστεράς, ευσυνειδήτως υμείς οι
λοιποί, ευσυνειδήτως κι εγώ κύριοι. Ενόμισα πάντοτε ότι εις την θέσιν εις ήν διατελούμεν και την οποίαν δεν δυνάμεθα δια της θελήσεώς μας να μεταβάλλωμεν, ενόμισα πάντοτε ότι ο ελληνισμός και ο εθνισμός υπηρετείται δια της παροδοχής των συνταγματικών θεσμών, δια της αναπτύξεως των φιλελευθέρων
αρχών… Ενόμισα ότι δια της ελευθερίας του Τύπου δεν καταστρέφεται ο ελληνισμός, αλλ’απεναντίας ότι διά της ελευθέρας δημοσιογραφίας ζωηρότερον
και τηλαυγέστερον διαλάμπει αυτός ο ανεξάλειπτος χαρακτήρ του Ιονίου λαού·
ενόμισα ότι δια της ελευθέρας εκλογής, δια της συστάσεως Βουλής ανεξαρτήτου και ελευθέρας δεν εξαλείφεται ο ελληνισμός, ο εθνισμός αλλ�έτι μάλλον
εκδηλούται… τι άλλο δύναται να αναπτυχθή διά των συνταγματικών, διά των
καλώς συναρμολογημένων θεσμών�� Τι άλλο δύναται να αναπτυχθεί δια της διαδόσεως των φώτων, διά της ενισχύσεως της πολιτικής ελευθερίας, διά της
όσον το δυνατόν μεγαλυτέρας ανεξαρτησίας των Ιονίων αρχών, ειμή αυτό εκείνο το στοιχείον, το οποίο συνεπτυγμένον υπάρχει, το οποίον υπέμεινε διαφόρους περιπετείας, το οποίον άλλοτε υπέκυψεν εις την Γαλλοκρατίαν, άλλοτε εις
τους Ενετούς, άλλοτε εις τους Ρώσους�� τι άλλο δύναται αναπτυχθή ειμή αυτός
ο ελληνισμός, αυτός ο εθνισμός��».21 Στον λόγο αυτό συγκεφαλαιώνει όλες τους
τις ενέργειες για παροχή συνταγματικών ελευθεριών τις οποίες είχε αναπτύξει
ιδιαίτερα στην εφημερίδα Πατρίς, μέσο προβολής των μεταρρυθμιστικών και
εκσυγχρονιστικών θέσεων του ίδιου αλλά και του μεταρρυθμιστικού κόμματος
του οποίου ηγείται. Οι αντιλήψεις αυτού, για θέματα όπως η θέση του ελληνι21. Βλ. Κ. Τσάτσου (επιμ.), Ελληνική Ρητορεία, Βασική Βιβλιοθήκη 41, εκδ. Ι Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, α.ε.,
σσ. 102-103. Βλ. επίσης, Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Π. Βράϊλας-Αρμένης: η πολυμορφία της ελευθερίας»,
Νεοελληνική φιλοσοφία. Θέματα πολιτικής και ηθικής, έκδ. Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα, 2001, σσ. 189-244 ,
ιδίως σ. 230.
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σμού στο ιστορικό γίγνεσθαι, η πολιτική αστάθεια, ο αστικός εκσυγχρονισμός,
η σχέση πολιτικής και δικαιοσύνης, πολιτικής και ηθικής, αλλά και οι θέσεις
του για την εξέλιξη και λειτουργία της κοινωνίας, αναπτύσσονται συνεχώς τόσο
από την κύρια αρθογραφία της Πατρίδος, όσο και μέσα από τα συστηματικά
φιλοσοφικά έργα του και μελετήματά του.
Στο συστηματικό φιλοσοφικό του έργο θα βρούμε αντιστοιχίες προς όσα
έχει διατυπώσει στην προηγηθείσα αρθογραφία του αλλά και στους πολιτικούς
του λόγους για θέματα της επίκαιρης πολιτικής. Ιδιαίτερα τον απασχολεί στο
έργο του Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία (1862) η ελευθερία
της πνεύματος, δηλαδή «του λόγου, της εκφράσεως, και δημοσιεύσεως των
εννοιών και αισθημάτων, η ελευθερία του μετέχειν της συστάσεως και ενεργείας της πολιτείας ή των του κράτους αρχών», 22 για τον λόγο αυτό και υποστηρίζει ενθέρμως πως σκοπός της ελευθερίας του τύπου είναι η παρουσίαση
και προβολή των παραπόνων των πολιτών, των προβληματισμών και των αιτημάτων τους, ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης στην κυβέρνηση για να
εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα με στόχο
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του λαού. Κατ’ αυτόν η ελευθερία του
πνεύματος είναι «φύσει νόμιμος και αναμφισβήτητη» και εκφράζεται με την
δημοσίευση «διά του λόγου, διά της γραφής, διά του τύπου, διά θεατρικών
παραστάσεων, δι’ εικόνων, σημείων και συμβόλων».23 Η προάσπιση του κοινού
συμφέροντος με προβολή της αλήθειας, η χρήση του ορθού λόγου και της δικαιοσύνης είναι κατ’ αυτόν η σημαντικότερη προσφορά του τύπου. Για τον λόγο
αυτό θα κατακρίνει την απόλυτη μοναρχία και τον δεσποτισμό που επιβάλλουν
την λογοκρισία και θα υποστηρίξει την ελευθεροτυπία η οποία κατορθώνει,
μέσω βιβλίων και εφημερίδων, να εκφράζει την κοινή γνώμη, να διδάσκει και
να συμβουλεύει ή ακόμη και να επικρίνει τις δημόσιες αρχές. 24 Παράλληλα
όμως επισημαίνει και την ευθύνη του εφημεριδογραφικού επάγγελματος και
υποστηρίζει πως η ελευθερία του τύπου έχει όρια που ταυτίζονται με τα δικαιώματα των ατόμων και της κοινωνίας. Κρίνει άλλωστε την κριτική που ασκείται
από τον τύπο ως σημαντική αλλά και ως αδίκημα, όταν προσβάλλονται «τα δικαιώματα της κοινωνίας, η ενέργεια των θεσμών και των νόμων, το σέβας προς
τας αρχάς».25 Γενικότερα υποστηρίζει πως ο τύπος επιβάλλεται να υπόκειται σε
22. Π. Βράϊλα-Αρμένη, Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, Corpus, τ. 1, σ. 455.
23. ΄Ο.π., σ. 457.
24. Στο ίδιο.
25. � Ο.π., σ. 459.
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περιορισμούς, γιατί «μολονότι δεν δύναται αμέσως να προσβάλη ούτε το πρόσωπον ούτε το κτήμα, δύναται όμως να βλάψη έτερα στοιχεία της προσωπικής
εκείνης ακεραιότητος, που συνιστώσι τα εν τη κοινωνία διάφορα δικαιώματα
του ατόμου· δύναται να επιτεθή κατά της ηθικότητος, της υπολήψεως των πολιτών, δι’ ύβρεως, συκοφαντίας, δυσφημίας και εμμέσως να επιβουλευθή την
τιμήν, την ιδιοκτησίαν και αυτήν την ύπαρξιν αυτών».26 Θέτοντας το πρόβλημα
της νομικής θεμελίωσης της ελευθερίας του τύπου και του λόγου και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, προβάλλει ως επιβεβλημένο δικαίωμα
της πολιτείας το καθήκον του «περιορισμού, της απαγορεύσεως, της τιμωρίας
των υπ’ αυτού διαπραττομένων αδικημάτων», όχι μόνο κατά των πολιτών αλλά
και του δημοσίου,27 χωρίς όμως να εμποδίζεται το έργο του, που είναι «η επίκρισις του κοινωνικού οργανισμού, των ηθών και εθίμων, της ενέργειας των
αρχών και της κυβερνήσεως» υπό την προϋπόθεση πως οι αρθρογράφοι σέβονται την ελευθερία και τα ατομικά δικαιώματα και εφαρμόζουν τον νόμο και τη
δικαιοσύνη. Γενικότερα, ο Βράϊλας είχε υιοθετήσει την μέση οδό του συμβιβασμού με την αγγλική εξουσία για την επίλυση των διαφορών, επειδή φοβόταν
τη γενίκευση μέτρων περιστολής της ελευθερίας του τύπου που μπορούσε να
επέλθει από την άκριτη ελευθερία της έκφρασης.28 Στο πρώτο, άλλωστε, φύλλο
της εφημερίδας Πατρίδα, αναφερόμενος στην αποστολή της δημοσιογραφίας
είχε τονίσει: « Επιθυμούμεν να αρχίσει να περιγράφεται, εκτός άλλων, η αξία
της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, ο ρόλος των διανοούμενων στην αφύπνιση και καθοδήγηση του λαού, η σχέση του τύπου με τον λαό και η σημασία
της έντυπης δημοσιογραφίας που μπορεί να επηρεάζει τους άρχοντες και τους
αρχομένους και να αποβεί όργανο αλλαγής προς όφελος των πολιτών».29
Ο Βράϊλας, όπως και ο Co�sin λίγα χρόνια νωρίτερα, υποστηρίζει τη σπουδαιότητα του λόγου και της ελευθερίας όπως επίσης την αξία της δικαιοσύνης,
των νόμων και ιδιαίτερα της ηθικής. Γνήσιος εκφραστής του εκλεκτικισμού, που
έχει χαρακτηρισθεί ως «�rai�é ��e paix s�r la base ��e concessions réciproq�es»
μεταξύ των φανατικών μερών και των αποκλειστικών συστημάτων,30 υποστηρίζει, κατά το πρότυπο του Co�sin, την οδό της μετριοπάθειας, της αμεροληψίας,
της σοφίας, κατά κάποιον τρόπο, της φιλοσοφικής ανοχής. Κατ’ αυτόν «κυρίαρ-

26. � Ο.π.
27. ΄Ο.π.
28. Βλ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Π. Βράϊλας-Αρμένης: η πολυμορφία της ελευθερίας», ό.π., σσ. 232 κ.εξ.
29. Πατρίς, αρ. φύλλου 31, Παραφυλλίς, «Ο λαός και ο τύπος», Κέρκυρα, 15 Αυγούστου 1849, σσ. 147-149.
30. Pa�rice �ermeren, “�ic�or Co�sin, l’É�a� e� la �é�ol�tion”, Corpus, Revue de philosophie, 18/19, 1991, σ..
5.
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χος δεν είναι η θέλησις του λαού, αλλ’ ο κοινωνικός λόγος, διότι εκ του λόγου
το δίκαιον, και ο πολιτικός λόγος είναι η ανωτέρα έκφρασις του κοινωνικού».
31
Η αντιπάθεια του προς τις βίαιες και επαναστατικές λύσεις και τάσεις απονομής ισότητας και δικαιοσύνης εκφράζεται σαφώς στην αρθογραφία του, και
εκδηλώνεται ακόμη και στο έργο του Περί ψυχής, Θεού και ηθικού νόμου Διατριβαί, το οποίο δημοσιεύεται το 1884, σχεδόν 40 χρόνια μετά την επανάσταση
του 1848, που συγκλόνισε την Ευρώπη. Στο έργο αυτό, όπου τον απασχολούν
ιδιαίτερα οι έννοιες της ελευθερίας, του ηθικού νόμου και των καθηκόντων
στρέφεται ενάντια στον αυθαίρετο αναδασμό των κτημάτων και στην φανταστική ευημερία που υποστήριζαν οι κοινωνιστές των οποίων οι ριζοσπαστικές
απόψεις επιφέρουν κατ’ αυτόν οπισθοδρόμηση των κοινωνιών και αθέτηση
της ιεραρχίας των καθηκόντων που συνιστούν το θεμέλιο του κοινωνικού δικαίου.32 Αναφερόμενος στα υποκειμενικά καθήκοντα της εγκράτειας, της σωφροσύνης, της μετριοπάθειας και της φιλαληθείας, τα οποία θεωρεί είδη δικαιοσύνης «καθ’ όσον δι’αυτών περιορίζομεν και το σώμα και το πνεύμα και
το πάθος και τον λόγον εντός του νομίμου κύκλου της ιδίας αυτών ενεργείας,
και συναρμολογούμεν αυτά εν τη ενότητι του αγαθού»33, επισημαίνει ιδιαίτερα την αξία του καθήκοντος της δικαιοσύνης, που αποτρέπει από κάθε είδους
αδικία, και συνδέεται με την τέλεια ηθικότητα και τον ηθικό νόμο. Αναγνωρίζοντας πως η δικαιοσύνη δεν δύναται να θεραπεύσει την «μεταξύ των ανθρώπων
αναπόφευκτον ανισότητα και την εκ ταύτης σχετικήν ανικανότητα αυτών προς
ανάπτυξιν της λογικής και ηθικής αυτών φύσεως και εκπλήρωσιν του προορισμού αυτών» θεωρεί πως τα καθήκοντα της ευποιίας, της φιλανθρωπίας και
της αγάπης αλλά και της μετριοπάθειας είναι απαραίτητα συμπληρώματα της
δικαιοσύνης η οποία ως έννοια συνδέεται με αυτές της ελευθερίας, της ισότητας, των δικαιωμάτων και του δικαίου. 34 Παράλληλα όμως έχει εκφράσει
τις αστικές αντιλήψεις του περί ιδιοκτησίας και ελευθερίας της οικονομίας σε
βιβλία και άρθρα του και έχει υποστηρίξει πως ο λόγος και η ελευθερία ρυθμίζουν την ιστορική πρόοδο και προκαλούν την ευημερία των λαών.

31. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Θεωρητική και πρακτική θεμελίωση της ελευθερίας της έκφρασης:η
περίπτωση του Π. Βράϊλα-Αρμένη», ό.π., σ. 235.
32. Π. Βράϊλα-Αρμένη, Περί ψυχής, Θεού και ηθικού νόμου Διατριβαί, Corpus, τ. 2, Αθήναι, 1970, σσ. 219
κ.ε.
33. ΄Ο.π., σ. 217.
34. Ό.π., σσ. 217-219.
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Αναμφίβολα το αίτημα της εποχής του για μεγαλύτερη ελευθερία του ατόμου απασχολεί τον Βράϊλα ήδη από το πρώτο συστηματικό του έργο το Περί
πρώτων ιδεών και αρχών δοκίμιον (Κέρκυρα, 1851), το περιεχόμενο του οποίου
συστοιχεί με θέσεις που εκφράζει την ίδια περίοδο και στην αρθρογραφία του
στην εφημερίδα Πατρίς. Ο Βράϊλας θεωρεί την ελευθερία ως «ουσιώδη χαρακτήρα της θελήσεως», ως «πολύτιμο στοιχείο της ανθρώπινης ενέργειας» και
την διακρίνει σε πολιτική και αστυκή, σωματική και πνευματική. Την τελευταία
διακρίνει σε νοητική και ηθική, και αποφαίνεται πως «η ηθική είναι η πηγή
πασών των άλλων».35 Ιδιαίτερα τον απασχολεί η ατομική ελευθερία και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, καθώς, όπως χαρακτηριστικά γράφει: «Η προσωπική
ελευθερία μετά του απαραβιάστου της ιδιοκτησίας συνιστώσι την ατομικήν
εκείνην ασφάλειαν, ήτις είναι η πρώτη βάσις και το πρώτον καθήκον οιασδήποτε κυβερνήσεως».36 Η ελευθερία, θεμέλιο της κοινωνίας και του κράτους,
πρέπει κατ’ αυτόν να εξασφαλίζει πολιτικές ελευθερίες, στις οποίες περιλαμβάνονται «εκτός της προσωπικής ή ατομικής, η ελευθερία του πνεύματος, δηλ.
του λόγου, της έκφρασης και δημοσιεύσεως των εννοιών και αισθημάτων, η
ελευθερία του μετέχειν της συστάσεως και ενεργείας της πολιτείας ή των του
κράτους αρχών». 37 Η ελευθερία του πνεύματος, δηλαδή της διάνοιας και της
έκφρασης, συμπεριλαμβάνει την ελευθερία του λόγου και του τύπου, της καλλιτεχνίας, την ελευθερία της συνείδησης, που συνδέεται με την λατρεία και
την ανεξιθρησκία, την νομική ελευθερία, που υπάρχει για να προστατεύει τους
πολίτες. 38 Οι θέσεις του Βράιλα σε θέματα πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του δικαίου, διατυπωμένες με σαφήνεια, φανερώνουν τις επιδράσεις που
έχει υποστεί όχι μόνον από την γαλλική πνευματοκρατική σχολή αλλά και από
συγγραφείς όπως ο Mon�esq�ie�, o �. Jo�ffro��, o Lerminier, o Sa��, o Sismon��i,
o J. Simon, o Cons�an�, o Sa�igni, o �ico, o �omagnosi, o Ferrari, o Ε. J. O���o�,
o P. Jane�, o Ben�ham,39 ενώ το ενδιαφέρον του για τη διερεύνηση των πολιτευμάτων φανερώνει η εκ μέρους του μετάφραση μέρους έργου του A�g�stin
�hierr��, γραμματέα του Sain� Simon, Dix-ans d’études historiques, το οποίο ο

35. Π. Βράϊλα-Αρμένη, Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, ό.π., σσ. 386-391.
36. Π. Βράϊλα-Αρμένη, Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, σ. 456.
37. �Ο.π., σ. 455.
38. ΄Ο.π., σσ. 457-460.
39. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Θεωρητική και πρακτική θεμελίωση της ελευθερίας της έκφρασης:η
περίπτωση του Π. Βράϊλα-Αρμένη», Νεοελληνική φιλοσοφία, Πρόσωπα και θέματα, σ. 237. Βλ. επίσης
αναφορές στους διανοητές αυτούς στο Π. Βράϊλα-Αρμένη, Φιλοσοφικά έργα, Corpus,, τ. 6, έκδ. από Ε.
Μουτσόπουλο-Α.Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη,κ.ά., Αθήναι, 1986, σσ. 16-40, 159-261, 53, 60-65, 77-100, 162-163,
173.

114

ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑIΛΑΣ- ΑΡΜΕΝΗΣ: �ΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΝΘΡωΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙωΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Βράϊλας απέδωσε με τον τίτλο Περί αγγλικού πολιτεύματος ή αγγλικός χάρτης
και εφαρμογαί αυτού.40
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Bράϊλας ανέπτυξε μια προβληματική για
την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα του ανθρώπου που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη τόσο κατά την εποχή του διαφωτισμού όσο και κατά την
εποχή του ρομαντισμού. Οι αντιλήψεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν ιδιαίτερα το πνεύμα της εποχής του που απέβλεπε στην κοινωνική
ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία, την ατομική ελευθερία και την επίγεια
ευτυχία. Γνώστης των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών που
συμβαίνουν στην Ευρώπη κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ο Βράϊλας στο
άρθρο του « Σχέσεις της βιομηχανίας προς την ηθικήν και νοητικήν ανάπτυξιν»,
που δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό Φοίνιξ την 1η Μαρτίου 1853 (σσ.3-6),
και αναδημοσιεύθηκε, με μικρές διαφορές, στο έργο του Φιλοσοφικαί Μελέται (Κέρκυρα, 1864, σσ. 493-501), συνοψίζει ελευθερίες, ατομικά δικαιώματα
και καθήκοντα με τον ακόλουθο τρόπο: «Είναι φανερόν ότι το φαινόμενον
της παραγωγής προϋποθέτει πρώτον την ιδιοκτησίαν διότι χωρίς ιδιοκτησίας
ούτε ανταλλαγή υπηρεσιών γίνεται, ούτε αμοιβαία παραχώρησις δικαιωμάτων, αλλά σύγχυσις, αμοιβαίαι αξιώσεις, σφετερισμοί, συγκρούσεις, πόλεμος,
αναρχία και καταστροφή, επομένως, πάσης βιομηχανίας προϋποθέτει κτηματικήν και προσωπικήν ασφάλειαν, ειρήνην, δικαιοσύνην εις τας μεταξύ των
ιδιοκτητών σχέσεις και διενέξεις, και, πρό πάντων, ισότητα και ελευθερίαν. Η
δε αστυκή ελευθερία είναι ιστορικά αποδεδειγμένον ότι, προϊόντος του χρόνου, επιφέρει και την πολιτικήν, και μαρτυρεί επίσης η ιστορία του αρχαίου και
νέου κόσμου, ότι τα πλέον βιομήχανα έθνη είναι και τα πλέον φιλελεύθερα,
τα πλέον προοδευτικά διότι διά της βιομηχανίας ου μόνον συνταυτίζονται εις
ένα τα συμφέροντα, και ευκολώτερον, επομένως, μορφόνεται μια κοινή γνώμη και έν πνεύμα δημόσιον αναπτύσσεται, αλλά διά της εκάστου μετοχής του
κοινού συμφέροντος διεγείρεται η επιθυμία και η ανάγκη να μετέχωσιν όσω
το δυνατόν πλειότεροι της συστάσεως και ενεργείας των δημοσίων αρχών, και
ούτω γινόμενοι άρχοντες ενταυτώ και αρχόμενοι, να συνεννοώνται περί της
μορφώσεως και διατηρήσεως της, όσον ένεστιν, αρίστης πολιτείας».41 Ο Βράϊλας υποστηρίζει την αστική ιδεολογία της εποχής του και θεωρεί την ελεύθερη ενέργεια του ατόμου ως στοιχείο προόδου και άμεσα εξαρτημένη από την
συνείδηση, την αξιοπρέπεια και την υπευθυνότητα του ατόμου, ως πράξη που
40. �Ο.π., σσ. 15-40 και 79-100.
41. Π. Βράϊλα-Αρμένη, «Σχέσεις της βιομηχανίας προς την ηθικήν και νοητικήν ανάπτυξιν», Corpus, τ. 4Β,
σσ. 316-317.
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εξωτερικεύεται με την εργασία και γεννά την ιδιοκτησία, παρέχοντας την αστική ελευθερία αλλά και την ελευθερία της έκφρασης και της συνείδησης, που
εξασφαλίζεται από το κράτος και διασφαλίζει την πρόοδο της επιστήμης και
την ανάπτυξη της πολιτικής δικαιοσύνης.
Αξίζει να αναφερθεί πως η αστική δημοκρατία, το «κάλλιστον τούτο πολίτευμα» ήταν το πολιτικό πρότυπο του Βράϊλα,42 o oποίος κατηγορήθηκε ωστόσο
από τους πολιτικούς αντιπάλους του ως υποστηρικτής της Βρετανικής Προστασίας που ήθελε να επιβάλει την συνταγματική μοναρχία και να συγκρατήσει το
ρεύμα του φιλελευθερισμού στα Επτάνησα. Όπως έχω υποστηρίξει σε παλαιότερη μελέτη μου43 ο συντηρητισμός του Βράϊλα μπορεί να θεωρηθεί ανάλογος
του συντηρητισμού της επίσημης φιλοσοφίας του Co�sin, ο οποίος θεωρήθηκε
απολογητής της μοναρχίας του Λουδοβίκου Φιλίππου, αφού μολονότι αναγνώριζε τη συμβολή της Γαλλικής Επανάστασης στο θέμα της ελευθερίας και της
ισότητας, καταδίκαζε τις ακρότητες του ιακωβινισμού και υπηρετούσε με τον
εκλεκτικισμό του την γαλλική αστική τάξη παρά τα συμφέροντα των λαϊκών μαζών.44 Προφανώς ο Βράϊλας είχε μια συντηρητική μεταρρυθμιστική πολιτική, γι’
αυτό και υποστήριζε «Δεν θέλομεν τα πράγματα ως έχουσιν, αλλ’ούτε θέλομεν
επαναστάσεις, θέλομεν μεταρρυθμίσεις»,45 αποδεκτή από την αγγλική εξουσία, που εκπροσωπούσε ο War��, η οποία τον ανέδειξε σε Πρόεδρο της Ι� Ιονίου
Βουλής.46 Άλλωστε η αστική δημοκρατία ήταν το πολιτικό ιδανικό του Βράϊλα
το οποίο πλησίαζε στο πρότυπο του γαλλικού φιλελευθερισμού των Cons�an�,
�hiers και G�izo� και κυρίως στο πολίτευμα της Βρετανίας όπου η αστική τάξη
συμβιβάζεται με την αριστοκρατία.47 Ο αστικός συντηρητισμός ή το πνεύμα της
εποχής επέβαλε ωστόσο στον Βράϊλα να υποστηρίζει τη συνταγματική μοναρχία και να μην είναι ευνοϊκός προς την καθολική ψήφο,48 αν και σε άρθρο του
42. Π. Βράϊλα-Αρμένη, «Περί της ιστορικής αποστολής του ελληνισμού», Corpus, τ. 4Β, σ. 383.Την ίδια άποψη
είχε εκφράσει και στην αρθογραφία του, μερικά χρόνια νωρίτερα στο «Περί της καθολικής ψήφου», Πατρίς,
αρ. 8 (5 Μαρτίου 1849), σ. 37.
43. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Θεωρητική και πρακτική θεμελίωση της ελευθερίας της έκφρασης:η
περίπτωση του Π. Βράϊλα-Αρμένη», Νεοελληνική φιλοσοφία. Πρόσωπα και θέματα, ό.π., σ. 227.
44. Βλ.. τον Πρόλογο στο �.. Co�sin, Fragments philosophiques (1826), 2η έκδοση,, Paris, 1833, σσ.. 1-50,, και �.S.
Gol��s�ein, “Official Philosophies in Mo��ern France: �he example o� �ic�or Co�sin”, Journal of Social History,
1968, σσ.. 259-279.
45. «Το κόμμα των ριζοσπαστών», κ. άρθρο Πατρίς, αρ. 76, 1 Ιουλίου 1850, σ. 350.
46. �α
α μεταρρυθμιστικά σχέδια του War�� είχαν εγείρει αντιδράσεις, υποστηρίχθηκαν όμως από τον Βράϊλα.
Βλ. Π. Βράϊλας, Λόγος εν τη Βουλή εκφωνηθείς υπό του Κ.Π. Βράϊλα κατά την συνεδρίασιν της 30/11
Φεβρουαρίου 1855, τυπ. Ερμής, Κέρκυρα, 1859.
47. Βλ. Α. Ε. Κουκής, «Η πρόοδος ως ‘απεριόριστη’ στη φιλοσοφία της ιστορίας του Πέτρου Βράϊλα-Αρμένη»,
Κερκυραϊκά Χρονικά, Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράϊλα Αρμένη, Κέρκυρα, 2005, σσ. 29-46, ιδίως σσ. 38-41.

48. Βλ. Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, Corpus, τ. 1, σ. 476.
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στην Πατρίδα είχε υποστηρίξει με ελιτίστικο πνεύμα πως η κοινωνία οφείλει να
παράσχει σε όλους τους πολίτες ηθική και νοητική ανάπτυξη που θα οδηγήσει
σταδιακά και στη θέσπιση του δικαιώματος της καθολικής ψήφου.49
Ο Βράϊλας, αναφέρθηκε διεξοδικά στην ελευθερία και στα δικαιώματα
του ανθρώπου και εξέφρασε έναν κοινωνικό, πολιτικό και εθνικό προβληματισμό συνδέοντας την ελευθερία με τις ποικίλες εκφάνσεις της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Κυρίως όμως τόνισε πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η
ηθική για τη διασφάλιση των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών
αλλά και για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ συνέδεσε
την ηθική, ως μέρος της αγαθολογίας, με το δίκαιο και τη φιλοσοφία της ιστορίας.50 Ο Βράϊλας διέκρινε την Ηθική νοούμενη «ως επιστήμη των ατομικών
καθηκόντων» από τη Φιλοσοφία του Δικαίου, λαμβανόμενη «ως θεωρία των
κοινωνικών και πολιτικών νόμων», υποστήριξε όμως πως οι δυο αυτές επιστήμες είναι εφαρμογές του ηθικού νόμου και άμεσα συνδεδεμένες. ωστόσο
επέκτεινε την εφαρμογή της φιλοσοφίας του δικαίου στην κοινωνία και στην
ανθρωπότητα και την όρισε ως επιστήμη των ιστορικών νόμων. Γενικότερα, ο
Βράϊλας υποστήριξε πως η κοινωνία στηρίζεται στη δικαιοσύνη και την ηθικότητα, και πως το άτομο ευτυχεί όταν συμμορφώνεται προς τις αρχές της δικαιοσύνης και της ηθικότητας. Θεωρώντας πως «ίδιον της ηθικής είναι η θεωρία
των ατομικών καθηκόντων»,51 ο Βράϊλας διατυπώσε μια θεωρία των καθηκόντων διακρίνοντας αυτά σε «καθήκοντα προς ημάς αυτούς», σε «καθήκοντα
προς τον Θεόν» και σε «καθήκοντα προς τους άλλους», 52 διάκριση αποδεκτή
από τους διαφωτιστές, την οποία θεωρεί ωστόσο περιττή, αφού «πάντα τα καθήκοντα, υποκειμενικώς θεωρούμενα, ανάγονται εις εν, την εκπλήρωσιν του
ηθικού νόμου, ή την ηθική τελειότητα, ήτις περιλαμβάνει πάσας τας άλλας».53
Ορίζοντας το καθήκον ως «πράξιν υποχρεωτικήν»54, «πράξιν ηθικήν αναγκαίαν,
ή υποχρεωτικήν προς εκτέλεσιν του ηθικού νόμου»,55 φαίνεται να δέχεται τη
διάκριση των καθηκόντων σε τέλεια και ατελή, επισημαίνοντας πως «τέλεια
μεν λέγονται εκείνα ων την εκπλήρωσιν δικαιούνται ν’ απαιτήσωσι παρ’ ημών
οι άλλοι, ατελή δε, όσα δεν παράγουσι το δικαίωμα αυτό», αν και φαίνεται να

49. «Περί κυριαρχίας», κύριο άρθρο Πατρίς, αρ. 7, 26 Φεβρουαρίου 1849.
50. Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, Corpus, Ι,1,σ σ. 377-380.
51. Π. Βράίλας-Αρμένης, «Η πολυμορφία της ελευθερίας..», Νεοελληνική φιλοσοφία..Θέματα πολιτικής και
ηθικής , σ. 209.
52. Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, Corpus, σ. 403.
53. Στο ίδιο.
54. Στο ίδιο, σ..380.
55. Στο ίδιο, σ. 403.
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διαφωνεί και με τη διάκριση αυτή, καθότι τελικά αμφιβάλλει περί της υπάρξεως του δικαιώματος αυτού. Συνδέοντας την ηθική με την πράξη και διατυπώνοντας μια θεωρία των ενστίκτων, παθών, συμφερόντων και καθηκόντων56 ο
Βράϊλας διαμόρφωσε μια καθηκοντολογία που στηρίχθηκε στην αρετολογική
ηθική. Η ηθική κυριότης, που συνδέεται με την εξάσκηση της ηθικής αρετής και
την ηθική τελειοποίηση, η διατήρηση και ρώμη του σώματος και η καλλιέργεια
του πνεύματος είναι καθήκοντα προσωπικά.57 Κατά τον Βράϊλα σε κάθε ατομικό ή κοινωνικό καθήκον αντιστοιχεί μιά αρετή.58 Έτσι στην ηθική κυριότητα
αντιστοιχεί η ηθική εγκράτεια, στον σεβασμό του σώματος η σωφροσύνη, στην
καλλιέργεια του πνεύματος η φιλαλήθεια, και στην υποχρέωση να αποφεύγουμε τα έντονα πάθη η μετριοπάθεια. Στα καθήκοντα προς τους άλλους ανθρώπους συγκαταλέγονται από αυτόν ο σεβασμός της ελευθερίας των άλλων, που
συνδέεται με τη φιλία, την φιλανθρωπία, την αδελφοσύνη, αρετές που στηρίζονται στο αίσθημα της συμπάθειας, που είναι ο «ισχυρότερος σύνδεσμος
της ανθρώπινης κοινωνίας», και την αγάπη, δια της οποίας αναπτύσσεται η
ευποιία και η ελεημοσύνη, ενώ το καθήκον της δικαιοσύνης, συνδέεται με τον
αμοιβαίο σεβασμό δικαιωμάτων, όπως η ζωή, η ιδιοκτησία, η τιμή, η υπόληψη,
η ελευθερία της συνείδησης.59 Σχετικά με τα καθήκοντα προς τον Θεόν κύριο
καθήκον προς τον θεό θεωρεί πως είναι ο σεβασμός και η απεριόριστη προς
αυτόν αγάπη, που εκδηλώνονται με την θρησκευτική αρετή της ευσέβειας και
εξωτερικώς με την λατρεία. 60
Είναι φανερό πως ο Βράϊλας, με πνεύμα φιλελεύθερο και ρομαντικό, συνέλαβε τη δυναμική της ελευθερίας, η οποία στις διαφορετικές συλλήψεις της
συνδέθηκε με συγκεκριμένα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι λογικές συνέπειες και συγχρόνως δικαιώματα του πρακτικού βίου.61 �Ατομα, κοινωνίες και
ανθρωπότητα ακολουθούν κατ’ αυτόν μιά εξέλιξη, που στηρίζεται στον ηθικό,
πολιτικό και ιστορικό νόμο, που συστοιχούν, αντίστοιχα, στην αρετή, τη δικαιοσύνη και την πρόοδο και στηρίζονται στην ιδέα της ελευθερίας, η οποία υπήρξε ο κύριος χαρακτήρας του ελληνισμού αλλά κυρίως του νέου πολιτισμού, ο
οποίος εγκατέλειψε κάθε ιδέα φυσικής δουλείας και φυσικής δεσποτείας ή
κυριότητας και καθιέρωσε την ισονομία των λαών και την προστασία των δι-

56. Στο ίδιο.
57. Στο ίδιο, σσ. 403-406.
58. Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία, σσ. 418-422.
59. Στο ίδιο, σσ. 412-415.
60. Στο ίδιο, σσ. 415-418.
61. Στο ίδιο, σ. 243.
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καιωμάτων τους. Κατ’ αυτόν άλλωστε η αστική και πολιτική ελευθερία είναι το
δικαίωμα να υπόκειται κανείς στους νόμους οι οποίοι είναι «όχι απόρροια του
πάθους ή της ιδιοτροπίας του κρατούντος αλλά έκφρασις του κοινού συμφέροντος, ορθώς ή μη ορθώς εννοουμένου».62 ως εκ τούτου η νομική ελευθερία
στηρίζει τελικά τις ατομικές, νομικές και ηθικές αρχές και συνδέει τα ηθικά με
τα νομικά καθήκοντα.

62. «Ο νέος πολιτισμός παραβαλλόμενος προς τον αρχαίον», Corpus, τ. 4B,
B,, σσ. 303-310.
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Τα τέμπλα του Ναού της Αγίας Παρασκευής
στη Βόλιμα Ζακύνθου, αρχειακές μαρτυρίες
Η ίδρυση του ενοριακού ναού της Αγίας Παρασκευής στη Μέση Βολίμα
Ζακύνθου, σύμφωνα με παλαιά προφορική μαρτυρία, προσφάτως καταγεγραμμένη, τοποθετείται τον 16ο αι.. Ο χειρόγραφος κώδικας του ναού με πρώτη χρονολογία καταγραφής το 1644 (εικ. 1), μας παρέχει σημαντικότατες άγνωστες πληροφορίες για την ιστορική πορεία του κτίσματος και την καλλιτεχνική
του διακόσμηση, προσθέτοντας ψηφίδες στην ιστορία της τέχνης του νησιού
μας την περίοδο 17ου- 18ου αι.1 .
Η παρούσα εργασία κυρίως θα επικεντρωθεί στις αναφορές του κώδικα
για τα δύο τέμπλα που κατασκευάστηκαν αυτήν την περίοδο στο ναό,
παρουσιάζοντας ολόκληρες τις αρχειακές μαρτυρίες2. Στις 28 Δεκεμβρίου του
1679 αγοράστηκε η ξυλεία, κόλες και καρφιά απαραίτητα για τον ξύλινο σκελετό
και τη διακόσμηση του τέμπλου «1679 Δικεβριου 28 αγορασαμε την ξυλην τις
αγιας παρασκεβις με τους κολεγαδες μου για το ταγιαρισμα3 με το μαστορα.
Αρχι εδοσαμε στις ταβλες υγου στα τραβα4 τελαριζενιαν5 και ποτηνδες και
καρφιαν κολα καδρονιον ταβλες ριαλιαν 2 + στο καδρονι ασπρα 31 στι κολα
ασπρα 17 στα καρφιαν ασπρα 35 του μαστορου ριαλιαν 3 και να του δοσομε
ριαλιαν πεντε ».
Ο Νικόλαος Θεοδόσης του Γεωργίου, λεγόμενος Αρναούτης7, έκανε το
σχέδιο και έφτιαξε το τέμπλο με την υποχρέωση να το έχει τελειώσει μέχρι το
Πάσχα. Στις 27 Μαρτίου 1680 είχε τελειώσει την πρώτη ζώνη με τις ποδιές κάτω
από τις δεσποτικές εικόνες, «πεζούλια» όπως τις αναφέρει ο γραφέας, πάνω

1. Βλ. ανακοίνωση του γράφοντος στην 2η Διεθνή Συνάντηση για τη Συντήρηση και Καταγραφή των
Εκκλησιαστικών Έργων Τέχνης, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 στη Ζάκυνθο, με θέμα “�he
�he
ch�rch o� S�.. Paras�e�i in �olima-- �a���n�hos,, archi�al an�� artistic imprin�s”,
”, (στα υπό έκδοσην Πρακτικά).
2. Στη μεταγραφή τηρήθηκε η ορθογραφία των κειμένων.
3. Κόψιμο.
4. ξύλινο χοντρό δοκάρι.
5. Λάρζινα, από ξύλο λάρικα.
6. Χοντρή σανίδα.
7. Η οικογένεια αναφέρεται ότι κατοικεί από τον 15ο αι. στην περιοχή της Βόρειας Ζακύνθου. Να σημειώσουμε
ότι τον 19ο αι. είναι γνωστός ο Σαράντης Διονυσίου Θεοδόσης ως ξυλογλύπτης, βλ. Ντίνος Κονόμος, Ζάκυνθος,
Τέχνης Οδύσσεια, τευχ. Β�, Αθήνα 1989, 70.
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στα οποία έστησαν τα διάστηλα και στις 16 Σεπτεμβρίου αποπληρώθηκε για
την ολοκλήρωση του τέμπλου «Εκαμα καβουτζιον του μαστορου για ριαλιαν
16 και την καουτζιον την εχι ο παπας αβγερινος ι στα χεριαν τους και εκαμαμεν
να τα εχι τελιιομενα πρι το πασκαν υμερες 15
1680 μαρτηου 27 εντελιωσανμεν ταν πεζουληαν ανπουκαντουν ης στις
αγιες εικονες και εβαλαμεν τζοναδες9 43 ης τα πεζουλιαν και στα διασκελαν
οπου ταν στισαμεν τα ωπιαν πεζουλιαν τα εφτιασε ο μισερ νικολος θοδοσης
επονομαζομενος αρναουτις ο αυφθος εβαλε την τεχνι και τα δεσενιαν10 και εμις
εβοειθισαμε και τα εφτιασε εδοσαμε του μαστορου ριαλιαν 12 και του παπα
αβιγερινουν ριαλιαν 6 παρα καρτοννα.
1680 σεπτεβρυου 16 εδοσαμεν του μαστορου οπου ετελιοσε τα διασκελαν
την απεπλερομι εος τα ριαλια οπου του θελαμεν στα δεκαξυ και μισο».
Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους παίρνεται από την
αδελφότητα απόφαση να πουληθεί κτηματική περιουσία για τις ανάγκες
χρυσώματος του τέμπλου και ζωγραφικής των εικόνων «1680 σεπτεβριου
19 …εστοτας και να εχυ ι αυφθις εκλησιαν μεγαλη χριγυαν δια να φιασου τα
διασκελα και αλο μπεζονοιον12 πολα χριαζομενο και δεν εχου το μοδον13 να
ξοδιασου δια τουτο βανομε την παρο παρτεν οτη αγρικουνε να πουλισομεν
ένα χαλεπεδο…με τα οπιαν σοδειαν να ιθελανε φιασις τα αυτά διασκελα τις
αφθις εκλησιας ι δοξα του αφετος χριστου και τις αγιας…, 1680 οκτοβριου 3
[να πουληθεί τόπος]…δια χριαν και μπεζονι πολα και δουλεψυ χρισοματα και
ζογραφισι οπου χριγυαζετε να γενι…».
Στις 21 Οκτωβρίου ο ιερέας αγιογράφος ονόματι Αυγερινός, ο οποίος
πρωτύτερα είχε κρατήσει την εγγύηση για τα έργα ξυλογλυπτικής του τέμπλου,
φέρνει τις τρεις θύρες με τους �ρεις Ιεράρχες που είχε ζωγραφίσει «1680
ωκτοβριου 21 ιμερα πενπτυ μας ιφερανε τες πορτες τις εκλησιας του τρις
ιεραχου τους εφηασε ο παπας αβιγερηνος του εδοσαμεν στο κοπο του μονε
ρηαληαν δοδεκα νο 12 οξο από τις πορταδελες και τζυ πανοιπορταδελε δεκαξυν
16 τας εστυσε ο νοικολος θοδοσις του ποτε γεωργιου». Σύμφωνα με αναφορά
συνόλου εξόδων το «1681 μαρτηου 20 ενκαντζαμεν και εκαμαμεν λογαριασμος
και εχομεν ξοδιασμενο ρηαληα ενηα παρα καρτο…».

8. Χρηματική εγγύηση.
9. Τζορνάδες, ημέρες.
10. Σχέδια.
11. Το �.
12. Ανάγκη.
13. Τρόπο.
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Ο δάσκαλος της αγιογραφίας Κωνσταντίνος Φιλήμων14 πληρώνεται 31
ρεάλια το 1684 για τη ζωγράφιση του δωδεκαόρτου και την επιχρύσωση των
ανάμεσά τους κιονίσκων της δεύτερης ζώνης του τέμπλου «1684 γεναριου
2 εδοσαμεν του δασκαλου sr κοστατακοι φοιλοιμονος ανγηωνγραφου διαν
ανποπλερομοι ις της εορτες ονπου ενφηανσεν και ι σε κολουνετες ρυαληαν
τρηαντα εναν στην αποπλερωμοι του ωπου εινε απο το μρ τζανοι και
παναγοιοντη τα ελαβαμεν υγου τα ανοθε ρηαληαν τρηαντα εναν ωπου τα
εχροστουσανε ανπων ένα κοματη χαλεπεδο ωνπου που τα ενχρωστουσανε
και ετζ το γραφο ης ενθημοιση εγο αναστασης θοδοσης γασταδο με τους
ενποιληπους ανκομαν ενγορασαμεν μοιαν κανησκελα χρησο πανφηλας διαν
ρηαλα έναν 1684 μαρτηου 31».
Ο τίμιος σταυρός που αναφέρεται ότι κατασκευάστηκε το 1688 πιθανόν
να αφορά σταυρό αγιασμού με αργυρή επένδυση «1688 δικεμβρηου 20 που
φτιασανε το μαρτιου 2 εδοσαμε η στο τιμιο σταβρο οπου εφτηασαμε ρηαληα
εφτα ητι ρ[ιάλι]α 7».
Το 1709 συμφωνείται με τον Νικόλαο Ταβουλάρη15 να αγιογραφήσει
την πυραμίδα του τέμπλου, που θα περιελάμβανε τον σταυρό με τα λυπηρά,
με έξοδα των Επιτρόπων στην αγορά των φύλλων χρυσού «1709 νοεμβριου
27 εμις ι γασταλδι…κυρ νικολετος ταβουλαρις κανου τιν παρο σιβασι οτι
επιδι τις και εχη χρια ι εκλησια δια να φτιασι το στερεομα και το τριμορφο
εσιβαστικαμε οτι να του δοσουνε δουκατα ευταμισι νο δυο[κάτα] 7 ½ με
τουτο οτι ι εκλησια να βαλη οτι χρισαφι χριαζετε και να τονε σπεζαρι17ι
εκλισια και ο ανοθε sr νικολετος να βαλη τα κολορα ολα με σπεζα εδικι του
σε κολορα και κολες και δια καπαρο του δινομε δουκατο ένα δυο[κάτο] 1 και
ετζι εμηναμε τακόρδου νικολαος ο Ταβουλαρης βεβαιονω. 1710 σεπτεβρη

14. Αναφέρεται ως επιχρυσωτής και σε άλλαξυλόγλυπτα. Ο Ζώης αναφέρει ότι είχε φτιάξει στο ναό των Αγ.
Πάντων επιτάφιο. Στον κώδικα του Αγ. Βασιλείου του Επάνω όμως, που έχουμε δημοσιεύσει, ο Επίτροπος
πήγε στον Φιλήμονα με άλλον ξυλογλύπτη για να τους δώσει σχέδιο επιταφίου. Βλ. Λ. Ζώης,«Η ξυλογλυφία
εν Ζακύνθω», Πινακοθήκη, τεύχ. 112-113, Αθήνα 1910,94. Του ιδίου, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν
Ζακύνθου, τ. Α�, Αθήνα 1963, 679. Ντ. Κονόμος, Εκκλησίες και Μοναστήρια στη Ζάκυνθο, Αθήνα 1967, 10,
123. Του ιδίου, Ζάκυνθος Τέχνης Οδύσσεια, τευχ. Α�, Αθήνα 1988, 90. Διον. Λυκογιάννης, «Καλλιτεχνικές και
ιστορικές μαρτυρίες εκκλησιαστικών κωδίκων Ζακύνθου, Κώδικες Αγ. Βασιλείου του Επάνω», στο Μελέτες
Ζακυνθινής Τέχνης, Αθήνα 2002, 65.
15. Λ. Ζώης, Λεξικον Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακυνθου, όπ. π., 632.
16. Θεωρούμε ότι με την ορολογία στερέωμα (όπου εξ όσων γνωρίζω η ορολογία απαντάται για πρώτη
φορά) ο γραφέας εννοεί τους δελφίνους (δράκοντες), την ξυλόγλυπτη δηλαδή βάση των λυπηρών. Με τη
λέξη τρίμορφο υποδηλώνει τον Εσταυρωμένο στην κορυφή και στο κέντρο του επιστυλίου πλαισιωμένο από
τα λυπηρά με τις μορφές της Παναγίας και του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου.
17. Εξοδεύσει.
18. Σύμφωνοι.
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14 εξοδιασαμε στο στερεομα και τριμορφον σε πλερομη με τις αγηες ικονες
δουκατα δωδεκα».
Το 1712 έχουμε την πρώτη παρουσία στη διακόσμηση του ναού, του δάσκαλου της ξυλογλυπτικής Νικόλαου Βιδάλε19. Ο Βιδάλε πληρώνεται για την
επιχρύσωση του τέμπλου, την κατασκευή μανουαλιών-κηροστατών, τετραπόδου-προσκυνηταρίου και τις επιχρυσώσεις τους «1712 υ σε πλερομι του δασκαλου ριαλια εξη που εχρισοσε το τεπλο υ στις εορταδες δουκατα πεντε που
τυς εματαχρισοσε 5
υ στα μαναλια δουκατα πετε οπου τα δουλεψε υ σε φαγι του δασκαλου
ρυζι πεταλυδες χαβυαρι φασουλια ασπρα πενιτα υ στις λαμπαδες τις ξιλινες
ριαλια ένα του δασκαλου που τις εχρισοσε ρυαλι μισο εδοσαμε υ στο τετραποδο
δουκατα εξι ακομα εδοσα του δασκαλου για το τετραποδο ριαλι δουκατο ένα
ασιμενηο εξοδια ονταν εφεραμε το τετραποδο ασπρα δεκαξι ονταν εφεραμε τα
ελιτικα ξιλα εξοδιασαμε ασπρα οχτο υ σε φαγι του δασκαλου οπου ιτανε διο
εξοδιασαμε σε σταρι σε κρασι…
1713 υουλι 5 ξεκαθαριζομεν δια το τετραποδυ οπου υφεραμε ι στιν εκλισια
εδοσαμε του δασκαλου του sr νυκολου βυδαλε δουκατα 6 του τζεκινιου και
ένα δουκατο ασιμενιο του ερεσταρισε20 ι εκλισια δουκατα δεκαξι του τζεκινυου
ος καθως φενετε υ γραφι υστατι του sr δον αντονυ μαβροκεφαλου και δια το
ανοθε ρεστο του εχομε καουτζιονες
1713 ηουληου 26 [πληρωμή Βιδάλε για τετράποδο]
1714 υανουαριου 6 εδοσαμαι δια το χρισαφη ριαληα εντεκα και ασπρα
ευτα…και του δασκαλου που το χρυσωσε
Ο Νικόλαος Βιδάλε φαίνεται πως δεν ήξερεμόνον την τέχνη της
ξυλογλυπτικήςαλλάγνώριζε και αυτήν της σταχώσεως βιβλίων, μιας και
αναφέρεται ότι βιβλιοδέτησε τα διάφορα χαρτιά του ναού και το 1738 διάφορα
λειτουργικά βιβλία.
1718 οκτοβριου ακομα του νικολη βηδαλε δια τα χαρτια οπου τα εματαδεσε
τζεκηνια διο χρισα
1718 οκτοβριου προτι εδοσαμε του αγιογραφου εις το τριμορφο οπου το
αγιογραφισε ρεαλη ένα ασπρα 30
19. Ο παραγωγικός Νικ. Βιδάλε ή Βιδάλης ή Βιδάλες ήταν μαζί με το Νικ. Λαμπέτη κυρίως αυτοί που γέμισαν
τους ναούς της Ζακύνθου τον 18ο αι. με υπέροχα μπαρόκ τέμπλα, αλλάζοντας ριζικά και τον υπόλοιπο
εσωτερικό διάκοσμο. Τα κρητοβυζαντινά λεγόμενα τέμπλα εγκαταλείφτηκαν και οι μακριοί τοίχοι των ναών
άρχισαν να ασβεστώνονται. Όσες τοιχογραφίες είχαν απομείνει καλύφθηκαν και οι τοίχοι σε αρκετούς ναούς
επενδύθηκαν με ξύλο και στη συνεχεία στολίστηκαν με μεγάλες ελαιογραφίες. Βλ. Ντ. Κονόμος , Ζάκυνθος,
Τέχνης Οδύσσεια, τευχ. Β�, όπ.π., 61-63.
20. Αποζημίωσε.
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1719 [κανίσκι για αρτοφόριο]
1720 ακομα υσε φθηασημο του αρτοφοριου και υ στο σταβρο21 και υ στο
χρισομα του σταβρου ραλια 28
Και στη κληδονια του αρτοφοριου ασπρα 15
1720 σεπτεβριου 10 εδοσαμε του sr προ[κο]πιου καουτζη τζεκινια 7 δια να
μας φερι από τι βενετια καντιλια προυτζηνα υκοσι22
1722 Μαρτιου 16 ένα θιμιατο προυτζινο εδοσαμε ασπρα 150
1724 αυγοστου 20 [1 τζεκίνι =5 ριάλια]
1738 σεπτεμβριου 14 ελαβαμε εμις η προκουρατορι του θιου ναου τις
αγηας παρασκαιβις του χοριου βολημα μεσινο θεοχαρις θεοδοσις και ιωανις
ποταμιτις από τον μρ μανολη μαργαριτη κοματη αγηω λιψανω τις αγηας
παρασκαιβις ασιμενιο με το ανελο23 του το ωπιω το αφιεροσε εις τιν εκλισια
για να ηνε και ειβρισκαιτε παντα πιγενωντας από κονσενια24 η σε κονσενια εις
τους προκουρατορους και εφιμεριους εχοντας χρεως να μνημονεβουν και τα
κατοθεν ωνοματα ζαπετα πιερο πιγουλα Γιανη ελενα μαρκο Γιακουμο διμιτρα
Γιοργο ρουπινα Νικολετα μανολη Νικολο μαριου Ακελικα φραντζεσκο σοσανα
βδοκια
Στιν φιλαδα του αγιου Διονισιου ασπρα 28
Στο αγιον εβαγγελιον και τρια μινεα και ι στο λιμπρο ωπου γραφομεν τα
βαπτισια μας τα εδεσε ο sr Βιδαλες εδωσαμε ασπρα 420
1739 σεπτεβριου 16 εδοσαμε του νηκολετου δηα την αγια τραπεζω
τζεκινι ένα
1744 εις τιν ηκονα τις αναστασεος οπου εθιασαμε ασπρα 180
1745 απριλιου 14 στον εσταβρομενο που εθιασαμε ρα 6 ασπρα 40
Στο χρησαφη δουκατα οχτο
Το 1754 το παραπάνω τέμπλο πουλήθηκε για πέντε τσεκίνια στο ναό του
Ταξιάρχη του Αχηγά Βολιμών «1754 την αυτη επιραμε απο τον γουμενο του
Ταξιαρχη δια τα διαστιλα τα παλια που του εδοσαμε δια τζεκυνια πεντε δεν
μας εδοσε παρα τα τεσερα επηραμε και το αλο». Σήμερα από το παραπάνω
τέμπλο σώζονται μόνον οι τρεις θύρες με τους Ιεράρχες, χωρίς την αρχική
τους ζωγραφική. Οι δύο ακρινές θύρες απεικόνιζαν ολόσωμους του Ιεράρχες

21. Δεν αναφέρεται ο κατασκευαστής του ξυλόγλυπτου επιχρυσωμένου αρτοφορίου Αγ. Τραπέζης. Θα
πρέπει να αποδοθεί και αυτό στο Νικόλαο Βιδάλε (εικ. 2).
22. Η εισαγωγή μπρούτζινων λειτουργικών σκευών από τη Βενετία ήταν κάτι το σύνηθες, μιας και δεν
αναφέρεται πουθενά την περίοδο αυτή εργαστήριο κατασκευής μπρούτζινων αντικειμένων στο νησί.
23. Κρίκος.
24. Παράδοση.
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Βασίλειο και Γρηγόριο και λειτουργούσαν ως πόρτες προς το Ιερό Βήμα και η
μεσινή της ωραίας Πύλης απεικόνιζε μέχρι τη μέση τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο
(εικ. 3,4) και είχε ζευγάρι υποθυρίδων από το οποίο σώζεται το αριστερό φύλλο
με νεώτερη ζωγραφική απεικόνιση Ιεράρχη. Το βάθος πίσω από τις μορφές και
τα φωτοστέφανα διακοσμούνται με έντονα έξεργο ανάγλυφο κληματίδας με
φύλλα και σταφύλια κάτι που συνηθιζόταν στα αντίστοιχα ξυλόγλυπτα αυτής
της περιόδου, επηρεασμένα ή κατασκευασμένα από Κρήτες τεχνίτες. Η μόνη
σημαντική διαφορά είναι ότι το ξυλόγλυπτο σκάλισμα συνήθως είναι διάτρητο
ενώ εδώ ημιανάγλυφο. Σύμφωνα με τις παραπάνω μαρτυρίες ακολουθούσε
τη γνώριμη μορφή των κρητοβυζαντινών τέμπλων χωρισμένο σε τρεις ζώνες,
όπως όλα τα σωζόμενα τέμπλα αυτής της περιόδου στη Ζάκυνθο25.
Φαίνεται πως μετά τη δεύτερη ανοικοδόμηση του ναού το 1733, σύμφωνα
με μαρτυρία από τον Κώδικα, υπήρξε ανάγκη κατασκευής νέου τέμπλου,
πιθανόν διότι το αρχικό θα έπαθε ζημιές. Στις 24 Φεβρουαρίου 1745 οι νέοι
Επίτροποι του ναού αναλαμβάνουν την υποχρέωση «…να εχουν χρεος ανταμος
με τους ανοθεν προκουρατορους μας ο μρ Διακος παβλος Θεοδοσις να πανε να
σιβαστουν να φθιανουν τιν φατζαδα26 τις εκλισιας».
Στο συμβόλαιο της 4ης Μαρτίου 1745 αναλαμβάνει ο Νικόλαος Βιδάλες με
τον υιό του Πέτρο την κατασκευή του νέου τέμπλου, όμοιο με αυτό του Αγίου
Νικολάου των Γερόντων27 στην πόλη της Ζακύνθου, με σταδιακή πληρωμή
ποσού εξακοσίων πενήντα ρεαλίων. Κυπαρίσσι θα χρησιμοποιούσαν για τα
ξυλόγλυπτα μέρη, λάρικα (λάρζο) για την επένδυση και βενετικό ξύλο28 για
το σκελετό «1745 μαρτιου 4 δια της παρουσης οπου θελη εχη διναμην ος της
γεναμενι εις τα ατη Νοταριου εμης Νικολαος βιδαλες και πετρος ο Ηος μου
εσιβαστηκαμε με τους μησερ ανασταση θεοδωση και ανασταση ποταμητοι και
διμητρη Κουσκο και μησερ ανασταση θεοδωση Γραματηκω αυτή επητροπη
ανταμος και με τους ευλαβεστατους εφιμεριους παπα παναγηοτη θεοδωσοι
παπα παναγηοτη ακτιποι και παπα βασηλης θεοδωσης και ιεροδιακον παυλος
θεοδωσης και μισερ Γιοργης ποταμητης η αυτή σοβρα Νουμεραρηροι της

25. Για τα λεγόμενα κρητοβυζαντινά τέμπλα βλ. ενδεικτικά Μαρία Καζανάκη, «Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική
στο Χάνδακα το 17ο αι.», Θησαυρίσματα, τ. 11, Βενετία 1974. Γεώργιος Παπαϊωάννου, «Ο σταυρός του
τέμπλου της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγ. Όρους», Πεπραγμένα Θ΄ Κρητολογικού Συνεδρίου,τ. Β2 ,
Ηράκλειο 2004.
26. Πρόσοψη, τέμπλο.
27. Για την ιστορία του ναού ενδεικτικά βλ. Ντίνος Κονόμος, Ναοί και Μονές στη Ζάκυνθο, Αθήνα 1964,
37-39.
28. Ίσως πρόκειται για το cirmolo, το οποίο εισαγόταν στη Ζάκυνθο από τη Βενετία και το χρησιμοποιούσαν
στην ξυλογλυπτική.
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εκλισηας του Θιου Ναου της αγιας παρασκεβης εις χο βολημας μεσινω οτη
περνομε χρεος να φτιασομε εμης η εινταγιαδορη29 την προσπετιβα30 ινταγιαδα31
της αυτης εκλισηας με ομηο ινταγηο οσαν εκινη της προσπετηβας του αγιου
Νικολαου του Γεροντος ιγουν να εφτιασωμε το προτο δευτερο και τριτω ορδινε
της αυτης προσπετιβας και εσιβαστηκαμε δια την οπερα32 τους και σπεζες
ολες οπου χριαστουν να μας μετρισουν εις ολιν ρηαλια εξακοσηα πενιντα.
Οντας φτιανομε το προτω ορτινε33 ρηαληα εκατον εξιντα και εις το δευτερο
ρηαληα εκατον τριαντα και εις το τρητο ριαληα εκατον δεκα και τα επιληπα
δια να αρηβαρη ι ανοθεν σουμα ριαληον εξακοσηο πενιντα να μας τα δινουν
κομπρετιδα34 εις τα ορδινε οπου φτιανομε δια να σουπληρομε εις τες σπεζες
ιγουν ξηλα σεγαδορους μαργκους τορνο κολες και φεραμεντα και να εχουμε
χρεος εμης η ινταγηαδορη να φτιανομε τα ινταγηα όλα από κηπαρησοι και τες
φοδρες από λαρζο και τα τραβα από ξηλοι βενετηκοι και την ανοθεν πλερομη
ναν την δινουν εμας τον ινταγηαδορω πόντου αλμέντε35 εις πασα εσοδια με το
να μας εδινου πασα χρονω ολω το λαδι ι τες γαζετες του λαδιου ος κατοθεν
θελομε εξεκαθαρησοι αρχηνοντας ευθης το προτω ορδινε δια ναν το τελιοσουμε
εος μηνες δεκοκτο και τελιονοντας το να αρχινουμε το δευτερο ομηος το τρητο
ετζη σημφονησμενη αναμεσο μας και υποσχομαστε να κρατουμε ετεροι την
παρουσα με εξεκαθαροσηνοι και υποσχεσον εδικην μας ότι την παρήτζηα36
οπου ιθελε γενι από διο πρακτικους αλάχη και εινε τηποτα ελατομα ι δεν ομιαζη
εις τα παντα όλα με της ανοθεν μελετημενης προσπετιβας του αγιου Νικολαου
του Γεροντος να ημαστε υποσχομενοι την πασα ζημιαν οπου ιχε λαβη η ριθεν
εκλισιαν της αγιας παρασκεβης και εις το παρον ελαβαμε από τους ανοθεν
επιτροπους και επιληπους ρηαληα εκατο και εις εξη μινες επιτα οπου γηνετε ι
δουληα να μας εδινου ρα πενιντα και τελιονοντας ολο το προτω ορδινε να μας
εδινου ετερα ρα εκατο και αρχηνοντας το δευτερο ορδινε την κορδα37 κολωνες
και εις της κολωνετες και οτη αλω χριαζετε του ινταγιαδορου ρα εκατον και
τελιονοντας και αυτό να μου εδινουν ρηαληα εκατο με ομπλιγο ναν το φτιανομε
εις τερμεσο38 μηνες ετερες δεκαπεντε. Επιτα αρχηνοντας την πιραμηδα να εχουν
29. ξυλογλύπτες.
30. Τέμπλο.
31. ξυλογλύπτη.
32. Κατασκευή.
33. Σειρά.
34. Κομπρετίδα= συμπεριλαμβανόμενα
35. Πόντου αλμέντε= τουλάχιστον με την υποχρέωση
36. Παρητζηα= εκτίμηση
37. Κεντρικό ξύλινο δοκάρι.
38. Τελείωμα.
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χρεος ι ανοθεν να μας εδινουν ρηαληα εκατον και τελιομωντας τη να μας εδινου
το ρεστο αλα ριαληα εκατο οπου γηνετε το σαλτο του ανοθεν σηνηβασμου μας
τον ριαληον εξακοσηον πενιντα με ιποσχεσιν μας οτη εις το ανοθεν τερμενο να
τελιοσωμεν την ανοθεν οπερα. Ομοιος με ιποσχεσοι τον ανοθεν προκουρατορων
και σωβρανουμεραριον παροντον και ερχομενον να εχον χρεος να τεληοσουν
την ανοθεν προσπετηβα εις την ανοθεν διορηα ος ανοθεν κανοντας ετζη αλη
ετεροι ομηα δια να κρατη το κάθε μερος την εδικιν του και θελομε βεβαιωση το
ένα μερος και το αλω
Παναγιοτις ιερευς θεοδοσις και εφιμεριος βεβεονο
Βασιληος ιερευς θεοδοσις και εφιμεριος βεβεονω
Αγαπιος υερομοναχος θεωδοσις βεβεονο
Παναγιοτης ιερευς ακτηπις και εφυμεριος
Παυλος ιεροδιακονον θεοδοσιος βεβεονο
Ηεροθεος ηεροδηακον ποταμιτης βεβεονο
Γεοργιλας θεοδοσις βεβεονο
Νικολαος βιδαλες ινταγιαδορος βεβαιωνο
Πηερος βιδαλες βεβαιονω
1745 μαρτιου ηστερι λαβενο εγο ω κατοθεν ηπογεγραμενος από των μρ
αναστασι θεοδοσι τζεκινια χρισα ηκοσιπεντε νο 25 τα οπια ηνε της εκλισιας τις
αγιας παρασκαιβις και τα ελαβα ναν τα κονσενιαρο του sr νικολι βιδαλε και του
ειου του του sr περητζι κατά την γραφι πριβατα γεναμενι δια τιν φατζαδα τις
εκλισιας και βεβεονο
Βασιληος ιερευς θεοδοσις βεβεονω
Παρθενιος ιερομοναχος θεοδοσις μαρτιρο
Παναγιοτις ιερευς ακτηπις βεβεονο
1745 απριλιου 6…δια να ασεστερουν εις τιν φατζαδα καθος την εχουν
καπαρα δια τις αυτις εκλισιας με τον sr νικολι βιδαλε και με τον ηον του τον sr
πιερο ηνταγιαδορι μας…».
Το 1748 είχε αρχίσει η κατασκευή του τέμπλου αλλά φαίνεται πως άργησε
να τελειώσει μιας και η τρίτη ζώνη της πυραμίδας τοποθετείται το 1752 και
μετά από διαμάχη με τους Επιτρόπους το επόμενο έτος αποπληρώνεται «1752
οντας ιφεραμε το βιδαλε που εβαλε την παραμηδα αροστησε ο μαθητις του και
επλεροσα ζο που τον εστηλε μεσα του εδοσα ασπρα τριαντα». Ενδιαφέρον έχει
και η προσφορά υλικών αγαθών της περιοχής, κάτι το σύνηθες και σε άλλες
εργολαβίες της εποχής «1752… σε ενα καρταλορη λαδη που εφαγανε ο βιδαλες
ασπρα 30 σε ένα ζεβγαρι κοτοπουλα που επιγανε του βιδαλε κανισκι ασπρα 2

128

ΤΑ ΤΕΜΠΛΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΒΟΛΙΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1753 [μετά τον Ιούλιο] εσηβαστηκαμε με το βηδαλε και τον αποπλεροσαμε
και του εδοσαμε τζεκινια δεκα».
Το τέμπλο που σκάλισαν οι Νικόλαος και Πέτρος Βιδάλε, είναι το σημερινό
του ναού (εικ. 5), το οποίο στις 6 Ιανουαρίου 1878 εξαιτίας ενός ξεχασμένου
αναμένου κεριού μπροστά από τη δεσποτική εικόνα της αγίας Παρασκευής,
έπιασε φωτιά και προκλήθηκαν ζημιές στην ξυλόγλυπτη αλλά κυρίως ζωγραφική
επιφάνεια σε όλη τη δεξιά πλευρά του τέμπλου, από το δεξιό κίονα του
ανοίγματος της Προθέσεως έως την πυραμίδα. Το ίδιο έτος αποκαταστάθηκε η
ζημιά και το 1893 ξαναχρυσώθηκε αντί 5.000 δρχ.
Η διαίρεση του τέμπλου καθ� ύψος είναι τριμερής ακολουθώντας το ύφος
της εποχής του και τα αντίστοιχα δημιουργήματα του καλλιτέχνη στο νησί της
Ζακύνθου. Στην κατώτερη ζώνη έχουμε τέσσερα ζευγάρια ελισσόμενων κιόνων,
που κοσμούνται με κληματόβεργα, από την οποία φύονται εναλλάξ φύλλα
και καρποί αμπέλου. Οι βάσεις των ελικοειδών κιόνων είναι διακοσμημένες
με πλοχμούς. Ο κάλαθος στα κιονόκρανα κοσμείται με διπλή σειρά φύλλων
άκανθας, πάνω στα οποία εδράζονται σχηματοποιημένα ωά με λόγχες, από
όπου φύονται έλικες με άνθος στην ένωσή τους. Η ζωγραφική στις τέσσερις
ποδιές, που απεικονίζουν το μαρτύριο της αγίας Παρασκευής, την Κοίμηση της
Θεοτόκου, την ύψωση του χάλκινου όφεως από τον Μωυσή και την Αποτομή της
κεφαλής του Προδρόμου, περιβάλλεται από ξυλόγλυπτη φυτική διακόσμηση με
ελισσόμενους βλαστούς. Εντυπωσιάζει η ομοιότητα με το κόσμημα στο κέντρο
της λίθινης επίστεψης της εξωτερικής νότιας θύρας. Πιθανόν το σχέδιο να
έγινε από το Ν. Βιδάλε μιας και αναφέρεται ταυτόχρονη πληρωμή και των δύο
τεχνιτών στις 12 Ιουνίου 1733. Τα βημόθυρα έχουν διάτρητο ελικοειδή βλαστό
στο βάθος με απεικονίσεις Αγγέλων που κρατούν τα σύμβολα του Πάθους και
τον Νυμφίο Χριστό στην ωραία Πύλη. Παρόμοια φυτική διακόσμηση υπάρχει
στις υποθυρίδες με ζωγραφισμένους τους Τρεις Ιεράρχες, τον Άγιο Διονύσιο
τον Ζακύνθιο, τον Άγιο Χαράλαμπο και τον Άγιο Παντελεήμονα. Η δεύτερη ζώνη
του Δωδεκαόρτου περιλαμβάνει δέκα εικόνες από τον χριστολογικό κύκλο και
την Αγία Τριάδα, ανάμεσα σε κιονίσκους με μπαρόκ φυλλώδη διακόσμηση.
Η τρίτη πυραμοειδής ζώνη διακοσμείται από ελικοειδής βλαστούς και
φυλλώματα, μέσα από τα οποία αρμονικά και ισομερώς κατανεμημένα
εκατέρωθεν του κυρίου θέματος, που είναι ο Εσταυρωμένος Χριστός, προβάλουν
σε οβάλ πλαίσια οι μορφές των έντεκα Αποστόλων και του Παύλου.
Οι κώδικας αναφέρει για σύμβαση ζωγραφικής των εικόνων το 1753 και
το «1755 ιουλιου 18 εδοσαμε δια να αρχηνησουν τις αγιες ικονες τζεκυνια χρισα δεκα». Οι τρεις δεσποτικές εικόνες εκτός της Αγίας Παρασκευής, που φαί-
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νεται καταστράφηκε με τη φωτιά, έχουν την υπογραφή του Απόστολου Κριζία
και χρονολογία 1764. Στην εικόνα της ένθρονης Παναγίας Βρεφοκρατούσας
οι επιγραφές «Ἐχρυσώθη ἡ παροῡσα πρόσωψις τοῡ θείου ναού τούτου, / Διά
χειρός Κωνσταντινου Πλαίσσα ἐκ Σκουλικάδω εν ἔτει 1893.» και «1764 ΧΕΙ΄Ρ
ΑΠΟΣΤΟ΄ΛΟΥ ΚΡΙΖΙ΄Α»φανερώνουν τον αρχικό αγιογράφο και τη μεταγενέστερη κατά τόπους επιζωγράφιση της εικόνας από τον Πλέσσα. Στον ίδιο χρωστήρα θα πρέπει να αποδώσουμε τις εικόνες των υποθυρίδων, τον Ευαγγελισμό
και τη Γέννηση του Χριστού από το Δωδεκάορτο και τις εικόνες των Αποστόλων, χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε εάν πρόκειται για επιζωγραφίσεις,
που φαίνεται και το πιθανότερο. Οι υπόλοιπες ανυπόγραφες εικόνες του Δωδεκαόρτου, εκτός της Αγίας Τριάδας, θα μπορούσαμε να τις αποδώσουμε στον
Απόστολο Κριζία.
Το τέμπλο της Αγ. Παρασκευής στη Βολίμα αντιγράφει πιστά, όπως
αναφέρεται,αυτό του Αγ. Νικολάου του Γέροντος ή Γερόντων στην πόλη της
Ζακύνθου (εικ. 6). Οι πληροφορίεςαπό τον κώδικα του τελευταίου ναού,
που σώζεται39, μας διαφωτίζουν όσον αναφορά τον τρόπο κατασκευής του.
Ο ξυλογλύπτης Νικόλαος Βιδάλε σχεδίαζε σε κόλα χαρτιού ο ίδιος το σχέδιο
και στη συνέχεια σκάλιζε στο εργαστήριο στο σπίτι του τα ξύλινα μέρη,
που πρωτύτερα είχαν επεξεργαστεί από τον μαραγκό. Ενδεικτικά μόνον
παρουσιάζουμε τις μαρτυρίες από τον κώδικα του ναού του Αγ. Νικολάου των
Γερόντων, όπου και η φωτογραφία με την υπογραφή του καλλιτέχνη (εικ. 7).
1725 Γεναριου 12 εσιβαστικαμε με τον sr Νικολο βιδαλε να μας εκαμι
τα διαστιλα το προτο ορδινε ιγουν κολονες, κορδα, σουατζα, πορτες, ποδιες
στιθεους, αρκετα και ος καλιτερα φενετε ις την γραφι οπου εκαμαμε την
σιμερον ιστου sr Νικολου Γουναρι Νοταριου δια ναν του δοσομε ιστην αυτην
φτιασι ριαλια εκατο σαραντα πεντε και του εδοσαμε ακοντο και δια καπαρα
τζεκινια χρισα δεκα κανου ρ[ιάλι]α 53
(Γεναριου) 15 του αυτου εδοσαμε του sr βιδαλε καρταριαλε κολες τεσερες
δια να καμι το δεσενιον τις κορδας ασπρα οχτο.
1725 απριλιου 9 εστιλαμε του sr βιδαλε καρταριαλε κολες τεσερες δια να
καμι το δεσενιο δια τες κολονες μπαζες και κεφαλοκολονα εδοσαμε ασπρα 8.
1725 Ιουνιου προτι επιραμε τεσερες κολες καρταριαλε δια να καμι το
δεσενιο ι στες κολονες το αμποβολο εδοσαμε ασπρα οχτο.
28 του αυτου (αυγουστου) ι σε μισι λιτρα ψαροκολα και μια κολα

39. Γ.Α.Κ. Ζακύνθου, Συλλογή εκκλησιαστικών κωδίκων αρ. 33. Βλ. Μ. Κολυβά, «Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου
Ζακύνθου-Α�», Μνήμων, τ. 10, Αθήνα 1985,64.
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καρταριαλε δια το δεσενιον και κολισμα ι στα κεφαλοκολονα εδοσαμε
ασπρα ικοσι.
1726 18(φλεβαριου) την αυτην εδοσαμε του μ[άστρ]ο βιδαλε καρταριαλε
κολες τεσερες δια να καμι το δεσενιο ι στες πορτες και ισενα βασταζο να παι ι
στο σπι[τι] του sr βιδαλε τες πορτες εδοσαμε ις τουτο ασπρα δεκα.
1726 (μαγγιου) 3 του αυτου την σιμερον εσιβαστικαμε με τον sr Νικολο
βιδαλε δια ναυτιασι και το δευτερο ορδινε ναν του δοσομε ριαλια εκατο τριαντα
ευταμισι ος φενετε ι γραφι ις του sr Γουναρι και του εδοσαμε ακοντο τζεκινια
χρισα δεκα κανου ος καθος αλαχνοντανε ριαλια πενιντα τρια ιμισι.
1728 (ιουλιου) 22 του αφτου εδοσαμε ισε …σηπεντε κολες καρταριαλε
απου εκαμε το τεσενιο ο Βηδαλες τις περαμιδας ασπρα 25.
Οι μαρτυρίες για τα ξυλόγλυπτα τέμπλα στην Αγ. Παρασκευή, πέρα από
την ταύτιση με τον δημιουργό τους και τη χρονική τοποθέτηση, μας δίνουν
την ευκαιρία να διαπιστώσουμε την αισθητική και γλωσσική μεταστροφή,
μέσα σε διάστημα μόνον πενήντα περίπου χρόνων, από την τέχνη που ήταν
επηρεασμένη ή έφεραν οι Κρήτες μετανάστες, σε αυτήν των καλλιτεχνών
του 18ου αι.. Τα «διάσκελα» (διάστηλα) του 17ου αι. της Αγ. Παρασκευής
θα μπορούσε να τα συναντήσει κάποιος και σε ένα ναό της Κρήτης, τη
«φατσάδα» όμως των μέσων του 18ου αι., μόνον στα Επτάνησα και μάλιστα
στη Ζάκυνθο. Η εκκοσμίκευση της εκκλησιαστικής τέχνης τον 18οαι. στο νησί,
η προσπάθεια απόδοσης της τρίτης διάστασης στα έργα, η κυριαρχία του
μπαρόκ ύφους, η αλλαγή των υλικών στη θρησκευτική τέχνη, ποιοι είναι οι
παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτήν την αλλαγή, ποιοι είναι οι δημιουργοί
και οι συμμετέχοντες, ποιες οι επιπτώσεις, είναι θέματα που ακόμη δεν
έχουναναλυθεί σε βάθος. Οι παρούσες αρχειακές μαρτυρίες ευελπιστούμε
ότι θα συμβάλλουν στην έρευνα των σύγχρονων ερευνητών και ιστορικών
της Τέχνης, οι οποίοι με περισσότερα δεδομένα, μπορούν να οδηγηθούν σε
ασφαλέστερα από μέχρι πρότινος συμπεράσματα.
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Νίκιας Λούντζης

Μάντσιας ανάλυση: Μια μάντσια
«Η κόλαση είναι οι άλλοι. Ο παράδεισος
είναι οι άλλοι στην κόλαση»
Ζάρκο Πετάν

Η φαιδρότητα δεν ταυτίζεται με την γελοιότητα. Η φαιδρότητα αποτελεί
ιδιότητα εμφανή και ευχάριστη· στα όρια της αξίας. Η γελοιότητα, αντίθετα,
αποτελεί ιδιότητα συγκαλυμμένη πίσω από την επίφαση άλλων, δήθεν θετικών,
ιδιοτήτων. Ο εντοπισμός του γελοίου αποτελεί δικλίδα εκτόνωσης, απέναντι
στη δραματική και ανεξήγητη νομοτέλεια του φυσικού κόσμου. Αντιτάσσει,
όπως θα έλεγε ο Αντόνιο Γκράμσι, την «αισιοδοξία της θέλησης» στην «τραγική
απαισιοδοξία της λογικής».
Το γελοίο ελλοχεύει παντού και στα πάντα· ακόμα και στα υπέροχα ή
στα απεχθή. Η προσέγγισή του μπορεί να είναι απλώς διαπιστωτική ή να είναι
δημιουργική· ακόμα και παρεμβατική.
Προσέγγιση διαπιστωτική
Η διαπιστωτική προσέγγιση -τελικά απόλαυση- της γελοιότητας κάτω από
τα σοβαροφανή επιθέματα της πολιτισμένης καθημερινότητας, εκφράζεται
από αυτό που εννοούμε με τον αγγλικό όρο «χιούμορ». Το χιούμορ αποτελεί
μια ανθρώπινη υπέρβαση, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από το κακό ή το
παράλογο, στο γελοίο· υποκαθιστώντας ένα πονηρό χαμόγελο, στο μορφασμό
της αγανάκτησης ή του πόνου. Το χιούμορ, σε τελική ανάλυση, γελοιοποιεί
νοηματικά και φραστικά τη γελοιότητα.
Άλλο πράγμα η ειρωνεία. Η ειρωνεία αντιμετωπίζει τη γελοιότητα
κριτικά, αφ’ υψηλού, με στοιχεία εγωκεντρικά. Αποτελεί, κατά βάθος, μια
συμπλεγματική προσπάθεια διαφοροποίησης του εγώ, από τη γελοιότητα.
Το χιούμορ, αντίθετα, δεν εξαιρεί το εγώ και κατευθύνεται προς τη σφαιρική
διαπίστωση και απόλαυση της γελοιότητας· ακόμα και της γελοιότητας της
…ειρωνείας.

1. An�onio Gramsci (1891-1937)

137

Νίκιας Λούντζης

Προσέγγιση δημιουργική
Η δημιουργική προσέγγιση, προβιβάζοντας τη γελοιότητα σε πολιτισμική
αξία, οδηγεί στην παραγωγή έργων τέχνης. Στις κωμωδίες του Αριστοφάνη,
στις σάτιρες του Μένιππου, στις γκροτέσκες φιγούρες του Ραμπελαί ή στην
κοινωνική κριτική του Ανδρέα Λασκαράτου· ή, ακόμα στις απεικονίσεις του
Ιερώνυμου Μπός, του Πιέτερ Μπρίγκελ του πρεσβύτερου και του Γκόγια.
Προσέγγιση παρεμβατική
Η παρεμβατική προσέγγιση της γελοιότητας προϋποθέτει κοινωνική
αποδοχή· η οποία, με τη σειρά της, προϋποθέτει κοινωνική εκλέπτυνση. Η
παρεμβατική προσέγγιση της γελοιότητας, προοδευτικά καταλήγει σε μανιέρες
λειτουργίας και έκφρασης, προσλαμβάνοντας θεατρικά χαρακτηριστικά.
Ο ζακυνθινός αστικός πολιτισμός του 19ου και των αρχών του 20ου
αιώνα, παρά τις ιστορικές περιπέτειες και τις κοινωνικές ανακατατάξεις,
διαμόρφωσε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, με επακόλουθo τη γέννηση
της ζακυνθινής Μάντσιας. «Μην προσπαθήστε να βρείτε την ετυμολογία της»,
γράφει ο Διονύσιος Ρώμας,, «είναι ιδιότυπη. Η λέξη βέβαια είναι ιταλική. Όμως
«Μάντσια» (mancia) στη γλώσσα του Πετράρχη σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό
από εκείνο που γεμίζει με χαρά τους κατοίκους της πατρίδας του Σολωμού. Έχει
την πεζόταταη έννοια του φιλοδωρήματος, του πουρμπουάρ. Πως τώρα η ίδια
λέξη κατάντησε να σημαίνει στη Ζάκυνθο φάρσα αυτό είναι μυστήριο»2.
Ο ζακυνθινός όρος πράγματι, μοιάζει παραπλανητικός. Εκτός αν
υποθέσουμε, με κατάχρηση ποιητικής αδείας, ότι υπονοεί φιλοδώρημα του
θύτη προς το θύμα, για τις … γελοίες αρετές του τελευταίου. Ίσως βέβαια και να
προέρχεται από παραφθορά της ιταλικής λέξης «μάτσα» (mazza), που σημαίνει
ρόπαλο. Με την έννοια, φαντάζομαι, της … δια ροπάλου τιμωρίας του θύματος
από το θύτη, για τις γελοίες ιδιότητές του. Την εκδοχή αυτή ενισχύει και το ότι
στη ζακυνθινή ντοπιολαλιά απαντάται ο όρος «ματσολάρω» (εκ του mazzolare),
με τη σημασία του αποπαίρνω, κατσαδιάζω.
Πέρα από την ετυμολογία πάντως, η ζακυνθινή μάντσια παρουσιάζει
δύο χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν τόσο από τη φάρσα (ευκαιριακή
διακωμώδηση), όσο και από τη σάτιρα (περιγραφική διακωμώδηση). Το πρώτο
χαρακτηριστικό είναι δομικό, το δεύτερο δεοντολογικό.
Το δομικό χαρακτηριστικό αφορά την εξέλιξη. Η μάντσια δεν ασχολείται
με γεγονότα ολοκληρωμένα και καταστάσεις τετελεσμένες. Δε στοχεύει να

2. Διονυσίου Ρώμα, «Τα Ζακυνθινά – Η Μάντσια», Αθήνα 1957, Εστία, σελ. 47
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διαπιστώσει την προφανή γελοιότητα, αλλ’ αντίθετα στοχεύει ν’ ανακαλύψει
την υποφώσκουσα γελοιότητα και με τους μηχανισμούς της, να την
ενεργοποιήσει.
Το δεοντολογικό χαρακτηριστικό αφορά τον περιορισμό των στόχων. Η
επιλογή του υποψήφιου θύματος της μάντσιας, αποβλέπει στην παραβατική
γελοιότητα του χαρακτήρα του, όχι σε κάποιο ελάττωμα ή σε κάποια πληγή.
Μια καμπούρα, μια αναπηρία ή ένα οικογενειακό παράπτωμα είναι εκτός
θέματος. Η μάντσια αντίθετα, μέσα στα προαναφερθέντα όρια, μπορεί κάποτε
ν’ αγγίξει τη σκληρότητα, συνδυάζοντας την κοινωνική γελιοποίηση με την
κοινωνική καταδίκη και ποινή.
Τελικά, παρά τις επιφυλάξεις του Διονυσίου Ρώμα, θα αποτολμήσω
τον ακόλουθο περιφραστικό ορισμό. Μάντσια αποκαλείται: η συνακόλουθη
ομαδική απόλαυση της γελιοποίησης.
ως προς τη δομή τώρα. Η μάντσια έχει τη δομή θεατρικού δρώμενου με
τέσσερις συντελεστές: τον θύτη (μαντσιαδόρο), το θύμα, τον χορό και το κοινό
των θεατών-ακροατών.
Ο μαντσιαδόρος (θύτης)
ξανά, εδώ, μεταφραστικά προβλήματα. Προτείνω τον ορισμό: φιλοδωρών
ή ροπαλοφόρος, διασκεδάζων διασκεδαστής.
Ο μαντσιαδόρος ωστόσο, όπως είδαμε, δεν είναι μονοδιάστατα ένας
παιχνιδιάρης που σπάει πλάκα στο περιβάλλον του και σκαρώνει ανεπίλεκτα
φάρσες. Θα επικαλεστώ και πάλι τον Διονύσιο Ρώμα. «Η διαφορά μεταξύ
του “φαρσέρ” και του “μαντσιαδώρου”», γράφει, «είναι απάνω-κάτω η ίδια
όπως μεταξύ του κομψευόμενου και του δανδή. Μεταξύ του ερασιτέχνη και
του επαγγελματία». Και προσθέτει ο Διονύσιος Ρώμας: «Για τον Ζακυνθινό
μαντσιαδώρο, το οποιοδήποτε επάγγελμά του είναι μονάχα πάρεργο. Γι’ αυτόν
και για τους συμπολίτες του.»
Πέρα όμως από την υποκειμενική υπόσταση του μαντσιαδόρου, ο οποίος,
όπως παρατηρεί ο Διονύσιος Ρώμας, θεωρεί τη μάντσια «ένα σκοπό ζωής», για
τη συμπλήρωση της εικόνας, οφείλω να επισημάνω ως προϋπόθεση και την
κοινωνική αναγνώριση. Ο τίτλος του μαντσιαδόρου δεν είναι προσιτός στον
καθένα. Πέρα από οξυδέρκεια, φαντασία, εφευρετικότητα, υπομονή, επιμονή
και σκηνοθετικό ταλέντο, προϋποθέτει κύρος. Κύρος αντίστοιχο προς εκείνο
του διδάκτορος επιστήμης ή προς εκείνο του επιτετραμμένου κοινωνικού
λειτουργήματος. Γιατί ο μαντσιαδόρος, συγχρόνως: θεατρικός συγγραφέας,
σκηνοθέτης, ατζέντης και δευτεραγωνιστής (στη γλώσσα του θεάτρου:
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κομπριμάριος), επωμίζεται την πάσα ευθύνη του δρώμενου. Την ευθύνη να
εντοπίσει και ν’ αναδείξει τον πρωταγωνιστή, να τον σπρώξει στο κέντρο του
κοινωνικού παλκοσένικου και να τον παρακινήσει να πρωταγωνιστήσει, δηλαδή
να γελοιοποιηθεί.
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η επιλογή του θύματος από τον θύτη, έχει
ως επακόλουθο τη δημιουργία σχέσης· σχέσης ψυχολογικά πολύπλοκης,
μακρόσυρτης και απρόβλεπτης· σχέσης με στοιχεία πάθους και δυσδιάκριτα
όρια αστειότητας και σκληρότητας. «Υπάρχουνε μάντσιες», επανέρχομαι στον
Διονύσιο Ρώμα, «που κρατάνε χρόνια και έχουν γι’ αποτέλεσμα την τρέλα ή τον
θάνατο του θύματος. Το πράγμα δεν θεωρείται ανήθικο και “ο πρώτος διδάξας”
ακολουθεί λυπημένος την κηδεία, τιμώντας την μνήμη του “μεταστάντος” […].
Ανήκει μάλιστα στον κύκλο των “βαρυπενθούντων συγγενών”: έχασε τόσων
χρόνων κόπους!».
Το θύμα
Το ψυχογράφημα του παθητικού πρωταγωνιστή της μάντσιας, μοιάζει
εξίσου πολύπλοκο. Βασίζεται σε κάποιο εσώψυχο που ακραγγίζει την
πολιτισμική εκτροπή, το οποίο η μάντσια καλείται ν’ αποκαλύψει και σταδιακά
να μεταλλάξει σε παρεκτροπή, προκειμένου να το γελοιοποιήσει.
Το θύμα δεν είναι πρόσωπο αθώο και άκακο, με κάποια έστω ιδιοτυπία,
η παρενόχληση του οποίου θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη κακία. Όχι, η μάντσια,
που ουσιαστικά αποτελεί άτυπη μονομαχία, προϋποθέτει εκτός από ενδείξεις
κουτοπονηριάς, καύχησης ή ταρτουφισμού και το αξιόμαχο του υποψήφιου
θύματος· προϋποθέτει ενδείξεις μιας ένοχης γελοιότητας, που το χρήζουν
άξιο της τύχης του και που νομιμοποιούνε τον θύτη και την, δια της μάντσιας,
θυσία.
Ο χορός
Ο χορός της Αττικής Κωμωδίας λειτουργεί κάποτε ως αφηγητής, κάποτε
ως σχολιαστής. Ο χορός της Ζακυνθινής Μάντσιας λειτουργεί, εκείνος, ως
κομπάρσος που με λόγους ή με πράξεις, υποβοηθεί το έργο του μαντσιαδόρου.
Αποτελείται από ένα στενό κοινωνικό κύκλο, που περιβάλλει τον θύτη
και εκδηλώνεται άλλοτε ως ρεπόρτερ, άλλοτε ως ρουφιάνος, άλλοτε ως
προβοκάτορας. Ανάλογα με την εξέλιξη της πλοκής και με τις ανάγκες της.
Το κοινό
Το κοινό αποτελείται από τον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο, ο οποίος
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αρχικά υποψιασμένος, στη συνέχεια ενημερωμένος, δήθεν αδιάφορος αλλά
ενθουσιασμένος, παρακολουθεί την πλοκή του αριστουργήματος.
Η μάντσια δε θα μπορούσε να ευδοκιμήσεις σε περιβάλλον πουριτανικό,
στερημένο φαντασίας και φιλοπαίγμονος οίστρου. Το ζακυνθινό κοινό,
απολαμβάνοντας και εξυμνώντας τα κατορθώματα των μαντσιαδόρων, όχι
μόνον τους νομιμοποιεί, αλλά και τους προκαλεί. Τελικά τους ηρωοποιεί
ως χαριτωμένους «Ρομπέν των ...χαζών», που με τα κατορθώματά τους
ξαλαφρώνουνε την καταπιεσμένη καθημερινότητα και προσφέρουνε στους
φτωχούς το γέλιο.
Το δρώμενο
Το ’παμε: μαντσιαδόρος δε χρίζεται ο καθένας. Ο τίτλος, όπως είδαμε,
προϋποθέτει ιδιαιτερότητα χαρακτήρα και χαρίσματος· αλλά και κατατακτήριες
επιδόσεις. Ο χαρακτήρας πρέπει να συνδυάζει το διωκτικό πάθος του Ιαβέρη
και τη σκωπτική ματιά του Μολιέρου. Το χάρισμα πρέπει να συγκεντρώνει την
οξυδέρκεια του Σέρλοκ Χόλμς, τη σκηνοθετική μαεστρία του Αλφρεντ Χίτσκοκ
και την … ευστοχία του Πάριδος. Οσο για τις κατατακτήριες επιδόσεις, παίζουνε
το ρόλο της «ευδοκίμου πρωτέρας υπηρεσίας» κατά τις κρίσεις προαγωγής.
Η αποστολή του μαντσιαδόρου, μετά την απονομή του τίτλου, είναι
εκτεταμένη, πολύχρονη και σταδιακή. Πρώτο της στάδιο αποτελεί η κοινωνική
έρευνα, η οποία θα οδηγήσει στον εντοπισμό του θύματος και στην αποκάλυψη
της «αχιλλείου πτέρνας». Στάδιο δεύτερο αποτελεί η σκηνοθεσία. Η δημιουργία
δηλαδή, κατάλληλων συνθηκών ερεθισμού και εκδήλωσης της ψυχικής
ιδιορρυθμίας του θύματος. Στο στάδιο αυτό παρεμβαίνει και ο χορός, ενώ στο
κοινωνικό θέατρο αρχίζει να συρρέει το κοινό. Το τρίτο στάδιο ανήκει στον
μαντσιαδόρο -Πάρι και στην ευστοχία του βέλους του, με στόχο την «αχίλλειο
πτέρνα» του θύματος.
Η παράσταση μπορεί να διαρκέσει χρόνια ….
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ADAM» ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ «ΦΙΛΟΚΑΛΩΝ»
(1826-1834)
826
Η έλλειψη θεάτρου ήταν αισθητή στη μουσόφιλη κοινωνία της Ζακύνθου,
και στις αρχές του 1826 αποφασίστηκε από πολλούς Ζακυνθινούς η ίδρυση
θεάτρου. Σε τούτο ίσως να συνέτεινε η επικείμενη επίσκεψη του Αρμοστή sir
Fre��eric� A��am, προς τιμήν του οποίου το θέατρο θα ονομαζόταν «A��am».
Το σχετικό καταστατικό υπογράφηκε στις 9 Μαρτίου, και εξελέγη τριμελής διοικητική επιτροπή από τους Γεώργιο Κομούτο, Διονύσιο Κεφαληνό και
Ιωάννη Βερύκιο, η οποία και ανέλαβε την ευθύνη της κατασκευής του κτιρίου,
σε οικόπεδο του Δημοσίου που παραχωρήθηκε από τον Έπαρχο Ζακύνθου Διονύσιο Βούλτσο. Όπως φαίνεται, το αρχικό κεφάλαιο που είχε συγκεντρωθεί
δεν ήταν αρκετό, και με αναφορά της προς την κυβέρνηση στις 20 Δεκεμβρίου
η διοικητική επιτροπή ζήτησε οικονομική ενίσχυση, η οποία δεν χορηγήθηκε,
με αποτέλεσμα το κτίριο να μείνει ημιτελές.1
Ο A��am αμέσως μετά την εκλογή του αποφάσισε να επισκέπτεται τακτικά
τη Ζάκυνθο και να παραμένει στο νησί. Προέκυψε όμως πρόβλημα με το κτίριο
που θα τον φιλοξενούσε. Επειδή το «παλάτσο του κουβερναδόρου», το κτίριο
που χρησιμοποιούσε ως κατοικία ο Βενετός Προβλεπτής (αναφέρεται χαρακτηριστικά ως «�he ol�� �enetian palace»),2 στην πλατεία του Αγίου Μάρκου,
κρίθηκε ακατάλληλο, αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένα νέο «palace» σε
κεντρικό σημείο της πόλης, που το κόστος του δεν θα ξεπερνούσε τις 30.000 λίρες. Όταν αυτό κατασκευάστηκε, φαίνεται πως δεν ικανοποίησε τον A��am, με
αποτέλεσμα να νοικιάσει την έπαυλη του Νικολάου Σολωμού-Ταμπακιέρη στο

1. Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Ιστορικές σελίδες Ζακύνθου. Το θέατρον», Αττική Ίρις 7 (1 Μαΐου 1898), σσ. 55-56·
του ίδιου, «Εκ της ιστορίας του θεάτρου Ζακύνθου», Ροδών 2 (1906), σ. 1· Ν. Ι. Λάσκαρης, Ιστορία του
Νεοελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α�, εκδ. Μ. Βασιλείου και Σία, Αθήνα 1938, σ. 308.
2. Ο Ντίνος Κονόμος αναφέρει ότι υπήρχε στη θέση του προσεισμικού σπιτιού Κοντονή, όπου στεγαζόταν
το Στρατολογικό Γραφείο και το κουρείο του Πατρίκιου. Ήταν διώροφο, με μικρά κόκκινα παράθυρα. Από το
μέρος της εισόδου της πλατείας είχε εξωτερική μαρμάρινη σκάλα. Απεικονίζεται στην λιθογραφία του Josep�
Car��righ� «�he sq�are o� Sain� Mar� in �an�e» (1821). Bλ. Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Η πόλις της Ζακύνθου», Αι
Μούσαι 796 (16 Ιαν. 1927), σ. 1· βλ. και Ντίνος Κονόμος, Ο Μαρτινέγκος, μυθιστορηματική βιογραφία, Αθήνα
1975, σ. 180.
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Ακρωτήρι, ιδιοκτησίας τότε Νικολάου Κυβετού, η οποία και θα χρησιμοποιείτο
χρησιμοποιούνταν πλέον μόνιμα ως κατοικία του εκάστοτε Αρμοστή.3

Πορτρέτο του αρμοστή sir Frederick Adam. Έργο του William Salter.
Στις αρχές του 1826 με αφορμή την επικείμενη επίσκεψή του στη Ζάκυνθο
αποφασίστηκε η ίδρυση θεάτρου που θα ονομαζόταν “Adam”.
Το θέατρο τελικά δεν λειτούργησε γιατί το κτίριο έμεινε ημιτελές.

3. Colonel Charles James Napier, The Colonies: Treating of their value generally of the Ionian Islands, �omas
an�� William Boone, Λονδίνο M�CCCXXXIII, σσ.. 211-213.
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Δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε δεκτό το αίτημα
των Ζακυνθινών για ενίσχυση. Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι κατά την
περίοδο αυτή παρατηρείται μια κατασκευαστική έξαρση δημοσίων κτιρίων
στα Ιόνια Νησιά.4 Νομιμοποιούμαστε άραγε να υποθέσουμε ότι οφείλεται
στη δυσαρέσκεια του A��am εξαιτίας του αισθητικού αποτελέσματος της
έτοιμης κατοικίας του�� Πιθανόν· και το κτίσμα του θεάτρου ίσως δεν κάλυπτε
τις απαιτήσεις του, ακόμη περισσότερο που θα έφερε το όνομά του. Υπήρχε
όμως και ένα παλιό σκάνδαλο, στο οποίο είχε πρωταγωνιστήσει ο ίδιος και το
οποίο είχε συνταράξει την κερκυραϊκή κοινωνία, και ίσως αυτό να ήταν μία
επιπλέον αιτία για τις όχι και τόσο θερμές διαθέσεις του A��am απέναντι στους
Ζακυνθινούς. Την εποχή που ήταν ανθαρμοστής, δημιούργησε ερωτικό δεσμό
με τη σύζυγο του Κερκυραίου Κ. Παλατιανού, την οποία εντέλει απήγαγε. Οι
Ζακυνθινοί της Κέρκυρας άρχισαν να τον σκώπτουν δριμύτατα για το γεγονός,
με αποτέλεσμα η Αρμοστεία να αξιώσει τον διακανονισμό της υπόθεσης. Ο
Βρετανός πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη S�ratfor�� Canning ζήτησε την
άδεια του Πατριάρχη για να λυθεί ο γάμος, ώστε ο A��am να μπορέσει να
νυμφευθεί την εκουσίως απαχθείσα, κάτι που τελικά συνέβη το 1819. Ο A��am,
μολονότι είχαν παρέλθει τόσα χρόνια, είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε λησμονήσει
τα σκώμματα των Ζακυνθινών.5
Ερασιτεχνικός θίασος
Παρά την καθυστέρηση της κατασκευής του θεάτρου, διαπιστώνουμε ότι
οι παραστάσεις του ερασιτεχνικού ομίλου που είχε συγκροτηθεί, υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Δραγώνα, δεν ματαιώθηκαν. Μέχρι να αποπερατωθούν οι εργασίες του θεάτρου, ο θίασος άρχισε να δίνει παραστάσεις είτε σε
ευρύχωρες αίθουσες αρχοντικών είτε σε νοικιασμένες αίθουσες.6
Οι πληροφορίες που έχουμε για την περίοδο αυτή είναι λιγοστές. Χωρίς να
έχουμε σαφείς ενδείξεις για το εάν και πότε λειτούργησε το θέατρο «A��am»,
γνωρίζουμε εντούτοις ότι ο ερασιτεχνικός θίασος τα επόμενα χρόνια είχε δραστηριότητα, εντονότερη μετά το 1830, εφόσον τότε πρέπει να ολοκληρώθηκε,
μάλλον δόθηκε μια πρόχειρη λύση, στην θεατρική στέγη.

4. Βλ. εκτενώς στο ίδιο, σσ. 135-238.
5. «Φρειδερίκος Άδαμ», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Α�, σσ. 539-540.
6. Λ. Χ. Ζώης, «Εκ της ιστορίας του θεάτρου Ζακύνθου», Ροδών 2 (1906), σ. 1.
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Άποψη της Ζακύνθου από το Αργάσι, το 1830.
830

Όμιλος των «Φιλοκάλων»
Από δημοσίευμα των αρχών Απριλίου του 1831 γνωρίζουμε ότι εκατόν
πενήντα Ζακυνθινοί συνέστησαν το 1830 ερασιτεχνικό όμιλο και, αφού προχώρησαν στις απαραίτητες προετοιμασίες, άρχισαν να δίνουν παραστάσεις για
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν διευκρινίζεται ο χώρος που φιλοξενούσε τις παραστάσεις. Ήταν άραγε το θέατρο «A��am»�� Οι εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες που αντλούμε αφορούν τον τίτλο ενός θεατρικού έργου –πρόκειται για τον
Αριστόδημο του �incenzo Monti–7 και μαρτυρούν ότι δόθηκαν πολλές και επιτυχείς παραστάσεις, χάρη στην ικανότητα των ηθοποιών. Πρέπει να επισημαν-

7. Έπειτα από τρία χρόνια ο Αριστόδημος θα παιχτεί στη Σύρο, σε μετάφραση του ηθοποιού Θεμιστοκλή
Ελευθεριάδη, από θίασο νεαρών ντόπιων ηθοποιών. Βλ. εκτενώς Δημήτρης Σπάθης, «Η αμφισβήτηση της
αναγκαιότητας του θεάτρου στο πλαίσιο του νεοελληνικού διαφωτισμού», στον τόμο: Ζητήματα ιστορίας
των Νεοελληνικών Γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 194195· βλ. και Θόδωρος Χατζηπανταζής, Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως (1828-1875), Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002, τόμ. Α1, σ. 82, και τόμ. Α2, σσ. 407, 410.
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θεί ότι το εγχείρημα ήταν καλά οργανωμένο, εφόσον διαπιστώνουμε και την
ύπαρξη πενταμελούς επιτροπής. Εκτός του Κωνσταντίνου Δραγώνα, ο οποίος
συμμετέχει σε κάθε προσπάθεια της κοσμικής ερασιτεχνίας, δεν διασώζονται
τα ονόματα των συντελεστών. Θα τολμήσουμε μόνο να δώσουμε στον ερασιτεχνικό όμιλο την επωνυμία των «Φιλοκάλων». Η υπόθεσή μας αυτή προκύπτει
από τη διπλή αναφορά των «Φιλοκάλων» στο δημοσίευμα, και μάλιστα με διακριτά κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.8
Δεν είναι άνθρωπος όσον ολίγον φωτισμένος και αν ήναι να μην
γνωρίζη τας μεγάλας ωφελείας, τας προερχομένας από ένα πατριωτικόν θέατρον διά την πρόοδον του Πολιτισμού, των ηθών, της
παιδείας και της καλής συναναστροφής. Δια τούτο οι Ζακυνθινοί
είναι πολλά αξιέπαινοι που επρόβλεψαν να συστήσουν εις την πόλιν των το ειρημένον θέατρον και έχουν προσέτι διπλούν δικαίωμα
εις την ευγνωμοσύνην του κοινού, επειδή ηθέλησαν να χρησιμεύση αυτό εις ξαλάφρωσιν των κατοίκων και μάλιστα των ασθενών.
Εις αυτό το έργον συνήργησαν 150 υποκείμενα, τα οποία από τον
απερασμένον χρόνον επροετοίμασαν τα χρειαζούμενα διά την
σκηνήν, ενδύματα και μηχανάς κ.λπ. Πέντε από τους ευγενείς συνδρομητάς εκλέχθησαν μέλη μιας ειδικής επιτροπής, η οποία έχει
χρέος να επιστατή εις την οικονομίαν, και εις ό,τι αποβλέπει τους
Φιλοκάλους. ως τώρα επαρρησιάσθησαν πολλαί δραματικαί συνθέσεις κάθε είδους και μεταξύ άλλων ο Αριστόδημος του Μόντη,
και μας βεβαιόνουν υποκείμενα ειλικρινή και αφιλοπρόσωπα, ότι
οι Φιλόκαλοι επεδείχθησαν τόσον εις την τέχνην του παραστένειν,
όσον τις θα ήλπιζεν από παραστάτας πολυχρονίου πείρας.9
Ο Αντώνιος Μάτεσις και Ο �ασι�ικ�ς
Το έτος αυτό σηματοδοτείται από την ολοκλήρωση (1829-1830) του σπουδαιότερου έως τότε έργου του νεοελληνικού θεάτρου, του Βασιλικού του Αντωνίου Μάτεσι.

8. Ο Λάσκαρης δημοσίευσε αποσπασματικά και με αρκετά λάθη το κείμενο, ώστε η συγκεκριμένη λέξη να
δημοσιεύεται μόνο μία φορά και με πεζό το πρώτο γράμμα, με αποτέλεσμα να αναπαράγεται εσφαλμένα και
από τους μεταγενέστερους, αρχής γενομένης από τον Ρώμα. Βλ. Ν. Ι. Λάσκαρης, Ιστορία του Νεοελληνικού
Θεάτρου, ό.π., τόμ. Α�, σ. 308· Διονύσης Ρώμας, «Το επτανησιακό θέατρο», Νέα Εστία, τόμ. 76, τχ. 899, 1964,
σ. 131.
9. Εφημερίς του Ενωμένου Κράτους των Ιονικών Νήσων, 4 Απρ. 1831.

147

Διονύσης Ν. Μουσμούτης

Ο Αντώνιος Μάτεσις (Ζάκυνθος 1794 - Σύρος 1875), θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και μεταφραστής, ευγενούς καταγωγής, εξάδελφος του Γεωργίου Τερτσέτη, σπούδασε στη σχολή του Αντωνίου Μαρτελάου ελληνικά, ξένες
γλώσσες και φυσικομαθηματικά. Ανήκε στον κύκλο του Σολωμού, η επίδραση
του οποίου είναι ιδιαίτερα εμφανής στα πρώτα κείμενά του. Δραστηριοποιήθηκε ταυτόχρονα στον λογοτεχνικό και τον πολιτικό στίβο, λαμβάνοντας μέρος
στην τοπική διοίκηση της Ζακύνθου. Εργάστηκε στη διοίκηση της Αγγλοκρατίας
ως δημοσύμβουλος με αρμοδιότητα τα εκκλησιαστικά και την εκπαίδευση. Διετέλεσε επίσης έφορος του Ορφανοτροφείου, και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του Ενεχυροδανειστηρίου. Ο Μάτεσις, εκτός του Βασιλικού για τον οποίο
είναι κυρίως γνωστός, έγραψε ερωτικά και ανακρεόντεια ποιήματα, και ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις. Μετά τη συγγραφή του Βασιλικού, σταδιακά
άρχισε να αποστασιοποιείται από την αρχική ορμή του προς τον άκρατο δημοτικισμό και το επαναστατικό για την εποχή του σολωμικό πνεύμα, στρεφόμενος
προς τον αρχαϊσμό, διατηρώντας όμως τις αξίες του Διαφωτισμού, αλλά χωρίς
να υιοθετεί ριζοσπαστικές θέσεις. Ύστερα από τον θάνατο, το 1871, της συζύγου του Κιάρας Βούτου, έφυγε από τη Ζάκυνθο το 1874 και εγκαταστάθηκε στη
Σύρο, κοντά στον γιο του Σπυρίδωνα. Σύμφωνα με την επιθυμία του, τα οστά
του μεταφέρθηκαν στον οικογενειακό τάφο της οικογένειας στη Ζάκυνθο.10
Με τον Βασιλικό το λαϊκό και το λόγιο θέατρο της Ζακύνθου συναντώνται
και αναπλάθονται σε ένα ενιαίο φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε ότι το επτανησιακό θέατρο φτάνει στην κορύφωσή του. Ο Μάτεσις κατάφερε να συνδυάσει όχι μόνο τη λαϊκή και τη λόγια παράδοση αλλά και την κρητική παράδοση
και την κομέντια ντελ άρτε. Η εμφάνισή του δεν συνιστά μόνο κορυφαία στιγμή του επτανησιακού θεάτρου αλλά και καθοριστική, όπως θα αποδειχθεί, της
νεοελληνικής δραματουργίας. Ο Βασιλικός ξεχειλίζει από τις ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, οι οποίες αναπτύσσονται με τέτοια ευφυή τεχνική ώστε έμμεσα να προκύπτει μια βαθιά κριτική ανατομία της επτανησιακής κοινωνίας. Τούτο ο δημιουργός του το οφείλει τόσο στον Αντώνιο

10. Σπύρος Μελάς, «Αντώνιος Μάτεσις, ένας πρόγονος του ελληνικού κοινωνικού θεάτρου», Ελληνική
Δημιουργία 108 (1952), σσ. 133-135· Ανδρέας Καραντώνης, «Η ποίηση του Αντωνίου Μάτεσι», ό.π., σσ. 139142· Γεώργιος Θ. Ζώρας (επιμ.), Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου, Βασική Βιβλιοθήκη 14, Αθήνα 1953,
σσ. 321-326· Λεωνίδας Χ. Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, Εκ του Εθνικού Τυπογραφέιου,
1963, τόμ. Α�, σσ. 406-407· Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου (εισ.-επιμ.), Αντ. Μάτεσης, Έργα έμμετρα
και πεζά, Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, 1968· Β[άλτερ] Π[ούχνερ] / Ε[υδοκία] Π[αραδείση] στο Λεξικό
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σσ. 1355-1356· Θεοδόσης Πυλαρινός, «Η πραγματεία του Αντωνίου Μάτεση
για τη δημοτική γλώσσα. A����en��a e� corrigen��a», Τεκμήριον 9, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος
Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2010, σσ. 73-104.
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Μαρτελάο, του οποίου υπήρξε μαθητής, όσο και στη γαλούχηση αργότερα με
ταυτόσημες ιδέες στον σολωμικό κύκλο. Η Βενετοκρατία (αρχές 18ου αιώνα),
στην οποία είναι τοποθετημένο ιστορικά το έργο, εξυπηρετεί τις ανάγκες και
μόνο της δραματικής αφήγησης, δηλαδή επιτελεί έναν επιφανειακό ρόλο. Ο
Μάτεσις διαχειρίζεται τον ιστορικό χρόνο για να προβάλει τις ταξικές συγκρούσεις που καταλήγουν σε επικράτηση των δημοκρατικών θεσμών, της ατομικής
ελευθερίας και της κοινωνικής ισότητας. Στο στόχαστρό του βρίσκεται η βρετανική Προστασία. Αναμφίβολα είναι ο πρώτος και καλύτερος εκφραστής της
πολιτικής και ιστορικής σκέψης στο νεοελληνικό θέατρο.11
83
Όμιλος των «Φιλοκάλων»
Από το δημοσίευμα της κερκυραϊκής κυβερνητικής εφημερίδας12
πληροφορούμαστε ότι όλη την περίοδο αυτή δόθηκαν πολλές και επιτυχείς
παραστάσεις, πάντοτε υπό τον Κωνσταντίνο Δραγώνα. Η πληροφόρηση είναι
στοιχειώδης, εντούτοις μπορεί να συνεισφέρει πολύτιμα στοιχεία για την
ανασύνθεση μιας περιόδου σημαντικής και αρκετά ενδιαφέρουσας όχι μόνο
για την τοπική θεατρική ιστορία αλλά και γενικότερα για την ιστορία του
νεοελληνικού θεάτρου.
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, εκτός του Δραγώνα, δεν γνωρίζουμε
ούτε τα ιδρυτικά μέλη του ομίλου των «Φιλοκάλων» ούτε τους ερασιτέχνες
υποκριτές ούτε και τα ονόματα των ευγενών της πενταμελούς διαχειριστικής
επιτροπής.

11. Γρηγόριος ξενόπουλος, «Βασιλικός», Παρνασσός ΙΔ (1891-1892), σσ. 161-167· Φώτος Πολίτης, «Ο
Βασιλικός του Μάτεση», εφ. Πολιτεία, 24 Μαρτ. 1927 (αναδ. στον τόμο: Φ. Πολίτης, Επιλογή κριτικών
άρθρων, τόμ. Α�, εκδ. �Ικαρος, Αθήνα 1983, σσ. 262-263)· Δ. Γρ. Τσάκωνας, «Το αρχοντολόι και ο Μάτεσις»,
Επτανησιακά Γράμματα 12 (1951), σσ. 147-148· Πέτρος Μαρκάκης, «Ο Βασιλικός του Α. Μάτεση»,
Επτανησιακά Γράμματα 12 (1951), σ. 152· Γιάννης Σιδέρης (επιμ.), Νεοελληνικό Θέατρο, Βασική Βιβλιοθήκη
40, Αθήνα 1953, σσ. 76-159· του ίδιου, «Ο Βασιλικός του Μάτεση. Ένα έξοχο νεοελληνικό έργο», Θέατρο 14
(1964), σσ. 37-41· Μήτσος Λυγίζος, Το νεοελληνικό πλάι στο παγκόσμιο θέατρο, τόμ. Α�, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα
1980, σ. 42· Δημήτρης Σπάθης, «Ο Βασιλικός του Αντωνίου Μάτεση στο εύφορο χώμα του Διαφωτισμού», Ο
Πολίτης 100 (1989), σσ. 54-63 [=58]· Άγγελος Τερζάκης, «Ένα προφητικό έργο», εισαγωγή στον Βασιλικό του
Α. Μάτεσι, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1991, σσ. θ�-κα�· Σπύρος Μυλωνάς, «Εισαγωγή» στον Βασιλικό του Α. Μάτεσι,
εκδ. Κερύνεια, Λευκωσία 1994, σσ. ια�-κε�· Γιώργος Π. Πεφάνης, «Ρίζες και άνθη του επτανησιακού θεάτρου.
Ο Βασιλικός του Αντωνίου Μάτεσι», στο βιβλίο του: Τοπία της δραματικής γραφής. Δεκαπέντε μελετήματα
για το ελληνικό θέατρο, εκδ. Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2003, σσ. 15-75 [=71, 75].
12. Εφημερίς των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών [sic] Νήσων, Κορφοί, 4 Απριλίου 1831, σ. 6.
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Ο Διονύσιος Ροΐδης και ο Όμιλος των «Φιλοκάλων»
Το μόνο που διασώζεται είναι ένα σονέτο του ιατροφιλοσόφου Διονυσίου
Ροΐδη,13 αφιερωμένο στους ευγενείς ερασιτέχνες του χαριέστατου θεάτρου της
Ζακύνθου, που το «υπέβαλε» με επιστολή του στον πρόεδρο του ομίλου στις 6
Φεβρουαρίου 1831.14 Πρόκειται για τον ιδιόρρυθμο Ζακυνθινό στιχοπλόκο, που
σύχναζε στον κύκλο του Διονυσίου Σολωμού, ο οποίος τον σατίρισε στο «Ιατροσυμβούλιον» και την «Πρωτοχρονιά». Ο Σολωμός ακόμη έγραφε εναντίον του
Ροΐδη σάτιρες ιταλικές και τις έδινε σε έναν Ιταλό ιερέα που βρισκόταν τότε στη
Ζάκυνθο, τον Maroni, για τις περνάει ως δικές του. Ο Ροΐδης απαντούσε με άλλες σάτιρες, και ο Σολωμός, ψέγοντας την αυθάδεια του Maroni, υπερεπαινούσε τους στίχους του Ροΐδη. Αλαζόνας, ματαιόδοξος, φαντασιόπληκτος, γενικώς
ιδιόρρυθμος, είχε καταστεί αντικείμενο εμπαιγμού. Τον σατίρισε και ο Αντώνιος Μάτεσις με το σατιρικό ποίημα «Η ανάγνωσις του Passio».15 Εφόσον δεν
έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα στοιχεία, ενεργώντας και στην παρούσα
περίπτωση υποθετικά, μπορούμε να μιλήσουμε για πρόσωπα από τον κύκλο
του Σολωμού, ο οποίος ήδη από τα τέλη του 1828 είχε εγκατασταθεί στην Κέρκυρα.16 Κάποια πρόσωπα μπορεί να μας προσφέρει και ο Μάτεσις στη σάτιρά
του, γνώριμοι όλοι του Ροΐδη και οπωσδήποτε μέτοχοι στη φιλοπαίγμονα διάθεση της εποχής. Άραγε ποιοι από τους Διονύσιο Ταγιαπέρα, Νικόλαο Λούντζη,

13. Ο Διονύσιος Ροΐδης (1763≈-1835), σπούδασε φυσικομαθηματικά και ιατρική στην Παβία. Όταν
επέστρεψε στη Ζάκυνθο, άρχισε να εργάζεται ως ιατρός, αλλά λόγω του ιδιόρρυθμου-ελαφρού χαρακτήρα
του προκάλεσε την αντιπάθεια διαφόρων, ανάμεσά τους και ο Δημήτριος Κομούτος, όταν κατέκρινε στίχους
του. Τότε ο Κομούτος, για τον εκδικηθεί, άρχισε να διαδίδει ότι ήταν κάκιστος ως ιατρός, ανήθικος και
ανίκανος. Οι συκοφαντίες, αφενός λόγω της ισχύος του Κομούτου και αφετέρου του χαρακτήρα του Ροΐδη,
έγιναν πιστευτές· ο Ροΐδης έχασε την πελατεία του και, για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, άρχισε να πουλά
κτήματά του. Στην εγκατάλειψη του ιατρικού επαγγέλματος συνέτεινε και μιας επιδεινούμενη πάθηση στα
πόδια – αναφέρεται ως «ποδαλγία». Ο Ροΐδης έγραψε επιγράμματα, ωδές, σάτιρες, ύμνους στα λατινικά,
τα ιταλικά και τα ελληνικά. Βλ. Ν. Κατραμής, Φιλολογικά Ανάλεκτα Ζακύνθου, εκ του τυπογραφείου «η
Αυγή» Ν. Κοντόγιωργα, εν Ζακύνθω 1880, σσ. 438-439· [Σπυρίδων Δε Βιάζης], Άπαντα Διονυσίου Σολωμού
υπό Σεργίου Χ. Ραφτάνη, εν Ζακύνθω, 1880, σσ. 264-266 (σχόλια Σπ. Δε Βιάζη)· Πανηγυρικόν τεύχος επί τη
εκατονταετηρίδι από της γεννήσεως του εθνικού ποιητού Διονυσίου Σολωμού (1798-1898), επιμελεία της επί
τούτω επιτροπής, εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεωνή, εν Αθήναις 1902, σσ. 375-378· Σπυρίδωνος Δε
Βιάζη, «Διονύσιος Ροΐδης», Αιολικός Αστήρ 14 (15 Απρ. 1912), σσ. 209-211, και 15 (1 Μαΐου 1912), σσ. 225228· Λ. Χ. Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α�, σ. 564.
14. Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Εκ της ιστορίας του θεάτρου Ζακύνθου», περ. Ροδών 2 [1906], σσ. 1-2· βλ. και
Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Το θέατρο εν Ζακύνθω από του ΙΖ� μέχρι του ΙΘ� αιώνος. (Επί τη
βάσει ανεκδότων κειμένων), διατριβή επί διδακτορία, Αθήνα 1958, σ. 36.
15. [Σπυρίδων Δε Βιάζης], Άπαντα Αντωνίου Μάτεσι μετά ιστορικών προλεγομένων, σημειώσεων και
γλωσσαρίου, εκ του τυπογραφείου ο Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη, εν Ζακύνθω 1881, σ. 87· Σπ. Δε Βιάζη,
«Διονύσιος Ροΐδης», Αιολικός Αστήρ 15 (1 Μαΐου 1912), σσ. 227-228.
16. Σωκράτης Καψάσκης, Στοιχεία βιογραφίας του Διονυσίου Σολωμού, εκδ. Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα
1998, σσ. 92-93.
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Πορτρέτο του Κωνσταντίνου Δραγώνα (1780-1858).
Έργο αγνώστου. Ιατρός, Φιλικός θα συμμετέχει ως ηθοποιός
σε κάθε προσπάθεια της κοσμικής ερασιτεχνίας
τις πρώτες δεκαετίεςτου 19ου αιώνα.
Ιούλιο Δομενεγίνη, Γεώργιο Κανδιάνο Ρώμα, Ανδρέα Κομιώτη, Κωνσταντίνο
Ναράντζη, Άγγελο Σιγούρο Δεσύλλα, Παναγιώτη Ταβουλάρη θα συμμετείχαν
στον όμιλο των «Φιλοκάλων»�� Δεν αναφέρονται κάποιοι που θα τους απέκλειε
η ηλικία ή οι αντιλήψεις τους. Ορισμένους, πάντως, τους έχουμε συναντήσει να
δραστηριοποιούνται σε παλαιότερες φιλόμουσες προσπάθειες.
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Al Meri�o Incoparabile
�ei Nobili Signori �ilettanti
Nel �ea�ro Graziosissimo
�i �an�e

SONN��O ��L �O��O� �OI�I
�i s�perbo Co��rno io miro arma�o
�orni�o il piè, che ��ell’ ��à �e��s�a
Membra il �apor in�emera�o, e gi�s�a
Merce��e appara a q�es�o S�ol bea�o
I’ p�r �egg’ io ri�erberare ela�o
Q�ell’ A���co ��lgor, che ��i rob�s�a
Possa gran��eggia, e che ��i Palla a�g�s�a
Il sen ��’ al�a �ir��, raccen��e orna�o.
I fior blanti�e, Amabili, che in�ano
�i co�an�’ A�i, �n �er�i��o r�more
�i s�ezze osò con ripen�aglio es�rano.
� �empo fia che generoso ar��ore
�iffon��erassi, e ��i piacer so�rano
Snon��arci saprà le �ie ��el c�ore.
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Στην ασύγκριτη αρετή
των ευγενών ερασιτεχνών κυρίων
Στο χαριέστατο θέατρο
του Τζάντε

ΣΟΝΝΕΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΡΟιΔΗ
Με υπέροχο κόθορνο κοσμημένο, θαυμάζω εγώ
το τορνευτό πόδι, που από την αρχαία εποχή
συντροφεύει ο άσπιλος υδρατμός και προσδίδει
δίκαιη αμοιβή σ’ αυτό το ευτυχισμένο χώμα.
Βλέπω επίσης, ν’ ανταυγάζει φτερωμένη
η αττική αυτή λάμψη, που με εξουσία εύρωστη
κυριαρχεί και της σεπτής Παλλάδος το στήθος
με υψηλή αρετή στολισμένο, αναζωπυρώνει.
Τ’ αξιαγάπητα άνθη θωπεύει, που μάταια
ένας ψίθυρος ζωηρός τόσων προγόνων,
από ξένο κίνδυνο ν’ αποσπάσει ζητάει.
Έφθασε ο καιρός ένας γενναιόψυχος ενθουσιασμός
να ξεχυθεί και με χαρά υπέρτατη
να πλημμυρίσει τους δρόμους της καρδιάς.
(Μετάφραση: Νίκιας Λούντζης)
832

Όμιλος των «Φιλοκάλων»
Δεν γνωρίζουμε τι εννοούσε ο Ροΐδης αναφερόμενος –στην αφιέρωσή
του– σε «χαριτωμένο» θέατρο. Το βέβαιο όμως είναι ότι είτε στο ημιτελές θέατρο είτε σε ευρύχωρες αίθουσες αρχοντικών, ή ακόμη σε κάποια ειδικά διαμορφωμένη αποθήκη, ο όμιλος των ευγενών ερασιτεχνών μεταξύ των άλλων έργων
θα δώσει παραστάσεις με τον Χάση, και τον Βασιλικό για πρώτη φορά.17

17. Ν. Ι. Λάσκαρης, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, ό.π., τόμ. Α�, σ. 309· Λ. Χ. Ζώης, Ιστορία της Ζακύνθου,
σ. 401· Δ. Ρώμας, «Το επτανησιακό θέατρο», ό.π., σ. 131· Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου,
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Οι παραστάσεις του ομίλου των «Φιλοκάλων» συνεχίζονται και το 1832. Η
μεγάλη επιτυχία του θιάσου έγινε ευρύτερα γνωστή και εκτός Ζακύνθου, εφόσον εντύπωση θα προκαλέσει η συρροή θεατών και μάλιστα γυναικών. Τα έργα
που είχαν αρχίσει να δίνονται στην ιταλική γλώσσα σταδιακά περιορίστηκαν
γιατί άρχισαν να δίνονται και παραστάσεις στην ελληνική γλώσσα. Το σχετικό
δημοσίευμα, του Ιουλίου του 1833, της κυβερνητικής εφημερίδας είναι απολύτως κατατοπιστικό.
Δεν πρέπει όμως να αποσιωπήσωμεν ότι είς τινας των άλλων Νήσων του
Κράτους η εις την γλώσσαν μας θεατρική παράστασις έκαμε προόδους. Εις την
Ζάκυνθον, όπου προ πολλού ευρίσκεται συστημένη μία συντροφία ευγενών
και φιλομαθών, παρεστάθησαν πέρυσι, με μεγίστην επίδοσιν, διάφορα δράματα και τραγικά και κωμικά, επίτηδες μεταφρασθέντα από τα συγγράμματα
των αρίστων της Ευρώπης Συγγραφέων. Η συρροή των θεατών και μάλιστα των
Κυράδων εις κάθε τοιαύτην παράστασιν, ήτον η καλλίστη απόδειξις της επιτυχίας και των του λαού αισθημάτων.18
833

Όμιλος των «Φιλοκάλων»
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι παραστάσεις του ομίλου των «Φιλοκάλων» συνεχίζονται και το 1833 στον ίδιο πάντοτε θεατρικό χώρο. Την είδηση
όμως της χρονιάς μάς την προσφέρει ο Jacq�es Lo�is Laco�r, αξιωματικός του
γαλλικού στρατού, ο οποίος στις αρχές του έτους βρέθηκε στη Ζάκυνθο. Κατά
την ημέρα της άφιξής του παρακολούθησε στο θέατρο μια μεγάλη παράσταση
«gran�� spec�acle» του θιάσου των ερασιτεχνών. Μάλιστα μεγάλη εντύπωση
του έκανε ένα τραγούδι προς τιμήν του ένδοξου θανάτου του Μάρκου Μπότσαρη. Η σύνθεση –αναφέρει χαρακτηριστικά–, «αρκετά άξια προσοχής, ήταν
ενός νέου Ζακυνθινού ονόματι Δομενεγίνη, ο οποίος είχε ζήσει πολλά χρόνια
στην Ιταλία». Και καταλήγει: «Πιστεύω ότι οι μεγάλοι μας δημιουργοί θα έβρισκαν σε αυτόν μια ευτυχή έμπνευση και τα ίχνη ενός ταλέντου στο οποίο λείπει
μόνο ένα πιο ευρύ πεδίο για να αναπτυχθεί».19
H πληροφορία που μας προσφέρει ο Laco�r παρουσιάζει εξαιρετικό εν-

1794-1944, τόμ. Α� (1794-1908), εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990, σ. 38.
18. Εφημερίς των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών [sic] Νήσων, Κορφοί 15 Ιουλίου 1833, σ. 6.
19. Jacq�es Lo�is Laco�r, Excursions en Grèce pendant l’occupation de la Morée par l’armeé française dans les
années 1832 et 1833, Ar�h�s Ber�ran��, Παρίσι M�CCCXXXI�, σσ.. 353-354.

154

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «A�AM» ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤωΝ «ΦΙΛΟΚΑΛωΝ»

διαφέρον, γιατί μας δίνει το στίγμα της πρώτης διδασκαλίας μιας σκηνής της
όπερας του Φραγκίσκου Δομενεγίνη Μάρκος Μπότσαρης.20 Ο Laco�r αναφερόμενος σε «gran�� spec�acle», αφήνει την υποψία ότι πρόκειται για ολόκληρο
έργο, ή τουλάχιστον για μεγάλο τμήμα και όχι για αποσπασματικές σκηνές, κάτι
βέβαια που όπως τελικά αποδεικνύεται δεν ίσχυε. Οι Ζακυνθινοί ιστορικοί, ενώ
αναφέρονταν στο έργο, δεν μνημόνευαν την παράσταση. Ο Παναγιώτης Χιώτης
γράφει μάλιστα ότι «Εμελοποίησεν το δράμα Βότσαρης, το οποίο έμεινεν ατελές».21 Ο Διονύσης Ρώμας, ενώ βεβαιώνει ότι διηύθυνε ο ίδιος την παράσταση,
δεν δίνει περαιτέρω στοιχεία, αλλά ούτε και αναφέρει τις πηγές του.22
Ο βασιλιάς Όθων στη Ζάκυνθο
Στις 11 Οκτωβρίου ο βασιλιάς Όθων φθάνει στη Ζάκυνθο με τη φρεγάτα «Μαδαγασκάρη».23 Τον υποδέχεται ο Αρμοστής George N�gen� Gren�ille,
ο οποίος του παράθεσε γεύμα στην έπαυλη Σολωμού στο Ακρωτήρι, όπου κατοικούσε. Όπως αναφέρει ο Δε Βιάζης, ο Αρμοστής «ιδίαις χερσί εκράτησε τον
αναβολέα του ίππου, εφ’ ον έμελλε να ιππεύση ο Όθων».24
Ο Χιώτης αναφέρει χαρακτηριστικά για τον N�gen�: «δημοτικώτατος και
φιλοφρονέστατος δεικνύμενος προς τους εγκατοίκους οίτινες έσπευδον να
πολλαπλασιάσωσι τας διασκεδάσεις του, ως εύθυμοι».25 Και εδώ πρέπει να τεθεί το ερώτημα για το είδος των διασκεδάσεων. Μήπως ο Αρμοστής, πιθανώς
και ο Όθων, είδαν και κάποια παράσταση του ομίλου των «Φιλοκάλων»�� Θα το
θεωρήσουμε αρκετά πιθανό, γιατί η δραστηριότητά του συνεχίζεται.
834
Όμιλος των «Φιλοκάλων»
Ο όμιλος των «Φιλοκάλων» συνέχισε να δίνει παραστάσεις και τους πρώτους μήνες του 1834. ως φαίνεται, μετά την κατεδάφιση, για αγνώστους λόγους, του θεάτρου, διαλύθηκε.26

20. Ν. Λούντζης, Η Ζάκυνθος μετά μουσικής, τόμ. Γ�, Ζακυνθινοί Μουσουργοί, Μουσικοί και Μουσικολόγοι
- Επτανησιακή Σχολή, Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, Αθήνα 2010, ό.π., σ. 87.
21. Παναγιώτης Χιώτης, Ιστορικά Απομνημονεύματα Επτανήσου, τόμ. 6ος (Σειράς), Τυπογραφείον ο
«Φώσκολος», Εν Ζακύνθω 1887, σ. 400.
22. Δ. Ρώμας, «Το επτανησιακό θέατρο», ό.π., σ. 129.
23. Παναγιώτου Χιώτου, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρι Ενώσεως (έτη 1815-1864),
τόμ. Β�, Τυπογραφείον η Επτάνησος Χρίστου Σ. Χιώτου, Εν Ζακύνθω 1877, σ. 89.
24. Σπυρίδων Δε Βιάζης, «Ο βασιλεύς Όθων εν Επτανήσω», Η Εικονογραφημένη 45 (1908), σ. 131.
25. Π. Χιώτης, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρι Ενώσεως (έτη 1815-1864), τόμ. Β�,
ό.π., σ. 89.
26. Ν. Ι. Λάσκαρης, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, τόμ. Α�, ό.π., σ. 309.
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Ο Νικόλαος Β. Καραντζάς και η Κακά�α
Το έτος αυτό γράφεται η τρίπρακτη κωμική σάτιρα Κακάβα.27 Ο συγγραφέας της Νικόλαος Β. Καραντζάς (Ιθάκη 1813 - Ζάκυνθος 1883), καπνοπώλης,
βιβλιοπώλης και βιβλιοδέτης, αλλά και συγγραφέας, γεννήθηκε στην Ιθάκη και
σε μικρή ηλικία εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο. Κατά τον Ζώη, ήταν «βραχύσωμος μετά μικρής γενειάδος, τύπος αρχαϊκού Χριστιανού, εις άκρον φιλαναγνώστης και φιλομαθής».28 Το καπνοπωλείο-βιβλιοπωλείο του βρισκόταν κοντά
στον ναό των Αγίων Πάντων. Τα περισσότερα των αυτοτελών δημοσιευμάτων
του είναι θρησκευτικού και αλληγορικού περιεχομένου, και αποκαλύπτουν μια
αντιδραστική διάθεση προς την Αγγλοκρατία και γενικότερα τον προτεσταντισμό. Κείμενα, ποιήματα και νεκρολογίες του απαντώνται στον τοπικό Τύπο της
εποχής. Από τα έργα του μόνο η Κακάβα γνώρισε δύο επανεκδόσεις· όσον αφορά τα υπόλοιπα, σύντομα λησμονήθηκαν.29
Η Κακάβα παρουσιάζει τη ζωντανή γλώσσα όπως μιλιόταν από τα λαϊκά
στρώματα επί Αγγλοκρατίας. ως ηθογραφία είναι σημαντικό τεκμήριο μελέτης
της κοινωνικής ζωής της εποχής. Ο Κονόμος σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ο διάλογός της είναι τόσο γνήσια ζακυνθινός ώστε σε μερικά σημεία «είναι σχεδόν
σημερινός».30
Όπως δηλώνει και ο καθαρόγλωσσος υπότιτλος «πώλησις των εντοσθίων
βοών και προβάτων εν Ζακύνθω», ο συγγραφέας παίρνει αποστάσεις από το
κείμενο της «κωμωδίας σε τρεις πράξεις», κυρίως όμως από τη γλώσσα του,
όπως δηλώνει στη συνέχεια: «μιμηθείς την μιξο-βάρβαρον Ζακυνθίαν διάλεκτον». Το τελευταίο χρονολογικά έργο που θα γραφεί εξ ολοκλήρου στο τοπικό ζακυνθινό ιδίωμα είναι μια σάτιρα των φτωχών του περιθωρίου και των
γραφικών τύπων της Ζακύνθου επί βρετανικής Προστασίας. Στο σύνολό του
τοποθετείται μεταξύ της λόγιας και της λαϊκής παράδοσης. Παρά τη διαφορετικότητά του, η οποία έγκειται στο νατουραλιστικό ύφος των σκηνών και στο

27. Στο ίδιο, σ. 315· Κονίδης Πορφύρης, «Το ζακυνθινό λαϊκό θέατρο», Επιθεώρηση Τέχνης 8 (1955), σσ.
145-148 [=146] (αναδ. στον τόμο: Κ. Πορφύρης, Κείμενα για τον πολιτισμό, την ιστορία και την πολιτική,
σσ. 505-507 [=377])· Φαίδων Μπουμπουλίδης / Γλυκερία Μπουμπουλίδου, Η νεωτέρα ελληνική λογοτεχνία.
Γραμματολογικό διάγραμμα, τόμ. Α�, Αθήναι 1984, σ. 221.
28. Λεωνίδας Χ. Ζώης, «Βιογραφικαί Γραμμαί. Νικόλαος Καραντζάς», Αι Μούσαι (2 Δεκ. 1897), σ. 738.
29. Στο ίδιο, σ. 738· Κώστας Καιροφύλας, «Μια ζακυνθινή ηθογραφία: Η Κακάβα του Ν. Καρατζά (1834)»,
Φιλολογικός Νέος Κόσμος 5 (1935), σσ. 15-17· Ντίνος Κονόμος, Ζακυνθινοί σατιρογράφοι, Αθήνα 1962, σσ.
36-37· Λ. Χ. Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α�, σ. 272· Βάλτερ Πούχνερ, Πρώιμος
ηθογραφικός νατουραλισμός στο επτανησιακό λαϊκό θέατρο. «Κακάβα», η κωμωδία του ζακυνθινού πατσά
(1834), Παράβασις-Κείμενα [2], Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών,
εκδ. �rgo, Αθήνα 2008, σσ. 21-24.
30. Ντίνος Κονόμος, Ζακυνθινοί σατιρογράφοι, Ζακυνθινή Βιβλιοθήκη 2, Αθήνα 1962, σ. 36.
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ασυνήθιστα τραχύ ύφος που το διέπει, είναι δύσκολο να μην το συνδέσουμε με
την παράδοση των «Ομιλιών».31
Πληροφορίες για παράσταση του έργου δεν έχουμε, θα τη θεωρήσουμε
όμως δεδομένη, αλλά στο πλαίσιο του τοπικού λαϊκού θεατρικού είδους, δηλαδή, των «Ομιλιών».32
Ερασιτεχνικός θίασος
Προς το φθινόπωρο της χρονιάς, διάφοροι ευπατρίδες αποφάσισαν να
συστήσουν ερασιτεχνικό θίασο και με δαπάνες τους να διαμορφώσουν σε θέατρο κάποιον δημόσιο χώρο που θα τους παραχωρούσε το Επαρχείο. Ζήτησαν
την αποθήκη αλατιού ή τον σιτοβολώνα, του οποίου ένα τμήμα χρησίμευε και
ως αποθήκη τροφίμων της βρετανικής φρουράς, αλλά η προσπάθειά τους τελικά δεν προχώρησε.33
Εκκλησιαστική μουσική
Η ακόλουθη ανεκμετάλλευτη ερευνητικά είδηση μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τη θεατρική ιστορία της Ζακύνθου, έχει όμως το ενδιαφέρον της,
εφόσον μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την πρώτη εκτέλεση του νεωτεριστικού ακούσματος της πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής, ευρωπαϊκού
ύφους· πρέπει να πρόκειται για ύμνους, του Φραγκίσκου Δομενεγίνη.34

31. Το 1860 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση, αντίτυπο της οποίας δεν είναι γνωστό: ΚΑΚΑΒΑ / Πώλησις των
εντοσθιών βοών και προβάτων εν Ζακύνθω / Κωμωδία εις τρεις πράξεις / Μιμηθείς την μιξο-βάρβαρον
Ζακυνθίαν / διάλεκτον, συντεθέν κατά το 1834 / υπό / Χ Χ Χ / εν Ζακύνθω / εκ του τυπογραφείου «Η Αυγή»
/ 1860 (βλ. É.. Legran��, Bibliographie Ionienne ��� q�inzième siècle à l’année 1900, �ol. II,, Βρυξέλλες 1963, αρ.
2112· Δ. Σ. Γκίνης / Β. Γ. Μέξας, Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863, τόμ. 3, εν Αθήναις 1939-1957, αρ. 8222·
Γεωργία Λαδογιάννη, Αρχές του ελληνικού θεάτρου. Βιβλιογραφία των έντυπων εκδόσεων 1637-1879, Αθήνα
1996). Στη Βιβλιοθήκη του Θεατρικού Μουσείου - Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου
υπάρχει η ανατύπωση της έκδοσης που κυκλοφόρησε το 1898 υπό τον τίτλο: Νικολάου Β. Καραντσά / Η
Κακάβα / Κωμωδία εις τρεις / πράξεις / Συνταχθείσα κατά το 1834. / Ανατυπούται υπό / Ι. ω. Ψ. / Εν Ζακύνθω
/ 1898, σελ. 15. Βλ. και Κ. Καιροφύλας, «Μια ζακυνθινή ηθογραφία: Η Κακάβα του Ν. Καρατζά (1834)»,
Φιλολογικός Νέος Κόσμος 5 (1935), σσ. 15-33· Βάλτερ Πούχνερ, Πρώιμος ηθογραφικός νατουραλισμός στο
επτανησιακό λαϊκό θέατρο. «Κακάβα», η κωμωδία του ζακυνθινού πατσά (1834), σσ. 61-101.
32. Γ. Π. Πεφάνης, «Το επτανησιακό θέατρο. Μια σύντομη επισκόπηση», στο βιβλίο του Η άμμος του
κειμένου, Αισθητικά και δραματολογικά θέματα στο ελληνικό θέατρο, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2008, σσ. 6769· Βάλτερ Πούχνερ, Πρώιμος ηθογραφικός νατουραλισμός στο επτανησιακό λαϊκό θέατρο. «Κακάβα», η
κωμωδία του ζακυνθινού πατσά (1834), Παράβασις-Κείμενα [2], Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, �rgo,, Αθήνα 2008, σσ. 25-52.
33. Λ. Χ. Ζώης, «Ιστορικές σελίδες Ζακύνθου. Το θέατρον», Αττική Ίρις 7 (1 Μαΐου 1898), σ. 56.
34. Για τον Φρ. Δομενεγίνη και την εκκλησιαστική μουσική, βλ. εκτενώς στο: Νίκιας Λούντζης, Η Ζάκυνθος
μετά μουσικής, τόμ Α�, Εκκλησιαστική και Κοσμική Μουσική (Λαϊκή), εκδ. Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού
και Επιφανών Ζακυνθίων, Αθήνα 2008, σσ. 95, 97, 121, 147, 148, 151, 152.
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Η ημέρα των 6/18 Δεκεμβρίου [1834] επρόσφερεν αιτίαν αγαλλιάσεως προς τους αισθανομένους την ανάγκην βελτιώσεως εις το Έθνος μας καθ’
όλους τους κλάδους των ανθρωπίνων γνώσεων. Εις τον Ναόν του Αγίου Νικολάου των Γερόντων, όπου μεγαλοπρεπώς επανηγυρίσθη η Εορτή του Αγίου,
κατά την διαληφθείσαν ημέραν, και όπου παρευρέθησαν ο Έντιμος Τοποτηρητής μας, και διάφοροι Κύριοι και Κυρίαι εκ των σημαντικωτέρων, ο Ευγενής Κύριος Φραγκίσκος Δομενεγίνης ηθέλησε να δώση νύξιν αναμορφώσεως εις την Εκκλησιαστικήν Μουσικήν μας συνθέτων πολλά κομμάτια, εις τα
οποία ευρίσκεται συνενωμένη με τας αληθείς αρχάς της μουσικής, εκείνη
η σεμνότης η απαιτουμένη από την ιερότητα της Θρησκείας μας, και καθαρίζων αυτήν από βαρβαρισμούς, οίτινες έως τώρα την εμόλυναν, εξαιτίας
των οποίων η Εκκλησιαστική μουσική εφαίνετο μάλλον τραγούδι αγρίων,
παρά ψαλμωδία ήτις να εξυπνά εις τους Χριστιανούς εκείνην την θεοσέβειαν, την οποίαν ενέπνεαν το πάλαι τ’ αρμονικά άσματα του Προφητάνακτος.
Εν Ζακύνθω τη 6/18 Δεκεμβρίου 183435

35. Εφημερίς των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών [sic] Νήσων, Κορφοί, 3 Ιανουαρίου 1835, σ. 4
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΡΑΪΛΑ ΑΡΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(ΟΠΩΣ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1842 ΕΩΣ ΤΟ 1865)

Η ιστορία της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας1 είναι δεμένη άρρηκτα με
τη ζωή του Πέτρου Αρχιμήδη Βράιλα Αρμένη.2 Η επάνοδός του από το εξωτερικό μετά τις πολυετείς σπουδές του σηματοδοτήθηκε άμεσα με την ίδρυσή
της, το 1836, είναι δε ο σημαντικότερος από τους θεμελιωτές της – ο επίσημος
αυτός όρος των βασικών μελών της Εταιρίας αποδίδει στην κυριολεξία τη θεμελιώδη ιδρυματική προσφορά τους.3 Η αποχώρησή του πάλι από την Κέρκυρα το
1865, λόγω της ανάληψης υψηλών πολιτικών καθηκόντων στο ελληνικό κράτος,
λίγους μήνες μετά την Ένωση της Επτανήσου, κλείνει στις 14-3-1865, σύμφωνα με τα Πρακτικά της Αναγνωστικής, τον μεγαλειώδη κύκλο της προσωπικής
προσφοράς του και παράλληλα – αυτό πρέπει να τονισθεί – την πρώτη περίοδο
λειτουργίας του αρχαιότερου αυτού πνευματικού καθιδρύματος του σύγχρονου ελληνισμού, με την ευόδωση της εθνικής αποκατάστασης των Ιονίων, για
την οποία και αγωνίστηκαν πολλά επώνυμα αλλά και άγνωστα μέλη του.4

1. Για την ίδρυση της Αναγνωστικής βλ. Γιάννης Πιέρης, «Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, το πρώτο
πνευματικό καθίδρυμα του νεώτερου ελληνισμού», στον συλλογικό τόμο Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας,
επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Κέρκυρα 2006, έκδοση της Αναγνωστικής Εταιρίας, σ. 17-31.
2. Αφιερωματικός τόμος στον κερκυραίο φιλόσοφο κυκλοφόρησε από τα Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος
Β�, τ. Β�, Κέρκυρα 2005. Βλ. και Δελτίον Πνευματικής και Καλλιτεχνικής Δραστηριότητος κατά το έτος 1966,
Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Κέρκυρα 1966, όπου η αυτοβιογραφία του Πέτρου Βράιλα Αρμένη.
3. Θεμελιωτές και κτίτορες ονομάζονταν οι ιδρυτές της Εταιρίας και όσοι στη συνέχεια εντάχθηκαν,
καταβάλλοντας το δικαίωμα εισόδου στην κατηγορία αυτή. Είχαν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις,
λαμβανομένου υπόψη ότι στήριξαν με εισφορές τους την εδραίωση της Αναγνωστικής. Η δεύτερη κατηγορία
ήταν των συνδρομητών-συνεισφορέων εταίρων. Οι πρώτοι μόνο είχαν το δικαίωμα εκλογής στη Διοικητική
Επιτροπή, αναφέρονται δε ρητά στα Πρακτικά, με τη στερεότυπη φράση: «Παρούσης της Επιτροπής και των
Συνεταίρων Θεμελιωτών». Το ζήτημα της εξίσωσης των μελών, φλέγον, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι
απασχόλησε σε διάφορες περιπτώσεις την Εταιρία, καταγράφεται στα Πρακτικά και έχει ενδιαφέρον για
τις θέσεις του Αντωνίου Δάνδολου και του Βράιλα. Για τη δημιουργία σαφούς εικόνας της αριστοκρατικής
αυτής διαφοροποίησης βλ. τις πράξεις της 1-5-1842 (πρόταση για αναβάθμιση σε θεμελιωτή του Δάνδολου),
της 30-1-1844 (αποδοχή νέου κανονισμού), της 29-4-1846 (πρόταση από τον Σπ. Ζαμπέλη για περιορισμό
των εταίρων κτιτόρων), της 24-3-1848 (προτάσεις Δάνδολου), της 5-8-1848 και 5-1-1849 (περί εταίρων
θεμελιωτών), της 19-12-1855 (περί αφαιρέσεως της διαστολής των μελών).
4. Η ενασχόλησή μας με τα Πρακτικά της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας είναι παλαιά. Πρώτος καρπός της
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«Παρόντων τριών της Επιτροπής Μελών και τριών Εταίρων Κτιτόρων αναγινώσκεται η παραίτησις [...] του κυρίου Πέτρου Βράιλα ως Προέδρου, μέλλοντος ν’ αναχωρήση, όθεν προσκαλείται η Εταιρία ίνα εκλέξη νέον Πρόεδρον
[...]». Αυτή η πολύ λιτή πράξη είναι η έσχατη για τον Βράιλα, ο οποίος διάνυε
τότε μία από τις πολλές και εύκαρπες προεδρίες του στην Εταιρία. Προφανώς
δεν ήταν παρών, αν κρίνουμε από το βεβιασμένο της συνεδρίας, την μη αναφορά του ονόματός του στα συμμετασχόντα μέλη, αλλά και στο ότι υπογράφει
το Πρακτικό ο νέος Πρόεδρος.5
Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε στη συνέχεια τα βασικά σημεία των ενεργειών και της εν γένει προσφοράς του Βράιλα, όπως εξάγονται αυτά από τα μη
αξιοποιημένα μέχρι τώρα Πρακτικά της Εταιρίας, παρατηρώντας εκ προοιμίου
α) ότι πίσω από τα τυπικά σημεία λανθάνουν συχνά σημαντικά ιστορικά γεγονότα, κυοφορούμενα ή εν εξελίξει,6 β) ότι η Αναγνωστική Εταιρία υπήρξε φυτώριο πολιτικών και πνευματικών μορφών μεγάλου κύρους και γ) ότι λειτούργησε
ως τόπος συνάθροισης των ανδρών εκείνων,7 που από ετερόκλητους και μη
επικοινωνούντες θεσμικά μεταξύ τους χώρους, συναντώμενοι ως συνεταίροι
στις αίθουσές της αντάλλασσαν απόψεις παιδευτικής και πολλές φορές εθνι-

υπήρξε η επιμέλεια και η γενική επιστασία του λευκώματος Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Κέρκυρα 2006,
όπου και η μελέτη μας, «Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας φιλελεύθερο φυτώριο και αειθαλές πνευματικό
κέντρο», ό.π., σ. 35-62. Αργότερα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας μας στο Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία Κριτικής και
Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών», στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, η φιλόλογος μεταπτυχιακή
φοιτήτρια Νεκταρία Ιωάννου εκπόνησε έπειτα από την ανάθεση και την εποπτεία μας τη διπλωματική της
εργασία, με τίτλο Πρακτικά της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας έως την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα
(1864), Κέρκυρα 2011, εργασία πολύ καλή, με πολυσέλιδη εισαγωγή, με μεταγραφή και με την έκδοση των
εν λόγω Πρακτικών. Η παρούσα αποτίμηση της παρουσίας και της προσφοράς του Βράιλα αποτελεί συνέχεια
της ενασχόλησής μας αυτής.
5. Όταν εκλεγόταν νέα Διοικητική Επιτροπή, την τελευταία πράξη την υπέγραφε ο απερχόμενος πρόεδρος. Εν
προκειμένω όμως υπάρχει παραίτηση και ο παραιτηθείς δεν παρευρίσκεται.
6. Παράδειγμα η συζήτηση για την καθιέρωση της απλοελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των μακρών
συνεδριάσεων της 25-12-1848 και 4-1-1849, συμπίπτει με την πανιόνια κινητοποίηση στα Επτάνησα
για την καθιέρωση της ελληνικής στη διοίκηση, αγώνα που άρχισε αμέσως μετά με την καθιέρωση της
ελευθεροτυπίας. Ο αγώνας αυτός πολυμέτωπος, στην Ιόνιο Ακαδημία, στην Ιόνιο Βουλή, στις εφημερίδες
με πρώτη την Πατρίδα, στην οποία συντάκτες ήταν ο Βράιλας, ο Κάλβος, ο Πετριτσόπουλος, ο Ζαμπέλης,
είχε εύλογα το αντίστοιχό του στην Αναγνωστική. Ειδικότερα, βλ. α) το βιβλίο μας, Γλωσσικός πατριωτισμός.
Οι αγώνες για την καθιέρωση της γλώσσας του ελληνικού λαού από τον Βράιλα Αρμένη στην κερκυραϊκή
εφημερίδα Πατρίς έως τον Λορέντσο Μαβίλη στη Βουλή των Ελλήνων, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας,
Κέρκυρα 2013, β) τη μελέτη μας, «Οι γλωσσικές θέσεις του Πέτρου Βράιλα Αρμένη», Κερκυραϊκά Χρονικά,
περίοδος Β�, τ. Β�, Κέρκυρα 2005, σ. 181-210, «Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράιλα Αρμένη», και γ) την ανακοίνωσή
μας στο Επιστημονικό Συνέδριο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης, 200 χρόνια από τη γέννησή του, Αθήνα 30-31
Ιανουαρίου 2014, με τίτλο, «Ο γλωσσικός εκλεκτικισμός του Πέτρου Βράιλα Αρμένη».
7. Βλ. το πρώιμο κείμενο για τη γλώσσα, που κυοφορήθηκε εντός της Αναγνωστικής Εταιρίας το 1842, στο:
Πυλαρινός, Γλωσσικός πατριωτισμός..., ό.π., σ. 96-99.
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κής σημασίας. Εννοούμε την Ιόνιο Βουλή,8 την Ιόνιο Ακαδημία,9 την Εκκλησία
της Κέρκυρας10 και τον Τύπο,11 και επίσης εκείνους που συγκαταλέγονταν στους
λειτουργούς της παιδείας, αλλά, και ακόμη πιο ευρύτερα, τους προερχόμενους
από τον πολιτικό κόσμο και τους πνευματικούς ανθρώπους της Κέρκυρας, με
την προσθήκη τόσο ορισμένων επιφανών αλλοδαπών,12 όσο και πολλών προξένων,13 καθώς και αξιωματικών14 του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Με άλλα
λόγια, τα Πρακτικά αποτελούν επιφανειακά μεν ένα σύνηθες τυπικό δείγμα
του είδους, στην ουσία δε κρίσιμη πηγή, η αποκρυπτογράφηση της οποίας καταδεικνύει συνολικά τη σύμπτωση των επιμέρους θέσεων και ενεργειών που
επηρέασαν την ιστορία του επτανησιακού χώρου, με έμφαση βέβαια στην Κέρκυρα, όπου και η κεντρική διοίκηση.15
8. Βλ. Πυλαρινός, Γλωσσικός πατριωτισμός..., ό.π., σ. 51-54.
9. Για τις γλωσσικές ανησυχίες και τους αγώνες καθηγητών και φοιτητών βλ. Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. Β�,
ό.π. Για τις θέσεις μάλιστα των φοιτητών υπέρ της καθιέρωσης της ελληνικής βλ. Πυλαρινός, Γλωσσικός
πατριωτισμός..., ό.π., σ. 99-101. Στην Ακαδημία ο Βράιλας, εν είδει μαθήματος και νεκρολογίας συνάμα,
εκφώνησε το κείμενό του, «Επικήδειος εις Δ. Σολωμόν» (βλ. Πέτρου Βράιλα-Αρμένη, Φιλοσοφικά έργα,
Corp�s Philosophor�m Graecor�m �ecentior�m (επιμ. Ε. Μουτσοπούλου και Θ. Αναστασοπούλου, τ. 4Α, σ.
515-516, Αθήναι 1973). Στη σημασία της δημοτικής αναφέρθηκε ο Βράιλας και στο κείμενό του, «Ιουλίου
Τυπάλδου, ποιήματα διάφορα» (βλ. Πανδώρα, τχ. 203 [1858], και Φιλοσοφικά έργα, ό.π., 491-503).
10. Βλ. Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. Δ� (2007), Όψεις της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κέρκυρας, Πρακτικά
Επιστημονικού Συνεδρίου 7-8 Δεκεμβρίου 2005, Θεοδόσης Πυλαρινός, «Φιλολογικές μαρτυρίες για το
μητροπολίτη Κερκύρας Αθανάσιο Πολίτη», σ. 167-185.
11. Βλ. Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. Β�, ό.π., σ. 186 κ.εξ., την αναφορά στα κείμενα του Βράιλα για την εθνική
γλώσσα στην Πατρίδα, α) στο φ. 1, 15-1-1849, Παράρτημα, β) στο: Πυλαρινός, Γλωσσικός πατριωτισμός...,
ό.π., σ. 62-72, τον γραμμένο στη λαϊκή γλώσσα και αρχικά δημοσιευμένο στην Πατρίδα διάλογό του, Τα
παιδιά του Μπαρμπαγιάννη ή διάλογος εις απλήν γλώσσαν περί εφημερίδος.
12. Στα Πρακτικά συναντώνται ως εταίροι συνδρομητές πολλοί αλλοδαποί, ανάμεσα σ’ αυτούς και Άγγλοι, οι
οποίοι υπηρετούσαν επί προστασίας στην Κέρκυρα. Ενδεικτικά, καταχωρίζουμε λίγα από τα πολλά ονόματα
και δίπλα σ’ αυτά τη χρονολογία της σχετικής πράξης: John Bal�on 28-9-1848, οι Άγγλοι Aουδδλέστον,
ουδδλέστον,
Λειόνς και Μονρώ 19-9-1848, ο Άγγλος υπολοχαγός του πυροβολικού Βανσιτέρτ 3-5-1848, ο πρύτανης της
Ιονίου Ακαδημίας Φέργιουσον Βώεν 2-12-1848, οι Θωμάς Γούδλεϊ και Μαρτίνος Φελς 4-12-1855, Ιούλιος
Έββετσον 22-1-1848, Νικ. Θωμασέος 5-10-1849, Π. Κολχούμ 2-5-1859, Γρηγόριος δε Κουσκνικώφ 3-111857, Κραουφούρδ 26-6-1848, Ανδρέας Λάιονς 26-6-1848, Γεώργ. Στίβενς 2-3-1848, ο λοχαγός Στούαρτ το
1851, Γουσταύος Τίλιγκ 14-12-1857, Φαίρδον 5-5-1849. Σημειώνουμε ότι οι περισσότεροι από τους Άγγλους
προτάθηκαν από τον Βράιλα, και μάλιστα στα 1848. Η αναγραφόμενη δίπλα στα ονόματα ημερομηνία της
πράξης αποδοχής βοηθά στη διαμόρφωση της εικόνας της αποδοχής των ξένων, σχετίζεται δε εν πολλοίς με
πολιτικούς λόγους.
13. Όπως ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας στην Επτάνησο Ιππότης Ροβέρτος Δε Βαχαράχτ 2-5-1857, ο Ιωάννης
Βιβιάνι 3-8-1863 και ο Λουδοβίκος Πίνας 9-2-1862, γενικοί πρόξενοι της Ιταλίας, ο Ιππότης Νικόλαος Βιδάλης,
πρόξενος της Ελλάδος 4-6-1857 και ο επίσης πρόξενος Δ. Παπιολάκης 2-7-1851, ο πρόξενος της Ελβετίας
Φρεδερίκος Γίζης 4-5-1857, οι πρόξενοι της Γαλλίας Εδουάρδος Γρασέτ 13-6-1857 και Μπρεσσών Νοέμβριος
1848, ο υποπρόξενος της Ελλάδας Σκαρλάτος Σαμάρας 7-11-1858.
14. Όπως ο υπομοίραρχος της Βασιλικής Χωροφυλακής Ιππότης Αναστάσιος Πλέσσας 13-12-1844.
15. Πρέπει να τονισθεί ότι συμμετέχουν και αρκετοί άλλοι Επτανήσιοι, επιφανείς, σε κάθε περίπτωση, από
τους πολιτικούς ιδίως που ζουν στην Κέρκυρα λόγω της θητείας τους στην Ιόνιο Βουλή, κυρίως Ζακύνθιοι.
Σημαντική, π.χ., είναι η περίπτωση του κόμητος Γεωργίου Κανδιάνου Ρώμα, γνωστού σολωμικού ποιητή,
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Προσπερνώ τα γνωστά περί της ιδρύσεως της Εταιρίας και μεταβαίνω στα
της διοικήσεώς της. Ο Βράιλας διατέλεσε πρόεδρος της Αναγνωστικής Εταιρίας
κατ’ επανάληψη και συντριπτικά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, εκλεγόμενος κατά συχνότατα και όχι σπάνια αλλεπάλληλα διαστήματα, τεκμήριο
της συστηματικής και εμβληματικής παρουσίας του. Και αυτό, όταν ήταν εν
ενεργεία πολλά και επώνυμα παλαιά μέλη, και από τους αρχικούς θεμελιωτές
μεταξύ αυτών, στο διάστημα των 23 ετών που εξετάζουμε, μέλη τα οποία είχαν
δυναμική συμμετοχή στα της Εταιρίας και μεγάλο κύρος στην πολιτική, την εκπαιδευτική, την καλλιτεχνική ή την κοινωνική ζωή.
Από το 1843 έως το 1851 μετέχει ανελλιπώς, ασκεί δε τα καθήκοντα του
προέδρου πέντε φορές, δύο φορές του αντιπροέδρου, μία φορά μέλους της
Ελεγκτικής Επιτροπής. Χρημάτισε επίσης μέλος της έκτακτης επιτροπής του
1844 για την τροπολογία του Καταστατικού της Αναγνωστικής.
Στο διάστημα 1851-1852 δεν καταλαμβάνει αξίωμα στην Εταιρία, επανέρχεται ως πρόεδρος δύο φορές κατά τα έτη 1854 και 1855, δεν καταλαμβάνει
αξίωμα από το 1856 έως το 1862, από δε του 1862 έως το 1865 εκλέγεται και
πάλι πρόεδρος. Σημειώνουμε δύο τινά, για να φανεί ότι δεν πρόκειται για Εταιρία μονοπωλιακά ή προσωπολατρικά διοικούμενη –αντίθετα οι διαξιφισμοί
και οι αντιπολιτευτικές κινήσεις είναι μαρτυρημένες: α) Μέχρι το 1847 οι Διοικητικές Επιτροπές εκλέγονται για ένα εξάμηνο και από το 1848 και εφεξής, με
απόφαση ληφθείσα στη συνεδρία της 26-1-184816 έχουν ενιαύσια θητεία. β)
Οι σημαντικές μορφές που την πλαισιώνουν είναι πολλές και με κύρος, οι δε
πολιτικές διαφοροποιήσεις εμφανείς. Αρκεί να αναφέρουμε τον Αντώνιο Δάνδολο,17 σημαντική φυσιογνωμία με άκαμπτες ριζοσπαστικές θέσεις.
Μεταξύ των διατελεσάντων ενεργών μελών θα διακρίνουμε ενδεικτικά
από την πληθώρα των εταίρων τα ονόματα των Κ. Ουζιλίου, Α. Μαρτινέγκου,
Αν. Καμβύσα, Α. και Σπ. Ανδρώνη, Ν. Βεντούρα, Α. Αλαμάνου, Σπ. Αρβανιτάκη,
Κ. Ζαβιτσιάνου, Στ. Μαρτινέγκου, Χρ. Μιλιαρέση, Σπ. και Ναπ. Ζαμπέλη, Αθ. Πολίτη, Ι. Σκάρπα, Ιω. Β. Δελβινιώτη, Α. Γιαλλινά, Αντ. Πολυλά, Π. Λαζαρά, Ν. Βροκίνη, Α. Γαγγάδη, Στ. Προσαλέντη, Σ. Μαρκέτη, Α. Γρόλλου, Δ. Λέσση, Δ. Βέγια,
Αντ. Γεννατά, Ι. Σέμου. Είναι πολλοί οι άνδρες αυτοί και όχι τυχαίοι, αλλά με

προέδρου της Ιονίου Γερουσίας (βλ. πράξη της 5-4-1852, περί εισδοχής του ως εταίρου συνδρομητή έπειτα
από πρόταση του Βράιλα).
16. Στην πρώτη εκλογή ενιαύσιας θητείας εκλέγεται ο Βράιλας: «Γίνεται λοιπόν η ψηφοφόρησις και εξέρχονται
τα ακόλουθα ονόματα: Οι Κύριοι Πέτρος Βράιλας, πάλιν Πρόεδρος».
17. Βλ. Δελτίον Πνευματικής και Καλλιτεχνικής Δραστηριότητος κατά το έτος 1968, Αναγνωστική Εταιρία
Κερκύρας, Κέρκυρα 1968, τεύχος αφιερωμένο στον Αντώνιο Δάνδολο.
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ιδιαίτερη μόρφωση, καθηγητές της Ιονίου Ακαδημίας, πολιτικοί της Ιονίου Βουλής από όλα τα Επτάνησα, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, δόκτορες, όπως χαρακτηριστικά τιτλοφορούνται, κάτοχοι –οι περισσότεροι εξ αυτών – πανεπιστημιακών
πτυχίων της εποχής. Και κάτι ακόμη· είναι άξια προσοχής τα έτη εκείνα που ο
Βράιλας δεν καταλαμβάνει αξίωμα στην Αναγνωστική Εταιρία. Κατά τη γνώμη
μας συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με δραστηριότητές του, που συμπίπτουν με
τα προεόρτια και τις ζυμώσεις της Ενώσεως, και πιθανότατα υπήρχε λόγος μη
συμμετοχής του στα της Εταιρίας από περίοπτη θέση.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η εντονότατη δραστηριότητα της Αναγνωστικής κατά τα έτη 1847 έως και 1851, κατά τα οποία ο Βράιλας υπήρξε
ανελλιπώς πρόεδρός της. Συγκεκριμένα, συμπίπτουν με τις κοσμογονικές πολιτικοκοινωνικές αλλαγές στα Επτάνησα λόγω της αλματώδους τόνωσης του
εθνισμού, της καθιέρωσης της ελευθεροτυπίας και των επίσημων, ως ρητά
ιδίως από τον Τύπο δεδηλωμένων, απαρχών για την Ένωση. Ο Βράιλας ως
πρόεδρος, πανεπιστημιακός καθηγητής, βασικός συντάκτης της Πατρίδος και
πολιτικός συσπειρώνει στις τάξεις της Εταιρίας ό,τι καλύτερο διαθέτει η επτανησιακή, και όχι μόνο η κερκυραϊκή, κοινωνία της εποχής. Τα έτη μάλιστα 1847
και 1848, έτη σημαδιακά, παρατηρείται συρροή νέων εταίρων στις τάξεις της,
αφού τα ποσοστά εγγραφών είναι σχεδόν τριπλάσια από ό,τι στο παρελθόν.
Στο ίδιο, εξάλλου, διάστημα τριπλασιάζεται και ο αριθμός των συνεδριάσεων.
Ο Βράιλας είναι αδιαμφισβήτητα ο εμπνευστής και ο εκφραστής του κλίματος
αυτού. Και στο ίδιο διάστημα πληθαίνουν οι ενέργειες για μεταρρυθμίσεις, οι
διαμαρτυρίες για μη τήρηση των υπεσχημένων από την προστασία, οργασμός
δημοσιογραφικός, καθώς και πολλές κινήσεις για την τόνωση του εθνισμού με
αδιαφιλονίκητα επιχειρήματα τη θρησκεία και την ελληνική γλώσσα.
Βασικός δείκτης της όλης συνεισφοράς του Βράιλα είναι ο ρόλος που διαδραματίζει κατά τις συνεδριάσεις. Προτείνει, διαλέγεται, αντιλέγει, συμμετέχει
συστηματικά, σε αντίθεση με πολλά από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, που
παροδικά και πάντως περιορισμένα ή πολύ περιορισμένα αναφέρονται στα
Πρακτικά, παρά τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Αν εξαιρέσουμε τον Αντ.
Δάνδολο και τον Σπ. Αρβανιτάκη με σημαντική συμβολή αμφοτέρων στα της
οργάνωσης και των δραστηριοτήτων της Αναγνωστικής, ο Βράιλας είναι αυτός
που έχει τον πρώτο λόγο, τον όλο προγραμματισμό και την ευθύνη του απώτερου προορισμού της. Η περίοδος, μάλιστα, που εξετάζουμε, πέραν του ότι είναι
ιστορική, αποτέλεσε τη βάση, επάνω στην οποία στηρίχθηκε και εξασφάλισε το
μέλλον και τη μακροβιότητά του το πνευματικό αυτό κατάστημα.
Ειδικότερα, κατά τις συζητήσεις της τροπολογίας του Καταστατικού το
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1844, οι απόψεις του Βράιλα, χαρακτηριστικές για τη μεσότητα και την πολιτική ευελιξία που τον συνόδευαν σε όλες τις δραστηριότητες του βίου του, σηματοδότησαν την εθνική πορεία της Αναγνωστικής. Τροπολογίες, συγχωνεύσεις
(είναι σημαντικές οι προτάσεις του στα Πρακτικά της 29-1-1844 για τη σύσταση
νέας εταιρείας, και το σκεπτικό του είναι σκεπτικό ειδήμονος), ανανεωτικές
προτάσεις, νέοι κανονισμοί,18 σκέψεις για τη δομή, τις μετοικήσεις ή μεταστεγάσεις της,19 αγορές υλικού ή επίπλων,20 εισαγωγή καινοτομιών, οργανωτικά
και διαχειριστικά ζητήματα, μέριμνα για το προσωπικό, δημιουργία ειδικών
επιτροπών, έλεγχος στα οικονομικά.21 προτάσεις για οικονομικές ενισχύσεις,
για αγορά βιβλίων ή εφημερίδων,22 βάσει της κύριας προσφοράς της Εταιρίας
ως Αναγνωστικής, σε όλα ο Βράιλας έχει αιτιολογημένες θέσεις που συνήθως
επικρατούν στις ψηφοφορίες. Όλα εν πάση περιπτώσει φέρουν τη συμμετοχική σφραγίδα του.
Δεν παρέλκει, επομένως, η αναφορά ότι οι προτάσεις του προκρίνονται,
απόρροια δικής του μελέτης, επιμελούς προετοιμασίας αλλά και της ορθοφροσύνης και της μετριοφροσύνης που τον διέκριναν. Σε αντίθεση π.χ. με τον ραγδαίο Δάνδολο, ο Βράιλας δεν ακολουθεί ακραίες θέσεις. Στη θυελλώδη συνεδρία, λ.χ., της 29-4-1846 μετέρχεται συντηρητική τακτική έναντι του αντιπάλου
του, που θέλει πλήρη εξίσωση των μελών και κατάργηση της διάκρισης θεμελιωτή και συνδρομητή στα μέλη της Εταιρίας.
Πανταχού παρών, λοιπόν, ο Βράιλας, σπανίως απουσιάζει από συνεδρία,
ρυθμιστικός παράγων και συνθέτης θα λέγαμε, των τάσεων των διαφόρων χώρων που προαναφέραμε και τους εκπροσωπούσαν στην Αναγνωστική διάφορα
μέλη της, έχοντας το προτέρημα των πολλών ιδιοτήτων, που, πολυσχιδής ο ίδιος, δικαίως κατείχε, ως καθηγητής της Ακαδημίας, πολιτικός, δημοσιογράφος,
θεωρητικός, φιλόσοφος, συγγραφέας, με αποτέλεσμα να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των μεμονωμένων ιδιοτήτων ή αρμοδιοτήτων των άλλων.
Παρά τα συνεχή αξιώματά του εντός της Εταιρίας, οι προτάσεις του για
18. Βλ. πράξη της 30-1-1844, μοναδική μαρτυρία για τη συγχώνευση στην Αναγνωστική ως θεμελιωτών όλων
των καθηγητών της Ιατροφαρμακευτικής και Νομικής σχολής της Ακαδημίας.
19. Βλ. πράξεις της 19-4-1847, της 31-12-1858, της 21-1-1859 και της 3-6-1859.
20. Βλ., ενδεικτικά, την πράξη της 30-12-1844 και της 17/29-12-1844, στην οποία η συζήτηση περιστράφηκε
γύρω από τη σφαιρίστρα, το μπιλιάρδο, που προτάθηκε και εισήχθη τελικά παρά τις αρχικές επιφυλάξεις. Οι
αντιρρήσεις για τη χρησιμότητά του, τα οικονομικά οφέλη που προέκυπταν κ.ά. απασχόλησαν συχνά τα μέλη
της Εταιρίας. Αξίζει να μνημονευθεί και η αναφορά-μαρτυρία στην ίδια πράξη για το ζατρίκιο, με το οποίο
διασκέδαζαν οι εταίροι που σύχναζαν εκεί.
21. Βλ. πράξη της 30-12-1844.
22. Βλ. πράξεις της 14-3-1845 και της 11-12-1848, στην οποία η αναφορά σχετίζεται με τη συνδρομή των
εφημερίδων που προμηθεύεται η Αναγνωστική.
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αποδοχή νέων εταίρων λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα. Βέβαια, επί των
προεδριών του εγκρίνονται ως μέλη πολλοί και σπουδαίοι άνδρες, με αποκορύφωμα τη χρυσή πενταετία που προαναφέραμε, κατά την οποία υπήρξε οργασμός εγγραφής νέων εταίρων. Όμως ο ίδιος προτείνει με φειδώ και σαφή
αξιοκρατική πρόθεση. Σε σύγκριση, μάλιστα, με άλλους θεμελιωτές οι προτάσεις του είναι λιγότερες, παρά τις δυνατότητες που διέθετε, όχι μόνο λόγω των
προεδριών του αλλά και εξαιτίας των πολλών γνωριμιών και των άλλων αξιωμάτων που κατείχε εκτός Αναγνωστικής Εταιρίας.
Και σε επίπεδο προσώπων η πρωτοτυπία του και οι ιδέες του δείχνουν ότι
η ευρύτητα του πνεύματός του δεν περιορίζεται στα οργανωτικά ζητήματα αλλά
σε όλο το τυπικό της Εταιρίας. ως παράδειγμα αντιγράφουμε από τα Πρακτικά
της 19-7-1842 την ακόλουθη πρότασή του, η οποία μάλιστα αποτελεί μαρτυρία
ιστορική, άγνωστη πιθανώς για τον βίο σπουδαίων προσωπικοτήτων, όπως ο
Κ. Ασώπιος, συνάμα δε τεκμήριο της διακριτικής εμπλοκής της Αναγνωστικής
στους άλλους, όπως τους χαρακτηρίσαμε, χώρους της πολιτικής, της παιδευτικής και κοινωνικής δραστηριότητας της Κέρκυρας: «Ο Δόκτωρ Π. Μπράιλας
ζητεί τον λόγον διά να ομιλήση περί τινος υποκειμένου, όστις διατρίψας είκοσι
περίπου έτη ενθάδε και διδάσκων με ζήλον και ωφέλειαν την νεολαίαν, μέλλει
τώρα ν’ αναχωρήση διά την Ελλάδα· διό νομίζει ότι διά τα οποία ανέφερεν
δίκαια, και διά την τιμήν την οποίαν έχει η Εταιρία να συναριθμή αυτόν μετά
των Μελών της, είναι χρέος της να συνδράμη εις συναπάντησίν του. Προβάλλει
λοιπόν να τον συνοδεύση εν καιρώ της αναχωρήσεώς του».
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για τον σεβασμό που ενέπνεε στα μέλη της
Αναγνωστικής, απόδειξη χωρίς άλλο της κεντρικής θέσης που κατέχει αλλά και
της ολοκληρωμένης προσωπικότητάς του. Ένα παράδειγμα, ενδεικτικό του κύρους του – στις δύσκολες περιπτώσεις ο Βράιλας λειτουργεί πυροσβεστικά – το
αντλούμε από την «έκτακτο κατεπείγουσα», όπως αναγράφεται, συνεδρία της
7-2-1846. Παρατυπία, επισημανθείσα κατά την εκλογή ως μέλους του κόμητος
Θεοδώρου Τριβώλη, οδηγεί σε παραίτηση του τελευταίου ως θιγέντος. Η επιστολή του δόθηκε στον Βράιλα, αν και δεν ήταν πρόεδρος, όχι σε άλλον. Και
παρότι ζήτησε αυτός ακύρωση της ψηφοφορίας, διότι έγινε παράβαση του νόμου, ασχέτως αν πραγματοποιήθηκε αυτή χωρίς ευθύνη του προτεινομένου.23

23. «Διά το σφαλτόν της χθεσινής ψηφοφορίας, αφορώσης [...], έγεινεν αίτησις εκ μέρους τινών Εταίρων
προς ακύρωσιν αυτής ταύτης. [...] Ο Δόκτωρ Πέτρος Βράιλας ζητεί την μηδένισιν της ειρημένης ψηφοφορίας,
διότι ευρέθη μία ψήφος περιπλέον κατά λάθος και απροσεξίαν εις την διαλογήν· πράγμα, το οποίον πρέπει
να θεωρηθή ως μη κανονικόν και παρά τον νόμον. [...] Ο Δόκτωρ Π. Βράιλας, αποδεχόμενος ως εικός το
αξιόπιστον των Πρακτικών, και χωρίς επιβάρυνσιν εις την μικρότητα του λάθους, αντιτείνει λέγων ότι το
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Θα καταχωρίσουμε λίγα από τα πάμπολλα ηχηρά ονόματα, που επί της
εποχής ή των προεδριών του εισήχθησαν στην Αναγνωστική: Μωυσής Βελέλης,24 Σπυρίδων και Στέφανος Παδοβάς,25 Ιούλιος Τυπάλδος Πρετεντέρης,26
Πέτρος Μποκατσιάμπης, Γεώργιος Μαρκοράς,27 Λεοπόλδος Ιώς28 Αθανάσιος
Πολίτης, ο μετέπειτα μητροπολίτης,29 Σπυρίδων Βαλαωρίτης,30 Γάσπαρης Οριόλης,31 Γεώργιος Ρώσσης ,32 Ανδρέας Κάλβος,33 Ιωάννης Πετριτσόπουλος,34 Ιωάννης Δομενικίνης, ο πρύτανης της Ιονίου Ακαδημίας Γεώργιος Φέργιουσον
Βώεν, Νικόλαος Θωμαζαίος,35 Αντώνιος Μανούσος,36 Ιωάννης Ρωμανός,37 Πέτρος Κουαρτάνος,38 Στυλιανός Βλασσόπουλος, Νικόλαος Κονεμένος,39 Γεώργιος
Μαρτινέλης,40 Ιάκωβος Πολυλάς,41 και με δική του πρόταση και ομόφωνη αποδοχή: Ιωάννης Οικονομίδης, Δημήτριος Κουρκουμέλης, Δημήτριος Αρλιώτης,
Νικόλαος Δελβινιώτης Βαπτιστιάδης,42 Ανδρέας Δενδρινός, Σπυρίδων Μαρκοράς και Ευγένιος Πολυλάς, Παναγιώτης Πατρίκιος, Σπυρίδων Παπανικόλας, Νικόλαος Μάνεσης, Κωνσταντίνος Άνινος, Κράουφουρδ, Ερνέστος Τουλ, Πέτρος

άτακτον και παράτυπον της υποθέσεως, αναγνωρισθέντα, απαιτούσιν επανόρθωσιν εξ άπαντος». Είναι
εμφανές από τα ανωτέρω πόσο υπολογίσιμες είναι οι απόψεις του. Ουσιαστικά αυτός ρυθμίζει λόγω
γνώσεων και κύρους όλη τη διαδικασία, αν και πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής στην περίπτωση αυτή
είναι ο Σ. Ανδρώνης. Αποκορύφωμα αυτών η επιστολή παραίτησης από νέα ψηφοφορία εκ μέρους του
Τριβώλη, αποσταλείσα, όπως λέχθηκε, προς τον Βράιλα.
24. Ο γιος του Λάζαρος ήταν εβραιολόγος, λόγιος, μέλος του ευρύτερου φιλολογικού κύκλου της εποχής του
Λορ. Μαβίλη και του Κωνστ. Θεοτόκη στην Κέρκυρα, δημοτικιστής, με συνεργασίες στον Νουμά.
25. Νομικός, πρόεδρος της Η� Βουλής της Ιονίου Πολιτείας. Επί των ημερών του ψηφίσθηκε η Ένωση της
Επτανήσου.
26. Ο γνωστός σολωμικός ποιητής, για τον οποίο ο Βράιλας έγραψε εκτενή κριτική στην Πανδώρα.
27. Ο πατέρας του ποιητή Γεράσιμου Μαρκορά, δικαστής και λόγιος.
28. Καθηγητής στην Ιόνιο Ακαδημία, που τον σατίρισε ο Σολωμός στο επίγραμμά του «Εις άσχημον».
29. Ιερέας το 1845, όταν με την πράξη της 1-11-1845 εισήλθε στην Εταιρία ως εταίρος συνδρομητής έπειτα
από πρόταση του καθηγητή της Ακαδημίας Σπ. Αρβανιτάκη.
30. Πολιτικός της Ιονίου Βουλής, εξάδελφος του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.
31. Καθηγητής.
32. �Επαρχος, άρχων της Ιονίου Ακαδημίας, φίλος του Σολωμού, στο σπίτι του οποίου στο Ακρωτήρι διέμεινε
ο ποιητής.
33. Καθηγητής της Ακαδημίας τότε και μη καταξιωμένος ακόμη ποιητής. Συνεδρίαση της 8-1-1848: «Εκλέγεται
παμψηφεί ο κύριος Ανδρέας Κάλβος, προταθείς ως Εταίρος Συνδρομητής υπό του Γραμμ(ατέως) Π. Λαζαρά.
Μέλη ψηφηφορούντα 7. Ο Πρόεδρος Π.Β.Α.», δηλ. Πέτρος Βράιλας Αρμένης.
34. Λόγιος, μεταφραστής, συντάκτης της εφημερίδας Πατρίς.
35. Μελετητής του Σολωμού, εκδότης δημοτικών τραγουδιών.
36. Εκδότης δημοτικών τραγουδιών.
37. Ιστορικός, μεσαιωνολόγος.
38. Εκδότης του ιταλόγλωσσου έργου του Σολωμού.
39. Συγγραφέας, κριτικός, δημοτικιστής.
40. Γνωστός ποιητής.
41. Ο εκδότης των Ευρισκομένων του Σολωμού.
42. Πολλοί ήταν οι νέοι που πρότεινε στην προεδρία του τού 1848 ο Βράιλας.
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Φωκάς, οι Άγγλοι Λιόνς και Μονρώ, Μιχαήλ Ιδρωμένος,43 Στέφανος Πιέρης, Χρ.
Κογεβίνας, Βασίλειος Σερεμέτης και Μιχαήλ Δήμας, Γεώργιος Κανδιάνος Ρώμας,44 Δημήτριος Πινιατόρος.
Επί της προεδρίας του το 1848, για να μεταβούμε στον πολιτιστικό χώρο, ο
ζωγράφος Διονύσιος Βέγιας θα δωρίσει στην Αναγνωστική45 τους πίνακές του,
τις ελαιογραφίες του πιο συγκεκριμένα,46 για τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον
Νικηφόρο Θεοτόκη, τους δύο σημαντικούς κερκυραίους ιεράρχες. Ο Βέγιας,
σύμφωνα πάντοτε με τα Πρακτικά, προτάθηκε να ανακηρυχθεί «δι’ ανευφημίας εταίρος κτίτωρ, εις τεκμήριον ευγνωμοσύνης», όπερ και «πάραυτα εξετελέσθη». Παρεμφερές καλλιτεχνικό συμβάν, επί προεδρίας Βράιλα και αυτό, εκτυλίσσεται στη συνεδρία της 28-1-1855. Η Διοικητική Επιτροπή της Αναγνωστικής
αποφασίζει να χορηγήσει ως δώρο το ποσό των 4 λιρών στον μουσικοσυνθέτη
ξύντα, για τον Σπυρίδωνα ξύνδα πρόκειται, για την παράσταση νέου μελοδράματός του.47
Για τις ισορροπίες δυνάμεων και τις πολιτικές ή κοινωνικές σημασίες, για
φίλα ή όχι προσκείμενους στον Βράιλα, με πιθανότητες αρκετές για την ανίχνευση άγνωστων στοιχείων, μπορεί να μελετήσει κανείς ποιοι προτείνονται
ως μέλη επί και εκτός των προεδριών του.
Τα Πρακτικά όμως αποτελούν και πηγή για τη συμπλήρωση ελλειπουσών
βιογραφικών ψηφίδων του Βράιλα. Για παράδειγμα, παρακολουθώντας κανείς
τις αναγραφές, συμπορεύεται με αλλαγές προσωπικού-βιογραφικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, ο αναφερόμενος εξ αρχής ως δόκτωρ Βράιλας ή σπανιότερα
Μπράιλας (κατά τη συνήθη στους Κερκυραίους απόδοση του β ως b, με τη λατινική δηλαδή φωνητική, στα ονόματα με ξενική προέλευση) από το Πρακτικό
της 18-6-1847 υπογράφεται ως Πέτρος Βράιλας Αρμένης. Και από το Πρακτικό
της 10/22-10-1858 ως Sir και της 12-4-1862 ως Ιππότης, επώνυμα και τίτλοι που
παραπέμπουν σε προσωπικές εξελίξεις ή αναβαθμίσεις με κοινωνικό ή πολιτικό
περιεχόμενο στην ουσία τους και ανάλογες κοινωνικές ή ιδεολογικές θέσεις.

43. Συγγραφέας, ιστορικός.
44. Φίλος του Σολωμού, πρόεδρος της Ιονίου Γερουσίας, ποιητής, γνωστός κυρίως για τη συλλογή του Άνθη.
45. Βλ. Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, ό.π., σ. 96, Σπύρος Ζηνιάτης – Μελίνα
Γραμμένου-Παπαδημητρίου, «Η συλλογή των εικαστικών», και σ. 52-53, φωτογραφική αναπαραγωγή των
δύο προσωπογραφιών.
46. Για τη δωρεά των προσωπογραφιών και την τιμητική αναγόρευση του Βέγια ως εταίρου θεμελιωτή βλ.
την πράξη της 16-3-1848.
47. Πρόκειται για πρώτη εκτέλεση του τρίπρακτου μελοδράματος Anna Winter, έργου του 1855, που ανέβηκε
στο Σαν Τζιάκομο, το παλαιό θέατρο της Κέρκυρας, με λιμπρέτο βασισμένο στους Τρεις σωματοφύλακες του
Αλεξάνδρου Δουμά. Βλ. την από 28-1-1855 πράξη.
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Πληθώρα ιστορικής σημασίας πληροφοριών, για ανακατατάξεις, καταγραφές εσωτερικών προβλημάτων, όπως παραιτήσεις, συνοδευόμενες από μακρές
συνεδρίες,48 όπου ο Βράιλας διαδραματίζει συνήθως ρόλο συμβιβαστικό χάρη
στην εμπειρία και τις συμβουλές του, αλλά και πληροφορίες για την ιστορία
της Εταιρίας49 ανιχνεύονται στα Πρακτικά, όταν για ειδικούς λόγους γίνονται
αναφορές στο παρελθόν της. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η συνεδρία της
1-12-1845, κατά την οποία εν όψει μιας πολυαμφισβητηθείσας πρότασης, τόσο
ο Σπυρ. Ζαμπέλιος όσο και, κυρίως, ο Βράιλας, που είχε εναντιωθεί σ’ αυτήν,
αναφερόμενοι στους αρχικούς σκοπούς της Εταιρίας, στην ουσία αναφέρονται
στην ιστορία της ίδρυσής της. Και μία άλλη, στην έκτακτη συνεδρία της 3-31848, κατά την οποία ο Βράιλας παραιτείται, διαλύοντας πρώτα τις κατηγορίες
που διατυπώθηκαν σε δυσμενή έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής –η παραίτησή του τελικά δεν έγινε αποδεκτή– με τα εξής λόγια: «[...] ο χαρακτήρ μου, το
φιλότιμόν μου, δεν με συγχωρεί πλέον να κατέχω την θέσιν του Προέδρου».
Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα διαμειφθέντα και διεξαχθέντα στη θυελλώδη
συνεδρία της 24-3-1848, σχετικά με την τροπολόγηση άρθρων του Καταστατικού, έπειτα από επιμονή του Αντ. Δάνδολου, ο οποίος, στην προσπάθειά του να
εξαλείψει τη διαφορά εταίρων θεμελιωτών-κτιτόρων και εταίρων συνδρομητών, μίλησε «υπέρ της δικαιοσύνης, της Ισότητος, των δημοκρατικών θεσμοθεσιών, κατά της αριστοκρατίας, των προνομίων».50 Ανέφερε επί λέξει: «Ο τόπος
ούτος είναι τόπος συναθροίσεως, συναναστροφής, αναγνώσεως των εφημερίδων, και όχι των συγγραφέων, όχι βαθείας μελέτης· η ιδιοκτησία αύτη, τα
άθλια ταύτα καθίσματα τι αξίζουν�� διά τι να περιφρονήται η νεολαία, ήτις έχει
γενναία αισθήματα. Άλλοτε εδώ έπαιξαν και χαρτία την νύκτα. Τι σημαίνουν
αύται αι σιδηραί φράκται (sic), αίτινες μας διαχωρίζουν�� Αδελφότης! Ισότης!
[...] ούτως γίνεται εις όλα τα αναγνωστήρια της Ευρώπης. Δεν πρέπει να κάμνωμεν το Κατάστημα εργαστήριον πραγματευτών [...]».
Ο Βράιλας, αφού αναφέρθηκε με ψυχραιμία στο ιστορικό πάλι της ιδρύσεως και λειτουργίας της Αναγνωστικής, αντέτεινε ότι η διττή αυτή διάκριση
των εταίρων ήταν για το καλό της Εταιρίας, λόγω της οικονομικής υποστήριξης
αυτής από τους κτίτορες, στην κατηγορία των οποίων δεν έστερξαν να καταταγούν διάφοροι συνδρομητές, ενώ άλλοι καταβάλλοντας το δικαίωμα εισόδου

48. Βλ. Πρακτικά της 10-10-1845 και της 5/17-1-1847.
49. Βλ. πράξη της 1-12-1845, όπου αναφορά για τους 14 πρώτους εταίρους και τους αναγνωστικούς στόχους
της ιδρυθείσας Εταιρίας, την είσοδο σ’ αυτήν των μελών της Ιατροφαρμακευτικής Εταιρίας κ.ά.
50. Οι έννοιες αυτές της επαναστατικής ορολογίας, επιδράσεις της Γαλλικής Επανάστασης, αποτυπώνουν τις
ριζοσπαστικές ιδεολογικές απόψεις του Δάνδολου.
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μετατάγησαν σ’ αυτήν. Περαίνων, ωστόσο, αποτεινόμενος προσωπικά στον
Δάνδολο, προβαίνει στην εξής θεαματική ενέργεια, αντιπροτείνοντας με τα
ακόλουθα λόγια: «[...] επειδή βλέπω ότι παραβαίνετε ως και την ευπρέπειαν
και θέλετε να φανήτε δημοτικός διά τοιούτων επιδείξεων, αφ’ ου ως Πρόεδρος, ως μέλος της επιτροπής, ως Κτίτωρ, υπερασπίσθην το δίκαιον, διά να
ίδητε ποίαν καρδίαν έχω, εγώ προτείνω ότι απαξάπαντες οι παρόντες Συνδρομηταί να ήναι αυτοδικαίως άνευ ψηφοφορίας και μετά πληρωμής δικαιώματος
εισοδικού ταλήρων δύω Κτίτορες!». Τα δύο τάληρα ήταν προφανώς ελάχιστο
ποσό, πράγματι δε αποτέλεσε ευκαιρία δημοκρατικού ανοίγματος αυτή η σύγκρουση, την οποία, για να αποδίδουμε τα δίκαια στον καθένα, προκάλεσε η
μακροχρόνια επιμονή του Δάνδολου για την κατάργηση της διαφοράς. Παρά
ταύτα, το ζήτημα αυτό δεν λύθηκε οριστικά· αντίθετα, απασχόλησε και άλλες
φορές την Αναγνωστική Εταιρία, όπως στη συνεδρία της 19/31-12-1855, έπειτα
από νέα πρόταση, του Δ. Λέσση αυτή τη φορά, περί αφαιρέσεως της διαστολής
«μεταξύ Συνεταίρων Θεμελιωτών και Συνεισφορέων». Και σήμερα, εξάλλου,
εξακολουθεί υπάρχουσα η παλαιά διαφοροποίηση των μελών σε θεμελιωτές
και συνδρομητές, με κριτήριο για τη συμπερίληψη και εκλογή στους πρώτους
την εντοπιότητα.
Στη γενική συνεδρίαση της 2-3-1848,51 την αμέσως επόμενη της αίσιας
λήξεως του ζητήματος της ελευθεροτυπίας, που είναι «έκτακτος περί
Συμποσίου», για να αναφερθούμε στη στάση της Εταιρίας προς την αγγλική
διοίκηση, στάση εξαρτώμενη από τις εκάστοτε πολιτικές παραχωρήσεις
της τελευταίας, αποφασίζεται να δοθεί πολιτικό γεύμα στον αρμοστή μετά
την καθιέρωση της ελευθεροτυπίας, γεγονότος ύψιστης σημασίας για την
Επτάνησο και καθοριστικού για τη μετέπειτα ιστορική και εθνική πορεία της, με
αποκορύφωμα την Ένωση με την Ελλάδα.52 Είναι οι πρώτοι μήνες μετά τη ριζική
51. Υπάρχει διαταραχή στην αναγραφή της ημερομηνίας της συνεδρίασης. Δεν είναι ορθή η απόδοση 2
Μαρτίου, επειδή η ακριβώς προηγούμενη είναι 24-3-1848. Η επόμενη 27-3-1848 μας οδηγεί στην τοποθέτησή
της στο ενδιάμεσο των δύο προαναφερθεισών. Πέραν του ότι είναι έκτακτη, στο ιστορικό αυτό διάστημα οι
συνεδρίες είναι πολύ συχνές, δείγμα της έξαρσης των ημερών. Έτσι, τον Ιανουάριο οι συνεδρίες είναι πέντε
(την 1, 8, 12, 22, 26), τον Φεβρουάριο τρεις (την 9, 23, 26), τον Μάρτιο εννέα μαζί με την έκτακτη μεταξύ
εκείνων της 24ης και 27ης του μηνός (την 3, 11, 15, 16, 20, 24, 27, 31), τον Απρίλιο, σε κατιούσα κλίμακα, τρεις
(την 1, 10, 15), κ.ο.κ.
52. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα λόγω του κρίσιμου αυτού γεγονότος. Η αναφορά της πράξης μάς μεταφέρει
τα λόγια του προέδρου, που την κορυφαία αυτή στιγμή είναι ο Βράιλας: «[...] Έπειτα αναγγέλλει τον σκοπόν
της παρούσης· ότι δηλαδή κατά πρότασιν πολλών Εταίρων να δοθή πολιτικόν γεύμα εις τον Αρμοστήν διά
τους αγαθούς στοχασμούς του υπέρ των νήσων, και προς τούτο συνετάχθη σχέδιον ψηφίσματος, το οποίον
αναγινώσκει, και το οποίον ετοιχοκολλήθη. Πλέκει έπαινον μέγαν του Αρμοστού προς υποστήριξιν της
προτάσεως ταύτης, ομιλεί περί του προγράμματος, εξελθόντος τότε εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως,
περί της εν Λονδίνω εκδοθησομένης εφημερίδος, ως τεκμηρίου πολλών μελλόντων αναμορφώσεων εις το
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αυτή αλλαγή, όταν δεν είχαν αρχίσει ακόμη οι συγκρούσεις με την αρμοστεία.
Όσα τελούνται επί προεδρίας του στην Εταιρία στο ίδιο διάστημα θα
έχουν υπό άλλους όρους το παράλληλό τους στην Πατρίδα, αλλά και στην Ιόνιο
Ακαδημία, απόδειξη αυτού που προαναφέραμε για χώρους συγκλίνοντες. Ότι
ο Βράιλας, αν δεν είναι ο μόνος, όμως είναι ο κυριότερος φορέας και ανήκει
στους πρωτουργούς αυτής της σύνθεσης, αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Παρεμφερούς σημασίας με έντονο εθνικό χρώμα, από τις πλέον ιστορικές, είναι η συνεδρία της 25-12-1848, κατά την οποία ο Δάνδολος ομιλώντας
«απλοελληνιστί», εξέφρασε δυσαρέσκεια, διότι τα μέλη της Εταιρίας ομιλούσαν στην ιταλική στις συνεδριάσεις τους, παρότι τα Πρακτικά γράφονταν ήδη
στην ελληνική, και προτείνει «να ομιλούν πάντα γραικικά». Η πρότασή του
έγινε ασμένως αποδεκτή.53 Η πρόταση, πάντως, αυτή δεν βρίσκει αμέτοχο τον
Βράιλα, αφού γνωρίζουμε από ποικίλα δημοσιογραφικά, ως επί το πλείστον,
αλλά και από φιλολογικά και από λαϊκά ακόμη κείμενά του την έμπρακτη υποστήριξή του στη καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας την ίδια ακριβώς εποχή.54
Έτσι, στην εθνικής σημασίας συνεδρία της 4-1-1849 προτείνει την καθιέρωση
της εθνικής γλώσσας, ο όρος δε «εθνική γλώσσα» είναι δικός του και πρέπει να
του πιστωθεί.55
Στα Πρακτικά της Αναγνωστικής της περιόδου που εξετάσαμε, φαίνεται
καθαρά η σημασία του έργου του Βράιλα για τη θεμελίωση και την ευδοκίμη-

Κράτος τούτο, και μάλιστα της Ελευθεροτυπίας. Η πρότασις αύτη γίνεται δεκτή δι’ ανευφημίας. [...]».
53. «Έπειτα ο κύριος Α. Δάνδολος, λαβών τον λόγον, ομιλεί απλοελληνιστί, και εκφράζει την δυσαρέσκειάν
του ότι βλέπει την Εταιρίαν να συζητή εις ξένην γλώσσαν, ενώ τα Πρακτικά της και όλα τα έγγραφα γίνονται
εις την γλώσσαν του Γένους. ‘Είναι εντροπή, είναι εντροπή!’ λέγει· και τέλος προτείνει ότι εις το εξής όσοι
εμπορούν, να ομιλούν πάντα γραικικά· επευφημείται η πρότασίς του». Αυτά αναγράφονται στα Πρακτικά
της εν λόγω συνεδρίασης, στις 25-12-1848. Ο Βράιλας, καίτοι πρόεδρος, δεν εκφέρει γνώμη – από τις σπάνιες
ομολογουμένως περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι καταλαμβάνεται εξ απίνης, διότι οι θέσεις
του για την εθνική γλώσσα είναι γνωστές και δημόσια διατρανωμένες. Οι επιφυλάξεις του θα φανούν στην
ακριβώς επόμενη συνεδρίαση. προτείνει απλώς, ακολουθώντας τη μέση οδό, «να καθιερωθή η αρχή εν τω
Κανονισμώ ότι τα πάντα γίνονται εις την Εθνικήν γλώσσαν, και ν’ αφεθή ως υπονοούμενον η χρήσις της
Ιταλικής διά τους μη δυναμένους απολύτως να ομιλήσωσιν Ελληνικά· ο κύριος Σπυρίδων Ζαμπέλης πολεμεί
και την ιδέαν ταύτην, ως ανάρμοστον. Εν τω μεταξύ πάλιν ο κύριος Αντώνιος Δάνδολος λαλεί κατηγορών
τους νέους όσοι εγνώριζαν την νέαν Ελληνικήν καλά, και δεν την ωμιλούσαν· διότι [αν] από της συστάσεως
της Εταιρίας άχρι της σήμερον ήθελεν εισαχθή η γλώσσα όχι μόνον εις τον Κανονισμόν και εις τα Πρακτικά,
αλλά και εις τας συζητήσεις, ηθέλαμεν την μάθει όλοι».
54. Για τις θέσεις του όσον αφορά στην καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας βλ. την εφημερίδα Πατρίς και τη
μελέτη μας Γλωσσικός πατριωτισμός, ό.π., στην οποία καταχωρίζονται πλήρη ή σε αποσπάσματα κείμενά του
για τη γλώσσα και, κυρίως, ταυτίζεται η πατρότητά του στα ανυπόγραφα κείμενα της Πατρίδος.
55. Αν ο Βράιλας ήταν επιφυλακτικός στην προηγούμενη συνεδρίαση, όχι διότι είχε αντίθετη γνώμη, αλλά
διότι ήθελε να μην απομονωθούν οι αγνοούντες την ελληνική γλώσσα ή οι δυσκολευόμενοι να εκφρασθούν
ανέτως σ’ αυτήν, όμως στη συνεδρίαση της 4-1-1849, ανοίγει τα χαρτιά του, ακολουθώντας γραμμή δηλωμένη
ήδη ρητά, όπως λέχθηκε, στα δημοσιογραφικά κείμενά του.
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ση της Αναγνωστικής Εταιρίας. Διαφαίνονται οι κινήσεις του και ο συνθετικός
ρόλος του μέσω ακριβώς της Αναγνωστικής προς άλλους χώρους της πολιτικής
και της πνευματικής Κέρκυρας. Και κάτι επίσης ενδιαφέρον, ως μη αντλούμενο
ευθέως από άλλες πηγές: Μέσα από τις σελίδες των Πρακτικών – είναι μακρό
το διάστημα και ασφαλές για την αποκόμιση έγκυρων συμπερασμάτων – προβάλλει καλά ο άνθρωπος Βράιλας, ο σοβαρός, ο προσεκτικός, ο νουνεχής και
μετριόφρων άνδρας· ο φιλόσοφος αλλά και ο ευέλικτος πολιτικός, ο θεωρητικός αλλά και ο πρακτικός νους.
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Τὸ βαπτιστήριο δῶρο τοῦ Ἄγγελου Σικελιανοῦ
στὸν Διονύση-Ἄγγελο Μινῶτο
65ετία ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ποιητῆ
85 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ ἀναδεκτοῦ του

Α´
Αξιος γόνος μιᾶς ἱστορικῆς καὶ εὐγενοῦς ζακυνθινῆς οἰκογένειας (μὲ
προέλευση ἰταλικὴ) καὶ ἀγαπητὸ μοναχοπαίδι ἑνὸς ἐκλεκτοῦ ζεύγους τοπικῶν
λογίων (μ᾽ εὐρύτερη προσφορὰ καὶ ἀναγνώριση), τοῦ Σπύρου Μινώτου (18971988) καὶ τῆς Μαριέττας Γιαννοπούλου (1900-1962), ὁ γνωστός, σεβαστὸς καὶ
ἀξιοτίμητος συμπατριώτης μας Δ ι ο ν ύ σ η ς - Ἄ γ γ ε λ ο ς Μ ι ν ῶ τ ο ς , εὔλογα
ἔλαβε μιὰ θέση μνημονευτικῆς ἀναφορᾶς στὸ πολύτιμο πόνημα καὶ ἔργο ζωῆς
τοῦ πολυγραφότατου καὶ διασωστικοῦ ἱστοριοδίφη Λεωνίδα Χ. Ζώη (18651956) Λεξικὸν ἱστορικὸν καὶ λαογραφικὸν Ζακύνθου, Τόμος Α�, Ἀθῆναι 1963,
�κ τοῦ �θνικοῦ Τυπογραφείου, ὅπου στὸ οἰκεῖο λῆμμα διαβάζουμε (σ. 426) τὴν
ἑξῆς σύντομη ἀναγραφή:
«Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς 1931, ὁ υἱὸς τούτου [τοῦ Σπυρ. Μ.] ἐκ τῆς πρώτης συζύγου
του Μαριέττας Γιαννοπούλου, δημοσιεύει διάφορα λογοτεχνικὰ ἄρθρα».
�� ἐπιτυχημένη καὶ ἀνοδικὰ σταθερὴ πορεία τοῦ Διον.-Ἄγγ. Μινώτου εἶχε
ἤδη εὐοίωνα προκαθοριστεῖ, καθὼς ἔμελλε νὰ ἔρθει στὸν κόσμο ἀνήκοντας σὲ
μιὰ στενὰ δεμένη μὲ τὸν ἀλλοτινὸ Πολιτισμὸ οἰκογένεια, μὲ τοὺς πολυεπίπεδα
σχετικοὺς καὶ ἀπαιτητικοὺς χώρους τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, τῆς λαϊκῆς
Παράδοσης καὶ τῆς �πιστήμης…, στοὺς ὁποίους ἐπρόκειτο καὶ ὁ ἴδιος μετὰ
τὸ πέρας τῶν σπουδῶν του νὰ ἐνταχθεῖ καὶ νὰ διακριθεῖ, μὲ τὶς προσωπικές
του ἔμφυτες καὶ ἐπίκτητες ἱκανότητες καὶ ἐπιλογές, μὲ τὸ ἦθος καὶ τὴν ὅλη
ἀξιοπρεπὴ καὶ δημιουργικὴ στάση ζωῆς, μὲ τὴ συνειδητὴ καὶ ὑπεύθυνη
προσήλωσή του στοὺς τομεῖς τῆς ἔρευνας, τῆς μελέτης, τῆς γραφῆς, τοῦ
ἔντεχνου καὶ ἔγκυρου Λόγου, μὲ τὴν ἀναμφισβήτητη –εἰδικότερη ἢ γενικότερη–
πολιτιστική του παρουσία, δράση καὶ προσφορά… Εὐτύχησε νὰ ζήσει ἀπὸ
νωρὶς μέσα σ᾽ἕναν εὐνοϊκὸ πνευματικὸ περίγυρο, ἀποκτώντας ἐμπειρίες καὶ
γνωριμίες ἀνθρωπογνωστικὲς καὶ παραδειγματικές, μὲ πρόσωπα ξεχωριστὰ καὶ
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μὲ «φωνὲς» διακριτὲς καὶ ἀνθεκτικὲς στὴ διαδρομὴ τοῦ τόπου καὶ τοῦ Χρόνου.
�μπειρίες, ποὺ πλούτισαν καὶ δυνάμωσαν ἀξιοθαύμαστα ἡ ἀταλάντευτη
κλίση του πρὸς τὸ Ὡραῖο καὶ τὸ Καλό, ὁ νοητικὸς καὶ ψυχοσυναισθηματικός
του κόσμος, ἡ εὐαίσθητα καλλιεργημένη ἰδιοσυγκρασία του καὶ ὅλα ἐκεῖνα
τὰ ὄχι συνήθη ἢ εὔκολα ἀναγνωριζόμενα στοιχεῖα, ποὺ ὁδηγοῦν καὶ ἐδῶ στὴν
ἀπόλυτη ἰσχὺ καὶ στὴ χωρὶς ἐπιφυλάξεις ἀπόδοση, στὴν περίπτωσή του, τῆς
οὐσίας καὶ τῆς ἀλήθειας τῆς κλασικῆς ρήσης τοῦ Μενάνδρου: «πόσο εὐχάριστο
(ὡραῖο) πλάσμα εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν εἶναι πραγματικὰ ἄνθρωπος».
Β´
Αποτιοντας ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στὴ μορφή, στὴ μνήμη καὶ στὴν
πολιτιστικὴ προσφορὰ τῆς δυναμικῆς καὶ πρωτοπόρου γιὰ τὴν ἐποχή της Μαρ.
Γιαννοπούλου-Μινώτου, στὸ σχετικὸ συλλογικὸ ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ
Ἑπτανησιακὰ Φύλλα (τόμος ΚΒ�, 3-4, Ζάκυνθος, Φθινόπωρο-Χειμώνας 2002)
συνεργάστηκε πρόθυμα καὶ αὐτονόητα, ἐνισχύοντας γενναιόδωρα καὶ
φιλοπνευματικὰ τὴν ὅλη προσπάθεια, καὶ ὁ ἀγαπητὸς Διον.-Ἄγγ. Μινῶτος*,
συντάσσοντας τὸ μὲ αὐτοβιογραφικοὺς τόνους ἐκφραστικὸ κείμενό του
«Ἄσβεστες μνῆμες» (ὅ.π., σσ. 243-255). Σ᾽ αὐτό, μὲ σαφήνεια, γλαφυρότητα,
συγκίνηση καὶ δύναμη ἀναστατική, παραθέτει σὰν σὲ μιά ἁδρὴ ἐξομολογητικὴ
μαρτυρία ἢ σκιαγραφία στοιχεῖα γιὰ τὴν οἰκογένειά του (καὶ μάλιστα γιὰ τὸ
πρόσωπο τῆς πολὺ προσφιλοῦς στὸν ἴδιο μητέρας του), γιὰ τὸ τότε καὶ τὸ μετέπειτα φιλικὸ καὶ κοινωνικοπολιτιστικὸ περιβάλλον, γιὰ καταστάσεις καὶ γεγονότα τοῦ καιροῦ ἢ τοῦ χώρου του, γιὰ ὅ,τι ἦταν ἱκανὸ ν᾽ἀποτυπωθεῖ ἀνεξίτηλα
στὴν ψυχή, στὴ συνείδηση καὶ στὴ σκέψη τοῦ νεαροῦ Διον.-Ἄγγ. Μινώτου, ποὺ
σὺν τοῖς ἄλλοις εὐτύχησε ἀπὸ τῆς χαρμονῆς τὰ «γεννοφάσκια» του νὰ βρεθεῖ
πολὺ κοντὰ ἢ μέσ᾽ στὸν κόσμο τὸν ποιητικὸ τῆς ἐποχῆς του, μὲ κύριο ὑπαρκτὸ
«σύμβολο» τὸν ἐπιφανὴ Ἄ γ γ ε λ ο Σ ι κ ε λ ι α ν ὸ (Λευκάδα, 1884-1951), ὁ
ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ νουνός του, μαζὶ μὲ τὴ Θηρεσία Γιαννοπούλου, γιαγιὰ τοῦ
γεννημένου στὰ χρόνια τοῦ Μεσοπολέμου εὐπατρίδη Ζακυνθινοῦ, «ντύνοντάς» τον ἐξ ἀρχῆς μὲ ἀντοχῆς ἢ μὲ πνοῆς καὶ μὲ ποιότητας «φωτίκια»*.
Γι᾽ αὐτὸ τὸ μὲ σημασία καὶ ἀξία περισσὴ γεγονός, μᾶς μιλάει ὁ ἴδιος ὁ
βαφτισιμιὸς τοῦ Ἄγγ. Σικελιανοῦ στὸ πιὸ πάνω ἀφηγηματικὸ κείμενό του
(ἑβδομήντα χρόνια μετά), ὅπου σχετικὰ (σσ. 247-249) διαβάζουμε καὶ τὰ ἑξῆς:
«Τὸ 1931 ποὺ ἀπέκτησαν ἐμένα κατοικοῦσαν στὴν Πλάκα, ὅπως
μαρτυροῦν οἱ σωζόμενες εὐχετήριες ἐπιστολὲς τῶν φίλων καὶ γνωστῶν
τους γιὰ τὴ βάπτισή μου. Ἀνάδοχοί μου ἦταν ἡ Νόνα μου, Θηρεσία Γιαν-

174

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔωΡΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ-ΑΓΓΕΛΟ ΜΙΝωΤΟ

νοπούλου, καὶ ὁ μεγάλος μας ποιητὴς Ἄγγελος Σικελιανός, τοῦ ὁποίου τὸ
ὄνομα φέρω ὡς δεύτερο βαπτιστικό μου. Η Μητέρα μου μοῦ ἀνέφερε
ὅτι οἱ φίλοι τους καὶ οἱ δημοσιογράφοι τῆς ἐποχῆς ἀπεκάλεσαν τὰ βαφτίσια μου «ποιητικά», ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀναδόχου μου ἀλλά,
ἐπιπλέον, γιατὶ ὁ ἐμπνευσμένος ποιητὴς συνέθεσε εἰδικὸ ποίημα ποὺ
ἀπάγγειλε στὴ δεξίωση ποὺ ἐπακολούθησε ὕστερα ἀπὸ τὸ μυστήριο.
Τὸ ποίημα αὐτὸ ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Τὸ Βρέφος», γραμμένο ἀπὸ
τὸν ἴδιο σὲ περγαμηνή, μαζὶ μὲ τὸν βαφτιστικό μου σταυρὸ διαφυλάσσω
ὡς ἱερὰ κειμήλια μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη. Πολλὲς φορὲς ἄκουσα τὴ
Μητέρα μου νὰ διηγεῖται ὅτι ὁ Ἄγγελος Σικελιανός, μὲ τὸν ὁποῖο εἶχαν
συνδεθεῖ κατὰ τὶς Δελφικὲς Ἑορτές, ἐμπνεύστηκε τὸ ἀφιερωμένο στὴ
βάφτισή μου ποίημα, λίγες ὧρες πρὶν ἀπὸ τὸ μυστήριο, ἐνῶ κολυμποῦσε
στὸ Φάληρο. Μάλιστα πρόσθετε ὅτι ἀπορροφημένος στὴν ἔμπνευσή
του ἀπομακρύνθηκε πολὺ ἀπὸ τὴν ἀκτή, δημιουργώντας στοὺς
παρευρισκόμενους ψαράδες ἔντονη ἀνησυχία».
Λιγο μετὰ τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος τοῦ Διον.-Ἄγγ. Μινώτου, τὸ
ἰδιαίτερα τιμητικὸ γιὰ τὸν ἴδιο (καὶ τοὺς γονεῖς του) ποίημα τοῦ νονοῦ του
δημοσιεύτηκε στὸ γνωστὸ καὶ ἀξιόλογο ἱστορικο φιλολογικὸ καὶ λογοτεχνικὸ
περιοδικὸ τῶν γονέων του Ἰόνιος Ἀνθολογία, στὸ (μὲ ὀρθὴ ἀρίθμηση)
τεῦχος 63-64-65, Σεπτέμβριος 1932, σσ. 89-90. �� δημοσιευμένη μορφὴ τοῦ
βαπτιστήριου αὐτοῦ δωρήματος, μὲ τὴ συναίνεση προφανῶς τοῦ δημιουργοῦ
του καὶ μ᾽ αἴσθηση τῆς ὑπερηφάνιας τοῦ ζεύγους Μινώτου, ἀποτυπώνεται στὶς
δύο πρῶτες σελίδες τοῦ πιὸ πάνω τεύχους τοῦ ζακυνθινοῦ καὶ πανελλήνιας
κυκλοφορίας περιοδικοῦ, ὅπου μετὰ τὸ ὑπογραμμισμένο ὀνοματεπώνυμο τοῦ
ποιητῆ (μὲ κεφαλαῖα γράμματα) παρατίθεται ὁ τίτλος τοῦ ποιήματος (ἐπίσης
μὲ μεγαλογράμματα στοιχεῖα) καὶ ἀπὸ κάτω ἡ ἀφιέρωση «ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ
ΜΙΝΩΤΟ» (χωρὶς τὸ ἄλλο ὄνομά του), γιὰ ν᾽ἀκολουθήσει, μέσα σὲ παρένθεση,
ἡ ἐνημερωτικὴ ἢ ἐπεξηγηματικὴ ἀναφορά:
(Γραμμένο τὴ μέρα ποὺ τὸν βάφτισα στὸ Κεφαλάρι τῆς Κηφισιᾶς, μαζὶ / μὲ τὴ
γιαγιά του, γιὰ νὰ τὸ διαβάσει σὰ θὰ μεγαλώσει.) / 11 Ἰουλίου 1932
Γ´
Το ποίημα αὐτό, μὲ τὸν ἴδιο τίτλο, περιλήφθηκε ἀργότερα στὴ σειρὰ τῶν
Ἁπάντων τοῦ Ἄγγ. Σικελιανοῦ, καὶ συγκεκριμένα στὸν Ε´ τόμο τοῦ Λυρικοῦ βίου
του (σσ. 33-35), ποὺ κυκλοφόρησαν μὲ τὴ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ γνωστοῦ
καὶ ἐκλεκτοῦ νεοελληνιστῆ Γιώργου Π. Σαββίδη (1929-1995), ἀπὸ τὶς ἀθηναϊκὲς
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ἐκδόσεις «Ἴκαρος», σ᾽ἐπανειλημμένες ἐκδόσεις ἢ ἀνατυπώσεις ἀπὸ τὸ 1947
ἕως τὸ 2000.
Σημειώνουμε, ἀκόμη, ὅτι στὸν ἴδιο αὐτὸν τόμο τῶν ποιητικῶν ἔργων τοῦ
Σικελιανοῦ περιλαμβάνεται καὶ τὸ ἐξυμνητικὸ δημιούργημά του «Ἀνδρέας
Κάλβος» (ὅ.π., σσ. 25-28, ἀρ. στίχων 1-89), στοιχεῖο ποὺ δηλώνει ἕναν ἐπίσης
συνδετικὸ κρίκο γιὰ τὴ σχέση τῶν δύο νησιῶν τοῦ �ονίου καὶ προστίθεται
χαρακτηριστικὰ στὰ ὅσα ἡ ἔρευνα προσφέρει γιὰ τὰ μακραίωνα καὶ πολύμορφα
ἱστορικά, πολιτιστικά, πνευματικά, βιογραφικὰ κ.ἄ. δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν τὸν
μὲ πολλὰ κοινὰ «σημεῖα» κόσμο τῆς Λευκάδας καὶ τῆς Ζακύνθου (μ᾽ἐνδεικτικὴ
ἢ εὔγλωττη καὶ τὴ γνωριμία καὶ τὴν πνευματικὴ - ἀνθρώπινη σχέση Σικελιανοῦ
- Μινώτων, τὴ συνεργασία τοῦ ποιητῆ μὲ τὴν Ἰόνιο Ἀνθολογία κ.λπ.).
Συγκρίνοντας τὶς δύο διαθέσιμες δημοσιευμένες μορφὲς τοῦ ποιήματος
«Τὸ βρέφος», παρατηροῦμε ὅτι ἡ δεύτερη –καὶ τελικὴ– παρουσίασή του (στὴν
ἑνότητα «Ὀρφικὰ» τοῦ πιὸ πάνω τόμου τοῦ σικελιανικοῦ ποιητικοῦ corp�s))
διαφέρει ἀπὸ τὴν πρώτη (στὴν Ἰόνιο Ἀνθολογία) ὡς πρὸς τὰ ἑξῆς σημεῖα:
α) �� ἀρχικὴ ὑποτίτλια ἀφιέρωση «Στὸν Ἄγγελο Μινῶτο» ἀντικαταστάθηκε
μὲ τὴν ἀναγραφὴ (χωρὶς ὀνοματεπώνυμο) «Γραμμένο γιὰ ἕνα ἀναδεχτό μου».
β) �� κάτω ἀπὸ τὴν πρώτη ἀφιέρωση παρένθετη ἐπεξήγηση ἢ ἐνημέρωση
γιὰ τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο τῆς βάφτισης καὶ γιὰ τὴ γραφὴ τοῦ ποιήματος ἔχει
ἀφαιρεθεῖ.
γ) �νῶ στὴν πρώτη δημοσίευση τοῦ ποιήματος ὅλοι οἱ στίχοι ἀρχίζουν
μὲ γράμμα κεφαλαῖο, στὴ νεότερη –καὶ ὁριστικὴ– γράφονται μὲ μικρὸ (ἐκτός,
βέβαια, ἂν προηγεῖται τελεία), σύμφωνα καὶ μὲ τοὺς γενικοὺς κανόνες τῆς
ὁμοιόμορφης ἐκδοτικῆς «γραμμῆς», ποὺ ἀκολούθησε ὁ ὑπεύθυνος ἐπιμελητὴς
τῶν τόμων Γ. Π. Σαββίδης.
δ) Στὸν ὄγδοο στίχο τοῦ ποιήματος, τὸ (ἀπὸ τυπογραφικὴ ἀβλεψία)
τριτοπρόσωπο ρῆμα «λογιάζει» ἀντικαθίσταται μὲ τὸν νοηματικὰ ὀρθὸ τύπο
«λογιάζεις».
ε) Στοὺς στίχους δὲν ὑπάρχουν οὔτε ἀλλαγὲς λεκτικὲς οὔτε μεταβολὲς
στὴ διάταξή τους, ἐνῶ ἡ γραμματικὴ ἢ ὀρθογραφική τους ἀποτύπωση
ἐκσυγχρονίζεται καὶ προσαρμόζεται στοὺς νέους κανόνες γραφῆς, μὲ ἀλλαγὴ
π.χ. σὲ κάποιες καταλήξεις (μάντης καὶ ὄχι μάντις, εἶναι καὶ ὄχι εἶνε), μὲ
ἀντικατάσταση κάποιων σημείων στίξης (κόμματα ἢ τελεῖες) μὲ ἄλλα (ἄνω
τελεῖες ἢ ἀποσιωπητικὰ) εἴτε μὲ χρήση ὀρθότερων τύπων, ὅπως: κ᾽ οἱ ἀντὶ κι᾽
οἱ, σ᾽ἐμὲ ἀντὶ σὲ μέ, θὲ νὰ ἀντὶ θὰ νά, καλύτερα ἀντὶ καλλίτερα…
στ) Κάποιες λέξεις γράφονται τώρα μὲ μικρὸ ἢ μεγάλο τὸ ἀρχικό τους
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γράμμα, σ᾽ἀντίθεση μὲ τὴν πρώτη τους μορφή, ἀνάλογα μὲ τὴν ἔμφαση ἢ
ὄχι (καὶ τὴν «εἰκόνα») ποὺ θέλει νὰ δώσει ὁ ποιητής: ὁ Ἄνθρωπος ἀντὶ ὁ
ἄνθρωπος, οἱ θεοὶ καὶ ὄχι οἱ Θεοί, τοὺς θεοὺς ἀντὶ τοὺς Θεούς, ἡράκλειου
πόθου καὶ ὄχι Ἡράκλειου Πόθου…
ζ) �� πρώτη δημοσίευση στὴν Ἰόνιο Ἀνθολογία ἔγινε χωρὶς ἀρίθμηση τῶν
στίχων, ἐνῶ στὸν τόμο τοῦ Λυρικοῦ βίου οἱ στίχοι (ὅπως σὲ ὅλα τὰ ποιήματα)
ἀριθμοῦνται ἀνὰ δέκα, μὲ τὸ σύνολό τους νὰ εἶναι 56.
η) Τέλος, παραλείπεται, ἀκόμη, ἡ ἐπεξηγηματικὴ σημείωση γιὰ τὴν Ἄλτη
τῆς Ὀλυμπίας.
��
῀῀
Το ἐκφραστικὸ αὐτὸ γιὰ τὸν ἑλληνοκεντρικὸ (μὲ οἰκουμενικὲς διαστάσεις)
στὴ «μυθολογία» του ποιητικὸ κόσμο τοῦ Ἄγγ. Σικελιανοῦ, μὲ χαρακτηριστικὰ
γνωρίσματα τῆς πνευματικῆς του καταγωγῆς, «ταυτότητας» καὶ δημιουργίας,
ἀπασχόλησε ἑρμηνευτικὰ καὶ κριτικοφιλολογικὰ τὴν πένα τοῦ λογοτέχνη
Θεόδωρου ξύδη (1909-1985), φιλολόγου, δοκιμιογράφου, ποιητῆ καὶ
συγγραφέα διαφόρων ἐργασιῶν, ὁ ὁποῖος τὸ ἴδιο ἔτος γραφῆς τοῦ ποιήματος
«Τὸ βρέφος» (1932) συνέταξε τὴ μελέτη Ἡ ποιητικὴ βούληση τοῦ Σικελιανοῦ, ἐνῶ
σαρανταένα χρόνια μετὰ (1973) ἐκδόθηκε ἡ ἀξιόλογη καὶ σύνθετη μονογραφία
του Ἄγγελος Σικελιανός, Β´ἔκδοση 1979, Ἴκαρος, Ἀθήνα, ὅπου στὴν ἑνότητα
«Σχόλια σὲ πέντε ποιήματα», ἀσχολεῖται μὲ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ἀνάλυση
τοῦ ἐν λόγῳ ποιήματος, σημειώνοντας μεταξὺ ἄλλων χρήσιμων στοιχείων ὅτι:
VI,, 20 4-5). Ο Παυσανίας
«Τὸ θέμα τοῦ ποιήματος τὸ βρίσκουμε στὸν Παυσανία (VI,
ἐκεῖ παραθέτει μιὰ ἐνδιαφέρουσα παράδοση» (μὲ τὸ συγκεκριμένο ἐπεισόδιο
μεταξὺ Ἠλείων καὶ Ἀρκάδων).
Γνώστης τοῦ κόσμου τοῦ Σικελιανοῦ καὶ προσεκτικὸς ἀναγνώστης
τοῦ ποιήματός του αὐτοῦ, μὲ παράθεση ἢ ἑρμηνεία τῶν ἀπαραίτητων
πραγματολογικῶν στοιχείων, μὲ κρίσεις, παρατηρήσεις, κ.λπ., ὁ Θ. ξύδης
κλείνει τὶς σχετικὲς ἀναφορές του (χωρὶς, κακῶς, καμιὰ σημείωση γιὰ τὴν αἰτία
ἢ τὸ ἱστορικὸ τῆς γραφῆς τοῦ ποιήματος –οὔτε γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Διον.-Ἄγγ.
Μινώτου) γράφοντας ἐπιλογικὰ τὰ ἑξῆς:
«Τὸ ἐπεισόδιο τῶν ἀρχαίων Ἠλείων καὶ Ἀρκάδων εἶναι ἕνας τέλειος ἀρχαῖος
ἑλληνικὸς μύθος, ποὺ μὲ τὸν Σικελιανὸ ἔγινε ἕνα τέλειο νέο ἑλληνικὸ ποίημα».
Δ´
Τὸ κείμενο τοῦ «τέλειου» αὐτοῦ ποιήματος, ποὺ μᾶς συνδέει μὲ τὴν
ἔννοια καὶ τὴν οὐσία τοῦ –ἀρχαίου καὶ νεότερου– ἑλληνικοῦ Λόγου καὶ μὲ
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τὴ διαχρονικὰ ἀνθεκτικὴ καὶ ἀναγεννητικὴ «φύση» τῆς Ἁρμονίας, εἶναι τὸ
ἀκόλουθο, σύμφωνα μὲ τὴν περιλαμβανόμενη, στερεότυπη, στὰ σικελιανικὰ
Ἅπαντα μορφή του (μὲ τὴν ἀρχική του, ἢ πρωτογέννητη, στὴν ἀλλοτινὴ Ἰόνιο
Ἀνθολογία, νὰ δημοσιεύεται ἐδῶ φωτογραφικά):

ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ
Γραμμένο γιὰ ἕνα ἀναδεχτό μου

10

20
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Ἀγνάντια οἱ δυὸ στρατοί, Ἠλεῖοι κι Ἀρκάδες,
μὲ θώρακες καὶ δόρατα κι ἀσπίδες
χαλκά, ποὺ πυκναστράφτουν σὰν τὸν ἥλιο,
στὴ στερνὴ μάχη ὡς σὲ χορὸ προβαίνουν
ἀργά, μὰ ὣς τὴν ψυχὴ ἀποφασισμένοι
νὰ πάρουν, τέλος, ὁ ἕνας ἀπ᾽ τὸν ἄλλο
τὴν ἅγιαν Ἄλτη· κι ὡς σιμώνουν, τὸ αἷμα
λογιάζεις ποὺ ἀπὸ πρὶν βαθιὰ ἀναπνένε…
Κ᾽ εἶναι τὰ δόρατα ἕτοιμα· τὰ βέλη
στὰ τεντωμένα τόξα εἶναι βαλμένα·
ἡ κοντὴ σπάθα στὸ πλευρό· καὶ νά τοι,
βρουχιῶνται τώρα ἀντίπνοοι σὰ λιοντάρια.
Μὰ νά· τὴν ἴδια τὴ στιγμὴ τὸ βέλος
ποὺ εἶν᾽ἕτοιμο νὰ φύγει καὶ τὸ δόρυ
νὰ τιναχτεῖ, ἀνεπάντεχα, στὴ μέσην
ἀπὸ τοὺς δυὸ στρατούς, μιὰ νέα γυναίκα
ὁρμάει, κι ἀπ᾽ τὸ κεφάλι της ἀπάνω
ὑψώνει ὁλόγυμνο ἕνα βρέφος… Κι ὅλα,
τόξα καὶ δόρατα κι ὀργή, σ᾽ἐκείνη
τὴν ἅγια εἰκόνα σταματᾶν… Κι ὁ μάντης
φωνάζει: «Ρίχτε τ᾽ἄρματα κ᾽ οἱ δυό Σας.
Τὶ τὸ βρέφος ἐτοῦτο εἶναι σημάδι
τῶν θεῶν τρανὸ πὼς ἡ ἅγια ἡ Ἄλτη μήτε
στοὺς Ἠλείους ἀλλὰ καὶ μήτε στοὺς Ἀρκάδες
ἀνήκει, ἀλλὰ στὴ σύμπασαν Ἑλλάδα
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καὶ στὴ γῆν ὅλη. Τὶ εἶν᾽ αὐτὸ τὸ βρέφος
τὸ Μέλλον κι ὅλος ὁ Ἄνθρωπος γιὰ πάντα.
Καὶ μὴ τοῦ φέρουμεν ἐμεῖς ἐμπόδιο
νὰ τρανέψει, καθὼς οἱ θεοὶ τὸ θέλουν
κι ὅμοιο νὰ γίνει μὲ τοὺς θεούς… �λᾶτε·
σύμφωνο εἰρήνης δῶστε ἀνάμεσό Σας.»
Ἔτσι φιλιώσανε Ἠλεῖοι κι Ἀρκάδες
γύρα ἀπ᾽ τὴν ἅγιαν Ἄλτη, ἄξιο στίβο
ὅλων τῶν λαῶν καὶ τῶν αἰώνων ὅλων.
*
Τώρα, ἂν πεῖτε κ᾽ἐγώ, τριγυρισμένος
ἀπὸ καιροὺς ἀντίγνωμους π᾽ὁλοῦθε
τὴν ἐχθρότη φυσᾶνε, πῶς ὑψώνω
τοῦτο τὸ βρέφος σήμερα στὰ χέρια,
ἀπ᾽ τὰ χέρια δοσμένο τῶν γονιῶν του
σ᾽ἐμέ, καὶ τὸ ἴδιο μου ὄνομα τοῦ δίνω
τὴ ζωὴ γιὰ νὰ διαβεῖ, θὰ πῶ: «Ὅπως τότε
ἡ μάνα ἐκείνη, τὸ κρατῶ… Σὰν ἄστρο,
ἀπάνω ἀπ᾽ τὸν ὁρίζοντα τὸ μαῦρο
τῶν μαχῶν· σὰν ὁλόχρυσο ποτήρι
μιᾶς Μετάδοσης, ποὺ αὔριο θὲ νὰ πιοῦνε
λαοὶ ἀπὸ τοῦτο τὴ γαλήνη· ὡς ρόδο
τὸ κρατῶ, κι ὡς ἐκειὸς ὁ μάντης λέω:
Πὼς τὸ βρέφος ἐτοῦτο εἶναι σημάδι
τῶν θεῶν τρανὸ πὼς ἡ ἅγια ἡ Ἄλτη, δῶρο
σύμμετρου νοῦ κ᾽ἡράκλειου πόθου, ἡ Ἄλτη,
–στίβος ποὺ ἡ Γνώση κ᾽ἡ Ὁρμὴ κ᾽ἡ Ἀγάπη,
σὰν οἱ Χάρες οἱ τρεῖς, δίνουν τὰ χέρια–
δὲν ἀνήκει σὲ ἀντίμαχο κανένα,
μὰ στῶν λαῶν τὸ μέλλον τὸ ἅγιο, πού, ἄξιο
γλυκό του Σύμβολο, τὸ βρέφος τοῦτο
φανερώνει καλύτερα ἀπ᾽ τὰ λόγια…».

Ε´
Τοσο ἡ μορφὴ ὅσο καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ποιήματος μᾶς συνδέουν
καθαρὰ καὶ μᾶς μεταφέρουν ἄμεσα στὸν σύνθετο προσωπικὸ κόσμο ἑνὸς
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ἀναγνωρίσιμου ὑψίτονου Νεοέλληνα δημιουργοῦ, λάτρη τῆς ἱστορίας καὶ
τῆς ζωῆς, μυθοπλαστικὰ ἀφηγηματικοῦ, συμβολικοῦ ἢ ἀλληγορικοῦ…, ἑνὸς
ἀγωνιστικοῦ ὁραματιστῆ καὶ ἰδεολόγου, μὲ Λόγο εἰκονιστικὰ δυναμικό,
ὑποβλητικὸ καὶ ἐκφραστικό, μὲ ἀναγωγὴ στὸ ἡρωικὸ καὶ παραδειγματικὸ
Παρελθόν, μὲ συμμετοχὴ στὴν ἁπτὴ πραγματικότητα τοῦ Παρόντος καὶ μὲ
σαφὴ προοπτικὴ ἢ ἀγωνία γιὰ τὸ Μέλλον.
Μακρόστιχο σχετικὰ ποίημα, ὅπως καὶ ἄλλα τοῦ κορυφαίου Λευκαδίτη
ποιητῆ, ἀποτελούμενο ἀπὸ 56 (ὅπως εἰπώθηκε) ἀνομοιοκατάληκτους
11σύλλαβους ἢ 12σύλλαβους στίχους, μὲ ἱκανὴ τὴν τήρηση τοῦ ἐσωτερικοῦ
ρυθμοῦ καὶ μέτρου, μᾶς φέρνει μπροστὰ σὲ δύο θεματολογικὰ ἐπίπεδα: ἐκεῖνο
τῆς ἀλλοτινῆς ἱστορικῆς ἀφήγησης (ἢ Παράδοσης) καὶ αὐτὸ τῆς συγχρονικῆς
του ἢ βιωματικῆς πραγματικότητας, μὲ στοιχεῖα λίγο-πολὺ παράλληλα,
ὁμόλογα ἢ συναφῆ. Στὸ πρῶτο (στ. 1-34), μέσα σ᾽ἕνα γνωστὸ χωροχρονικὸ
τοπίο ἢ πλαίσιο, ἀντιπαρατίθενται οἱ ἀντίπαλοι (καὶ μὲ κοινὰ σημεῖα) Ἠλεῖοι
καὶ Ἀρκάδες, διεκδικώντας τὴν ἱερὴ ἢ «ἅγια» Ἄλτη τῆς Ὀλυμπίας, μὲ «μοιραία»
ἐμφάνιση –ἀποτελεσματικὴ καὶ εἰρηνοφόρα– τῆς ἐνσαρκωμένης μητρότητας
καὶ τῆς καταλυτικῆς παρουσίας μιᾶς νέας, ἀθώας καὶ ἀκαταμάχητης ζ ω ῆ ς , ποὺ
ἐξορκίζει καὶ ἀφανίζει τὸ κακόβουλο πνεῦμα τῆς ἐχθρότητας, τοῦ μίσους, τῆς
ἀδελφοκτόνας διάθεσης, τῆς πολεμικῆς σύγκρουσης, τοῦ ὀλέθριου διχασμοῦ…,
γιὰ νὰ καταλήξει ὁ μύστης ἢ ἱεροφάντης ποιητὴς στὸ μήνυμα τῆς συμφιλίωσης,
τῆς εἰρηνικῆς συμβίωσης (τοπικῆς καὶ παγκόσμιας), τῆς συναδέλφωσης κ.ἄ.,
μὲ τὴν «εἰκόνα» ἢ μὲ τὸ ἄχραντο σῶμα τοῦ βρέφους στὰ χέρια τῆς μητέρας
νὰ λειτουργεῖ θαυματουργὰ καὶ σωτήρια, σὰν φίλτρο εὐλογίας μαγικό,
ποὺ ἀπαλλάσσει ἢ λυτρώνει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἀπὸ πάθη ἢ δεσμὰ
ὑποτέλειας καὶ πτώσης καταστροφικῆς, ἀπὸ κακίας ἢ τυφλότητας μικρότητες,
παραλογισμοὺς καὶ συνέπειες ὀδυνηρές…
Ἀντίστοιχα, στὸ δεύτερο ἐπίπεδο ἢ στὴ δεύτερη κύρια ἑνότητα (στ.
35-56), ὁ Σικελιανὸς παραλληλίζει τὴν πρώτη ἐκείνη περίπτωση μὲ τὴ δική
του ἀδιάψευστη πραγματικότητα, ὅπου τὴ διαμάχη Ἠλείων καὶ Ἀρκάδων
τὴν ἀντικαθιστᾶ, πάλι ἐπίφοβα καὶ θλιβερά, μιὰ νέα –τῶν νέων καιρῶν,
σχεδιασμῶν καὶ ἐπιδιώξεων– ἐχθρότητα, τὸ ἀρχαῖο βρέφος τὸ σαρκώνει τώρα
τρυφερὰ τὸ παιδὶ ποὺ πρόκειται νὰ βαφτίσει, τὸν ρόλο τῆς ἀρχαίας Ἑλληνίδας
μητέρας τὸν ἀναλαμβάνουν οἱ γονεῖς τοῦ νεογέννητου ἀναδεκτοῦ, τὴν ἐνεργὸ
εἰρηνικὴ στάση καὶ δράση τοῦ μάντη διεκπεραιώνει ὁἴδιος, ὡς ποιητὴς ἢ
πνευματικὸς πατέρας καὶ ὁδηγός, ποὺ διακηρύσσει ἀφυπνιστικὰ ἢ ἐγερτήρια
τὰ νέα (μὰ καὶ διαχρονικὰ) μηνύματα ἢ παραγγέλματα «Γνώσης, Ὁρμῆς καὶ
Ἀγάπης», σὰν κάποιου ἄλλου Εὐαγγέλιου «φωνὲς» ἢ ἐντολές, γιὰ ἕνα μέλλον
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φωτεινὸ ἢ Ἅγιο, τοῦ ὁποίου ἱερὸ καὶ σεβαστὸ σύμβολο, χριστιανικῆς ὑφῆς καὶ
πλάσης, καθαρτήριο ἢ λυτρωτικό, προβάλλει καὶ ὑψώνεται –ἀπαθανατισμένο
ἀπὸ τὸν μὲ γνώση καὶ εὐαισθησία ἔντεχνο ποιητικὸ Λόγο –τὸ καλότυχα τότε
βαφτιζόμενο βρέφος. Κ᾽ἔτσι, μ᾽ αὐτὸ τὸ εὐπρόσδεκτο καὶ εὐοίωνο «σημάδι»,
σὰν ἁπλὸ μὰ καὶ ἀναγκαῖο σύμβολο (ἢ φυλακτὸ) νέας ζωῆς, ἐλπίδας, πίστης,
δύναμης κ.λπ., δικαιώνεται καὶ ὁ ρόλος τοῦ ἴδιου τοῦ μύστη-ποιητῆ, ἱκανοῦ
νὰ κρατήσει στὰ χέρια του καὶ νὰ «μυρώσει», εὐφραντικά, μὲ Πνοῆς καὶ
Χάρης μύρο, μιὰ ὕπαρξη ἀγαπητική, ἄξια νὰ ζήσει σ᾽ἕναν κόσμο ἀνθρώπινης
ποιότητας, ἀξιοπρέπειας, γαλήνης καὶ αὐτογνωσίας…
Ἔτσι, δηλαδὴ ἀκριβῶς, ὅπως ἔμελλε νὰ ζήσει καὶ νὰ πορευτεῖ, χαμηλότονα
μὰ οὐσιαστικὰ καὶ διακριτά, καὶ ὁ γιὰ πολλὰ καὶ θετικὰ «μιλήματά» του
ἀξιοτίμητος Διον.-Ἄγγ. Μινῶτος, ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες μετὰ τὴν εὐφρόσυνη καὶ
σημαδιακὴ βάφτισή του ἀπὸ τὸν δελφικὸ ἢ ὀλύμπιο ἰδεολόγο Ἄγγ. Σικελιανό,
συνεχίζοντας εὐχάριστα καὶ γόνιμα, ἕως σήμερα, ὄχι ἁπλὰ νὰ θυμᾶται ἢ νὰ
διαβάζει τὸ πάντα ἐπίκαιρο –καὶ ὄχι μόνο μὲ προσωπικὲς ἀναφορὲς– ποίημα
τοῦ νονοῦ του, ἀλλὰ ν᾽ἀφομοιώνει, νὰ ἐνσαρκώνει καὶ νὰ μεταγγίζει, μὲ τὴ
σεμνότητα, τὴν πραότητα καὶ τὴν ὅλη του ἠθικοπνευματικὴ συγκρότηση, ὅλα
τὰ ἄξια γιὰ τὸν Ἄνθρωπο στοιχεῖα καὶ μηνύματα. Αὐτά, ἀκριβῶς, καὶ ἄλλα ὅσα
ἐνέπνευσε, τὴ μακρινὴ ἐκείνη βαπτιστήρια ἡμέρα του, στὸν ἐπιφανὴ ποιητὴ
καὶ ἀνάδοχό του Ἄγγ. Σικελιανό. Αὐτόν, ποὺ ἔνιωσε τὸ Κεφαλάρι τῆς Κηφισιᾶς
νὰ λειτουργεῖ καὶ νὰ μετατρέπεται μυστηριακὰ σὲ μιὰ ἄλλη ἅγια Ἄλτη τῆς
ἀρχαίας Ὀλυμπίας, χάρη στὴν παρουσία ἑνὸς νέου βρέφους, προορισμένου
νὰ γίνει πηγὴ ἔμπνευσης ὄχι μόνο κάποιων ἐκλεκτῶν συμβολικῶν στίχων
ἀλλὰ καὶ διακήρυξης ἑνὸς πανανθρώπινου εἰρηνικοῦ μηνύματος, ἀναγκαίου
καὶ εὔγλωττου ἢ ζωτικοῦ γιὰ τὸ Χθὲς καὶ τὸ Σήμερα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Αὔριο τοῦ
πάντοτε ἀπὸ τὴ «φύση» ἢ τὴ «μοίρα» του δοκιμαζόμενου κόσμου μας. Ἑνὸς
κόσμου, ποὺ φαντάζει λιγότερο ὀδυνηρὸς ἢ πικρός, ὅταν παρουσίες καὶ φωνές,
ὅπως αὐτὲς τοῦ Ἄγγ. Σικελιανοῦ καὶ τοῦ Διον.-Ἄγγ. Μινώτου, συνυπάρχουν
ἐσαεὶ καὶ συναντῶται μαζί μας καὶ μέσα ἀπὸ στίχους ὄχι δυσνόητους ἢ
ἐφήμερα μόνο ἐκφραστικοὺς μὰ καὶ φωτεινὰ καὶ ἡ δύτονα διδακτικούς.
Στίχους, ἀκόμη, δυνητικὰ καὶ καταλυτικὰ ἱκανοὺς νὰ ἐξορκίσουν (γιὰ λίγους,
ἔστω, ἢ περισσότερους) τὸ κάθε λογῆς καὶ μορφῆς Κακὸ ἢ κάθε ἀποτρόπαιο
στοιχεῖο, ποὺ στοιχειώνει τὰ στίγματα τῆς μισανθρωπίας, τῆς ἀπολίτιστης καὶ
καταστροφικῆς συμπεριφορᾶς, τοῦ τυφλοῦ δογματισμοῦ ἢ φανατισμοῦ καὶ
τῆς μισαλλοδοξίας, ἔτσι ὅπως ἄδικα καὶ ζοφερὰ ἐκδηλώνονται καὶ σήμερα σὲ
διάφορα μοναδικὰ –καὶ ἱερὰ– σημεῖα τοῦ πλανήτη μας. Παντοῦ, ὅπου τὰ ὅποια
«σήματα» μιᾶς ἄλλης γέννησης ἢ ἀνα-βάπτισης ἡδονικῆς (θὰ) συνεχίζουν
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διαρκῶς νὰ ἠχοῦν, ἀνάκουστα ἢ ἀναπάντητα (μὰ ἄσβηστα), σὰν «δωρήματα»
ἄδολης πλάσης ἢ διάστασης οὐτοπικῆς, παραμυθικῆς ὀνειροπόλησης ἢ
μυσταγωγικοῦ ποιητικοῦ ὁραματισμοῦ…

Ἡ Μαριέττα Μινώτου μὲ τὸν γιό της Διονύση-Ἄγγελο
(Λυκούδι Ζακύνθου, 1937).

182

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔωΡΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ-ΑΓΓΕΛΟ ΜΙΝωΤΟ

Ὁ Διονύσης-Ἄγγελος Σπ. Μινῶτος καὶ ἡ σύζυγός του Μαρία Λαδᾶ-Μινώτου
(Ζάκυνθος, Πλατεία Διον. Σολωμοῦ, Αὔγουστος 2002).
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Ἡ πρώτη δημοσίευση τοῦ ποιήματος «Τὸ βρέφος»
τοῦ Ἄγγελου Σικελιανοῦ, στὸ περιοδικὸ Ἰόνιος Ἀνθολογία (Σεπτ. 1932)
τοῦ Σπύρου καὶ τῆς Μαριέττας Μινώτου.
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Ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης ως Συντάκτης και Εκδότης
των εφημερίδων «Πατρίς» και «Ελλάς»
Ο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης αποτελεί αναμφίβολα μια από τις
εμβληματικές προσωπικότητες του Ελληνισμού κατά τον 19ο αιώνα. Η
ανάλυση της προσωπικότητάς και του έργου του έχει απασχολήσει ένα ευρύ
φάσμα επιστημών, η σύνθεση των οποίων προβάλλουν το οικουμενικό και
ανθρωποκεντρικό του πνεύμα. Ο πατριωτισμός1, η υπευθυνότητα2, η αντίληψη3,
το θάρρος4 και η φιλειρηνικότητά του5 ή άλλως η διαφορετική στάση του
απέναντι στον πολεμικό χαρακτήρα της εποχής, εκφράζονται μέσα από τις
εφημερίδες στις οποίες υπήρξε ιδρυτικό μέλος και οι οποίες απετέλεσαν το
επικοινωνιακό του όχημα για την διάδοση των ιδεών και των πιστεύω του σε
πολιτικό, θρησκευτικό, γλωσσικό και φιλοσοφικό επίπεδο. Η αξιοπρέπεια, η
συνέπεια και η ικανότητά του να αναγνωρίζει τις επερχόμενες αλλαγές και να
τις ενσωματώνει ομαλά στην εξέλιξή του, τον επιβράβευσαν με μια διαρκώς
ανοδική πορεία στην πολιτική σκακιέρα της εποχής. Μιας εποχής που άλλαζε
διαρκώς, μιας κοινωνίας που διένυε ένα μεταβατικό στάδιο σε όλους τους
τομείς, ενός έθνους που μέσα από την αστάθεια των καιρών είχε αρχίσει να
ωριμάζει, προσπαθώντας να βρει το βηματισμό του.
Το διάστημα που έζησε και έδρασε ο Πέτρος Βράιλας- Αρμένης, τα Ιόνια
νησιά τελούσαν υπό Βρετανική Αρμοστεία, παρότι υπήρξαν ουσιαστικά το
πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος6 και υπ’ αυτήν την έννοια βρίσκονταν
σε πλεονεκτικότερη θέση από την κυρίως Ελλάδα, λόγω της διαφορετικής

1. «Η κιβωτός της σωτηρίας του Ιονίου λαού, υπήρξε και θέλει είσθαι πάντοτε ο ελληνικός αυτού εθνισμός»
(εφημ. ‘Πατρίς’, φύλ.6, 19-02-1849).
2. «…οι απόγονοί μας θέλουσι μας ζητήσει αυστηρόν λόγον των πράξεών μας..» (εφημ. ‘Πατρίς’, φύλ.8, 0503-1849).
3. « η έρευνα του μέλλοντος αρχίζει με την πρώτη ημέρα του πολιτισμού» (εφημ. «Πατρίς», φύλ.1, 15-011849).
4. «Εις την παρούσαν εποχήν ουδείς πρέπει να συστέλληται να ομιλεί μεγαλοφώνως, όταν έχη υπέρ αυτού
την αλήθειαν και την δικαιοσύνη» (εφημ. ‘Πατρίς’, φύλ.1, 15-01-1849).
5. «τα αληθή συμφέροντα των κυβερνήσεων υποστηρίζουσιν αι συμπάθειαι των λαών και όχι τα οχυρώματα,
τα πυροβόλα και οι λόγχαι.» (εφημ. ‘Πατρίς’, φύλ.1, 15-01-1849).
6. Ιόνιο Κράτος (συνθήκη των Παρισίων, 17 Νοεμβρίου 1815).
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ιστορικής διαδρομής7 που ακολούθησαν. Μία από τις θετικές εκφάνσεις
αυτής της διαφορετικής ιστορικής διαδρομής ήταν η λειτουργία του πρώτου
τυπογραφείου (σε ελληνικό έδαφος) και κατ’ επέκταση η διάδοση των ιδεών, η
οποία σε μεταγενέστερο στάδιο μεταφράστηκε σε ελευθερία του τύπου.
Το εν λόγω τυπογραφείο («Εθνικό Τυπογραφείον» στη συνέχεια, επί
Επτανήσου Πολιτείας «Τυπογραφείον του Γένους») ιδρύθηκε στην Κέρκυρα
από τους Γάλλους δημοκρατικούς το 1798, μετά την κατάλυση της Βενετικής
Κυριαρχίας. ωστόσο κατά την διάρκεια του βρετανικού προτεκτοράτου και παρά
το γεγονός ότι σημειώθηκε μια σύντομη περίοδος χορήγησης ελευθεριών στους
πολίτες της Επτανήσου, κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα και η έκδοση
ελληνικών περιοδικών (1831-1835, επί Αρμοστείας N�gen�))8, η ελευθεροτυπία
καθιερώθηκε τυπικά το 1848, με ψήφισμα της Ιονίου Βουλής.
Εντός αυτού του πλαισίου εμφανίστηκαν οι πρώτες εφημερίδες
στην Επτάνησο, οι οποίες δεν απετέλεσαν απλώς το πεδίο άσκησης του
δημοσιογραφικού λειτουργήματος με την αντικειμενική καταγραφή των
γεγονότων και την ενημέρωση των πολιτών, αλλά διαδραμάτισαν έναν ρόλο
πολύ πιο ενισχυμένο, λόγω της επίδρασης που είχαν στους πολίτες και στη
διαμόρφωση της κοινής γνώμης, μέσω της διαφορετικής οπτικής και του
πλουραλισμού στην έκφραση πολλών και διαφορετικών θέσεων και απόψεων
επί των διαφόρων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων. Σημαντική θέση σε
αυτήν την κατηγορία καταλαμβάνουν οι εφημερίδες «Πατρίς» και «Ελλάς» στην
Κέρκυρα, των οποίων συνδετικός κρίκος υπήρξε ο Πέτρος Βράιλας- Αρμένης,
ως ένας εκ των βασικών συντελεστών-ιδρυτών τους. Οι εν λόγω εφημερίδες,
καθώς εμφανίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους αποτελούν
σημαντικές ιστορικές πηγές τόσο για την εξελικτική πορεία της Κέρκυρας και
των Ιονίων Νήσων σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, πολιτικό, εθνικό), όσο και για
την κατανόηση των διαφορετικών φάσεων της πολιτικής σταδιοδρομίας του
Πέτρου Βράιλα Αρμένη, μέσα στο χρόνο.
Η εβδομαδιαία (‘εκδίδεται άπαξ της εβδομάδος κατά Σάββατον’) πολιτική
εφημερίδα «Πατρίς», εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 15 Ιανουαρίου 1849 από
το Τυπογραφείο ‘Ερμής’ (Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως), όπου και συνεχίστηκε
η έκδοσή της έως και την 13η Ιανουαρίου 1851. Τόσο η τιμή της συνδρομής

7. «Ημείς υπήρξαμεν πρωτοκήρυκες της Ελληνικής εθνεγερσίας καθ’ην στιγμήν το γένος εκοιμάτο τον άδικον
ύπνον της δουλείας» (εφημ. ‘Πατρίς’, φύλ.1, 15-01-1849).
8. Κουρκουμέλης Ν. Κ., Ο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης ως υπόδειγμα πολιτικού στοχαστή του 19ου αιώνα .
Επιστημονικό Συνέδριο, «Πέτρος Βράιλας Αρμένης, 200 χρόνια από την Γέννησή του, Παλαιά Βουλή , Αθήνα,
30/31-01-2014, στον παρόντα τόμο.
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(‘δια τους εντός της Επτανήσου κατ’ έτος τάλληρα 5, καθ’ εξάμηνον τάλληρα
3, δια τους εκτός της Επτανήσου κατ’ έτος δίστηλα 5, καθ’ εξάμηνον δίστηλα
3’) όσο και η τιμή των καταχωρήσεων σε αυτήν (‘δι’ έκαστον στίχον οβολούς
νέους 15’) παρέμειναν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας της.
Η γλώσσα που χρησιμοποιείτο στην έκδοση ήταν η ελληνική και γαλλική (με
παράλληλη μετάφραση των ελληνικών άρθρων από την ελληνική στην γαλλική),
ενώ το ομηρικό απόφθεγμα: ‘Καλόν γ’ αληθής και ατενής παρρησία, αιδώς
γαρ εν κακοίσιν ουδέν ωφελεί’ (δηλ. ωφελεί η αληθής και θαρραλέα έκφραση
γνώμης, στα δύσκολα η ατολμία δεν ωφελεί καθόλου) απετέλεσε, μαζί με το
διακριτικό σύμβολο9 που προστέθηκε στην εφημερίδα από το δωδέκατο φύλλο
(αριθ.12, 01-04-1849), το έμβλημά της. Το εν λόγω απόφθεγμα θα αποτελέσει
τον πυρήνα της σκέψης και δράσης των συντακτών της ‘Πατρίδος’ και θα
προσδιορίσει το βαθμό της μαχητικότητάς τους, μιας μαχητικότητας ‘συνετής’
(μεταρρυθμιστικής) και όχι ‘ακραίας/ισοπεδωτικής’ (ριζοσπαστικής), όπως θα
καταγραφεί και στα πολιτικά τους πιστεύω, είτε με τη μορφή άρθρων, είτε
ακόμα με την μορφή σχολιασμού γεγονότων ή άλλων τοποθετήσεων.
Σε αντίθεση με το πλούσιο αρχειακό υλικό της εφημερίδας «Πατρίς», το
διασωθέν αρχειακό υλικό για την εφημερίδα «Ελλάς» παραμένει, στις μέρες
μας, φτωχό. Η «Ελλάς» δεν βρίσκεται καταγεγραμμένη στα αρχεία που τηρεί η
Εθνική Βιβλιοθήκη, στη δε βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων έχουν διασωθεί
μόνο έξι αντίτυπα της τρίχρονης εβδομαδιαίας παρουσίας της (ήτοι το φύλ.
αριθ.1/25-07-1864, το φυλ.αριθ.3/ 08-08-1864, το φυλ.αριθ.4/14-08-1864,το
με αριθ.φυλ.6/ 29-08-1864, το φυλ.αριθ.10/26-09-1864 και το με αριθ.φυλ.25/
09-01-1865). Επομένως η πολιτική ερμηνεία, μέσω της εφημερίδος «Ελλάς»,
σημαντικών εθνικών γεγονότων και προσωπικών επιλογών, από την σκοπιά
του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη, καταγράφεται ιστορικά ελλιπής.
Βάσει των υπαρχόντων δεδομένων, η εξίσου δίγλωσση ελληνογαλλική
«Ελλάς» ‘εκδίδοται άπαξ της εβδομάδος’ από το Τυπογραφείο ‘Ερμής’
(Αντωνίου Τερζάκη), είναι ‘πολιτική και φιλολογική’, και η τιμή της ετήσιας
συνδρομής είναι προπληρωτέα (εν μεν τη Επτανήσω δραχ.30, εν δε τη λοιπή
Ελλάδι δραχ.36, εν δε τη αλλοδαπή φράγκα 36), με την τιμή καταχωρήσεως δι
έκαστον στιχ. να ανέρχεται εις λεπτά 20. Σε επίπεδο καταγραφής των σημείων
συνδρομής η «Ελλάς» παρουσιάζει μια περισσότερο μεθοδική καταγραφή10 σε
9.
10. ‘Αι συνδρομαί γίνονται παρά τοις κκ.Μαρίνω Κατζαούνη εν Αργοστολίων Κεφαλληνίας, Δ.ρι Λεωνίδη
Κατζαίτη εν Ληξουρίω, Ιωάν.Κρενδηρόπουλω εν Ζακύνθω, Γεωργίω Ριμένα εν Λευκάδι, Δρι Ιακώβω
Ροδοθεάτω εν Ιθάκη, Χ. Μουρίκη εν Παξοίς, Αλεξάνδρω Κοκκόλη εν Αθήναις, Κ. Σταματιάδη εν Τριπόλει
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αντίθεση με την «Πατρίδα»11, αποδεικνύοντας την ύπαρξη ενός συστηματικά
αναπτυσσόμενου δικτύου συνδρομητών.
Προσδιορίζοντας την ελευθεροτυπία ως ένδειξη σκέψης ελευθέρων
ανθρώπων μέσα στο αντίστοιχο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον12,
ανεδείχθησαν στα Ιόνια Νησιά οι αδυναμίες κατά την άσκησή της.13
Αξιολογώντας την σπουδαιότητα του ρόλου της κοινής γνώμης στην ερμηνεία
των τεκταινόμενων14, άρχισαν να προσδιορίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της δημοσιογραφίας 15 και τα όριά της16.
Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο του προσδιορισμού του
λειτουργήματος της δημοσιογραφίας που μόλις είχε αρχίσει να αναπτύσσεται
στα Ιόνια Νησιά, οι Συντάκτες των εφημερίδων «Πατρίς» και «Ελλάς» δίνουν
την δική τους ερμηνεία για την ενασχόληση τους με την «εφημεριδογραφία»17

της Πελοποννήσου, Ελευθερίω Ανδρονίκω εν Σμύρνη, Α. Μυλωνά εν Αλεξανδρεία, Δ, Θεριανώ εν Τεργέστη,
Ευλαβεστάτω Β. Μώρω εν Μαγγεστρία, Ευλαβεστάτω Αρχ.Στρατούλη εν Λεβερπόλει, Α. Παπαθανασοπούλω
εν Κραιόβη της μικράς Βλαχίας, Π. Δ. Κατζίγερα εν Ιβραΐλα, Κωνσταντίνω Α. ξυδιά εν Κωνσταντινουπόλει,
Κ.Κ.Α. Ιωαννουπόλω εν Σύρω, Νικολάω Βλαχίδη εν Βουκορεστίω, Γ. Πετσάλη εν Γενεύη’ (‘Ελλάς, αριθ.25,
09-01-1865).
11. ‘ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Επειδή πλησιάζει το τέλος του δευτέρου έτους παρακαλούνται οι ΚΚ. Συνδρομηταί
των νήσων και των άλλων μερών να πληρώσωσι την αξίαν της συνδρομής των όσον τάχιστα εις τους
επιτετραμμένους μας δηλαδή εις Κεφαλληνίαν, παρά τω κ.Νικολάω Δαλλαπόρτα, εις Ζάκυνθον, παρά τω κ.
Ιωάννη Κρενδιροπούλω, εις Λευκάδα, παρά τω κ.Ιωάννη Μαρίνω, εις Ιθάκην παρά τω κ.Μάρκω Παΐζη, εις
Παξούς παρά τω κ.Ιωάννη Βελλιανίτη, και εις Κύθηρα παρά τω κ.Ουαλερίω Μαχαιριώτη. Οι δε των άλλων
μερών, δια των ταχυδρομείων.’ (‘Πατρίς’, αριθ.95, 11-11-1850).
12. ‘Η τύχη των ελευθέρων θεσμών εξαρτάται όχι μόνον από τους ανθρώπους δια μέσου των οποίων
ενεργούνται, αλλά και από τις κοινωνικάς και πολιτικάς περιστάσεις των λαών, οίτινες τους απολαύουσι. Δια
τούτον, εις την αρχήν τους σταδίου μας, ενομίσαμε αναγκαίο να ερευνήσωμεν, ελεύθεροι πάσης προλήψεως,
ποιον δύναται παρ’ημίν να ήναι το έργον της ελευθεροτυπίας, τίνα πρέπει να ήναι τα όρια της, και τις η
αποστολή…’ (Πατρίς, αριθ.1, 15-01-1849).
13. ‘…Όσον το καθ’ημάς, δεν έχομεν βεβαίως ανάγκην άλλων δοκιμασιών ίνα πεισθώμεν ότι ελευθεροτυπία και
βουλή ανεξάρτητος είναι απολύτως ασυμβίβαστα με εκείνον τον σωρόν παραλόγων ή τυραννικών διατάξεων,
τον οποίον περιγελαστιτώς επεκόσμησαν με το όνομα του Συντάγματος’ (‘Πατρίς’, αριθ.63, 25-03-1850).
14. ‘…Εάν υπάρχη πράγμα, περί του οποίου ουδείς πλέον δύναται να αμφισβητήση, είναι βέβαια τούτο ότι η
κοινή γνώμη είναι των νεωτέρων κοινωνιών η βασίλισσα.’ (Πατρίς’, αριθ.1, 15-01-1849).
15. ‘…τον διαβεβαιούμεν ότι καθώς έως τώρα δεν παρεβιάσαμεν την μυστικότητα, ήτις είναι ιερόν και
απαραίτητον καθήκον παντός δημοσιογράφου, ούτω και εις το εξής θέλομεν τηρήσει αυτήν με θρησκευτικήν
ακρίβειαν…’ (‘Πατρίς, αριθ.37, 24-09-1849).
16. ‘Η αμεροληψία μας επιβάλλει το καθήκον να αναφέρωμεν απόφασιν της Γερουσίας, αφορώσαν εκλογικά
ζητήματα όχι μόνο συνάδουσαν προς το πνεύμα του εκλογικού νόμου αλλά και αποδοκιμάζουσαν και
ακυρούσαν πλαγίως πάσας τας άχρι τούδε εργασίας του Επαρχιακού Συμβουλίου της Κέρκυρας’. (‘Πατρίς’,
αριθ.55, 28-01-1850).
17. ‘Ανεδέχθημεν την σύνταξιν της παρούσης εφημερίδος με μόνην την ιδέαν να κάμωμεν θυσίας υπέρ της
πατρίδος, επεχειρίσαμεν έργον ακανθώδες και επίπονον, αλλά δεν παραπονούμεθα, καθότι οι συμπολίται
μας εξετίμησαν ήδη την ειλικρίνειαν και την παρρησίαν μεθ’ων το εκτελούμεν’ (‘Πατρίς’, αριθ.19, 21-051849) ‘Σέβας προς τα άτομα και πόλεμος προς τα παραφροσύνας, τας υπερβολάς, τας καταστρεπτικάς ιδέας,
όσω θελκτική και αν ήναι η όψις υπό την οποίαν παρουσιάζονται’ (‘Πατρίς’, αριθ. 71, 24-05-1850) Αλλά
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και εξηγούν γιατί επέλεξαν τη δίγλωσση (ελληνογαλλική) μορφή στην
εφημερίδα τους.18 Κατόπιν, παρατηρείται η εξής διαφοροποίηση: ενώ στην
«Πατρίδα» αποκαλύπτεται ρητά και με ειλικρίνεια ο πολιτικός χώρος στον
οποίο ανήκουν οι συντάκτες (ανάμεσα στους οποίους είναι οι Πέτρος ΒράιλαςΑρμένης, Ανδρέας Κάλβος, Σπυρίδων και Ναπολέων Ζαμπέλης, Ιωάννης
Πετριτσόπουλος19) καθώς και οι αρχές που υπηρετούν20, στην «Ελλάδα»
εξάγεται από τα συμφραζόμενα21. Τη χρονική περίοδο έκδοσης της «Ελλάδας»
άλλωστε, ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης έχει ήδη αναλάβει σημαντικές πολιτικές
και: ‘Προσκληθέντες υπό εντίμων συμπολιτών ν’αναλάβωμεν την έκδοσιν πολιτικής εφημερίδος, ενομίσαμεν
ότι κατά τας κρισίμους ταύτας στιγμάς της πατρίδος ωφείλομεν να μη αποποιηθώμεν τας ασθενείς ημών
εκδουλεύσεις. Το κρίσιμον των περιστάσεων ουδείς ο μη αναγνωρίζων, πλήττει τα όμματα και των μάλλον
αδιαφόρων και επιπολαίων παρατηρητών των κοινωνικών γεγονότων. Διερχόμεθα φάσιν λίαν ακροσφαλή
και επικύνδινον, αλλ’ισως γόνιμον ενταυτώ υπέρ πάσαν άλλην της νεωτέρας ημών ιστορίας. Από της
εθνικής ημών αναστάσεως δευτέραν ήδη φοράν νέα δυναστεία εγκαθιδρύεται εν μέσω ημών, και μετά της
ριζικής ταύτης μεταβολής συμπίπτει και η πρώτη επέκτασις των Ελληνικών ορίων δια της προσαρτήσεως
της Επτανήσου. […] Πιστεύσαντες αείποτε ότι η εφημεριδογραφία δεν πρέπει να ήναι χρηματική ή πολιτική
κερδοσκοπία ενός ατόμου, αλλά μια εκ των ευγενεστέρων κοινωνικών λειτουργειών, ότι οφείλει ου μόνον
να εκφράζη, αλλά και να φωτίζη και να διευθύνη το δημόσιον πνεύμα, να ελέγχη ευσχήμως, αξιοπρεπώς
και αφόβως τα κακώς έχοντα και τα κακώς διαπραττόμενα, να ήναι διερμηνεύς των αναγκών του λαού και
άτρομος αυτού σύμβουλος, να οδηγήται υπό της αληθείας, και να κηρύττη αυτήν μετά παρρησίας, δεν
θέλομεν παρεκκλίνει των καθηκόντων τούτων… Πέτρος Βραΐλας Αρμένης (‘Ελλάς’, αριθ.1, 25-07-1864)
18. ‘…Γνωρίζουσι καλά οι Ιόνιοι ότι επειδή η εθνική αυτών γλώσσα δεν υπάρχει γνωστή εις το κοινόν του
Προστατεύοντος Κράτους, άμεσον αυτών συμφέρον ήθελεν είσθαι να μεταχειρισθώσι την αγγλικών προς
μετάφρασιν των ιδίων αυτών εφημερίδων, αλλ’επειδή τα συμφέροντα των Ιονίων ημελήθησαν πάντοτε και
από τη Διοίκηση, και απ’αυτούς τους ίδιους, με άκραν αυτών λύπην αναγκάζονται να μεταχειρισθώσιν άλλην
γλώσσα οικειοτέραν αυτοίς, και επειδή η γαλλική υπάρχει γνωστή εις άπασαν την Ευρώπην, η εταιρεία η
των εφημερίδα ταύτην εκδίδουσα απεφάσισε να προκρίνη αυτήν από την ιταλικήν, της οποίας η χρήσις
μεταβλειθήσα παρ’ημίν εις κατάχρησιν τείνει να αποπνίξη την ανάπτυξιν και την τελειοποίησιν της εθνικής
ημών γλώσσης.’ (‘Πατρίς’, αριθ.1, 15-01-1849).
19. Κουρκουμέλης Ν.Κ., Ο Πέτρος Βράιλας-Αρμένης οπ.
20. ‘Εις την εφημερίδα, ήτις είναι το όργανον των ριζοσπαστών, ανέγνωμεν άρθρον αρκετά επιτετηδευμένον,
απυθυνόμενον προς το μεταρρυθμιστικόν κόμμα, το οποίον ημείς μετ’άλλων οργάνων του τύπου και μετά της
πλειονότητος της βουλής αντιπροσωπεύομεν. ……Μόλον τούτο νομίζομεν να εμαντεύσαμεν ο,τι ο επικρίνων
ημάς αρθρογράφος ηθέλησε να ειπή, ηθέλησε να κατηγορήση τον άμεσον σκοπόν, τον οποίον προτιθέμεθα,
και ευρήκεν απλούστερον να καλέση ημάς ανθρώπους χωρίς αρχάς. Επί τούτου θέλομεν να παραδεχθώμεν
ότι δύναται τις κατά πρώτην προσβολήν να ήναι αυστηρός προς το κόμμα μας, καταλαμβάνομεν ότι δυνατόν
να μη εύρη τον σκοπόν μας ούτε παραπολύ υψηλόν, ούτε αρκετά εθνικό….καταλαμβάνομεν τέλος πάντων
ότι δυνατόν να συγχισθή διότι, και τοι φίλοι διακεκριμμένοι της εθνικής ανεξαρτησίας, δεν μιμούμεθα το
παράδειγμα εκείνων, οίτινες ώμωσαν αδιάλλακτον μίσος κατά της προστάτιδος δυνάμεως και αποστρέφονται
ως βεβήλωσιν οιονδήποτε μετ’αυτής συμβιβασμόν.’ (‘Πατρίς’, αριθ.81, 05-08-1850).
21. ‘Την παρελθούσαν τετάρτην ετελέσθη εν τω Ναώ του Θαυματουργού Προστάτου Κερκύρας επίσημος
δοξολογία εις ενιαυσίαν ανάμνησιν της ψηφιοθείσης ενώσεως. Παρευρίσκοντο δε οι εν τέλει, πλην του
Επάρχου ασθενούντος, οι αξιωματικοί της φρουράς, εις λόχος του πεζικού, η μουσική της Φιλαρμονικής
Εταιρείας και πλήθος λαού, όπερ καθ’ην στιγμήν εγένετο η υπέρ του σεβαστού και λαοπόθητου Βασιλέως
δέησις, εξεφώνησε μετ’ενθουσιασμού το ζήτω, καταδεικνύον και ούτω πόσον η Κέρκυρα είναι συντηρητική
και Βασιλική. Τούτο είναι βεβαίως το γενικόν αίσθημα άνευ μηδεμιας εξαιρέσεως…’ (‘Ελλάς’, αριθ.10, 2609-1864).
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θέσεις στο Ελληνικό Κράτος, και αντιμετωπίζει τις εξελίξεις υπό άλλο πρίσμα
λόγω των νέων διαμορφωθεισών συνθηκών, χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκην
επέλθει μεταβολές στην πρότερη ιδεολογία του, αλλά σίγουρα με χρήση ακόμη
περισσότερης σύνεσης και ευθυκρισίας.
Η δημοσιογραφική οπτική του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη και των υπόλοιπων
πολιτικών του συντρόφων αντικατοπτρίζεται στην εσωτερική δομή των εν
λόγω εφημερίδων, η οποία με την πάροδο του χρόνου αλλάζει μορφή, με την
προσθαφαίρεση στηλών, την εισαγωγή νέων και την παύση παλαιότερων,
προσαρμοζόμενες στις καινούριες ανάγκες που επιτάσσει η επικαιρότητα.
Η διάρθρωση των δύο εφημερίδων διαφέρει αρκετά- η «Πατρίς» διαθέτει
περισσότερα άρθρα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας πολύπλοκης
αλλά συστηματικής δομής ενώ η «Ελλάς» έχει μια περισσότερο απλοποιημένη
μορφή προσδιοριζόμενη με σαφήνεια. Τα εκάστοτε γεγονότα παρουσιάζονται
είτε κάτω από ακριβείς και μεθοδικούς τίτλους που τα κατατάσσουν σε
κατηγορίες (περίπτωση «Πατρίδος») είτε χωρίς προσδιοριστικές επικεφαλίδες,
χωρίς ωστόσο να χάνουν τη συνεκτικότητά τους («Ελλάς»). Η ασφυκτική
πολυπλοκότητα της δημοσιογραφικής δομής («Πατρίς») δίνει τη θέση της στην
απλότητα και τη προβολή της ουσίας και όχι των τύπων, παραβλέποντας την
αυστηρή κατάταξη («Ελλάς»).
Συνοπτικά, τόσο στην «Πατρίδα» όσο και στην «Ελλάδα» η πρώτη σελίδα
καλύπτεται με το κυρίως άρθρο, το οποίο, είτε στηρίζεται σε τρέχοντα κοινωνικά/πολιτικά/ οικονομικά ζητήματα της καθημερινότητας22 είτε αποτελεί το
απαύγασμα της σκέψης των συντακτών αναφορικά με ευρύτερα πολιτειακά
θέματα23, είναι κατά κύριο λόγο εξόχως πολιτικό και ακολουθεί η όποια σχετική
πολιτική ανάλυση. Κατόπιν, στην «Πατρίδα» έπεται η Παραφυλλίς, η οποία δύναται να περιλαμβάνει είτε άρθρα εν είδει δοκιμίου24 είτε αυθεντικές ιστορικές
πηγές25 (η συγκεκριμένη στήλη, μαζί με τα πρακτικά της Βουλής, συναντάται αρ-

22. ‘ Ο Κ. Ουάρδ και η Επτάνησος’ (‘Πατρίς’, αριθ.19, 21-05-1849)/ ‘Συλλήψεις εν Κερκύρα’ (‘Πατρίς’, αριθ.37,
24-09-1849) και ‘Η αναφορά’ (‘Ελλάς’, αριθ.25, 09-01-1865)/ ‘Το σχέδιον του Συντάγματος’ (‘Ελλάς’, αριθ.3,
08-08-1864).
23. ‘Το Αγγλοελληνικόν ζήτημα’ (‘Πατρίς’, αριθ.56, 04-02-1850)/ ‘Η Μεταρρύθμισις’ (‘Πατρίς’, αριθ. 70, 1305-1850) και ‘Η μετάβασις’ (‘Ελλάς’, αριθ. 4,14-08-1864)/ ‘Η βουλευτική διαφθορά’ (‘Ελλάς’, αριθ.6,29-081864).
24. ‘ΠΑΡΑΦΥΛΛΙΣ: Ο λαός και ο τύπος. ………Αλλ’ ο λαός δεν φωτίζεται αφ’ εαυτού, δεν φωτίζεται εάν δεν τον
φωτίσωσιν.’ (‘Πατρίς’,αριθ. 31, 13-08-1849).
25. ‘ΠΑΡΑΦΥΛΛΙΣ: ΔΙΠΛωΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. Κατά την υπόσχεσίν μας αρχίζομεν την δημοσίευσιν
διπλωματικών τινών εγγράφων ανεκδότων αφορώντων τας προ της συνθήκης των Παρισίων διαπραγματεύσεις
περί των Ιονίων νήσων, και τας μετά την καθίδρυσιν του συντάγματος προσπαθείας υπέρ της ακριβούς
εκτελέσεως της ειρημένης συνθήκης και της μεταρρυθμίσεως του συντάγματος.’ (‘Πατρίς’, αριθ.22, 11-06-
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κετά συχνά και στο εκάστοτε Παράρτημα της «Πατρίδος»). Έπειτα, ακολουθεί
η στήλη «Ποικίλα», η οποία συν τω χρόνω αλλάζει περιεχόμενο, παραμένοντας
ωστόσο σταθερή στήλη στην «Πατρίδα»,26 ενώ στην «Ελλάδα» αντικαθίσταται
από τη στήλη ‘Διάφορα’27.Στη δε στήλη «Αγγελία» της «Πατρίδος» δίνονται πληροφορίες για αντικείμενα ή καταστάσεις που υφίστανται ή αναμένονται να εκδηλωθούν, προς ενημέρωση του κοινού 28, ενώ οι ειδήσεις από την Ελλάδα βρίσκονται στην μόνιμη στήλη «Βασίλειον της Ελλάδος»29, η οποία στην «Ελλάδα»
θα μετονομαστεί σε «Ειδήσεις εξ Αθηνών»30 (έχει ήδη επέλθει η Ένωση).
Η μόνιμη στήλη «Εξωτερικά»31 στην «Πατρίδα», παραμένει σταθερή
στην «Ελλάδα»32, ενώ από το φύλ. Αριθ.73/ 10-06-1850 της «Πατρίδας» οι
δύο διακριτές στήλες «Βασίλειον της Ελλάδος» και «Εξωτερικά» ενοποιούνται
σε μία στήλη «Περίληψης Ειδήσεων», στην οποία περιλαμβάνονται ειδήσεις
ελληνικού και ξένου ενδιαφέροντος.
1849).
26. ‘ΠΟΙΚΙΛΑ: Σήμερον τη 19/31 Μαΐου έφθασεν άνευ της οικογενείας του δια του Αγγλικού ατμοπλοίου
Ar��en� ο νέος Αρμοστής Κ..Ουάρδ και απεβιβάσθη την 4 μ.μ. με τας συνήθεις τιμάς.’ (‘Πατρίς’, αριθ.19,
21-05-1849)- παράθεση είδησης ‘ΠΟΙΚΙΛΑ: Λύσις του περί γλώσσης ζητήματος’, (‘Πατρίς’, αριθ.21, 04-061849)-έκφραση γνώμης.
27. ‘ΔΙΑΦΟΡΑ: Κατ’αυτάς εγένοντο αι ενιαύσιοι δοκιμασίαι των αναγνωστών του Ιεροσπουδαστηρίου,
παρόντων του τε Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας μετά της συνοδίας αυτού, του Ελλογιμωτάτου
Καθηγητού Κυρίου Ι. Οικονομίδου καθήκοντα Άρχοντος εν απουσία αυτού επιτελούντος και τινων άλλων
ακροατών.’, (‘Ελλάς’, αριθ.6,29-08-1864).
28. ‘ΑΓΓΕΛΙΑ. …Το πόνημα θέλει εκδοθή εν Μεδιολάνω παρά του Κ.Λουκά και η τιμή αυτού προσδιορίζεται
εις σελίνια τρία πληρωτέα κατά την παραλαβήν του αντιτύπου. Η διανομή θέλει γίνει εν τω Βιβλιοπωλείω του
Απόλλωνος. Ιωσήφ Λιβεράλης’ (‘Πατρίς’, αριθ. 15, 23-04-1849)/ ‘ΑΓΓΕΛΙΑ. Δια της προσπαθείας διασήμων
και φιλομαθών ανδρών, δοθείσης αδείας της αρμοδίου αρχής, καθιδρύθη προ ενός περίπου μηνός εν τη
πόλει Θεσσαλονίκη Ελληνική Τυπογραφία συνάμα δε και Βιβλιοπωλείον…..’ (‘Πατρίς’, αριθ. 66, 15-04-1850)
29. ‘Η Ελλάς χαίρει πλήρη ησυχίαν και ασφάλειαν προοδεύουσα καθ’ημέραν και ηθικώς και υλικώς. Αι
ευεργεσίαι της υπέρ των δυστυχών προσφύγων ακολουθούσιν αδιακόπως. Ο αριθμός των προσφύγων
καθημέραν αυξάνει όθεν δια τινος επιτροπής εζήτησαν οι πρόσφυγες άδειαν του να συνοικισθώσιν εις
κατάλληλον τινά τόπον’ (‘Πατρίς’, αριθ. 37, 24-09-1849).
30. ‘Ειδήσεις εξ Αθηνών. Η χθεσινή συζήτησις ήτο σπουδαία εν τη συνελεύσει, η μάλλον κατέστησαν αυτήν
σπουδαίαν. Σφοδρά εγένετο συζήτησις επί του 54 άρθρου, του ορίζοντος τον χρόνον της διαρκείας εκάστης
βουλευτικής συνόδου. Η κυβέρνησις και οι φίλοι αυτής εζήτουν να ορισθή ο χρόνος της διαρκείας εκάστης
συνόδου, οι δε αντιπολιτευόμενοι επέμενον ζητούντες το αόριστον, διότι άλλως δεσμεύεται η ελευθερία του
νομοθετικού σώματος, το οποίον πρέπει να μένη, κατ’αυτούς ελεύθερον, ήτοι να μένη συνεδριάζον ενταύθα
εν όσω αν θέλη’ (‘Ελλάς’, αριθ.10, 26-09-1864).
31. ‘ΕξωΤΕΡΙΚΑ. Αμερική. Τα Ηνωμένα Κράτη ήρχησαν να πραγματεύωνται προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν
δια να παραχωρηθή εις αυτά χώρα τις εις το Αιγαίον δια να έχωσιν ένα ναυτικόν σταθμόν εις την Μεσόγειον
(Jo�rn
Jo�rn ��e Franc�or�)’,
)’, (‘Πατρίς’, αριθ. 45, 19-11-1849) / ‘ΕξωΤΕΡΙΚΑ. Ρωσία. Οδησσός 5 Νοεμβρίου- Πέντε
Ρωσσικά τρίκροτα με εκατόν κανόνια το καθ’εν προσωρμίσθησαν ενταύθα. Θέλουν μεταφέρει Ρωσσικά τινά
στρατεύματα εις την Σεβαστούπολιν, συνήθη σταθμόν του Ρωσσικού στόλου κατά τον χειμώνα. Επικρατεί
μεγίστη δραστηριότης εις τους λιμένας του Ευξείνου Πόντου’ (‘Πατρίς’, αριθ. 50, 24-12-1849).
32. ‘ΕξωΤΕΡΙΚΑ. Βιέννη, 18]30.-Ο πρέσβυς της Γαλλίας δουξ του Γραμμόντ επεσκέφθη χθές τον κόμητα
Ρέχβεργ και διεκοίνωσεν αυτώ την ιταλογαλλικήν σύμβασιν.’, (‘Ελλάς’, αριθ.10, 26-09-1864).
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Κοινές στήλες των δύο εφημερίδων είναι η «Ειδοποίησις»33, η
«Νεκρολογία»34,τα «Πρακτικά της Βουλής» για την «Πατρίδα»35 και «Πρακτικά
της Εθνοσυνέλευσης» για την ‘Ελλάδα’36, τα διάφορα αυτοτελή άρθρα37, τα
οποία λαμβάνουν την μορφή ενυπόγραφων ή μη επιστολών απευθυνόμενων
προς την εφημερίδα για διατύπωση απόψεων πάνω σε διάφορα ζητήματα, ή
ακόμα και άρθρα της ίδιας της εφημερίδας με τη μορφή, παραδείγματος χάρη,
Υπομνήματος38.
Στην «Πατρίδα» επίσης, στις ενημερωτικές από τις αρχές, κυρίως, προς
τους πολίτες στήλες «Προκήρυξις»39, «Δηλοποίησις»40 και «Πρόσοψις»41,

33. ‘ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Θέλει επαναλάβει και πάλιν την δια Βρινδισίου διέλευσίν του το αυστριακόν ατμόπλοιον
του Λόυδ, το οποίο αναχωρεί από Τεργέστης την 29 του τρέχοντος διευθυνόμενον εις Ελλάδα, καθώς επίσης
και εις την εδώθεν επιστροφήν του. Δια επιβάτας, πραγματείας, δεμάτια και γράμματα υπάρχει η αυτή
διατίμησις, ήτις και πρότερον…..Κερκύρα, 26 Μαίου 1849, Ο επιστάτης Α. Καλαφάτης’, (‘Πατρίς’, αριθ. 19,
21-05-1849)/ ‘ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ «Ο ΖΑΚΥΝΘΟΣ», Οι Κ.Κ. Μέτοχοι της Εταιρίας ταύτης, συμφώνως με
τα άρθρα 19 και 20 του Καταστατικού, προσκαλούνται εις τακτικήν Συνέλευσιν κατά την 12 Σεπτεμβρίου
ερχομένου Ε. Ελ. Ινα καθυποβληθή αυτοίς, η τοις αυτών πληρεξουσίοις ο Ισολογισμός της Εταιρίας κτλ. Εν
Ζακύνθω, την 17/29 Αυγούστου 1864, Ο διευθυντής Γ.Α. Στεφάνου’ (‘Ελλάς’, αριθ. 6, 29-08-1864).
34. ‘ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ. Σπυρίδων ο Πολυλάς. (‘Πατρίς’, αριθ.60, 04-03-1850)/ ‘ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ. Ετελεύτησε τον βίον
εν Παρισίοις κατά την 18.ην ενεστώτος Αυγούστου ο Κύριος Κωνσταντίνος Άννινος Χωραφάς…’ (‘Ελλάς’,
αριθ.6, 29-08-1864).
35. ‘ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. Συνεδρίασις Β’ , Τη 26 Μαρτίου 1850, (‘Πατρίς, αριθ.63, 25-03-1850).
36. ‘ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕωΣ, Συνεδρίασης της 27 Ιουλίου 1864, (‘Ελλάς’, αριθ.3, 08-08-1864).
37. ‘Θρησκεία και Γλώσσα….Κερκύρα τη 15/27 Απριλίου 1847, Ιερομον. Αθανάσιος Πολίτης
πρωτοσύγγελος,(‘Πατρίς’, αριθ.21, 04-06-1849)/ ‘Προνομιούχα Δάνεια….Α.’, (‘Ελλάς’, αριθ.10, 26-09-1864).
38. ‘Πατρίς’, αριθ. 99, 09-12-1850.
39. ‘ΠΡΟΚΗΡΥξΙΣ. Ειδοποιούνται οι κάτοικοι του Αργοστολίου ότι εις περίστασιν, καθ’ην η Κυβέρνησις
μεταχειρίζεται τα πλέον δραστήρια μέτρα δια να τιμωρήση τους ληστάς, των οποίων τα εγκλήματα
ηνάγκασαν την Α.Ε. τον Λόρδον Μέγαν Αρμοστήν να προκηρύξη τον στρατιωτικόν νόμον εις το ήμιση της
νήσου, η εξοχότης του θέλει αναγκασθή να επιβάλη τον αυτόν νόμον και εις το υπόλοιπον της νήσου, αν
ο Θεόδωρος Βλάχος και οι οπαδοί του δεν ήθελον με την μεγαλητέραν ταχύτητα εξολοθρευθωσιν……Εκ
του Τοποτηρητείου Κεφαλληνίας, τη 6 Σεπτεμβρίου 1849, Κ.Δ. της Α. Εξοχότητος ΣΥΜΟΝΔΣ Τοποτηρητής’,
(‘Πατρίς’, αριθ.34, 03-09-1849).
40. ‘ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ. Ο Εκλαμπρότατος Ύπαρχος Κερκύρας, Επειδή, κατ’ανωτέραν θέλησιν, η εκλογή του Δ.ρος
Αχιλέως Σπανόπουλου, ως Μέλους της Νομοθετικής Συνελεύσεως του Κράτους τούτου δια την ενεστώσαν
εννάτην Βουλήν, οφείλει να θεωρηθή ως μη υπάρξασα, και επομένως να λάβη χώραν νέα εκλογή προς
αναπλήρωσιν της θέσεως την οποία άφησε κενήν ο Εκλαμπρότατος Ιππ. Δ.ρ Αλέξανδρος Δαμασκηνός
διορισθείς Γερουσιαστής δια την Νήσον Κέρκυραν, -επειδή περιπλέον οφείλεται να αναπληρωθή εις
την Βουλήν αυτήν η θέσης την οποίαν άφησε κενήν ο Δ.ρ. Δημήτριος Κουρκουμέλης διορισθείς Γενικός
Εισαγγελεύς της Κυβερνήσεως, -προσκαλούνται οι εκλογείς της Νήσου ταύτης οι περιλαμβανόμενοι εις
τον Εκλογικόν Κατάλογον των 12 Φεβρουαρίου 1850, και της προσθήκης αυτού των 7 Μαρτίου του ιδίου
έτους, να συνέλθωσιν εις την Πρωτεύουσαν της προσανηκούσης περιοχής ορισθείσης ……..Εκ του Υπαρχείου
Κερκύρας, τας 11 Οκτωβρίου 1850, Ν. Καλλονάς, Ύπαρχος Κερκύρας, Σπ. Καζ.Ταλιαβάκας, Εξαπορρήτων του
Υπαρχείου, (‘Πατρίς, αριθ.90, 07-10-1850).
41. ‘ΠΡΟΣΟΨΙΣ. Παριστάνουσα την έκβασιν της εν Κεφαλληνία επικρατούσης νόσου. Οι υπό θεραπείαν
διατελούντες τη 3/15 Οκτωβρίου 1850 κατά την τελευταίαν πρόσοψιν αριθ. 278, Νέα κρούσματα από
της 3/15 μέχρι της 10/22 του ιδίου μηνός αριθ. 171, όλοι αριθ. 449, Αποθανόντες εκ των υπό θεραπείαν
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διασώζονται πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες αρχειακού περιεχομένου, ενώ με
την προσθήκη της στήλης «Τελευταίαι Ειδήσεις»42, οι συντάκτες ενημερώνουν
τους πολίτες για τα τελευταία νέα.
Αντιθέτως, στην «Ελλάδα», προστίθενται, ανάλογα με την έκδοση,
έκτακτες στήλες43, προφανώς προσαρμοζόμενες στις ανάγκες και τις εκάστοτε
απαιτήσεις της επικαιρότητας.
Μέσω της ανωτέρω περιγραφείσας διάρθρωσης των δυο εφημερίδων,
εκδηλώνεται η καλλιέργεια των σχέσεων του Πέτρου Βράιλα Αρμένη, ως
συντάκτη-εκδότη τόσο της «Πατρίδος» όσο και της «Ελλάδος»:
1. με το αναγνωστικό κοινό (είτε πρόκειται για Επτανησίους, είτε για
ομογενείς), πάνω στη βάση διαφόρων ζητημάτων που δύνανται να λάβουν την
μορφή παραπόνων, γνωστοποιήσεων, κοινοποίησης γεγονότων και ανταλλαγής
απόψεων κ.α.,
2. με συναδέλφους του από άλλες εφημερίδες (ελληνικές και ξένες), με
τους οποίους διατηρείται μια αμφίδρομη επικοινωνία
3. με το πολιτικό σύστημα της εποχής, μέσω αμοιβαίας επικοινωνίας
και ανταλλαγής απόψεων με πολιτικούς φίλους και αντιπάλους, δημοσίευση
επιστολών εκπροσώπων πολιτειακών θεσμών για ενημέρωση ή γνωστοποίηση
απόψεων επί διαφόρων ζητημάτων της επικαιρότητας κ.α.
Όσον αφορά στις σχέσεις των αναγνωστών με την «Πατρίδα», αυτές είναι
πολυποίκιλες, με έντονη και σαφή διαφοροποίηση. Καταρχήν παρατηρείται
το φαινόμενο επιστολών πολιτών προς την εφημερίδα, μέσω των οποίων
το κοινό δύναται να σχολιάζει άρθρα της ίδιας της εφημερίδας με θετικό ή
αρνητικό τρόπο (και τα οποία η εφημερίδα καταχωρεί αυτούσια) 44, σε κάποια

διατελούντων την 3/15 Οκτωβρίου αριθ.20, Εκ των προσβληθέντων από της 3/15 μέχρι της 10/22 του ιδίου
μηνός αριθ. 82, Οι ιαθέντες αριθ. 258, οι μείναντες υπό θεραπείαν τη 10/22 Οκτωβρίου αριθ.89, όλοι 449’,
(‘ Πατρίς’, αριθ.91, 14-10-1850).
42. ‘ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Δια του εξ Ιταλίας αφιχθέντος χθές ατμοπλοίου ουδέν σημαντικόν μανθάνομεν
ειμή την διάλυσιν των βουλών της Σαρδινίας δια τας παρ’αυτών παρεντιθεμένας δυσκολίας εις την περί
ειρήνης προς την Αυστρίαν συνθήκην…..’(‘Πατρίς’, αριθ.45, 19-11-1849).
43. ‘Αποικιακά. …Καφφέδες. Αι καλαί ποιότητες είναι σπάνιαι και ευκολοπληρόνονται προς 72-73.’,
‘ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. Παρισίων τριμ.25.65 έως 25 .70, Βιέννης τριμ.11.75 έως 11.80……’ (‘Ελλάς’, αριθ.6, 298-1864)/’ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ. Παρίσιοι, 30/11- Η αυτοκράτειρα Ευγενία έσται, ως βεβαιούσιν, ανάδοχος της
κόρης του ηγεμόνος του Μαυροβουνίου’ (‘Ελλάς’, αριθ, 25, 09-01-1865).
44. ‘Κύριε Συντάκτα, Με μεγάλην ευχαρίστησιν είδομεν εις το παράρτημα του η’.αριθμού της Πατρίδος
παρατηρήσεις τινάς κατά των ολεθρίων αποτελεσμάτων του πλειστηριασμού και τούτο μας παρεκίνησε να
προσθέσωμεν εις όσα είπατε τα ακόλουθα….’(‘Πατρίς’, αριθ.15, 23-04-1849)/’Κύριοι Συντάκται της Πατρίδος,
Με μέγιστην δυσαρέσκειαν ανέγνωσε το κοινόν του Ληξουρίου τα εις αριθμόν 16 και 17 της ημετέρας
εφημερίδος περί αυτού καταχωρηθέντα. Εταράχθη δε μάλιστα ένεκα των υβριστικών εκείνων λέξεων
δι’ων επιπλήττονται οι κάτοικοι της κοινότητας ταύτης ως όντες Ληξουραίοι μάλλον παρά Κεφαλλήνες…..’,
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μάλιστα έπεται και ο σχολιασμός τους από τους Συντάκτες45, ή ακόμα και ο
σχολιασμός άρθρων άλλων εφημερίδων.46 Συναντάται επίσης το φαινόμενο,
οι αναγνώστες να απευθύνουν αιτήματά τους προς άλλες εφημερίδες47 μέσω
της «Πατρίδος» καθώς και διαμαρτυρίες για τη συμπεριφορά υπαλλήλων του
Κράτους48. Καταγράφεται επιπλέον η τάση των ομογενών να απευθύνουν
επιστολές προς την ‘Πατρίδα’, στις οποίες σχολιάζουν τα τεκταινόμενα στον
τόπο διαμονής τους.49

(‘Πατρίς’, αριθ.18, 14-05-1849).
45. ‘Κύριε Συντάκτα της Πατρίδος, Παρακαλείσθε να καταχωρίσητε εις το προσεχές φύλλον σας το επόμενον
άρθρον, προς απάντησιν του υμέτερου άρθρου εις τον αριθμό 21 περί Ληξουρίου. Εν τοσούτω δε λαμβάνω
την τιμήν να υποσημειωθώ, Ταπεινός δούλος Μαρίνος Δελλαπόρτας, δικηγόρος/’Δημοσιεύομεν την ανωτέρω
διατριβήν του Κυρ.Μαρίνου Δελλαπόρτα, μόνον επειδή δεν θέλομεν να καταπνίξωμεν οιανδήποτε φωνήν
εκφράζουσαν σοβαρώς πολιτικήν τινα δοξασία, και τοι ενάντιαν εις τας ιδικάς μας. …’(‘Πατρίς’, αριθ.23,
02-07-1849).
46. ‘Με ενδόμυχον λύπην ψυχής είδομεν ότι το Μέλλον αδίκως, παραλόγως και απερισκέπτως εις τον 1.
Αριθμό του β’ έτους καταφέρεται κατά του τιμίου ημών Εισαγγελέως κυρίου Σ. Κουρή. Και διατί�� Διότι
εκτελών χρέη Εισαγγελέως εξέφρασε γνώμην εναντίαν των προσδοκιών του Μέλλοντος….Παραφροσύνη!
Αίσχος και άδικος κατηγορία! Εν Ζακύνθω την 12/24 Ιανουαρίου 1850, Εις πολίτης’ (‘Πατρίς’, αριθ. 54, 2101-1850).
47. ‘Κύριε, Οι υποφαινόμενοι μη επιθυμούντες πλέον να συγκαταριθμίζωνται συνδρομηταί της εφημερίδος
σας ο Ανεξάρτητος, επειδή και η ίδια δεν συνάδει με τα αισθήματά των, και αντιφάσκει όλως διόλου με την
αγγελίαν σας, διο παρακαλείσθε να παύσητε την διανομήν της ιδίας προς αυτούς. Υγιαίνετε. Κυρκύρα τη
16 Μαίου 1849, Ανδρέας Μωραίτης Παπούλης, Μ. Αναστασίου, Σπυρίδων Κουρής, Δρ. Σπυρίδων Πάσχος,
Δ.Στυλιανός Παπούλης, Σπυρίδων Βαρούχας, Ηλίας Κ. Τριβόλης, Τω Κυρίων Δρι. Αντωνίω Δανδόλω Συντάκτη
του Ανεξαρτήτου’ (‘Πατρίς’, αριθ. 20, 28-05-1849).
48. �Κύριε Συντάκτα, Την παρελθούσαν Κυριακήν 3 Αυγούστου Ε.Ν. μοι επιδόθη κλήσις της εκτελεστικής
Αστυνομίας, δι’ης διεταττόμην να παρουσιασθώ εις την Αστυνομίαν.Η αγανάκτησίς μου έφθασεν εις το
άκρον,….μας είπε δε ο Κ.Διευθυντής ότι λυπείται δια την οποίαν ελάβομεν ενόχλησιν, και ότι μολονότι τα
ονόματά μας εσυμπεριλαμβάνοντο εις την πρώτην έκθεσιν, την είχε λάβει περί του συμβάντος, δεν είχεν η
Αστυνομία, ένεκα μεταγενεστέρων πληροφοριών….και ότι ένεκα τούτου μας ζητεί συγγνώμην. …..Σπεύδω δε
να κοινοποιήσω την περίστασιν ταύτην και παρατηρώ προσέτι, πώς ο υπάλληλος της Αστυνομίας, ή οισδήποτε
άλλος έκαμε την πρώτην εκείνην έκθεσιν, ήτις περιελάμβανε τα ονόματά μας, εδυνήθη να συμπεριλάβη,
κατά τύχην ονόματα φιλήσυχων πολιτών, οίτινες ούτε καν περευρέθησαν εις την ειρημένην επίδειξιν. ….Ο
συνδρομητής σας, Στυλιανός Μαρτινέγγος, (‘Πατρίς’, αριθ.31, 13-08-1849)/’Κύριε Συντάκτα της Πατρίδος,
Κρίνω εύλογον να αναγγείλω προς υμάς, όπως δημοσιεύσητε δια της αξιοτίμου εφημερίδος σας, άτοπον
τι συμβαίνον κατ’αυτάς εις ένα των ταχυδρομείων μας δια παρανόμου πράξεως γενομένης εξ ενός των
υπαλλήλων αυτών. Τουτέστι, σταλθείς μοι επιστολή παρά τινός των συγγενών μου εκ της νήσου Κεφαλληνίας
δια του εσχάτως αφιχθέντος Ιονικού ατμοπλοίου, εδέχθην αυτήν ανοικτήν, και την σφραγίδα εσχισμένην…….
Παρακαλώ λοιπόν υμάς να δημοσιεύσητε τούτο προς γνώσιν εις όντινα ανήκει, όπως προσέξη εις το εξής, ίνα
μη ήθελεν συμβαίνωσιν των τοιούτων αισχρών και παρανόμων ατοπημάτων, δια παραβιάσεων τοσούτων
ιερών. Κερκύρα 12 Απριλίου 1850 Ε.Ν., Παναγής Αντίππας’ (‘Πατρίς’, αριθ. 68, 29-04-1850).
49. ‘Αι τουρκικαί τυραννίαι εν Αλβανία….Εξ Αλβανίας, 1849 Ιουλίου 1/13, Είς των συνδρομητών σας’,
(‘Πατρίς’, αριθ.29, 30-07-1849)/ ‘Εξ ιδιαιτέρας αλληλογραφίας της Ηπείρου, 6 Οκτωβρίου 1849 π., Κύριε
Συντάκτα της εφημερίδος η Πατρίς, Παρακαλείσθε να καταχωρίσητε εις το προσεχές φύλλον της αξιοτίμου
εφημερίδος σας, την ακόλουθον αληθή και δικαίαν έκθεσιν προς γνώσιν του κοινού….Εις των συνδρομητών
σας’ (‘Πατρίς’, αριθ.45, 19-11-1849).
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Καθώς όμως η επικοινωνία με τους αναγνώστες είναι αμφίδρομη, γίνεται
αντιληπτή η πολιτική της εφημερίδας να απευθύνεται δια μέσω των φύλλων
της στο κοινό ενημερώνοντάς το είτε για την καθυστέρηση άφιξεως των
επιστολών των ίδιων των συνδρομητών50, είτε για παράληψη ενημέρωσης51, ή
για τακτοποίηση συνδρομών52 ή άλλα διαδικαστικά θέματα53 καθώς ακόμα και
για προσωπικές απαντήσεις, με διακριτικό πάντα τρόπο.54
Στην «Ελλάδα» οι σχέσεις του αναγνωστικού κοινού με την εφημερίδα
ενισχύονται, μέσω της αποστολής γνωστοποιήσεων55 προς αυτήν (τις οποίες
εν συνεχεία η εφημερίδα κοινοποιεί στα φύλλα της), της κοινοποίησης
επιστολών56των αναγνωστών καθώς της επικοινωνίας της ίδιας της εφημερίδας
μέσω των φύλλων της με το αναγνωστικό της κοινό.57 Επομένως, συγκριτικά

50. ‘Την εκ Κεφαλληνίας επιστολήν υπό ημερομηνίαν 26 Οκτ.1849 ε.π. αφορώσαν τα Κεφαλληνιακά
μαρτύρια, μόνον χθές το εσπέρας ελάβομεν όθεν δεν δυνάμεθα να την καταχωρήσωμεν ειμή εις το προσεχές
μας φύλλον.’, (‘Πατρίς’, αριθ.42, 29-10-1849).
51. ‘Μας επέπληξαν διότι ένεκα απροσεξίας προκυψάσης από την άφευκτον σύγχυσιν ήτις συμβαίνει ενίοτε
εις το γραφείον μας, παρελείψαμεν να αναφέρωμεν πρόσφατον μέτρον της Κυβερνήσεως…..Σπεύδομεν μετά
πάσης προθυμίας να ανπληρώσωμεν την έλλειψιν ταύτην…’, (‘Πατρίς’, αριθ.59, 25-02-1850).
52. ‘Ειδοποιούμεν τους εν Κερκύρα συνδρομητάς τους μη εισέτι πληρώσαντας, ότι με δυσαρέσκειάν μας
θέλομεν αναγκασθή να παύσωμεν της εις αυτούς αποστολήν του φύλλου’, (‘Πατρίς’, αριθ.17, 07-051849)/’Ειδοποιούμεν τους συνδρομητάς μας, ότι με τον 52 αριθμόν τελειόνει το πρώτον έτος της εφημερίδος.
Παρακαλούνται λοιπόν οι επιθυμούντες να εξακολουθήσωσιν, ή να παύσωσι την συνδρομήν των, να μας
ειδοποίσωσιν εν καιρώ. Άλλως οι δεχόμενοι το πρώτον φύλλον του νέου έτους, θέλουν θεωρείσθαι ως
ανανεώσαντες την συνδρομήν των’, (‘Πατρίς’, αριθ.51, 31-12-1849).
53. ‘Ειδοποιούμεν ότι ένεκα εσωτερικών δυσκολιών του τυπογραφείου εμποδίσθη η εκτύπωσις του φύλλου
μας κατά το παρελόν Σάββατον, πλην δεν θέλουσιν ως εκ τούτου ζημιωθή οι συνδρομηταί μας’.(‘Πατρίς’,
αριθ. 71, 24-05-1850).
54. ‘Και τρίτον έντυπον ανώνυμον μας φιλοδωρεί ο αμερόληπτος φίλος μας, εν ω ταυτολογών παραλογίζεται
και ζαρόνει το πρόσωπον δια να μας καταπείση ότι γελά από καρδίας. Τον υπερευχαριστούμεν, διότι με τον
μικρόν τούτον πόλεμον μας ηδύνει και μας ωφελεί τα μέγιστα χωρίς να το εννοή.’, (‘Πατρίς’, αριθ. 60, 0403-1850).
55. ‘Καταχωρούντες προθύμως ενταύθα την αγγελίαν του κ.Ιδρωμένου, συνιστώμεν ενθέρμως εις το κοινόν
της Ελλάδος το ενδιαφέρον και επίκαιρον πόνημά του’, (‘’Ελλάς’, αριθ.25, 09-01-1865).
56. �Κύριε Συντάκτα της εφημερίδος «η Ελλάς». Παρακαλείσθε να καταχωρήσητε εις το προσεχές φύλλον
της αξιοτίμου εφημερίδος σας την επόμενην αναφοράν την οποίαν χθες διεβίβασα προς την Ελληνικήν
Κυβέρνησιν. Εν Κερκύρα τη 24 Αυγ. 5 Σεπτεμβ.1864, Ο συνδρομητής σας Μιχ.Πολυλάς’, (‘Ελλάς’, αριθ. 6,
29-8-1864)/ ‘Κύριε Συντάκτα της Εφημερίδος η Ελλάς, Κερκύρα, 27 Αυγούστου Ε.Π. 1864, Επιθυμών να δώσω
όσον ενεστι την μεγίστην δημοσιότητα εις το επόμενον Άρθρον όπερ απηύθυνον προς την Εφημ. «Κοινότης
Κερκύρας», παρακαλείσθε ίνα ευαρεστούμενοι δημοσιεύσητε αυτό και εις τας στήλας της υμετέρας
ευυπολύπτου Εφημερίδος. Υμέτερος θεράπων, ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΜΟΡΔΟΣ’, (‘Ελλάς’, αριθ. 6, 29-8-1864).
57. ‘Καίτοι ανηγγέλθη δια του προηγουμένου Αριθμ. ότι ήθελε ανασταλή η δημοσίευσις της Εφημερίδος
διαρκούσης της απουσίας του Συντάκτου αυτής, μολοντούτο ίνα αφ’ ενός οι συνδρομηταί διατελώσιν
ενήμεροι των κατά την παρούσαν κρίσιμον εποχήν διατρεχόντων και αφ’ ετέρου η κοινή γνώμη έχη την
δέουσαν έκφρασίν της, το φύλλον θέλει εξακολουθεί άνευ διακοπής εκδιδόμενον παρά του αναλαβόντος
την διεύθυνσιν του ιδίου προσωρινώς και μέχρι της επανόδου του κυρ. Βράιλα’, (‘Ελλάς�, αριθ. 25, 09-011865).
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εξάγεται το συμπέρασμα ότι η επικοινωνία με τους αναγνώστες αποτελεί για
τον Πέτρο Βράιλα-Αρμένη ζήτημα πρωτευούσης σημασίας, το οποίο φρόντιζε να
καλλιεργεί με συνέπεια και επιμέλεια και στις δύο εφημερίδες που εξέδιδε.
Αναφορικά με τις σχέσεις των εφημερίδων «Πατρίς» και «Ελλάς» με τις
άλλες εφημερίδες (τοπικές, εθνικές και ξένες) αξίζει να σημειωθεί ότι δύνανται
να αναλυθούν σε διάφορα επίπεδα. Οι συντάκτες της ‘Πατρίδος’ μεταφέρουν
αυτούσιες ειδήσεις είτε από ελληνικές εφημερίδες58, είτε από τοπικές59 (της
Επτανήσου), καθώς και άρθρα ξένων εφημερίδων (κατόπιν μεταφράσεως
τους)60 προς ενημέρωση του αναγνωστικού τους κοινού. Η διαδραστικότητα
των σχέσεών τους με τα άλλα έντυπα απεικονίζεται τόσο μέσω της συνεχούς
ενημέρωσης που ελάμβαναν για την πορεία των εκδόσεων των άλλων
εφημερίδων61, όσο και μέσω άρθρων με τη μορφή ανοικτής επιστολής προς
άλλες εφημερίδες62, με σκοπό είτε τον σχολιασμό άρθρων είτε ακόμα αυτή
καθεαυτή την επικοινωνία.

58. ‘Απεβίωσε εν Αλεξανδρεία τη 22 Ιουλίου ο Μεχμέτ Αλή Πασάς, άγων το 82 έτος της ηλικίας του…..(Αιών)’,
(‘Πατρίς’, αριθ.34, 03-09-1849)/�Ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος αφίχθη ενταύθα (εν Κωνσταντινούπολιν),
αλλά πριν της αφίξεώς του η διεύθυνσις των διαβατηρίων είχεν ειδοποιήσει την ελλ. πρεσβεία ότι ο
Κ.Σούτσος δεν είναι δεκτός εις την πρωτεύουσαν ταύτην, και επομένως ώφειλε ν’αναχωρήσει εντός 24 ωρών.
(Αμάλθ.)’, (‘Πατρίς’, αριθ.78, 15-07-1850)/ ‘Ο ελληνικός τύπος ως προς την Επτάνησον’, (‘Πατρίς’, αριθ. 95,
11-11-1850).
59. ‘Από την κατωτέρω προκήρυξιν του Τοποτηρητού Κεφαλληνίας μανθάνομεν με άκραν λύπην ότι ο
στρατιωτικός νόμος εκηρύχθη και εις την περιοχήν του Ληξουρίου, όπου, ως εικάζεται, κατέφυγον οι
καταδιωκόμενοι Βλάχος και συντροφία…’, (‘Πατρίς’, αριθ. 38, 01-10-1849)/ ‘Όσον και αν διαφέρει η πολιτική
μας πορεία από εκείνην του συντάκτου της Αναγεννήσεως, δεν διστάζομεν να δημοσιεύσωμεν τα κατωτέρω
έγγραφα, μόνον εννοούντες να εκπληρώσωμεν εν των ιερών καθηκόντων παντός εφημεριδογράφου…’,
(‘Πατρίς’, αριθ.39, 08-10-1849).
60. ‘ΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (�H�
�H� �AILY N�WS),
), Εφημερίς σφόδρα-φιλελευθέρα (Liberal)’,
Liberal)’,
)’, (‘Πατρίς’, αριθ. 98,
02-12-1850).
61. ‘Με λύπην μας αναγγέλλομεν ότι η αξιότιμος εφημερίς της Κεφαλληνίας «Ένωσις» έπαυσε του να
εκδίδεται ένεκα των πολιτικών περιπετειών εκείνης της νήσου. Ο Σπινθήρ έπαυσεν επίσης ένεκα οικιακών,
ως λέγει, ασχολιών των συντακτών. Την παύσιν της Αναγεννήσεως και του Φιλελευθέρου ως εκ της
εξορίας των συντακτών ανηγγείλαμεν ήδη εις το προλαβόν φύλλον.’, (‘Πατρίς’, αριθ.35, 10-09-1849)/’Νέαν
αναγγέλλομεν εφημερίδα επιγραφομένην Επτάνησον και έχουσαν καθαράν τάσιν κυβερνητικήν. Συγχαίρομεν
από καρδίας την κυβέρνησιν, ότι λύουσα τέλος πάντων την πολυετή σιωπήν της, αποδεικνύει ότι σέβεται την
κοινήν γνώμην, καταβαίνουσα ηρωικώς εις το πεδίον της δημοσιογραφίας. Θέλομεν γνωστοποιήσει εις τους
αναγνώστας μας τας αρχάς της νέας ταύτης εφημερίδος, αφ’ού και ημείς δυνηθώμεν να τας εννοήσωμεν
σαφέστερον., (‘Πατρίς’, αριθ, 53, 14-01-1850).
62. ‘Απάντησις εις τον Χρόνον. Επί πολύ εδιστάσαμεν, εάν έπρεπε ν’απαντήσωμεν εις το άρθρον, το οποίον
εδημοσίευεσεν η Αγγλική εφημερίς ο Χρόνος και μετετύπωσεν ο Γαλλινιάνης την 18 του παρελθόντος
Οκτωβρίου….’, (‘Πατρίς’ αριθ.38, 01-10-1849)/ ‘Κύριοι Συντάκται των Ελ. Εφημερίδων. Επειδή τα φύλλα
τα οποία μας πέμπετε, τα λαμβάνει το Αυστριακόν ατμόπλουν εντός της γενικής δια τας Ιονικάς νήσους
γραμματοφόρου πήρας, και ως εκ τούτου μένουσι μίαν ή και δύο εβδομάδας εις το ταχυδρομείον της
Ζακύνθου όπου αποβιβάζονται, σας παρακαλούμεν να φροντίσητε όπως εις το εξής τα Ελληνικά ταχυδρομεία
μας τα διαβιβάζωσι κατ’ευθείαν εις Κέρκυραν.’, (‘Πατρίς’, αριθ. 92, 21-10-1850).
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Στην εφημερίδα «Ελλάς» ακολουθείται το ίδιο μοτίβο επικοινωνίας με τα
άλλα έντυπα- είτε πρόκειται για την αυτούσια μεταφορά, εξ’ αυτών, άρθρων63,
είτε μέσω ανοικτών επιστολών64. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η δημιουργία
και διατήρηση καλών συναδελφικών σχέσεων με σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων, μετάδοση μηνυμάτων και πληροφοριών κατέχει εξέχουσα θέση
στη σκέψη και δράση του Βράιλα Αρμένη και συνδράμει στην απόκτηση
πληροφόρησης τόσο για την ενημέρωση του δικού του αναγνωστικού κοινού
όσο και για την προσωπική του εξέλιξη, με την διαρκή επικαιροποίηση των
γνώσεών του όσον αφορά στα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας που
απασχολούσαν κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο της εποχής του.
Η εν λόγω πληροφόρηση που λαμβάνει, συμβάλλει σε μια σφαιρική
αντίληψη της πραγματικότητας, η οποία σε συνδυασμό με τις σπουδές που
διαθέτει, συντελλεί στην ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης των πολιτικών του
αντανακλαστικών, στα τρέχοντα ζητήματα της μεταβατικής αυτής περιόδου.
Άλλωστε, όντας πολιτικός άνδρας, τον ενδιαφέρει πρωτίστως η εκ του σύνεγγυς
παρακολούθηση του πολιτικού κλίματος της εποχής του και η προσωπική του
συμβολή ως προς τη διαμόρφωση του, για αυτό και αναπτύσσει πολυσύνθετες
σχέσεις μέσω των εφημερίδων του με το πολιτικό σύστημα εν γένει, τους
πολιτικούς φίλους και αντιπάλους, εκπροσώπους πολιτειακών θεσμών,
σωματείων κ.α.
Στην «Πατρίδα» αποτυπώνεται η έναρξη της προσπάθειας καλλιέργειας
κλίματος εμπιστοσύνης και αντικειμενικότητας σε δημοσιογραφικό επίπεδο,
ούτως ώστε η εφημερίδα να αποκτήσει την πολιτική εγκυρότητα που απαιτείται
ώστε να αποτελέσει αμερόληπτο και ειλικρινή πολιτικό ομιλητή με όλους τους
χώρους και τις τάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την ένταξη σε αυτήν άρθρων:
- εκπροσώπων σωματείων/επαγγελματικών ενώσεων65 οι οποίοι απευθυ63. ‘Μεταφέρομεν εκ της Ευνομίας το επόμενον άρθρον καθό εικονίζον την τωρινήν κατάστασιν της εν
Αθήναις πολιτικής κοινωνίας. Ίσως τα χρώματα είναι πάρα πολύ ζωηρά και τίνες των χαρακτήρων της εικόνος
παρελείφθησαν, και εν ω άλλο η αμυδρώς μόνον εχαράχθησαν η υπέρ το μέτρον εξέχουσιν, αλλ’ η σοβαρότης
της Εφημερίδος εγγυάται περί της εν γένει αληθείας των γραφομένων.’, (‘Ελλάς’, αριθ. 1, 25-07-1864).
64. ‘Ευχαριστούμεν από καρδίας τους εντός και εκτός της Ελλάδος συναδέλφους ημών δια την μεγάλην
εύνοιαν μεθ’ης υπεδέχθησαν το ημέτερον φύλλον. Ευγνωμονούντες δια τα αδελφικά αυτών αισθήματα
θέλομεν προσπαθήσει να δικαιώσωμεν κατά το δυνατόν τας προσδοκίας των, και τους βεβαιούμεν ότι μετά
πάσης ευσυνειδησίας αναλαβόντες το δυσχερές τούτον έργον, γλυκυτάτην πασών αμοιβήν θέλομεν πάντοτε
θεωρήσει την έγκρισιν αυτών και των απανταχού ομογενών μας’, ‘(‘Ελλάς’, αριθ. 4, 14-08-1864).
65. ‘Προς τον Εξοχότατον λόρδ Μέγα Αρμοστή, Επιθυμούντες οι υπογεγραμμένοι δικηγόροι και υποδικηγόροι
της Κερκύρας να αφαιρέσωσι, όσον το κατ’αυτούς , τα προσκόματα, άτινα φέρουσιν εν μέσω, ίνα εμποδίσωσι
την επικύρωσιν του νόμου του αφορώντος την άμεσον εισαγωγήν της εθνικής γλώσσης εις τας δικαστικάς
πράξεις και συζητήσεις, κρίνουσι χρέος αυτών να πείσωσι την υμετέρα εξοχότητα……Κερκύρα τη 30 Μαίου
1849, Οι Δικηγόροι 1. Ιωάννης Κομιώτης, 2. Ναπολέων Ζαμπέλιος, 3. Στέφανος Παδοβάς, 4. Πέτρος Βραΐλας
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νόμενοι στις Αρχές, δηλοποιούσαν, διαμέσω της εφημερίδας, στους πολίτες,
ένα γεγονός
-εκπροσώπων άλλων θεσμών66, οι οποίοι επιθυμούν να γνωστοποιήσουν
μια κατάσταση στους πολίτες ή να εκφράσουν την θέση τους απέναντι σε
ενέργειες της ίδιας της εφημερίδας
-εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος, οι οποίοι μέσω των επιστολών
τους ανακοινώνουν στους πολίτες την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει67,

………41.Θεόδ. Δρακάτος Παπανικόλας, Υποδικηγόροι 42. Νικόλαος Βροκίνης…..72. Ισαάκ Ηλίας Κανέν’,
(‘Πατρίς’, αριθ.20, 28-05-1849)/’Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Επί σκοπώ του να
διαδώση μάλλον και μάλλον εις τον τόπον τούτον την σπουδήν της μουσικής τέχνης, και να καταστήση
διαρκές το αστυκόν της Εταιρίας μουσικόν σώμα, προσκαλεί τους νέους ιθαγενείς τους έχοντας κλίσιν εις
την μουσικήν, να παρρησιασθώσιν εις την Γραμματείαν της Εταιρίας αυτής, συνοδευόμενοι με αποδεικτικά
καλής διαγωγής ινα καταγράφωσιν ως μαθηταί…….Κερκύρα, τη 29 Αυγούστου 1849, Ε.Π. Σ.Δ.Παπανικόλας
Γραμματεύς της Εταιρίας’, (‘Πατρίς’, αριθ. 34, 03-09-1849)/ ‘ΛΟΓΟΣ Εκφωνηθείς κατά την έναρξιν του εν
Κερκύρα Πανελληνίου υπό του Προέδρου αυτού Κ. Ιωάννου Βραΐλα Αρμένου τη 1 Σεπτεμβρίου 1849 ε.π.,
Κύριοι! Προσκληθείς παρ’ αξίαν να προεδρεύσω της εντίμου ταύτης εταιρίας, οφείλω πρώτον να σας
προσφέρω τας ειλικρινείς ευχαριστίας μου δια την υπέρ εμού ευμενή ψήφον σας, και δεύτερον να συγχαρώ
υμάς ότι συνελάβατε την ιδέαν και εφθάσατε σήμερον αισίως εις την εγκαθίδρυσιν του κοινωφελούς τούτου
καταστήματος του υποσχόμενου πολλά και καλά αποτελέσματα εις την φιλτάτην ημών πατρίδα….’, (‘Πατρίς’,
αριθ. 35, 10-09-1849).
66. ‘Κύριε Συντάκτα. Κερκύρα, τη 7 10βρίου 1849. Επιθυμών να προσφέρω τας ασθενείς μου υπηρεσίας
εις την νεολαίαν της πατρίδος μου, εζήτησα παρά της Α.Ε. Σίρ Ε.Γ.Ουάρδ την άδειαν να κάνω αμισθί εν τινι
αιθούση του Πανεπιστημίου σειράν μαθημάτων Ιστορίας της Ιατρικής…..Η Α.Ε. απεποιήθη την άδειαν ταύτην
επί προφάσει ότι ηδύναντο εκ τούτου να προκύψωσιν άτοπα. Αγνοών ποια δύνανται να ήναι τα άτοπα ταύτα,
περιορίζομαι να γνωστοποίησω το γινόμενον, και αφήνω το κοινόν της Επτανήσου να κρίνη περί της αξίας της
αιτήσεώς μου και περί του τρόπου καθ’ον απερρίφθη. Υποσημειούμαι κτλ. Διομήδης Δελβινιότης’, (‘Πατρίς’,
αριθ. 46, 26-11-1849)/’Αριθ.Πρ.770, Ο ΠΡΥΤΑΝIΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΘωΝΟΣ, Προς τον Κ. συντάκτην
της εφημερίδας Πατρίδος, Μετά χαράς ελάβομεν τα πρώτα τρία φύλλα της παρ’ υμών συνταττομένης
Εφημερίδος, το παρά φίλων ομογενών προσφωρότατον τούτου δώρημα προς το ανώτατον του Ελληνικού
Βασιλείου Παιδευτηρίου. Πνεύματι πάντοτε συνόντες μετά των αδελφών ημών κατοίκων των Ιονίων νήσων,
χαίρομεν ήδη, ότι δια του οργάνου της δημοσιογραφίας θέλομεν μανθάνει τα κατ’αυτούς ακριβέστερα.
Ευχόμεθα δε εκ ψυχής ινα η αρτίως εις υμάς δωρηθείσα ελευθεροτυπία, υπό του πνεύματος της αληθείας και
της δικαιοσύνης οδηγουμένη, συντελέση εις την πολιτικήν και ηθικήν πρόοδον των ομογενών υμών Ιονίων,
και γένη εις αυτούς ευδαιμονίας παραίτιος. Εν Αθήναις τη 1 Μαρτίου 1849, (Τ.Σ.) Ο Πρύτανης Φίλιππος
Ιωάννου, (‘Πατρίς’, αριθ.9,12-03-1849)/ ‘Κύριε Συντάκτα της Πατρίδος, Παρακαλείσθε να καταχωρήσητε εις
το προσεχές φύλλον τη Εφημερίδος σας τον εσώκλειστον πίνακα εις απάντησιν του άρθρου δημοσιευθέντος
εις τον 7ον αριθμόν της αυτής εφημερίδος, και δια του οποίου λέγεται ότι αμελείται παρά τινων Δικαστών
η εκτέλεσις του άρθρου 363 της πολιτικής Δικονομίας. Τοιουτοτρόπως μένει αναντιρρήτως αποδεδειγμένη
η αλήθεια ότι οι Δικασταί όχι μόνον δεν αμελούσι τα καθήκοντά των, αλλά μάλιστα εκτελούσιν αυτά
αδιακόπως και με την πρέπουσαν ακρίβειαν.Υγειαίνετε.Κερκύρα τη 20 Μαρτίου 1849, Ταπεινός δούλος Σας,
Α. Κούρτσολας, πρόεδρος των δικαστηρίων’, (‘Πατρίς’, αριθ.9,12-03-1849)/’Κερκύρα 26 Οκτωβρίου 1849,
Απομακρυνόμενος από την φιλόξενον ταύτην γην, όθεν βιαίως εξορίζομαι, αφού έγινα θύμα ξένων και
αλλόκοτων κατηγοριών, κρίνω δέον ένεκα της τιμής μου να δημοσιεύσω δια του τύπου έγγραφον ικανόν
να διαδηλώση με πόσην αδικίαν μοι αρνήθη ό,τι και εις τον πλέον επονείδιστον κακούργον συγχωρείται, το
δικαίωμα τουτέστι της ιδίας της υπερασπίσεως….Λίβιος Ζαμπεκκάρης συνταγματάρχης’, (‘Πατρίς’, αριθ. 41,
22-10-1849).
67. ‘Παρήλθεν ήδη ικανός καιρός αφού παρά των χωροφυλάκων της Κεφαλληνίας ηρπαχθήκαμεν από
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αποδέχονται ή αρνούνται πολιτικές δεσμεύσεις68, ενημερώνουν για λάθη ή
παραλείψεις, προς αποκατάσταση της αλήθειας69
-των συντακτών της ίδιας της εφημερίδος, οι οποίοι μέσω της έκφρασης
πολιτικών απόψεων, στηρίζουν την πολιτική τους θέση με ήθος, αξιοπρέπεια,
δημοσιογραφική ευθύτητα και πολιτική εντιμότητα70.

τας αγυιάς της πόλεως του Αργοστολίου, ερρίφθημεν εις τα δεσμωτήρια, και επομένως δια του Αγγλικού
πολεμικού ατμοπλόου απεβιβάσθημεν εις την νήσον των Παξών, όπου είμεθα περιωρισμένοι χωρίς να
μάθωμεν ποτέ μετά θετικότητος, ούτε την Αρχήν την οποίαν επέτρεψε πράξιν τοσούτον απότολμον και
αιφνίδιον, ούτε το αδίκημα δια το οποίον τόσον αδίκως καταδεικνυόμεθα, ούτε τους νόμους, οι οποίοι
τοιούτον μέτρον διατάττουν……Εκ της νήσου των Παξών τη 2 Απριλίου 1849, Οι εξόριστοι πολίται Γεράσιμος
Α.Λεβαδάς Ηλ.Ζερβός Ιακωβάτος’, (‘Πατρίς’, αριθ. 13, 09-04-1849)/ ‘Κύριε Συντάκτα της Πατρίδος, Παραιτηθείς
εκ της Γραμματείας της Κυβερνήσεως της Νήσου ταύτης, και επιθυμών να δώσω δημοσιότητα εις τοιαύτην
παραίτησιν, σας παρακαλώ να καταχωρίσητε αυτήν εις το προσεχές φύλλον της αξιοτίμου Εφημερίδος σας.
Ι Σκαλτσούνης’, (‘Πατρίς’, αριθ. 71, 24-05-1850).
68. ‘Συμπολίται! Πολλάκις, πριν της αυτόθεν αναχωρήσεώς μου, εξέφρασα προς τους φίλους μου ειλικρινώς
την ιδέαν, ότι ευχαρίστως ήθελον αποδεχθή την έντιμον θέσιν του Βουλευτού δια της ελευθέρας και
ανεπηρεάστου ψήφου των Εκλογέων…..Εν ω όμως, καθ’ας πληροφορίας αυτόθεν έσχον, ευηρεστηθήτε
μεταξύ των υποψηφίων να συμπεριλάβητε και εμέ, δεν δύναμαι ν’αποσιωπήσω την ενδόμυχον αγαλλίασηιν
της ψυχής μου και το γλυκύ αίσθημα της ανεκφράστου προς Υμάς ευγνωμοσύνη μου δια την οποίαν και
προς εμέ δεικνύετε εμπιστοσύνην….Έρρωσθε, Εν Ζακύνθω, τη 14 Φεβρουαρίου 1850 Ε.Π., Ο Συμπολίτης Σας
Σωκράτης Κουρής’, (‘Πατρίς’, αριθ.58, 18-02-1850)/’…Μαθών ότι οι συμπατριώται μου ευηρεστήθησαν να
με προτείνωσιν ως υποψήφιον εις τας εκλογάς των αντιπροσώπων Κεφαλληνίας, σπεύδω να γνωστοποιήσω
εις την υμετέραν εκλαμπρότητα, ότι διατελών απών, ιδιωτικαί υποθέσεις και οικιακαί περιστάσεις με
αναγκάζουσιν απολύτως να μην δεχθώ την πρότασιν και να λάβω την τιμήν να συναγωνισθώ κατά την
περίστασιν ταύτην. ….Κερκύρα 3 Μαρτίου 1850 Ε.Ν. Κωνσταντίνος Άνινος Χωραφάς’, (‘Πατρίς’, αριθ.60, 0403-1850).
69. ‘Κύριε Συντάκτα της Πατρίδος, Εις τα πρακτικά της βουλευτικής συνεδριάσεως της 31 Μαρτίου, τα
οποία εδημοσιεύθησαν δια του 68 αριθμού της εφημερίδος σας, εσημειώθη μεν η εκ μέρους μου και εν
ονόματι των συναδέλφων μου ριζοσπαστών υποστήριξις της προτάσεως του βουλευτού Κ.Γ.Τυπάλδου
περί της εθνικής ημών συνενώσεως, παρελείφθη δε κατά λάθος το όνομα του συναδέλφου μου Κ.Ιωσήφ
Μομφερράτου, συμπεριληφθέντος τότε ρητώς εις την γενομένην εκ μέρους μου υποστήριξιν. Ευαρεστήθητε
λοιπόν να καταχωρίσητε τα ολίγα ταύτα εις το προσεχές φύλλον της εφημερίδος σας, προς επανόρθωσιν
της τοιαύτης παραδρομής και προς εξακρίβωσιν της αληθείας. Εν Κερκύρα τη 30 Απριλίου ε.π. 1850 Ηλίας
Ζερβός Ιακωβάτος’, (‘Πατρίς’, αριθ.69, 06-05-1850)/’Κύριε Συντάκτα! Κερκύρα τη 14 μαίου 1850 ε.π., Εις
τον υπ’αριθμόν 68 της αξιοτίμου εφημερίδος σας η Πατρίς αφέροντες τα Πρακτικά της ενεστώσης Βουλής
άκοντες επέσετε εις λάθος, λέγοντες, ότι εψήφισα κατά της αναβολής του νομοσχεδίου περί των Αυστριακών
ατμοπλοίων. Τούτο είναι λάθος ουσιώδες, και εγλύστρισεν εις τα πρακτικά, ως πιθανώς πολλά άλλα, διότι
με όλην την αξιότητα του γραμματέως της Βουλής είναι αδύνατον, ως εκ της φύσεως των πραγμάτων να
έχωμεν ακρίβειαν εις αυτά τα Πρακτικά άνευ στενογράφου….Ο φίλος σας και αντιπρόσωπος Κεφαλληνίας
ΣΤ.ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ’, (‘Πατρίς’, αριθ.71, 24-05-1850).
70. ‘’Εκαστος είδεν, ότι δεν εφείσθημεν της αυστηρότητος των σκέψεών μας ούτε προς αυτούς τους
πολιτικούς μας φίλους και εάν το εκάμαμεν, ο λόγος είναι ότι δεν πιστεύομεν αυτούς αλάνθαστους, και
ότι πρώτος μας φίλος είναι ο λαός…’, (‘Πατρίς’, αριθ. 74, 17-06-1850)/ ‘…Θέλομεν λοιπόν ειπεί εις τους
ειλικρινείς και πεφωτισμένους των Ριζοσπαστών προς το συμφέρον αυτής σας της επιθυμίας, ήτις είναι ευχή
και επιθυμία όλου του έθνους, μετριασθήτε. Αποφύγετε τας υπερβολάς, τας φωνασκίας, τας λοιδορίας,
τους φαρμακερούς λόγους, οίτινες ηδύνουσι μόνον τους μωρούς και τους απαίδευτους….Ας σκεφτώσιν
καλώς, τους εξορκίζομεν εν ονόματι του ατυχούς έθνους, το οποίον κατεσπαράχθη, ως μη ώφειλεν, από
τόσα κόμματα και τόσας ραδιουργίας…..Αλλ’εάν θέλουν να πράξωσιν ως πολιτικοί άνδρες, ας απεκδυθώσι
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Άλλωστε, ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης διαθέτει μεν σαφείς πολιτικές αξίες
αλλά είναι βαθιά ενωτικός και εχέφρων, δίνοντας τις ίδιες κατευθύνσεις στα
έντυπα του. Ιδίως στην εφημερίδα «Ελλάς», προϊόν της δεύτερης - χρονικάφάσης της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ο σχολιασμός της υπάρχουσας
πολιτικής κατάστασης και η διατύπωση προσωπικών τοποθετήσεων επί
διαφόρων τρεχόντων ζητημάτων της επικαιρότητας καθίσταται ηθικό και
συνειδησιακό καθήκον71, απέναντι στους πολίτες- αναγνώστες του, ιστορικό
τεκμήριο και παρακαταθήκη.
Εξάλλου, δείγματα της ανωτέρω στάσης του είχε ήδη δώσει, με τον
χειρισμό του θέματος που είχε προκύψει με την υποβολή της υποψηφιότητάς
του,72στις εκλογές του Φεβρουαρίου 1850. Έχουσα απορριφθεί η αίτηση
και ας απορρίψωσιν μακράν παν ό,τι ηδύνατο να τους χαρακτηρίση ως δημαγωγούς και δημοκόπους, ας
διδάξωσι την ομόνοιαν και όχι την διχόνοιαν, την αγάπην και όχι το μίσος, την συγχώνευσιν των κοινωνικών
τάξεων και όχι τον ανταγωνισμόν των….Θέλετε να κατορθώσητε το καλόν, να επιταχύνετε την μεταρρύθμισιν
των πολιτικών μας θεσμών δια των νομίμων και συνταγματικών μέσων�� Ενωθήτε έτι στενώτερον παρ’ ό,τι
εκάμετε έως τώρα…Το ουσιώδες είναι να συνεννοηθήτε, να έχητε ολίγην πειθαρχίαν, ολίγην τακτικήν, και
περισσοτέραν εμπιστοσύνην και εις υμάς αυτούς και εις τους φίλους σας…..Όστις δεν θέλει να συνεργασθή
μεθ’ημών, είναι ελέυθερος, αλλ’ας το ειπή παρρησία, εάν δεν αρέσκωσιν αι προτάσεις μας, ας πρωταθώσιν
άλλαι και θέλομεν τας συζητήσει, θέλομεν τας παραδεχθή, εάν δυνάμεθα….Αλλ’ότι και αν συμβή, εκάμαμεν
το χρέος μας, δεν θέλομεν έχει έλεγχον συνειδήσεως….’, (‘Πατρίς’, αριθ. 76, 01-07-1850).
71. ‘Μας λέγουσι καθ’εκάστην ότι είμεθα εν μεταβατική καταστάσει, και τούτο είναι αληθέστατον.
Αλλοίμονον, εάν η παρούσα κατάστασις έμελλε να ήναι και οριστική. Η μετάβασις είναι τωόντι πανταχού,
εις τα άτομα, τα πράγματα, τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα. Όσω δε λυπηρά και αν ήναι η θέσις αυτή,
ουχ ήττον επιθυμούμεν να την νοήσωσι καλώς οι διέποντες τα πράγματα, να συμμορφωθώσιν ακριβέστερον
προς το πνεύμα αυτής και προς τα υπ’αυτής επιβαλλόμενα καθήκοντα. Βλέπομεν κατά πάσαν στιγμήν
πολλά άτινα δεν δυνάμεθα να καταλάβωμεν και περί ων οφείλομεν να μη σιωπήσωμεν…’, (‘Ελλάς’, αριθ.4,
14-08-1864)/ ‘…Δεν αντιτείνομεν κατά γενικήν αρχήν την σύστασιν συμβουλίου της επικρατείας….Αλλ’
αμφιβάλλομεν περί της καταλληλότητος αυτού εις εκπλήρωσιν της ουχί ευστόχως καθ’ ημάς καταργηθείσης
συντηρητικής γερουσίας….’, (‘Ελλάς’, αριθ. 10, 26-09-1864)/ ‘…Δημοσιεύομεν προς γνώσιν του κοινού τα
εξής νομοσχέδια, ων το μεν αφορά την εις τας νήσους εισαγωγήν του δημοτικού οργανισμού, το δε, την εις
διοικήσεις και επαρχίας διαίρεσιν του κράτους. Και περί μεν του πρώτου ομολογούμεν ότι είναι πρωτίστης
ανάγκης, και ότι η συγχώνευσης δύναται και συμφέρει ν’ αρχίση από του πρώτου τούτου πυρήνος της
πολιτικής οργανώσεως, το οποίον παρ’ ημίν όλως εκλείπει……Το δε έτερον νομοσχέδιον προτείνει διαίρεσιν
της νήσου Κερκύρας εις δύο επαρχίας την οποίαν θεωρούμεν όλως ακατάλληλον και επιδεκτικήν πολλών
και σοβαρών αντιρρήσεων…’, (‘Έλλάς’, αριθ. 10, 26-09-1864)/ ‘…Επρεσβεύσαμεν αείποτε και πρεσβεύομεν
ότι η εξομοίωσις των Νόμων του πρώην Ιονικού Κράτους προς τους της λοιπής Ελλάδος δεν ώφειλε να
ήναι η άκριτος επιβολή εις την Επτάνησον των προ της Ενώσεως εκτός αυτής επικρατησάντων νόμων. Η
επιβολή αύτη είναι ακατανόητος, είναι ασύνετος, απερίσκεπτος, καταστρεπτική. Η επιβολή δεν είναι η
αφομοίωσις η ούσα αναπόφευκτος και λογικώς κατανοητή. Προς επίτευξιν της αφομοιώσεως οφείλομεν
να μελετήσωμεν εμβριθώς εκατέραν των Νομοθεσιών των άχρι τούδε διεστώτων μερίδων του Έθνους ίνα
τας συγχωνεύσωμεν εις μίαν, ένθεν και ένθεν απανθίζοντες παν ό,τι συμβάλλει εις την νέαν ολομέλειαν,
αποβάλλοντες τα αποβλητέα, τηρούντες αμφοτέρωθεν τα τηρητέα, και παραδεχόμενοι τας μεταβατικάς ή
και οριστικάς εκείνας εξαιρέσεις υπέρ του ενός ή του άλλου μέρους του Βασιλείου ας ήθελεν υπαγορεύσει η
ανάγκη…..’, (‘Ελλάς’, αριθ. 25, 09-01-1865).
72. ‘Προσκληθείς υπό τινών συμπολιτών και πολιτικών μου φίλων να παρουσιασθώ ως υποψήφιος εις την
πρεσεγγίζουσαν εκλογήν των βουλευτών, και συναισθανόμενος και την ιερότητα της αποστολής την οποίαν
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υποψηφιότητάς του από τον Έπαρχο73,ο Βράιλας Αρμένης διακήρυξε το δίκαιο
της θέσης του και υπερασπίστηκε τα σύννομα δικαιώματά του74 ακολουθώντας

ο λαός εμπιστεύεται εις τους παραστάτας του και το σέβας το οποίον έκαστος οφείλει εις την εθνικήν
κυριαρχίαν, κρίνω χρέος μου απαραίτητον να ομολογήσω πανδήμως ότι και δια της φωνής μου και δια
της ψήφου μου δεν θέλω υποστηρίξει ειμή εκείνας τας εθνικάς και πολιτικάς αρχάς, τας οποίας μετά των
αξιοτίμων συναδέλφων μου επρέσβευσα και ανέπτυξα άχρι τούδε εις την παρούσαν εφημερίδα. Αι αρχαί
αυταί συνιστώσι το σύμβολον της πολιτικής πίστεώς μου, και υπέρ αυτών είμαι έτοιμος ν’αγωνισθώ και εν
τη βουλή με πάσαν προσπάθειαν και με πάσαν θυσίαν, εάν οι φίλτατοι μου συμπολίται κρίνωσιν εύλογον να
με τιμήσωσι με την εντολήν των. Πέτρος Βραΐλας Αρμένης�, (‘Πατρίς’, αριθ.57, 11-02-1850).
73. ‘Η επίσημος παρουσίασις των υποψηφίων έγινε χθες τη 10 μ.μ. εις την αίθουσαν του πανεπιστημίου. Οι
φόβοι, τους οποίους εφανερώσαμεν εν τω προλαβόντι αριθμώ, ηλήθευσαν. Οι ΚΚ Πέτρος Βράιλας εις των
συντακτών της Πατρίδος και Σ. Δήμας, μέτοχος της εφημερίδος μας απεκλείσθησαν της ψηφοφορίας, ο μεν
πρώτος διότι, έχων επίσημα έγγραφα αποδεικνύοντα τα προσόντα της εκλογιμότητος, δεν έκρινεν αναγκαίον
να ζητήση εν δίπλωμα εκλογιμότητος παρά του Επ.Συμβουλίου ο δε άλλος διότι είχε πιστοποιητικόν το οποίον
εφάνη ατελές. ….Ελπίζομεν ότι η βουλή, αποδοκιμάζουσα την διαγωγήν του Επάρχου, δεν θέλει αναστήσει
το Προκαταρκτικόν εκείνο Συμβούλιον, το οποίον έπεσεν υπό το ανάθεμα ολοκλήρου λαού….’, (‘Πατρίς’,
αριθ.58, 18-02-1850).
74. ‘Η ακόλουθος ικετήριος προσήχθη εις τον Έπαρχον Κερκύρας χθές, ίνα καθυποβληθή εις την βουλήν κατά
την πρώτην αυτής συνεδρίασιν. Προς την Ευγενεστάτην Νομοθετικήν Συνέλευσιν της Επτανήσου. Κερκύρα τη
15 Μαρτίου 1850 Ε.Ν. Επέπρωτο η παρανομία και η αυθαιρεσία να μολύνωσι και αυτά τα γενέθλια της
πολιτικής μας ελευθερίας…..Σκοπός της παρούσης αιτήσεως δεν είναι μόνον η διεκδίκησις ατομικού
δικαιώματος αυθαιρέτως και παρανόμως καταπατηθέντος, ή ανόρθωσις ιδιωτικής αδικίας διαπραχθείσης
εναντίον ενός ατόμου, αλλά και η διεκδίκησις και αναγνώρισις γενικής και θεμελιώδους αρχής, εκ της
καθιερώσεως της οποίας εξαρτάται η μέλλουσα πολιτική μας ύπαρξις. Περί εκλογέων, εκλογίμων και
υποψηφίων ο εκλογικός νόμος έχει ρητάς διατάξεις, αι οποίαι παρεβιάσθησαν…..Παρουσιασθείς τη 1
Μαρτίου Ε.Ν. εις τον Έπαρχον με την συνυπογραφήν 575 εκλογέων της Κερκύρας προτεινόντων αυτόν ως
βουλευτήν, και με νόμιμα έγγραφα αποδεικνύοντα τα προσόντα της εκλογιμότητος, απεκλείσθη της
ψηφοφορίας, ως μη έχων το πιστοποιητικόν του Επιχωρίου συμβουλίου με το οποίον ήσαν εφωδιασμένοι οι
άλλοι υποψήφιοι. Διαμαρτυρηθείς αμέσως προφορικώς και εγγράφως, αναγκάζεται σήμερον να αναφερθή
εις την υπέρτατην αρχήν του κράτους τούτου, καθυποβάλλων ευσεβάστως εις τας σκέψεις σας την παρούσαν
αίτησίν του. Τα ζητήματα τα οποία οφείλετε να αποφασίσετε, και επί των οποίων επικαλείται ο υποφαινόμενος
την πλέον σοβαράν προσοχήν σας, είναι τα ακόλουθα α.Εάν το ανωτέρω πιστοποιητικόν ήναι αναγκαίον, εάν
δηλαδή εν ελλείψει αυτού ηδύνατο ο Έπαρχος να αποπέμψη ένα υποψήφιον, έχοντα νόμιμα μέσα αποδείξεως
των προσόντων της εκλογιμότητός του β. Τι μέλλει να αποφασίση η βουλή εν περιπτώσει παρανόμου
αποκλείσεως ενός ή πλειόνων υποψηφίων….Το ζήτημα τούτο, κύριοι, δεν είναι ζήτημα. Το αρθ.41 του
εκλογικού νόμου ουδεμίαν αφίνει περί τούτου αμφιβολίαν……Είναι δε φανερόν ότι εάν έμελλε να υπάρχη εις
το κράτος άλλη αρχή έχουσα δικαίωμα να προδικάζη και να αποφασίζη τα περί εκλογιμότητος ζητήματα, η
αρχή αυτή ήθελεν είσθαι ανωτέρα και της βουλής και πάσας άλλης εξουσίας, και ήθελε διενεργεί αυτήν την
κυριαρχίαν, διότι θεμελιώδης αρχή πάσης συνταγματικής πολιτείας και πολιτικόν αξίωμα αναμφισβήτητον
και απανταχού καθιερωμένον είναι η κατά τούτο πλήρης ανεξαρτησία των βουλευτικών σωμάτων. …..Τούτου
τεθέντος, ας ίδωμεν, είχεν ο υποφαινόμενος ανάγκην να εφοδιασθή με οποιονδήποτε πιστοποιητικόν του
Επιχωρίου συμβουλίου αποδεικνύον τα προσόντα της εεκλογιμότητος�� Όχι και η απόδειξις είναι πρόχειρος
και αναντίρρητος.Ο εκλογικός νόμος, αφ’ ου δια του αρρ.4 επροσδιόρισε τα προσόντα της εκλογιμότητος,
προσθέτει εν τω επομένω 5 ότι τα προσόντα ταύτα αποδεικνύονται κατά τον εν τω 2 αρθ.διατεταγμένον
τρόπον ως προς τα προσόντα των εκλογέων. Και ποιος είναι ο τρόπος ούτος της αποδείξεως�� Ποία είναι η
λογική και καθαρά έννοια του άρθ.τούτου�� Λέγει κατά πρώτον το άρθρον 2 τα ρηθέντα προσόντα
αποδεικνύονται δια νομίμων και προσδεκτέων μέσων.Ιδού η αρχή, η γενική αρχή του νόμου. Μέσα νόμιμα,
πολλά, και όχι εν, όχι πιστοποιητικόν του συμβουλίου, μέσα νόμιμα οιασδήποτε, όσα δηλ. αναγνωρίζονται
υπό του νόμου ως τοιαύτα, όσα είναι ικανά να αποδείξωσι νομίμως τα εκλογικά προσόντα. Αλλά δια να μη
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αφήση καμμίαν αμφιβολίαν ότι δεν εννοεί πανταπάσι να αναγνωρίση εν μόνον μέσον αποδείξεως, προσθέτει
ο νόμος και διαστέλλει ει μεν πρόκειται ν’ αποδειχθή η αξία των εν τη εξοχή αγαθών, απαιτεί πιστοποιητικά
των περιοχικών συμβουλίων, ειδέ πρόκειται περί των εν τη πόλει αγαθών, απαιτεί πιστοποιητικά του
επιχωρίου συμβουλίου. Ιδού λοιπόν ότι αυτός ο νόμος περιορίζει την περί τούτου αρμοδιότητα του επιχωρίου
συμβουλίου. Το συμβούλιον τούτο δεν έχει να απαφήση πιστοποιητικά ειμή μόνον δια τα αγαθά της πόλεως
και της παρά τη πόλει εξοχής, δια τα άλλα δεν έχει δικαίωμα να επέμβη κατ’ ουδένα τρόπον. ……….Εντεύθεν
η ανάγκη του δευτέρου παραγράφου του 2 άρθρου, λέγοντος δια παν άλλο προσόν τα σχετικά αποδεικτικά
του επιχωρίου συμβουλίου θέλουν βασίζονται επί των συνηγμένων εγγράφων και επί του πασίδηλου
μαρτυρικού……..Εάν λοιπόν γενικόν πιστοποιητικόν του συμβουλίου δεν απαιτήται ούτε δια τους εκλογείς,
ούτε δια τους εκλογίμους, ποια είναι τα έγγραφα, τα οποία ώφειλεν ο υποφαινόμενος να παρουσιάση την
ημέρα της υποψηφίας του προς απόδειξιν των προσόντων του�� Τα προσόντα της εκλογιμότητος
προσδιορίζονται υπό του αρθ.4 του εκλογικού νόμου. Το πρώτο προσόν είναι η ιθαγένεια ή η εξαίρεσις, εις
την οποίαν ουδόλως υπάγεται η περίπτωσις του υποφαινομένου. Προς απόδειξιν της ιθαγενείας του δεν
ήρκει η εγγραφή του εις τον κατάλογον των εκλογέων�� ……Αλλά ο υποφαινόμενος δεν αρκέσθη εις τούτο.
Επειδή φήμαι τινες κακόβουλοι είχον διαδοθή ότι η Ιονική κυβέρνησις δεν εθεώρει αυτόν ως ιθαγενή,
ηθέλησε να καθησυχάση πάσαν τεταραγμένην συνείδησιν, και να αποδείξη ότι όχι μόνον εις τον τελευταίον
εκλογικόν κατάλογον συμπεριελήφθη ως ιθαγενής, αλλ’ ότι ως τοιούτος εθεωρήθη και από του 1827 ότε
δυνάμει θεσπίσματος της κυβερνήσεως ετάχθη εις τους εκλογείς της Κερκύρας καθό έχων όλα του εκλογέως
τα προσόντα δυνάμει του συντάγματος του 1817 του παραπέμποντος εις το σύνταγμα του 1803 και επομένως
εις το οργανικόν νόμον του 1804, κατά τα οποία ο πρώτος όρος του εκλογέως έπρεπε να ήναι η ιθαγένεια.
Προσήγαγε λοιπόν και το θέσπισμα τούτο προς πληρεστέραν, ει δυνατόν απόδειξιν της ιθαγενείας του.
ωσαύτως προς απόδειξιν της ηλικίας του προσήγαγε το βαπτιστικόν του και το πιστοποιητικόν του υπερτάτου
συμβουλίου προς απόδειξιν του επαγγέλματός του. Ούτε απέδειξεν ούτε είχεν ανάγκην να αποδείξη άλλα
προσόντα, ούτε επαρουσίασεν, ούτε είχεν ανάγκην να παρουσιάση άλλα έγγραφα. Ναι μεν ήξευρεν ότι οι
άλλοι υποψήφιοι προς πλειοτέραν ασφάλειαν είχον εφοδιασθή με πιστοποιητικά του επαρχιακού
συμβουλίου βασιζόμενα επί των ανωτέρω εγγράφων. Αλλ’ επειδή ουδεμία αρχή του Κράτους είχε δώσει
δημοσίαν και επίσημον κατά τούτον ερμηνείαν εις τον εκλογικόν νόμον, ουδεμίαν είχεν ο υποφαινόμενος
υποχρέωσιν να συμμορφωθή με το σύστημα των συναδέλφων του. Ουδείς λόγος υπήρχεν επομένως, και
ουδεμία αρχή δυναμένη να τον αποκλείση της ψηφοφορίας. Τα καθήκοντα, τα οποία έχει εις την περίπτωσιν
ταύτην ο Έπαρχος, είναι σαφώς και ακριβώς προσδιωρισμένα εν τω 15 άρθ.του εκλογικού νόμου να λαμβάνη
δηλ. τους καταλόγους των υποψηφίων και να τους προσκαλή πάραυτα να διορίσωσι τα υποκείμενα της
εμπιστοσύνης των. Ουδέν περισσότερον ή λιγότερον.Εάν είχεν ο Έπαρχος αμφιβολίας, εάν τα έγγραφα δεν
τω εφαίνοντο αρκετά ή αποχρώντα, ηδύνατο να καταχωρίση τας παρατηρήσεις του εις την ακριβογραφίαν
της συνεδριάσεως, ίνα καθυποβληθώσιν εις την βουλήν κατά την πρώτην αυτής συνεδρίασιν, αλλά δεν
ηδύνατο επ’ ουδεμία προφάσει και κατ’ ουδένα τρόπον να αποποιηθή την υποψηφίαν του υποφαινομένου,
να δικάση ανεκκλήτως ζητήματα εκλογιμότητος, να καταπατήση ασυστόλως τον νόμον και να υψωθή
υπεράνω της βουλής, δημιουργών δια της αυθαιρέτου πράξεώς του τον πλέον τερατώδη δεσποτισμόν. …..
Εάν δεν επρόκειτο περί γενικού συμφέροντος,περί γενικής αρχής, περί ιερού και πολυτίμου δικαιώματος,
ίσως δεν ήθελεν αποφασίσει να Σας ενοχλήση με τα παράπονά του και με τας αιτήσεις του. Ατομικόν
συμφέρον και ιδιοτέλεια δεν εκίνησαν ποτέ ούτε την γλώσσαν του, ούτε τον κάλαμόν του. Από το αυτό
αφιλοκερδές και πατριωτικόν αίσθημα και σήμερον εμπνεόμενος, επαναπαύεται, Κύριοι, πληρέστατα εις την
φρόνησιν και τον πατριωτισμόν σας. Εάν νομίζητε ότι δεν σώζεται η αρχή ειμή δια της ακυρώσεως των
εκλογών της Κερκύρας, από τας οποίας ανόμως απεκλείσθη εις των υποψηφίων, ακυρώσατε αυτάς και
αποφασίσατε να προστεθή κατά την νέαν ψηφοφορίαν και η κάλπη του υποφαινομένου εις τας των άλλων.
Εάν όμως κρίνητε ότι η αρχή μένη σώα και αβλαβής, ανίσως την καθιερώσητε διάτινος αποφάσεώς σας επί
τη βάσει των προεκτεθέντων λόγων, επιφυλάττοντες εις τον υποφαινόμενον το δικαίωμα να παρουσιασθή
εις άλλην νέαν ψηφοφορίαν, εάν τύχη, με αυτά εκείνα τα έγγραφα τα οποία προσήχθησαν εις τον Έπαρχον
και εις Υμάς μετά της παρούσης καθυποβάλλονται, ο υποφαινόμενος προαποδέχεται ευχαρίστως την
αποφασίν σας, διότι μαχόμενος όχι περί θέσεων, αλλά περί αρχών, περί δικαίου, περί νόμου και υπέρ της
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την νόμιμη οδό. Συνέπεια αυτής του της στάσης ήταν η απόφαση της Βουλής75
η οποία τον δικαίωσε, ερχόμενη ωστόσο σε ευθεία σύγκρουση με την
Γερουσία.76 Σύγκρουση η οποία εντούτοις δεν θα του στερήσει το δικαίωμα
να υποβάλει σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο φορές εκ νέου υποψηφιότητα
σε επαναληπτικής μικρής κλίμακας εκλογές για αναπλήρωση κενών στη
Βουλή λόγω υπηρεσιακών μετακινήσεων βουλευτών, εκ των οποίων στην
μεν πρώτη77,θα απορριφθεί παρά του επάρχου, στη δε δεύτερη78 λόγω της

ελευθερίας της πατρίδος του, άλλο δεν ηθέλησε δια της παρούσης να αποδείξη ειμή ότι δεν ήθελε ποτέ
καταδεχθή να παρεισαχθή εις την βουλήν άνευ δικαιώματος και ότι εις γην Ελληνικήν δεν καταπατείται
ατιμωρήτως ο νόμος, και δεν παραβιάζεται η δικαιοσύνη, χωρίς καν να υψωθή μια φωνή, μια διαμαρτύρησις.
Πέτρος Βραΐλας Αρμένης’, (‘Πατρίς’, αριθ. 60, 04-03-1850).
75. ‘Όθεν ο Πρόεδρος, συναινέσει και αυτού, θέτει εις ψηφοφορίαν, προς εκπεραίωσιν της αιτήσεως του Κ.
Βραΐλα, τα ακολούθους προτάσεις ως εφαρμοσίμους εις το αντικείμενον της αυτής αιτήσεως. α. Ο Επαρχος
δεν έχει δικαίωμα ν’ αποβάλη ένα υποψήφιον, όταν ούτος παρουσιάζη έγγραφα αποδεικνύοντα τα προσόντα
της εκλογιμότητος, β. άλλη παρά την Βουλήν αρχή δεν έχει το δικαίωμα να αναγνωρίση τα προσόντα της
εκλογιμότητος ενός πολίτου, γ. δεν είναι υποχρεωτικόν δι’ ένα υποψήφιον να παρουσιάση με τα άλλα
έγγραφα και γενικόν πιστοποιητικόν του Επαρχιακού Συμβουλίου. Η Βουλή παραδέχεται ομοψήφως την
α. και γ. την δε δευτέραν δια 32 ψήφων απέναντι 4’ (‘Πατρίς’-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, αριθ. 64, 01-04-1850).
76. ‘Η μεταξύ της Βουλής και της Γερουσίας σύγκρουσις, την οποίαν ήδη εγνωστοποιήσαμεν εις τους
αναγνώστας μας, πολύ απέχει του να ήναι τελειωμένη και ουδείς δύναται να προιδή ποία θέλει είναι η
έκβασίς της…..Η Γερουσία….εννοεί τον νόμον κατ’αρεσκείαν της, ομολογεί ότι το επιχώριον συμβούλιον,
κατά τον νόμον, έχει δικαίωμα να δίδη γενικόν πιστοποιητικόν τόσον δια τους εκλογείς όσον και δια τους
εκλογίμους, και ότι ο Έπαρχος είναι ο μόνος κυριάρχης και ανέκκλητος δικαστής των της εκλογιμότητος
ζητημάτων. ‘, (‘Πατρίς’, αρίθ. 64, 01-04-1850).
77. ‘Γνωρίζουσιν οι αναγνώσται μας ότι, προκειμένης εκλογής προς αντικατάστασιν νέου Βουλευτού εις
τον προβιβασθέντα Γερουσιαστήν Κερκύρας, δεν παρουσιάσθησαν εις τον διαγωνισμόν ειμή ο Κύριος Α.
Σπανόπουλος, ο Κύριος Παπαβλασόπουλος και ο εν Αθήναις Κύριος Χριστόδουλος Ποφάντης δια τινων φίλων
του, οι οποίοι όμως αγνοούμεν ένα έλαβον παρ’ αυτού εντολήν περί τούτου.Τούτο μόνο ηξεύρομεν ότι οι
εκλογείς συνήλθον εις μικρότατον αριθμόν, και ότι εκλεχθέντος του Κ.Σπανοπούλου, προσεβλήθη η εκλογή
του υπό του Συναδέλφου μας Κ.Πέτρου Βραΐλα, παρουσιασθέντος εις την υποψηφίαν κατά συνέπειαν της
αποφάσεως της Βουλής και πάλιν απορριφθέντος παρά του επάρχου.’, (‘Πατρίς’, αριθ.66, 15-04-1850).
78. ‘Έκπληξιν βεβαίως θέλει προξενήσει εις το δημόσιον των άλλων νήσων το εξαγόμενον των εν Κερκύρα
γενομένων εκλογών εις αναπλήρωσιν των δύο κενών, τα οποία είχον μείνει εις την Βουλήν. Ο υποψήφιος
της Κυβερνήσεως Κ.Α.Χαλικιόπουλος Μπίζης δια μικράς πλειοψηφίας υπερίσχυσε των άλλων συναγωνιστών
του, όσοι ανήκουσιν εις τα διάφορα χρώματα της αντιπολιτεύσεως. Έλαβεν ούτος 858 ψήφους επί 1468
ψηφοφορούντων, ο δε ετέρος Κ.Χ.Ποφάντης, υποψήφιος του ριζοσπαστικού κόμματος έλαβεν 842, ώστε
οι δύο υποψήφιοι του υπό της εφημερίδος μας αντιπροσωπευομένου μεταρρυθμιστικού κόμματος οι
Κ.Κ. Π. Βραΐλας, εις των Συντακτών της Πατρίδος και Σπ.Ανδρόνης, υπέκυψαν εις την εκλογικήν πάλη…..Ο
θρίαμβος του υπουργικού υποψηφίου, ας το είπωμεν μεγαλοφώνως, εν μέρει οφείλεται εις την επιρροήν της
Αστυνομίας και προ πάντων εις την διαίρεσιν των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως…..ο ημέτερος συνάδελφος
Κ. Βραΐλας, με όλας τα υποδείξεις της αφοσιώσεώς του, τας οποίας έδωκεν υπέρ της ευημερίας του τόπου
του, δεν είχεν ούτε αρκετά προχωρήσει εις την αντιπολίτευσίν του προς την Κυβέρνησιν, ούτε αρκετά
εκφράσθη ως προς τας επιθυμίας του έθνους….Αφ’ ετέρου δε, υπό την όψιν των φιλελευθέρων οπαδών
της μεταρρυθμίσεως, ο Κ. Βραΐλας δια τας θυσίας του και την ευτολμίαν του ως συντάκτου της εφημερίδος
ταύτης, και ο Κ.Ανδρόνης δια το αμετέτρεπτον της γνώμης του και του χαρακτήρος του, είχον αποκτήσει
παραπολλά δικαιώματα εις την εμπιστοσύνην των συμπολιτών των, δια να λάβωσιν ανάγκην ευεργετικής
και συντόνου υποστηρίξεως. Μακράν του να μεταχειρισθώσι την επιρροήν των, όπως αναθερμάνωσι τον

205

Παναγιώτα Δ. Σεφερλή

μετριοφροσύνης του χαρακτήρα του, της πολιτικής του σεμνότητας και ηθικής
του ακεραιότητας79. Όμως, η έκδηλη απογοήτευση και πικρία των συντακτών
της ‘Πατρίδος’ λόγω του ευρύτερου κλίματος, ειδικά μετά την δεύτερη
εκλογική αποτυχία του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη, θα αποτελέσει το έναυσμα
αναθεώρησης των στόχων τους αναφορικά με την έκδοση της εφημερίδας80,
της οποίας η λειτουργία τελικά θα ανασταλεί λίγους μήνες αργότερα, στις
13-01-1851 (αριθ.104), μέσα σε μια έντονα φορτισμένη συναισθηματική
ατμόσφαιρα81, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διατυπωθούν ρητώς αιχμές για
την αρχική ενότητα που είχε διαρραγεί, εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων,
των ιδίων και συνεταίρων. Είναι φανερό ότι η αποχώρηση του Ανδρέα Κάλβου
μετά την ταραχώδη θεολογική διαμάχη με τον Αντώνιο Δάνδολο που οδήγησε

ζήλον και διατηρήσωσι την καλήν θέλησιν και ευμένειαν των εκλογέων (εκτός τινων εντίμων εξαιρέσεων) το
πλείστον μέρος ενόμισαν ότι δεν ήτο ανάγκη να γίνη καμμία προσπάθεια, και ότι η εκλογή ήθελε γίνει μόνη
της, επομένως επανεπαύθησαν εις την πλήρη βεβαιότητα ότι δεν ήθελεν αποτύχει……’(‘Πατρίς’, αριθ. 92,
21-10-1850).
79. ‘…Εγώ είμαι εις των πλέον πιστών αναγνωστών της εφημερίδος σας, εάν δεν το εμάνθανον άλλοθεν, δεν
ήθελον ποτέ καταλάβει εκ της αναγνώσεως του φύλλου σας, ότι ο τόπος ήτο εις την παραμονήν σπουδαίας και
αποφασιστικής ίσως εκλογής, ότι εις των συντακτών σας είχε προταθή ως υποψήφιος, ότι ήτο εκτεθειμένος
εις τας βιαιοτέρας προσβολάς, εις τας αναιδείς συκοφαντίας των εχθρών σας, εις τας δολίας υφηγήσεις των
ψευδών φίλων σας, δεν ήθελα ποσώς υποπτευθή ότι ενήργουν κρυφίως δι’ όλων των δυνατών μέσων, τα
οποία ηξεύρουν να μεταχειρίζονται οι ταραξίαι και ασυνείδητοι άνθρωποι, ίνα καταστρέψωσιν υπόληψιν
εντίμως κεκτημένην δι’ ενδελεχών και αδιαλείπτων εργασιών, δι’ ανεπιλήπτου διαγωγής, δι’ ειλικρινούς και
αμετατρέπτου αφοσιώσεως εις τας εθνικάς ιδέας και εις τας συνταγματικάς αρχάς…..Εις των Συνδρομητών
σας�, (‘Πατρίς’, αριθ.93, 28-10-1850).
80. ‘…Εν τοσούτω ευχόμεθα να επισπεύσωσιν άλλοι να μας αντικαταστήσωσιν εις το επίπονον έργον, το
οποίον επεχειρίσαμεν και εις το οποίον θυσιάζομεν από αίσθημα καθαρού πατριωτισμού αυτήν την ζωήν
μας. Είμεθα βέβαιοι ότι ο τόπος θέλει εύρει δια την υπεράσπισιν των δικαιωμάτων του και των συμφερόντων
του άλλους πλέον ικανούς και εξησκημένους καλάμους. Αλλά δεν θέλει εύρει υπηρέτας ειλικρινεστέρους και
αφιλοκερδεστέρους ημών’, (‘Πατρίς’, αριθ.92, 21-10-1850).
81. ‘Με τον παρόντα αριθμόν συμπληρούται το δεύτερον έτος της Πατρίδος.Οι μέτοχοι, εξ ων συνίστατο η
δημοσιεύουσα την εφημερίδα ταύτην Εταιρία, λήξαντος του χρόνου εφ’ όν είχε συστηθή, απεχωρίσθησαν
αλλήλων, και αγνοούμεν εάν τινες εξ αυτών ακοπεύωσι να συνέλθωσι προς σύστασιν νέας…..Οι λόγοι δια
τους οποίους αποσυρόμεθα εις πολλούς ήδη γνωστοί, συγκεφαλαιούνται άλλως εις ένα και μόνον……Εις την
Εταιρίαν, την οποίαν έως τώρα αντιπροσωπεύομεν, δεν υπάρχει εκείνη η σύμπνοια και ομοφροσύνη, ήτις
μόνη ηδύνατο να μας καταπείση να εξακολουθήσωμεν την προς αυτήν υπηρεσίαν μας. Όθεν δεν επιθυμούμεν
διόλου την ανανέωσιν πολιτικής Εταιρίας μη αποτελούσης, ούτως ειπείν, πνεύμα εν και καρδίαν μιαν. Ποία
υπήρξαν τα αίτια της διχόνοιας και των διαιρέσεων, ποία η διαγωγή ημών και των συνεταίρων μας, εάν δικαίως
ή αδίκως εκηρύχθησαν πολλάκις καθ’ ημών και πρώτοι έρριψαν τον λίθον επί κεφαλής μας, εάν δικαίως
ή αδίκως επροσπάθησαν ενίοτε να μας δυσφημίσωσιν, εάν δικαίως ή αδίκως εγκατέλειπον ημάς εν ώρα
ανάγκης ευκολύνοντες τοιουτοτρόπως την επιτυχίαν των εχθρών μας και παρεμποδίζοντες, ως μη ώφειλον,
τον θρίαμβον των εθνικών και πολιτικών αρχών της εφημερίδος μας, τα ζητήματα ταύτα εγκαταλείπομεν
εις την συνείδησίν των και εις την αμερόληπτον κρίσιν του δημοσίου. Ημείς αποσυρόμεθα…… Καταθέτομεν
προς καιρόν τα όπλα αλλά δεν τα συντρίβομεν. Θέλομεν δε να τα αναλάβει άμα κρίνωμεν εκ των κοινωνικών
συμπτωμάτων και εκ θετικών δεδομένων ότι αι ασθενείς προσπάθειαί μας δύνανται ν’ αποβώσι και πάλιν
ευπρόσδεκτοι παρά τω λαώ και λυσιτελείς προς το σκοπούμενον.’
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Ο ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑιΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ωΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤωΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔωΝ «ΠΑΤΡΙΣ» & «ΕΛΛΑΣ»

στην παρέμβαση της Δικαιοσύνης82 ήταν ακόμη νωπή, παρά το γεγονός ότι
είχαν ήδη παρέλθει δύο χρόνια…
ωστόσο, με την ολοκλήρωση αυτής της, σε όλα τα επίπεδα, ταραγμένης
χρονικής περιόδου και την επαναφορά και αποκατάσταση των οφειλόμενων
ισορροπιών, ο Πέτρος Βραΐλας Αρμένης θα προβεί στην έκδοση της ‘Ελλάδος’,
μη λησμονώντας το συνειδησιακό του καθήκον και την ηθική του υποχρέωση
απέναντι στους πολίτες και τους θεσμούς, που με συνέπεια και φρόνηση
υπηρέτησε καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε οτι η αμερόληπτη και συνεπής
δημοσιογραφική του στάση και πορεία ως συντάκτης και εκδότης των εφημερίδων
«Πατρίς» και «Ελλάς», σε συνδυασμό με την ειλικρίνεια, την οξυδέρκεια και την
αποφασιστικότητα που επέδειξε στην ανάδειξη, καταγραφή και σχολιασμό των
κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης εποχής,
συνέβαλαν στην προσπάθεια αντιμετώπισης των παθογενειών που ταλάνιζαν
την ελληνική κοινωνία της περιόδου εκείνης, σε όλα τα επίπεδα, ανοίγοντας
παράλληλα τον δρόμο για την καθιέρωση στην Ελλάδα ενός νέου μοντέλου
άμεσης και ‘διαδραστικής’ επικοινωνίας με το κοινό/ αναγνώστες, το οποίο συν
τω χρόνω θα αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, θα μετεξελιχθεί και θα λάβει τη
μορφή μιας νέας επιστήμης που είναι πλέον ευρύτατα γνωστή στις μέρες μας
ως επιστήμη της Επικοινωνίας.

82. Κουρκουμέλης Ν. Κ., Ο Ανδρέας Κάλβος στην Κέρκυρα. Τα πρόσωπα και τα κείμενα (εκδίδεται)
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Μια χαιρετούρα στην αιωνιότητα
Το στρογγύλεμα του χρόνου από τη γέννηση ή το θάνατο ξεχωριστών ανθρώπων, οι γνωστές επέτειοι, γίνονται αφορμή για αναφορές, αφιερώματα,
εκδόσεις και επανεκδόσεις, ώστε και να ξαναθυμηθούμε οι γνωρίζοντες και να
πληροφορηθούν οι ανίδεοι για τη ζωή και το έργο εκείνων που δημιουργούν
πολιτισμό και γράφουν την ιστορία του τόπου τους.
Μια και στο πνευματικό πάνθεο της Ζακύνθου φιγουράρει φέτος η συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από τον θάνατο του ιερέα – αγιογράφου και
σατιρικού ποιητή Νικολάου Κουτούζη και μια που ανήκω και στις δύο κατηγορίες που προανέφερα, «ξεφύλλισα» το βίο και την πολιτεία του, μέσα από
τη μυθιστορηματική βιογραφία του Ντίνου Κονόμου, αυτού του ιερέα – δανδή
με τη φαρμακερή γλώσσα, τον οποίο ο ξενόπουλος θεωρούσε «Ηγεμόνα των
αισχρών σατιρικών».
Ένας «υποθετικός» διάλογος ανάμεσα στον ιερέα Νικολό Κουτούζη και
τον εφημέριο του Αγίου Νικολάου του Μώλου και μια «πιθανή» συνάντηση
του ζωγράφου – αγιογράφου, σε ερώτηση – απορία του ιερέα, με σταμάτησε
και με την αόριστη γοητεία της με παρέσυσε να γράψω αυτό το σημείωμα και
να το τιτλοφορήσω με την «απάντηση», μετατρέποντας τον «υποθετικό» διάλογο σε κύρια πρόταση κρίσεως που δηλώνει το πραγματικό.

Νικόλαος Κουτούζης
Ο Διονύσιος Σολωμός
βρέφος

1. Το αφιέρωμα αυτό δημοσιεύτηκε σε απλούστερη μορφή στην εφημερίδα «Ημέρα της Ζάκυνθος» στις
24.04.2013.
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Νικόλαος Κουτούζης
Η προσκύνηση των ποιμένων

Στην προέκταση αυτής της γοητείας χώθηκα σε μια καντουνάδα της Στράντα ντι Πιετά και βρήκα δίπλα στο καμπαναριό της Παναγίας της Οδηγήτριας
τον αγιογράφο – ιερέα να στέκει ονειροπαρμένος και να ακούει το μικρό συνονόματο γειτονόπουλο να διαβάζει δυνατά στίχους από τη «Θεία Κωμωδία» του
Δάντη και να ξεσπάει σ’ ένα λυτρωτικό λυγμό, όταν συνειδητοποίησε το σπίρτο
και τη φουγκαρία που έκαιγε στα μάτια του μικρού νευρικού, υστερικού μα και
αγιάτρευτα μελαγχολικού διαολόπαιδου2.
2. Πρόκειται για τον Ούγκο
κο
ο Νικόλαο Φώσκολο.
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ΜΙΑ ΧΑΙΡΕΤΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙωΝΙΟΤΗΤΑ

Τον ξανασυνάντησα ντυμένο σαν Φλάρη και μ’ ένα γατσούλι στον ώμο, σε
μια έξαρση του «σπίριτο ντι κοντραντιτσιόνε», που τον βασάνιζε, να σκορπάει
χαρτιά με στίχους από τους οποίους ξεπηδούσε αμείλικτη η σατιρική του ανάγκη για διασυρμό και διακωμώδηση των πάντων.
Πληγωμένο από την απάνθρωπη κοινωνία του ξεπεσμένου Βενετσιάνικου
Λιονταριού, που τον στιγμάτισε από τα πρώτα παιδικά του χρόνια, να γίνεται
αισχρολόγος και με τη σάτιρά του να χτυπά ακατάπαυστα με όλη της τη δύναμη σε κάθε κατεύθυνση και να απευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, προκαλώντας το μίσος τους. Όταν οι δηλητηριασμένες ρίμες του ξεθύμαναν, τον
είδα να γυρίζει στο καβαλέτο του και να γίνεται άλλος άνθρωπος, αμίλητος και
μελαγχολικός. Να παραδίνεται στην τέχνη που σπούδασε στο εργαστήρι του
καβαλιέρη Δοξαρά που στάθηκε η μαρτυρία του εσωτερικού του κόσμου και
των προσωπικών του βιωμάτων.
Μια λιτανεία μορφών, σκορπισμένων από το μεγάλο του ταλέντο, σε Ουρανίες, στηθαία και βημόθυρα και χρωματισμένες θύμησες, μπερδεμένες με
εντυπώσεις, αιχμαλώτισαν το χρόνο, απολίθωσαν τα εσώψυχά του και τη βιοθεωρία του, αφήνοντας τον απόηχο ενός άψογου δανδισμού και στέλνοντας
μια «χαιρετούρα στην αιωνιότητα».
Σαν ανταπόδοση σ’ αυτή τη «χαιρετούρα» φαίνεται η τελευταία ποιητική συλλογή του Διονύση Σέρρα «ΕΠΙ-ΣΤΡΟΦΕΣ», εκδόσεις ΕΝΤΥΠΟ, Ζάκυνθος
2013.
Λυρικοσατιρικά στιχουργήματα, γραμμένα στο χρονικό άξονα των τελευταίων τριάντα χρόνων, έρχονται να καταθέσουν τη δική τους παρουσία στη
μνήμη του παπά-δανδή, για διακόσια χρόνια από το θάνατό του.
Μέσα από τα 51 ανισομεγέθη ποιητικά σώματα της συλλογής, ο Διονύσης
Σέρρας «ποιεί» τις δικές του αναγωγές στη σατιρική οντότητα του παπα-Κουτούζη, τον οποίο, άλλωστε συχνά αναπολεί και επικαλείται, ζητώντας κατά κάποιο τρόπο τη συνδρομή του, για να πει εκείνος με το πραγματικό τους όνομα
όσα συμβαίνουν σήμερα στον ίδιο κοινωνικό χώρο που έζησε και Εκείνος και
άλλοι Μεγάλοι, αφού η ευγένεια του λόγου τους δεν μπορεί να μεταχειριστεί
τα «κοσμητικά» που ταιριάζουν.
Ταυτόχρονα και σε παράλληλο επίπεδο, με τη χρήση των κανόνων της
παραδοσιακής ποίησης -στροφές, ομοιοκαταληξία, μέτρο- πραγματοποιεί τις
ΕΠΙ-ΣΤΡΟΦΕΣ του στις πηγές του ζακυνθινού σατυρικού λόγου, συνεχίζοντας
την παράδοση του Σουρμελή, του Κουτούζη, του Γουζέλη, του Σολωμού, του
Μισοπούλη και με οξυδέρκεια και στιχουργική ποικιλία στιγματίζει πρόσωπα
και περιπαίζει καταστάσεις, εκδηλώσεις και συμπεριφορές -πολιτικές, κοινωνι-
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κές, πολιτιστικές-, διανοίγοντας το στόχαστρό του και σε εκτός Ζακύνθου δρώμενα και δημιουργώντας ένα τεράστιο πανόραμα της νέας μας πολιτικής και
κοινωνικής ζωής.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ στους στίχους του θίγονται πρόσωπα και καταστάσεις και φανερά και με υπονοούμενα, σε αντίθεση με το Νικολό Κουτούζη, που οι στίχοι του προκαλούσαν αιμορραγία, δε γίνεται αθυρόστομος,
δε βρίζει, δε ματώνει, δεν ανοίγει ανεπούλωτες πληγές, αλλά ο σατυρικός του
λόγος βγαίνει μέσα από το θυμό του και τον πόνο του για όσα συμβαίνουν
και με κοσμιότητα, αλλά ευθύβολα, χτυπά όλα εκείνα που υποβαθμίζουν τον
άνθρωπο και τον πολιτισμό του, στοχεύοντας στη διόρθωση του. Όταν αναφέρεται σε γνωστά πρόσωπα χωρίς όνομα, είναι σαν να τους λέει «ξέρουμε ποιοι
είσαστε και τι κάνετε και ο ποιητής, ως Δίκης Οφθαλμός στέκει εδώ άγρυπνος
και γράφει»._

Θεοδόσης Πυλαρινός

Ο Γρηγόριος Αργυροκαστρίτης και η διπλή στοχοθεσία του:
Η Καινὴ Διαθήκη τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ δίγ�ωττος, τουτέστι γραικικὴ καὶ ἀ��ανητικὴ1
Ο Εμίλ Λεγκράν στη Βιβλιογραφία του2 καταγράφει τη δίγλωσση έκδοση
της Καινής Διαθήκης ως εξής: «Η Καινή Διαθήκη του κυρίου και σωτήρος ημών
Ιησού Χριστού δίγλωττος, τουτέστι γραικική και αλβανητική. Δγιατα ε ρε ε ζοτιτ σονε κε να σπετοϊ Ιησου Χριστοϊτ μπε δι Ғιουχε, δο με θενε Ғερκιστε, ε δε
σκιπεταρτζε. Επιστασία Γρηγορίου αρχιεπισκόπου της Ευβοίας. Κορφοί, εν τη
τυπογραφία της Διοικήσεως, 1827».3
Θα παρατηρήσουμε καταρχάς ότι η αναγραφή του Λεγκράν διαφέρει
από τον τόμο που είχαμε υπόψη μας, πράγμα ενδιαφέρον βιβλιογραφικά.
Προστίθεται, συγκεκριμένα, σ’ αυτόν: «Μέρος πρώτον, περιέχον τους
Ευαγγελιστάς και τας Πράξεις των Αποστόλων», ενώ λείπει η σημαντική
πληροφορία: «Επιστασία Γρηγορίου αρχιεπισκόπου της Ευβοίας». Είναι
σαφές ότι η αναγραφή του αφορά σε ολόκληρο το έργο (σελίδες 839), ενώ ο
άλλος τόμος που φτάνει στη σελίδα 486, αποτελεί το πρώτο μόνο μέρος του,
πράγμα που δηλώνει ότι κυκλοφόρησε σε δύο μέρη και ότι το πρώτο έφερε
την ένδειξη αυτή, οπότε λογικά θα κυκλοφόρησε και ενωρίτερα ή το όλο έργο
κατατμήθηκε απ’ αρχής σε δύο μέρη,4 για κάποιους λόγους (ίσως της μείζονος
βαρύτητας του πρώτου σε σχέση με το δεύτερο, που περιείχε τις επιστολές των

1. Ο πλήρης τίτλος: Η Καινὴ Διαθήκη τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δίγλωττος, τουτέστι γραικικὴ
καὶ ἀλβανητικὴ. Δγιατα ε ρε Ε Ζοτιτ σονε κε να Σπετοϊ Ιησου Χριστοϊτ, μπε δι Ғιουχε, δο με θενε Ғερκιστε, ε
δε Σκιπεταρτζε. Μέρος πρῶτον, περιέχον τοὺς Εὐαγγελιστὰς καὶ τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Κορφοί, ἐν τῇ
Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως, 1827: Είναι εμφανές από τη ρητή αναφορά του Α� μέρους, αλλά και από τις
λευκές σελίδες που μεσολαβούν μεταξύ Α� και Β� μέρους στην πλήρη έκδοση, ότι το βιβλίο αποτελέστηκε από
δύο τμήματα. Το Α� (το οποίο και αξιοποιήσαμε) περιέχει τους Ευαγγελιστές και τις Πράξεις των Αποστόλων.
Το Β� τις επιστολές των Αποστόλων και την Αποκάλυψη του Ιωάννη.
2. Βibliographie
ibliographie Ionienne, description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des Sept-Iles…, τ.. 1, Εrnes�
rnes�
Lero�x, Paris 1910, σ.. 293-294, αρ.. 1103.
3. Βλ. και μεταγενέστερη έκδοση κατά το παράδειγμα της έκδοσης του 1827, Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού δίγλωττος, τουτέστι Βλληνική (sic)
sic)) και Αλβανική. Δγιατα ε Ρε ε Ζοτιτ σονε κε να
Σπετοϊ Ιησου Χριστοϊτ μπε διfδιουχε, δο με θένε Fερκιστε,
ερκιστε, ε δε Σκιπεταρτζε. Εν Αθήναις, Τύποις Φιλαδελφεύς,
Χ. Νικολαΐδου 1858.
4. Δεν διαθέτουμε κάποια μαρτυρία με έντυπη αναφορά «Μέρος δεύτερον», αντίστοιχη δηλαδή του
πρώτου.
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Αποστόλων και την Αποκάλυψη του Ιωάννου, κείμενο δύσβατο και για τους
πολλούς δυσνόητο).
Τρία ερωτήματα θα μας απασχολήσουν: α) Γιατί πραγματοποιήθηκε η
έκδοση αυτή�� β) Σε ποιους απευθύνθηκε�� γ) Γιατί προκρίθηκε η συγκεκριμένη μορφή της ελληνικής –καθημερούσιας γλώσσας, σύμφωνα με τον όρο του
εμπόρου Παναγιώτη Σαμαρτζή,5 που έζησε την ίδια εποχή, με δημώδεις σχηματισμούς, δομημένης όμως υπό την επήρεια της λόγιας γλώσσας, γεγονός που
οφείλεται στον γραπτό λόγο υπό το βάρος των θεολογικών νοημάτων και των
καθιερωμένων στο στόμα του λαού στερεότυπων εκφράσεων ή της χαρακτηριστικής θεολογικής ορολογίας των Ευαγγελίων (π.χ., «έχει ζωήν αιώνιον» – «διά
τον φόβον των Ιουδαίων» κ.λπ.)��
�Οτι η μετάφραση στην αλβανική αποτελεί μία από τις πρώτες και πρωτοποριακές προσπάθειες για τη φιλολογική διαμόρφωση της γλώσσας αυτής,
έχει τονιστεί (κατ’ αποκλειστικότητα, μάλιστα) και ασφαλώς αποτελεί προσφορά στην αλβανική φιλολογία και γλωσσολογία. Όμως, αν επρόκειτο απλώς και
μόνο για τη διάδοση του ιερού κειμένου σε αλβανόφωνους, δεν έχει νόημα η
αντικριστή νεοελληνική απόδοση, και θα μπορούσε αντί αυτής να υπάρχει το
πρωτότυπο που θα προσέδιδε και ιεροπρεπές κύρος στο έργο, ή μόνη η αλβανική μετάφραση. Με άλλα λόγια, αυτός ο συγκριτικός τρόπος έκδοσης έχει
προφανή διδακτική σκοπιμότητα. Ο επίσκοπος Κορυτσάς Ευλόγιος Κουρίλας,
που έχει ασχοληθεί συστηματικά με την προσωπικότητα του Γρηγορίου του
Αργυροκαστρίτη και τη δίγλωσση μετάφραση, τονίζει τη μεταφραστική αξία
της απόδοσης στην αλβανική και ουσιαστικά αναλώνεται στην εκπολιτιστική
προσφορά της,6 θεωρεί δε από θεολογικής απόψεως μη αποδεκτή την αντικρι-

5. Βλ. την περίπτωση του Παν. Σαμαρτζή από την Ήπειρο, που ευδοκίμησε την ίδια εποχή στην Κέρκυρα, στη
μελέτη μας, «Ο Παναγιώτης Σαμαρτζής και το ιδιόμορφο κερκυραϊκό χρονικό του», Ιστορία Εικονογραφημένη,
τχ. 518 (Αύγουστος 2011), σ. 88-95. Επίσης, Θεοδόσης Πυλαρινός – Απόστολος Κουρουπάκης, Η οικογένεια
Παναγιώτη Σαμαρτζή (Ο γενάρχης και τα επιφανή μέλη της), Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 2010.
6. Εκτενώς έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό ο επίσκοπος Κορυτσάς Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης (1880-1961)
στο αναλυτικό, θεολογικά, γλωσσολογικά και ιστορικά ενδιαφέρον βιβλίο του Αλβανικαί μελέται. Η μετάφρασις
της Κ. Διαθήκης εις το αλβανικόν, η τε του Γρηγ. Αργυροκαστρίτου και η του Κων. Χριστοφορίδου εξεταζομένη
από γλωσσικής, ερμηνευτικής και δογματικής απόψεως, και περί της ελληνοαλβανικής διαλέκτου. Τύποις
Μ. Τριανταφύλλου και Σιας, Θεσσαλονίκη 1933· του ιδίου, Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης, ο μεταφραστής
της Καινής Διαθήκης εις το αλβανικόν, ήτοι αι βάσεις της αλβανικής φιλολογίας και γλώσσης. Η Ακαδήμεια
της Μοσχοπόλεως, τύποις «Φοίνικος», οδός Λεοννάτου 4, εν Αθήναις 1935. Πρώτη δημοσίευση έγινε στη
Θεολογία, τ. Ζ� (1929), σ. 349 κ.εξ. (σε συνέχειες). Από τη σ. ε� του Προοιμίου παραθέτουμε ένα μικρό τμήμα
για την προσφορά της αλβανητικής μετάφρασης: «Το πρωτόλειον τούτο της ιστορίας της Αλβανικής γλώσσης
και γραμματείας πρεπόντως επιγράφεται επ’ ονόματι Γρηγορίου του Αργυροκαστρίτου, όστις διά της εις
το Αλβανικόν μεταφράσεως της Καινής Διαθήκης εγένετο αληθώς ο θεμελιωτής της Αλβανικής γλώσσης,
και η νέα Αλβανία οφείλει ν’ ανεγείρη εις την πλέον περίοπτον θέσιν το μνημείον του πατριώτου ιεράρχου,
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στή νεοελληνική εκδοχή, την οποία εκλαμβάνει ως παραλλαγή της Μαξιμίνας,
εξίσου ύποπτης θεολογικά κατά τη γνώμη του, της μετάφρασης δηλαδή της
Καινής Διαθήκης από τον Μάξιμο τον Καλλιπολίτη.7 Θεωρούμε ότι η θέση του
αυτή είναι μονόπλευρη, τη στιγμή μάλιστα που διασώζει, αλλά δεν αξιοποιεί,
μαρτυρίες που οδηγούν και σε άλλη σκοποθεσία των συντελεστών του έργου.
Επομένως, η διπλή, αντικριστή ανά σελίδα, μεταγλώττιση του ιερού κειμένου εξυπηρετεί καθορισμένο σκοπό που έχει να κάνει και με τη νεοελληνική κοινή γλώσσα, την κοινόχρηστη ελληνική της εποχής, πέραν της αλβανικής. Προφανώς, απευθύνθηκε η νεοελληνική μετάφραση σε ανθρώπους που
μιλούσαν τη μία από τις δύο γλώσσες ως μητρική (όχι πάντως ελληνόφωνους)
και επιχειρήθηκε, με τη διττή μεταγλώττιση, να μυηθούν στην άλλη, την οποία
γνώριζαν, περισσότερο ή λιγότερο, και ή ζούσαν σε περιβάλλον όπου μιλιόταν
αυτή ή σε περιβάλλον που έπρεπε να διαδοθεί, τουλάχιστον για την κατανόηση
της Καινής Διαθήκης, περιβάλλον λατρευτικό, εκκλησιαστικό. Επίσης, πρέπει
να πρόκειται για ορθόδοξους χριστιανούς, αλβανόφωνους, στους οποίους θα
πρόσφερε θρησκευτικά, δηλαδή εποικοδομητικά η εργασία αυτή.
Δεν γνωρίζουμε σαφώς τους συντελεστές της έκδοσης.8 Η αναγραφή του
πολλού Γρηγορίου ως επιστατούντος (ο Ευλόγιος Κουρίλας θεωρεί ότι είναι η
μεταγλώττιση δική του) αποτελεί γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το
ενδιαφέρον του συνίστατο στο να γνωρίσει το αλβανόφωνο ορθόδοξο ποίμνιο
το περιεχόμενο και το ηθικό νόημα της Καινής Διαθήκης, το οποίο οι πιστοί δεν
μπορούσαν να συλλάβουν στο πρωτότυπο και να το ενστερνιστούν βιωματικά
στη λειτουργική πράξη.
Γεννάται, λοιπόν, η πρόσθετη απορία, γιατί να μην αφεθεί το πρωτότυπο
κείμενο, ώστε να μυηθούν άμεσα σ’ αυτό οι ορθόδοξοι αλβανόγλωσσοι πιστοί,
αν απευθυνόταν αποκλειστικά σε αυτούς, όπως έχει γραφεί. Θα είκαζε κανείς

όστις καταθέμενος τα όπλα, δι’ ων γενναίως υπερήσπισε την αρχήν της ελληνικής επαναστάσεως, απιδών
προς τους συμπατριώτας αυτού και το ποίμνιον έλαβε τον κάλαμον και παρέδωκεν αυτοίς εν τη ιδία γλώσση
τον λόγον της ζωής» (η υπογράμμιση δική μας). Θα επισημάνουμε στο δεύτερο σκέλος του αποσπάσματος
την προσφορά «προς τους συμπατριώτας», το οποίο προφανώς σχετίζεται με τη νεοελληνική απόδοση της
Καινής Διαθήκης. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι συμπατριώτες�� Σ’ αυτό ακριβώς θέλουμε να εστιάσουμε με τη
μελέτη αυτή, στο οποίο δεν αναφέρθηκε παρά εμμέσως μόνο ο Κουρίλας.
7. Κουρίλας, Αλβανικαί μελέται, ό.π., σ. 194-198.
8. Ρητά αναφέρονται ο επίσκοπος Γρηγόριος και ο αναφερόμενος ως συντάκτης του πίνακα των στοιχείων
της αλφαβήτου, όπως αναφέρει ο Λεγκράν, αξιοποιώντας πληροφορία του Παύλου Λάμπρου, ο Γεώργιος
Παπαγεώργιος από τους Καλαρρύτες, που πέθανε νέος στην Κέρκυρα. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα
για την αναζήτηση της ιστορίας του τόμου. Το δικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται εν προκειμένω στη μορφή
της προτεινόμενης ελληνικής γλώσσας, αφήνοντας στα ��esi��era�a μας τη βιβλιολογική και βιβλιογραφική
ιστορία του έργου και των συντελεστών του.
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εύλογα ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονταν σε επαφή ή ζούσαν σε χώρους όπου
μιλιόταν η γραικική, η νεοελληνική γλώσσα, και περιοχές του είδους αυτού
υπήρχαν πολλές, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου, τη Στερεά Ελλάδα και αλλού στα
1827· εν προκειμένω, ασφαλώς, στα νησιά του Ιονίου, όταν διαγραφόταν αντικειμενικά το μέλλον ενός ελεύθερου ελληνικού κράτους και όταν οι αλβανόφωνοι Έλληνες ήταν οργανικά μέλη της Επανάστασης με έμπρακτα δηλωμένη
εθνική συνείδηση. Η έκδοση, συνεπώς, απευθυνόταν στο αλβανόγλωσσο ελληνικό στοιχείο που είχε διασπαρεί ανά την ελευθερούμενη Ελλάδα και στόχος
του αρχιερέα εμπνευστή της δίγλωσσης έκδοσης ήταν η σταδιακή κατανόηση
του ιερού βιβλίου στην ελληνική, απαραίτητη στη λειτουργική πράξη, γλώσσα
που γνώριζαν ήδη ή άρχισαν να την γνωρίζουν και να την μιλούν στην καθημερινή πράξη. Με τα προηγούμενα απαντήσαμε στα ερωτήματα «σε ποιους
απευθύνθηκε» το βιβλίο και «γιατί προκρίθηκε η συγκεκριμένη μορφή της ελληνικής». Ήταν δηλαδή όντως διττή η στοχοθεσία.
Η έκδοση στην Τυπογραφία της Διοικήσεως στην Κέρκυρα, κέντρο εισροής
των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου,9 των Σουλιωτών και Παργηνών,10 μπορεί να
οδηγήσει στο κέντρο της σκέψης του μητροπολίτη. Πέραν δηλαδή της όποιας
ευρύτερης διάδοσης, πρέπει να τον ενδιέφερε άμεσα το αλβανόφωνο στοιχείο
της Κέρκυρας, προφανώς δε και πόλεων της τουρκοκρατούμενης τότε Ηπείρου.
Στο προαναφερθέν προοίμιο11 αλλά και στις σελίδες 25-34 του βιβλίου του
ο Ευλόγιος Κουρίλας αναφέρεται στην αρωγή, όσον αφορά στη νεοελληνική
απόδοση, του Πάργιου καθηγητή της Ιονίου Ακαδημίας Ανδρέα Ιδρωμένου,12
καθώς και στην επίδραση που άσκησε η αξιοποίηση της Μαξιμίνας ως προτύπου της νεοελληνικής μετάφρασης του Γρηγορίου, κατ’ επίδραση, όπως γράφει
ο Κουρίλας, της Βιβλικής Ιονικής Εταιρείας της Κέρκυρας.
Ειδικά αναφέρεται στον Ιδρωμένο, Πάργιο την καταγωγή, ως «ένα των
συντελεστών της μεταφράσεως» εις το αλβανικόν.13 «Μετά του Ιδρωμένου»,
γράφει ο Κουρίλας, «συνεδέετο διά φιλίας ο αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος και
αντήλλασσον πάντοτε γνώμας περί της διαμορφώσεως των συμπατριωτών.

9. Βλ. Σπύρος Στούπης, Οι «ξένοι» εν Κερκύρα, 2Κέρκυρα 1960.
10. Βλ. Κωνσταντίνος Θύμης, «Η παράδοση των ιερών κειμηλίων της Πάργας (Κέρκυρα, 22 Μαΐου 1930)»,
Κερκυραϊκά Χρονικά, περ. Β�, τ. 4 (2007), σ. 215-219, Όψεις της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κέρκυρας.
Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 7-8 Δεκεμβρίου 2005.
11. Κουρίλας, Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης, ο μεταφραστής της Καινής Διαθήκης, ό.π., σ. ε�.
12. Παραπέμποντας στην Ιστορία της Εκκλησίας της Κερκύρας, από της συστάσεως αυτής μέχρι του νυν,
του Σπυρίδωνος Παπαγεωργίου (Χρωμοτυπολιθογραφείον Αδελφών Γ. Ασπιώτη, εν Κερκύρα 1920, σ. 136),
αναφέρεται ο Κουρίλας στον έξαρχο Κερκύρας Μακάριο, ως αρωγό επίσης του Γρηγορίου στη μετάφραση.
13. Κουρίλας, Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης, ο μεταφραστής της Καινής Διαθήκης, ό.π., σ. 27-28.
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[...] Και όντως κατά την περίοδον ταύτην παρουσιάζεται κίνησίς τις μεταξύ των
Αλβανοφώνων εν Κερκύρα προσφύγων [...]».14
Γράφει, επίσης, χαρακτηριστικά ο ίδιος για τη διαμονή και δράση του Γρηγορίου στην Κέρκυρα:15 «[...] η Κέρκυρα συνεκέντρου τότε παν ό,τι εκλεκτόν
υπήρχεν εν τοις γράμμασιν. Αλλά πλην της ευτυχίας ταύτης ο Γρηγόριος ενταύθα ήτο εν μέσω συμπατριωτών και δη των φυγάδων Παργίων, τέως πνευματικών αυτού τέκνων. Οι Σουλιώται μετά την κατάληψιν του Σουλίου υπό του Αλή
πασά τω 1803, άλλοι μεν κατέφυγον εις Πάργαν και άλλοι εις Κέρκυραν. Και
από του έτους τούτου συνεκροτήθη ενταύθα το ονομαστόν τάγμα των ‘’Ελλήνων πολεμιστών’’ [...]».
Ο γραπτός λόγος, όπως αφήσαμε να εννοηθεί, είναι αδύνατο να αποδώσει
την απλοϊκή και αφελή προφορικότητα της καθημερινής ομιλίας, πολλώ μάλλον όταν επιστρατεύεται για να αποδώσει στη λαϊκή γλώσσα κείμενα ιδιαιτέρων απαιτήσεων, όπως εκείνα των Ευαγγελίων ή των Πράξεων των Αποστόλων,
σε μια γλώσσα όπως τότε η ομιλούμενη ελληνική, τυπολογικά ακανόνιστη. Η
μεταγλώττιση κειμένων του είδους αυτού, όπως της εξεταζόμενης, δίγλωσσης
μάλιστα, έκδοσης, σε γλώσσα απλή, ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή και πρακτικά πρόσφορη, ορμήθηκε από την ίδια ανάγκη που υπαγόρευσε και τα κείμενα των ίδιων των Ευαγγελιστών κατά την εποχή της διάδοσής τους, δηλαδή το
εύληπτο και προσιτό, και αποτελεί κλειδί που βοηθά επίσης στην εξήγηση του
ερωτήματος «γιατί πραγματοποιήθηκε η έκδοση αυτή».
ως προς τον αρχιεπίσκοπο Ευβοίας Γρηγόριο (1799-1827), πρόκειται
για σημαντική προσωπικότητα. Η δυναμική συνεισφορά του στον Αγώνα του
1821,16 πριν αναφέρουμε λίγα σημαντικά στοιχεία για το πρόσωπό του, συνηγορεί με όσα αναφέραμε για τους στόχους και τους αποδέκτες της μετάφρασης. Είναι εύλογο να απευθύνεται το 1827 (προφανώς η ιδέα και η έναρξη του
εγχειρήματος άρχισε νωρίτερα) σε ορθόδοξους που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν συμμετοχή στην Επανάσταση.

14. Κουρίλας, Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης, ο μεταφραστής της Καινής Διαθήκης, ό.π., σ. 28 κ.εξ. Την ίδια
λογική, κατά τον Κουρίλα, είχε και η σύνταξη του Ελληνοαλβανικού Λεξικού του Μάρκου Μπότσαρη.
15. Κουρίλας, Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης, ο μεταφραστής της Καινής Διαθήκης, ό.π., σ. 25-27.
16. Κουρίλας, Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης, ο μεταφραστής της Καινής Διαθήκης, ό.π., σ. 4-17.
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Γεννημένος στο Αργυρόκαστρο,17 γνωρίζουμε ότι το 1799 έγινε επίσκοπος
Παραμυθιάς, για σύντομο χρόνο· ότι το ίδιο έτος χειροτονήθηκε επίσκοπος Ευρίπου (Ευβοίας), ότι συμμετέσχε πρωταγωνιστικά στην Επανάσταση στην Εύβοια,18 με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να τον συλλάβουν και να τον φυλακίσουν μέχρι τον Ιανούαριο του 1823. Στο διάστημα 1827-1828 διετέλεσε μητροπολίτης
Αθηνών και είχε μαρτυρημένη πνευματική συνεισφορά στην πόλη.
Η «επιστασία» του, που αναφέρεται στον τίτλο του τόμου, αφήνει
ερωτηματικά κατά πόσο μετέφρασε ο ίδιος την Καινή Διαθήκη και σε ποια
από τις δύο γλώσσες. Ήδη αναφέραμε τη συνδρομή (όχι μεταφραστική)
του Καλαρρυτινού λογίου Παπαγεωργίου και εκείνη του Παπανδρέα, του
προαναφερθέντος ιερέα Ανδρέα Ιδρωμένου αλλά και του προαναφερθέντος
Μακαρίου. Με άλλα λόγια, με τη δοτική «επιστασία» παραμένει σκοτεινή η
μεταφραστική ή μη συμβολή και η όποια συμμετοχή του στην εκπόνηση του
έργου.19 Ίσως πρόκειται, όπως αναφέραμε, για διασκευή επί το συγχρονότερο
από προγενέστερες εργασίες, όπως του Μαξίμου Καλλιπολίτη του έτους
163820 (άποψη, εξάλλου, που έχει διατυπωθεί). Αλλά και οι μεταφράσεις του
Ιωαννίκιου Καρτάνου21 το 1536 και του πατριάρχη Παρθενίου Β� (βασισμένη
ωσαύτως σε εκείνη του Μαξίμου) δεν αποκλείεται να ήταν στη διάθεσή του. Τι
κρύβει, επομένως, η λέξη «επιστασία»��
Η παραβολή, πάντως, των δύο κειμένων (Μαξίμου και Γρηγορίου) δείχνει
ότι το λαϊκότερο και ακαλλιέργητο ύφος του Μαξίμου έχει βελτιωθεί στη
μετάφραση του 1827, του Γρηγορίου, πέραν του τυπολογικού που παρουσιάζεται

17. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Αθήναι 1964, τ. 4, σ. 802-803, Τάσος Γριτσόπουλος, στο λήμμα
«ο Ευρίπου [Γρηγόριος] (1799-1827) Αργυροκαστρίτης», κυρίως δε Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης, Γρηγόριος
ο Αργυροκαστρίτης, ο μεταφραστής της Καινής Διαθήκης, ό.π., σ. 4-25, σχετικά με τα του βίου του.
18. Βλ. Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης, Γρηγόριος Αργυροκαστρίτης, ο μεταφραστής της Καινής Διαθήκης,
ό.π. – Φάνης Μιχαλόπουλος, «Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης κι η επανάσταση της Ευβοίας», Αρχείον
Ευβοϊκών Μελετών, τ. 3 (1954), σ. 5-44. – Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης, «Εποχική μετανάστευση από τα Κύθηρα
προς τις τουρκοκρατούμενες ελληνικές και άλλες περιοχές και Ελληνική Επανάσταση (αρχές 18ου αιώνα
– 1821 περίπου)», Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Οικονομικής Ιστορίας, Αθήνα 1999. Επίσης, Αρχεία
Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας, επανέκδοσις υπό της Βιβλιοθήκης της
Βουλής, Αθήναι 1971, τ. 1, σ. 236, όπου και περιγραφή για τα δεινοπαθήματά του από τους Τούρκους.
19. Ο Κουρίλας θεωρεί ότι η μετάφραση στην αλβανική είναι του Γρηγορίου, η δε ελληνική εκδοχή είναι
βελτιωμένη επί το συγχρονότερο εκδοχή της μετάφρασης του Μάξιμου του Καλλιπολίτη.
20. Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δίγλωττος, εν η αντιπροσώπως το τε θείον πρωτότυπον
και η απαραλλάκτως εξ εκείνου εις απλήν διάλεκτον, διά του μακαρίτου κυρίου Μαξίμου του Καλλιουπολίτου
γενομένη μετάφρασις άμα ετυπώθησαν. Βλ. Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, Στρατηγικές
Εκδόσεις, τ. 11, σ. 249, Π.ΒΛ. (= Παύλος Δ. Βασιλειάδης, λήμμα «Μάξιμος Καλλιουπολίτης ή Καλλιπολίτης».
21. Γεράσιμος Χυτήρης, Ιωαννίκιος Καρτάνος. Αναδρομή στις νεοελληνικές ρίζες (επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός),
Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Κέρκυρα 2008.
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αρκετά πιο κανονισμένο. Προφανώς, θα συμβουλεύτηκε ο Γρηγόριος και θα
αξιοποίησε προγενέστερες μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης, δεν πρόκειται
όμως για αναπαραγωγή κάποιας από αυτές. Η βελτίωση, απόρροια της
γλωσσικής εξέλιξης και της καλλιέργειας της ομιλούμενης στα Επτάνησα, είναι
εύκολα αναγνωρίσιμη.22
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το κυρίως ζητούμενο της μελέτης μας,
να επισημάνουμε δηλαδή τυπολογικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες της
ελληνικής γλώσσας της μετάφρασης, με σκοπό να δείξουμε, αδρομερώς έστω,
ποια ήταν η μορφή του καθημερινού λόγου το 1827. Η μετάφραση αυτή είναι
από εκείνα τα κείμενα απόδοσης της Καινής Διαθήκης στην κοινή γλώσσα,
όπως την μιλούσε ο λαός στις αρχές του 19ου αιώνα, φιλοτεχνημένη υπό
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αφού ο μεταφραστής έπρεπε να χαλιναγωγήσει
μια γλώσσα ατημέλητη και ακωδικοποίητη, να καταστήσει κοινόχρηστες τις
Γραφές, χωρίς να αποστεί της ουσίας τους, και να μυήσει στη γλώσσα αυτή
τους αλβανόφωνους ελληνικής συνείδησης χριστιανούς. Μια σύγκριση με
απομνημονευματικά κείμενα αγωνιστών του 1821 θα επιβεβαίωνε κατά πόσο
η λόγια γλώσσα επέδρασε στη μετάφραση –το παράδειγμα του Μακρυγιάννη,
ως αυτούσιο δείγμα, είναι από τα πλησιέστερα.
Δεν παρέλκει να τονίσουμε τον ιερό (από θρησκευτικής επόψεως) και
τον εθνικό (από πατριωτικής) σκοπό του εγχειρήματος, ο οποίος ακυρώνει
μεταγενέστερες απόψεις περί του ανοσίου της μεταγλώττισης των ιερών
κειμένων, όταν το γλωσσικό ζήτημα είχε προκαλέσει μεγάλες κοινωνικές
αναταράξεις. Η Εκκλησία, αναγνωρίζοντας ότι ήταν απαραίτητη η προσέγγιση
αυτή, δεν θεωρεί ασεβή την προσπάθεια. Μεταφράσεις, όπως της Καινής
Διαθήκης της βασίλισσας Όλγας, το 1898,23 και του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου
του Αλέξανδρου Πάλλη, στην Ακρόπολη το 1901, πυροδότησαν τα Ευαγγελικά
το 1901, υπό άλλες βέβαια συνθήκες. Λόγοι πολιτικοί και κοινωνικοί πίσω από
την ανελέητη αντιπαλότητα μεταξύ δημοτικιστών και καθαρολόγων κατέστησαν
δυστυχώς τα ιερά κείμενα στις προαναφερθείσες περιπτώσεις κέντρο της

22. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Φιλολογικές μαρτυρίες για το μητροπολίτη Κερκύρας Αθανάσιο Πολίτη»,
Κερκυραϊκά Χρονικά, περ. Β�, τ. 4 (2007), σ. 167-185, Όψεις της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κέρκυρας.
Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 7-8 Δεκεμβρίου 2005· του ιδίου, Γλωσσικός πατριωτισμός. Οι αγώνες για
την καθιέρωση της γλώσσας του ελληνικού λαού από τον Βράιλα Αρμένη στην κερκυραϊκή εφημερίδα Πατρίς
έως τον Λορέντσο Μαβίλη στη Βουλή των Ελλήνων, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Κέρκυρα 2013 και «Οι
γλωσσικές θέσεις του Πέτρου Βράιλα Αρμένη», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β�, τ. Β�, Κέρκυρα 2005, σ.
181-210. Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράιλα Αρμένη.
23. Κ. Δημαράς, Ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, τ. ΙΔ�, σ. 408, «Η διακόσμηση
της ελληνικής ιδεολογίας».
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έριδας. Η Καινή Διαθήκη, ψυχωφελές ανάγνωσμα ήδη από της εμφανίσεώς
της, αποτέλεσε κλειδί για τη διάδοση του χριστιανισμού, χάρη στην προσιτή
γλώσσα της. Παράλληλα, η ελληνική γλώσσα, στην οποία συντέθηκε, τη συνέδεε
άρρηκτα διαχρονικά με τις τύχες των απανταχού Ελλήνων.
ως προς το γλωσσικό όργανο που χρησιμοποίησε ο Γρηγόριος, θα
παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: Από πλευράς εννοιολογικής, πλείστες λέξεις
δεν διατηρούν τη σημασία της αρχαίας ή της μεταγενέστερης γλώσσας του
χριστιανικού πρωτοτύπου αλλά αυτήν που έχει επικρατήσει και σήμερα.
Συνεπώς, είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε ποιες εννοιολογικές αλλαγές
είχαν καθιερωθεί στην ομιλούμενη γλώσσα στις αρχές του 19ου αιώνα: Το ρήμα
παρακαλώ, για παράδειγμα, δεν έχει την προσκλητική σημασία της αρχαίας
αλλά τη σημερινή (παρακαλέσετε λοιπὸν τὸν αὐθέντην τοῦ θερισμοῦ, διὰ νὰ
εὐγάλλῃ ἐργάταις εἰς τὸ θέρος του)· το βρωμώ απαντά με την έννοια του μυρίζω
άσχημα, δύσοσμα (λέγει του ἡ ἀδελφὴ τοῦ ἀποθαμένου ἡ Μάρθα· αὐθέντη,
σχεδὸν βρωμᾷ)· το γυρίζω ως επιστρέφω (ἐμβῆκεν εἰς τὸ καράβι, καὶ ἐγύρυσεν
ὀπίσω)· το γυρεύω να... ως αναζητώ, το περισσεύω ως πλεονάζω (μαζώξατε τὰ
κομμάτια ὁποῦ ἐπερίσσευσαν, νὰ μὴν χαθῆ τίποτες), το δε διαβάζω αντικαθιστά
το αναγι[γ]νώσκω (ἐδιάβαζε τὸν προφήτην Ησαΐαν). Και αντίστροφα όμως,
σχηματισμοί της καθομιλούμενης της ίδιας εποχής δεν επιβλήθηκαν και δεν
επικράτησαν τον 20ό αιώνα (ἔστωντας νὰ συντρέχῃ πολὺς ὄχλος – ἔστωντας
νὰ παρακινηθῇ).
Διττές καταγραφές δηλώνουν την παράλληλη χρήση λόγιου και κοινού
τύπου, η δε επιλογή εξαρτάται από το εκάστοτε γλωσσικό περιβάλλον. Π.χ. κεφαλή και κεφάλι εναλλάσσονται (τὴν κεφαλὴν τοῦ Ιωάννου, αλλά και ἐφέρθη
τὸ κεφάλι του).
Λέξεις και τύποι της κοινής παρεισφρέουν, από αδυναμία του μεταφραστή να αποδώσει αλλιώς τον λόγο του πρωτοτύπου χωρίς να προδώσει τη λαϊκή χρηστική χροιά που ήταν ο σκοπός της μεταγλωττιστικής προσπάθειας, π.χ.
στράτα, ἀγκάθια, φαγί, σακκούλι, δώδεκα χρονῶν, ποδάρια, σκέλια, κορμία,
νερόν, κόκκαλον, περιστέρια, ξερή συκιά, σαράφιδες, τὸ ἀλογάμαξον, τὸ ταχύ,
ὀμπροστά, ἀπέκει, ἀμή (= αλλά), τίποτες, βέβαια (όχι βεβαίως), τάχα, γλίγωρα, μετ’ αὐτὴν (= μαζί της), μέσα του, ἀπὸ μέσ’ ἀπό, ἀπάνω, ἄνω κάτω, σύρτε
(πηγαίνετε), σύρε κοντά, ἐκάθουνταν, μαζώξατε, νὰ φᾶμεν, φᾶτε, ἐμάχουνταν,
ἐκείτετε, λογιάζοντες (= λογαριάζοντας), ἀποθαμένος, νὰ εὐγάνῃ (να βγάζει), νὰ τὸν χαλάσουν (= να τον σκοτώσουν), ἐφοβοῦνταν, ἐστερεόνουνταν,
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ἐπουλοῦσαν, κόλλησε, ἐβραδίασεν,24 εἴδασι (αντί είδαν) και μείνουσι (με σπανιότατη διατήρηση της αρχαίας κατάληξης), σηκώσου, θέλουν εἴδη, εἰξεύρει.
Υπάρχουν δημώδεις τύποι της εποχής που δεν επικράτησαν, οι οποίοι ή
ξεχάστηκαν ή εξοστρακίστηκαν από λογιότερους τύπους, όπως το χρονικό αφόντις (ἀφόντις ἐφύτρωσαν) (= αφότου).
Παρά την πολυτυπία που παρατηρείται στους ρηματικούς τύπους,
υπάρχουν και σημεία κανονικότητας.25 Οι τύποι, λ.χ., των σύνθετων με προθέσεις
ρημάτων, λόγιας προέλευσης, μεταφερόμενοι στη δημώδη, εμφανίζονται
συστηματικά στη μετάφραση με το έψιλον της εξωτερικής αύξησης, απόδειξη
της αδυναμίας του λαού να τηρήσει την πολύπλοκη εσωτερική αύξηση
(ἐκαταπατήθη, ἐκατάφαγαν, ἐπαρεκάλεσαν, ἐπαρακάλει, ἐκατάστησεν,
ἐπροσεύχετο, ἐσυγχύσθη, ἐπαράδιδαν, ἐπρόσταξε αλλά και ἐξεπλήττουνταν
– ἀπεκεφάλισε).
Έχουν επικρατήσει οι νεότεροι τύποι ρημάτων, όπως πηγαίνω και παγαίνω (πηγαίνουν εἰς αὐτὸν – ἐπῆγαν εἰς τὴν πόλιν – ἐκεῖ ὁποῦ ἐπάγενεν ὁ Ιησοῦς),
βάνω, προαναγγελτικό του βάζω (τὸν βάνει ἀπὸ κάτω εἰς τὴν κλίνην), βγαίνω
(εὐγῆκεν ἔξω – νὰ εὔγῃ νὰ πάγῃ ἀπ’ αὐτούς), εμβαίνω του μπαίνω (καὶ αὐτὸς
ἐμβῆκεν εἰς τὸ καράβι), ευγάλλω του βγάζω (διὰ νὰ εὐγάλλῃ ἐργάταις), βαστώ
(μὴν βαστᾶτε πουγγίον), πέρνω, ήδη κρυσταλλωμένο στον τύπο τον σημερινό
αλλά με έψιλον (καὶ ἐπῆρε τὰ ψωμία), φέρνω με την έννοια του κομίζω (ἐφέρθη
τὸ κεφάλι). ως προς τα συνηρημένα ρήματα, είναι σαφής η τάση κλίσης των ρημάτων σε -έω της αρχαίας κατά τα εις -άω.
Ο παρατατικός ἦτον χρησιμοποιείται ενικώς, ενώ το ἦταν για πολλά
υποκείμενα.
Η χρήση των αρχαίων μετοχικών τύπων έχει εξασθενήσει πολύ. Αναλύονται
σε δευτερεύουσες προτάσεις ή, επί τροπικής αλλά και άλλων σημασιών, αντικαταστάθηκαν είτε από τους νεότερους μετοχικούς τύπους σε -ώντας (ἐτοῦτα
διδάσκωντας – πέμπωντας26) είτε εμπρόθετους σχηματισμούς (ἐξηράνθη, μὲ τὸ

24. Η συνεκφώνηση φωνηέντων, όπως στα ουδέτερα (αὐτία,
(
ψάρια, ψωμία, ἐβραδίασεν), δεν έχει καθιερωθεί
ή δεν προτιμήθηκε στο κείμενο, όπως δείχνει ο τονισμός στο πρώτο φωνήεν. Όμως στην πράξη πρέπει να
είχε αρχίσει να τηρείται. Πρβλ. και τον τύπο ιατρευθεί αντί γιατρευτεί. Γενικά, το μονοσύλλαβα εκφερόμενο
«για» λείπει εντελώς στο κείμενο.
25. Τα παραδείγματα είναι μικρό δείγμα από τα πολλά αποσπάσματα που επιλέξαμε, μέρος των οποίων
καταχωρίσαμε προς κατανόηση του αναγνώστη. Προσπαθήσαμε να περιέχουν αυτά τις πλέον χαρακτηριστικές
περιπτώσεις.
26. Είναι εμφανές ότι οι μετοχικοί τύποι της αρχαίας σχεδόν καταργούνται στη μετάφραση ή συμβιώνουν
δίπλα στους νεότερους τύπους σε -οντας. Χαρακτηριστικό της προτίμησης του αναγνώστη του αντιτύπου μας
αποτελεί η διαγραφή με μολύβι της κατάληξης -ντας στον τύπο πέμπων[τας], ενέργεια που επαναλαμβάνεται
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νὰ μὴν ἔχῃ ὑγρασίαν). Περιπτώσεις, όπως ο τύπος προσευχόμενοι, οφείλονται
στην αδυναμία χρήσης της ενεργητικής κατάληξης -ώντας στα μέσα ρήματα.
Διατηρούνται, με εξαιρέσεις που υπαγορεύει η χρήση, τύποι της λόγιας
γραμματικής: α) η αιτιατική πρωτοκλίτων θηλυκών με νι (εἶπε μὲ παραβολήν),
β) η χρήση λόγιων τύπων του άρθρου (ἦταν εἰς τὰς πόλεις – εἰς τὴν γῆν τὴν
καλήν). Η αφαίρεσή του όμως σε τύπους κοινούς δηλώνει ότι πιθανότατα το
νι αυτό έτεινε ήδη να αποβληθεί (νὰ παρακινηθῇ ἐκείνη ἀπὸ τὴν μάνα της).
Επιφυλακτικοί, ωστόσο, πρέπει να είμαστε και σε τύπους της λόγιας γραμματικής που πέρασαν στο κείμενο της μετάφρασης λόγω του ακανόνιστου κλητικού
συστήματος της ομιλουμένης. Τύποι, όπως βασιλεύς, τοῦ βαπτιστοῦ υπάγονται
στην κατηγορία αυτή και πρέπει να συνυπήρχαν με τους κοινότερους. Απόδειξη περί του αντιθέτου συνιστά η λέξη μαθητάδες αντί μαθηταί.
Υπό την επίδραση της δοτικής διατηρείται η ορθογραφία της, το δε θηλυκό άρθρο τις δεν έχει εμφανιστεί ακόμη (ταῖς ἁμαρτίαις μας).
Τα δευτερόκλιτα ουδέτερα σε -ιον απέβαλαν το όμικρον νι του τέλους της
κατάληξης (νὰ πάγῃ εἰς τὸ σπῆτί του – ἦτον πολὺ χορτάρι – ἐσήκωσε τὸ κορμὶ
τοῦ Ιησοῦ – δός μου ἐδῶ εἰς ἕνα πινάκι), με εξαίρεση σπάνιων περιπτώσεων
που ο λαός διατηρεί για λόγους κοινωνικούς ή εννοιολογικούς τον παλαιό τύπο
(μὴν βαστᾶτε πουγγίον, μηδὲ σακκοῦλι)· στον πληθυντικό όμως διατήρησαν
την αρχαία κατάληξη (ὅποιος ἔχει αὐτία – καὶ ἐπῆρε τὰ ψωμία – καὶ ἀπὸ τὰ
ψάρια ὅσον ἤθελαν – ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνια).
Μεταβατική αποδεικνύεται η λειτουργία ορισμένων λέξεων που φαίνεται να διανύουν εξελικτικό στάδιο κατά την εξεταζόμενη εποχή. Ο αιτιολογικός
σύνδεσμος διατἱ27 απομακρύνεται από το παλαιότερο διότι και προοιωνίζεται
τον μεταγενέστερο επίσης αιτιολογικό γιατί (διατὶ καὶ ἐμεῖς συγχωροῦμεν κάθε
ἕνα ὁποῦ μᾶς χρεωστεῖ – διατὶ ἡ σάρκα μου εἶναι ἀληθινὸν φαγί, καὶ τὸ αἷμά
μου εἶναι ἀληθινὸν πιοτόν), ενώ το συχνότατο αναφορικό ὁποῦ,28 είναι σαφές
προμήνυμα του μεταγενέστερου που (ἐκείνους ὁποῦ ἦταν – ἐκεῖ ὁποῦ ἔσπερνεν
– ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐμβαίνουν).
Είναι γενική η προθετική χρήση του μορίου με, καθώς και η χρήση του

και σε άλλες σελίδες του βιβλίου. Μαρτυρίες, λοιπόν, του είδους αυτού είναι αποκαλυπτικές της αβεβαιότητας
και του ακανόνιστου της γλώσσας, καθώς και των γραμματικών γνώσεων του εκάστοτε αναγνώστη.
27. Σημειώνουμε ότι αποτρεπτική για την επιβολή του τύπου με γάμα είναι η ευρύτατη χρήση της πρόθεσης
διὰ και του τελικού συνδέσμου διὰ νὰ με δέλτα.
28. Σημειώνουμε ότι είναι εξαιρετικά σπάνια η χρήση της αναφορικής αντωνυμίας ὁποῖος, η δε αντωνυμία
ὅποιος, επίσης σπάνια και αναπληρούμενη από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες κανένας και κάποιος (μία
γυναῖκα ἡ ὁποία εἶχε κίνησιν αἵματος), λειτουργεί ως αόριστη (ὅποιος ἔχει αὐτία διὰ νὰ ἀκούῃ, ἂς ἀκούῃ).
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επιρρήματος κοντά με την έννοια του περίπου (κοντὰ πέντε χιλιάδες) και του
μετά ως μαζί.
Η πρόθεση εις παραμένει αλώβητη. Έχουν καθιερωθεί επίσης σχηματισμοί επιρρημάτων με προθέσεις, όπως μέσα εἰς (μέσα εἰς τὰ ἀγκάθια), ἀπὸ
κάτω (ἀπὸ κάτω εἰς τὴν κλίνην).
Παρατηρείται διμορφία στο ουδέτερο της αντωνυμίας οὑτος, που δεν
χρησιμοποιείται στα άλλα γένη ευρέως (ἐτοῦτα διδάσκωντας ἐφώναζεν, αλλά
και ὕστερον ἀπὸ τοῦτα, με νεότερο δηλαδή σχηματισμό αντί ταῦτα).
Οι δεικτικές και επαναληπτικές αντωνυμίες παρουσιάζουν πολυμορφία.
Έτσι, συνυπάρχουν παλαιότεροι και νεότεροι τύποι (αὐτουνούς), ενώ οι
συντετμημένοι έχουν ευρεία εφαρμογή (τὸ ἐπῆγε – τὸ ἐκατάφαγαν – τὸ ἔπνιξαν
– τὸν ἐρωτοῦσαν – τοὺς ἔλεγεν· και με επίταξη που δεν επικράτησε στη γλώσσα
μας παρά μόνο διαλεκτικά (όπως στην κυπριακή), εἶπάν το – λέγει του ἕνας
– εἶπεν τους).
Τέλος, το συμφωνικό σύμπλεγμα τσ αποδίδεται ως τζ, κατά τη φωνητική
συνήθεια της εποχής (ἔτζι, τζακίζουν), που σήμερα έχει καταργηθεί.29
1
Καὶ ἔστωντας νὰ συντρέχῃ πολὺς ὄχλος, καὶ νὰ πηγαίνουν εἰς αὐτὸν ἀπὸ
ἐκείνους ὁποῦ ἦταν εἰς τὰς πόλεις, εἶπε μὲ παραβολήν.
Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν
εἶπεν διὰ παραβολῆς.
Εὐγῆκεν ἔξω ὁ σπορεὺς διὰ νὰ σπείρῃ τὸν σπόρον του· καὶ ἐκεῖ ὁποῦ ἔσπερνεν,
ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν στράταν, καὶ ἐκαταπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ τὸ
ἐκατάφαγαν.
ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν
ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδὸν καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
κατέφαγεν αὐτό.
Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν πέτραν, καὶ ἀφόντις ἐφύτρωσαν ἐξηράνθη, μὲ τὸ νὰ
μὴν ἔχῃ ὑγρασίαν.
Καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν
ἰκμάδα.

29. Για λόγους συγκριτικούς και διαπίστωσης των αλλαγών, μετά το μεταγλωττισμένο κείμενο παραθέσαμε
το πρωτότυπο από την έκδοση Novum Testamentum των Nes�le και Alan��..
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Καὶ ἄλλο ἔπεσεν μέσα εἰς τὰ ἀγκάθια, καὶ μὲ τὸ νὰ ἐφύτρωσεν μαζὺ τὰ ἀγκάθια
τὸ ἔπνιξαν.
καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν
αὐτό.
Καὶ ἄλλο ἔπεσε εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐφύτρωσε καὶ ἔκαμε καρπὸν
ἑκατονταπλασίονα. �τοῦτα διδάσκωντας ἐφώναζεν· ὅποιος ἔχει αὐτία διὰ νὰ
ἀκούῃ, ἂς ἀκούῃ.
καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν
ἑκατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Καὶ οἱ μαθητάδες του τὸν ἐρωτοῦσαν, καὶ ἔλεγαν· τί θέλει νὰ εἰπῇ ἡ παραβολὴ
ἐτούτη��
Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή.
[...]
Καὶ κᾀνένας δὲν ἀνάπτει τὸν λύχνον, καὶ τὸν σκεπάζει μὲ ἀγγεῖον, ἢ τὸν βάνει
ἀπὸ κάτω εἰς τὴν κλίνην· ἀλλὰ τὸν βάνει εἰς τὸν λυχνοστάτην, διὰ νὰ βλέπουν
τὸ φῶς ἐκεῖνοι ὁποῦ ἐμβαίνουν.30
Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ’
ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς.31
2
Καὶ ὡσὰν εἶδαν οἱ βοσκοὶ ἐκεῖνο ὁποῦ ἔγινεν ἔφυγαν· καὶ ἐπῆγαν εἰς τὴν πόλιν
καὶ εἰς τὰ χωράφια καὶ εἶπάν το.
ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς
τοὺς ἀγρούς.
Καὶ οἱ ἄνθρωποι εὐγῆκαν νὰ εἰδοῦν ἐκεῖνο ὁποῦ ἔγινε· καὶ ἦλθαν εἰς τὸν Ιησοῦν,
καὶ εὑρῆκαν τὸν ἄνθρωπον ὁποῦ ἐκάθετο, ἀπὸ τὸν ὁποῖον εὐγῆκαν τὰ δαιμόνια,
ἐνδυμένον καὶ σωφρονισμένον εἰς τὰ ποδάρια τοῦ Ιησοῦ· καὶ ἐφοβήθηκαν.
ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον

30. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 212-214.
31. �ατὰ
ατὰ Λουκᾶν,, 8, 4-9 καὶ 8, 16, Novum Testamentum Graece cum apparatu critico curavit Eberhard Nestle
novis curis elaboraverunt Erwin Nestle et Kurt Aland. ���itio �icesima q�in�a, Uni�e�� Bible Societies, Lon��on
1971.
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τὸν ἄνθρωπον ἀφ’ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ
τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν.
Καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ τὸν εἶδαν τὸ εἶπαν εἰς αὐτουνούς, πῶς ὁ δαιμονισμένος
ἐλευθερώθη.
ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.
Καὶ τὸ πλῆθος ὅλον τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἐπαρεκάλεσαν τὸν Ιησοῦν,
νὰ εὔγῃ νὰ πάγῃ ἀπ’ αὐτούς, ὅτι εἶχον μεγάλον φόβον· καὶ αὐτὸς ἐμβῆκεν εἰς
τὸ καράβι, καὶ ἐγύρυσεν ὀπίσω.
καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ’
αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν.
[...]
Καὶ ἐκείνην τὴν ὥραν ἦλθεν ἕνας ἄνθρωπος τὸ ὄνομά του Ιάειρος, καὶ αὐτὸς
ἦτον ἄρχωντας τῆς συναγωγῆς· καὶ ἔπεσεν εἰς τὰ ποδάρια τοῦ Ιησοῦ, καὶ τὸν
ἐπαρακάλει νὰ πάγῃ εἰς τὸ σπῆτί του·
καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν·
καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον
αὐτοῦ.
Οτι εἶχε μίαν θυγατέρα μονογενῆ, ἕως δώδεκα χρονῶν, καὶ ἐκείνη ἀπέθανε. Καὶ
ἐκεῖ ὁποῦ ἐπάγενεν ὁ Ιησοῦς τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ τὸν ἐστενοχωροῦσαν.
ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὕτη ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ
τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.
Καὶ μία γυναῖκα ἡ ὁποία εἶχε κίνησιν αἵματος δώδεκα χρόνους, καὶ ἐξοδίασεν
ὅλον της τὸν βίον εἰς τοὺς ἰατρούς, καὶ δὲν ἠμπόρεσεν ἀπὸ κἀνένα νὰ
ἰατρευθῆ·32
καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ’ οὐδενὸς
θεραπευθῆναι·33
[...]
3
Καὶ ὕστερον ἀπὸ τοῦτα ὁ Ιησοῦς ἐκατάστησεν ἄλλους ἑβδομήκοντα μαθητάδες,

32. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 215-217.
33. �ατὰ
ατὰ Λουκᾶν,, 8, 34-37 καὶ 41-43, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
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καὶ τοὺς ἔστειλεν ἀπὸ δύο ὀμπροστὰ εἰς τὸ πρόσωπόν του, εἰς κάθε πόλιν καὶ
τόπον, ὁποῦ ἔμελλεν αὐτὸς νὰ πάγῃ.
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν
αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν
αὐτὸς ἔρχεσθαι.
Καὶ τοὺς ἔλεγεν· ὁ θερισμὸς εἶναι πολύς, ἀμὴ οἱ ἐργάται εἶναι ὀλίγοι·
παρακαλέσετε λοιπὸν τὸν αὐθέντην τοῦ θερισμοῦ, διὰ νὰ εὐγάλλῃ ἐργάταις
εἰς τὸ θέρος του.
ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε
οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
Σύρτε, νά, ὁποῦ σᾶς πέμπω ὡσὰν ἀρνία εἰς τὴν μέσην τῶν λύκων.
ὑπάγετε· ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.
Μὴν βαστᾶτε πουγγίον, μηδὲ σακκοῦλι, μηδὲ ὑποδήματα· καὶ κᾀνένα εἰς τὴν
στράταν νὰ μὴν τὸν χαιρετήσετε.34
μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα· καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν
ἀσπάσησθε.35
4
Καὶ μίαν φορὰν ὅταν ἦτον εἰς κἄποιον τόπον καὶ ἐπροσεύχετο, ὡσὰν ἔπαυσε,
λέγει του ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητάδες του· αὐθέντη, δίδαξέ μας νὰ προσευχώμεθα,
καθὼς καὶ ὁ Ιωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητάδες του.
Kaὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν
τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς
καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
Καὶ λέγει τους· ὅταν προσεύχεσθε, λέγετε· ω Πατέρα μας ὁποῦ εἶσαι εἰς τοὺς
οὐρανούς, ἂς ἁγιασθῇ τὸ ὄνομά σου· ἂς ἔλθῃ ἡ βασιλεία σου, ἂς γένῃ τὸ θέλημά
σου, καθὼς εἰς τὸν οὐρανόν, ἔτζι καὶ εἰς τὴν γῆν.
εἶπεν δὲ αὐτοῖς· ὅταν προσεύχησθε, λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
σου· ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ
ἐπὶ τῆς γῆς·

34. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 224-225.
35. �ατὰ
ατὰ Λουκᾶν,, 10, 1-4, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
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Τὸ ψωμί μας τὸ καθημερινὸν δός μας το σήμερον·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν·
Καὶ συγχώρεσέ μας ταῖς ἁμαρτίαις μας· διατὶ καὶ ἐμεῖς συγχωροῦμεν κάθε ἕνα
ὁποῦ μᾶς χρεωστεῖ· καὶ μὴν μᾶς βάλῃς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ἐλευθέρωσέ μας
ἀπὸ τὸν πονηρόν.36
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.37
5
Καὶ ὁ Ιησοῦς εἶπεν· κάμετε τοὺς ἀνθρώπους νὰ καθίσουν. Καὶ εἰς ἐκεῖνον τὸν
τόπον ἦτον πολὺ χορτάρι. Εκάθισαν λοιπὸν οἱ ἄνδρες κοντὰ πέντε χιλιάδες τὸν
ἀριθμόν.
εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ
τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.
Καὶ ἐπῆρε τὰ ψωμία ὁ Ιησοῦς, καὶ εὐχαρίστησε καὶ τὰ ἐμοίρασεν εἰς τοὺς
μαθητάδες του· καὶ οἱ μαθητάδες (τὰ ἐμοίρασαν εἰς ἐκείνους ὁποῦ ἐκάθουνταν·
ἔτζι καὶ ἀπὸ τὰ ψάρια ὅσον ἤθελαν.
ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις,
ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
Καὶ ὡσὰν ἐχόρτασαν, λέγει εἰς τοὺς μαθητάδες του· μαζώξατε τὰ κομμάτια
ὁποῦ ἐπερίσσευσαν, νὰ μὴν χαθῆ τίποτες.
ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα
κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.
Εμάζωξαν λοιπόν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνια κομμάτια ἀπὸ τὰ πέντε ψωμία
τὰ κρίθινα, τὰ ὁποῖα ἐπερίσσευσαν ἀπὸ ἐκείνους ὁποῦ ἔφαγαν.38
συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων
τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.39

36. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 229.
37. �ατὰ
ατὰ Λουκᾶν,, 11, 1-4, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
38. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 311.
39. �ατὰ
ατὰ �ωάννην,, 6, 10-13, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
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6
Εμάχουνταν λοιπὸν ἀνάμεσά τους οἱ Ιουδαῖοι, καὶ ἔλεγαν· πῶς ἠμπορεῖ ἐτοῦτος
νὰ μᾶς δώσῃ τὴν σάρκα του νὰ τὴν φᾶμεν��
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν
δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;
Εἶπέν τους λοιπὸν ὁ Ιησοῦς· βέβαια βέβαια σᾶς λέγω, ἐὰν δὲν φᾶτε τὴν σάρκα
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ νὰ πιῆτε τὸ αἷμά του, δὲν ἔχετε ζωὴν εἰς τοῦ λόγου
σας.
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
Εκεῖνος ὁποῦ τρώγει τὴν σάρκα μου, καὶ πίνει τὸ αἷμά μου, ἔχει ζωὴν αἰώνιον·
καὶ ἐγὼ θέλω τὸν ἀναστήσει εἰς τὴν ὑστερινὴν ἡμέραν·
Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ
ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Διατὶ ἡ σάρκα μου εἶναι ἀληθινὸν φαγί, καὶ τὸ αἷμά μου εἶναι ἀληθινὸν
πιοτόν.40
ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις.41
7
Οἱ Ιουδαῑοι λοιπὸν ὁποῦ ἦταν μετ’ αὐτὴν εἰς τὸ σπῆτι, καὶ τὴν ἐπαρηγοροῦσαν,
ὡσὰν εἶδαν τὴν Μαρίαν ὅτι ἐσηκώθη γλίγωρα καὶ εὐγῆκεν ἔξω, τὴν ἀκολούθησαν,
λογιάζοντες ὅτι πάγει εἰς τὸ μνῆμα, διὰ νὰ κλαύσῃ ἐκεῖ.
Οἱ οὖν Ἰουδαῑοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν,
ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ,
δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.
Η Μαρία λοιπὸν ὡσὰν ἐπῆγεν ἐκεῖ ὁποῦ ἦτον ὁ Ιησοῦς, καὶ τὸν εἶδεν, ἔπεσεν εἰς
τὰ ποδάριά του, λέγοντάς του· αὐθέντη, ἐὰν ἤσουν ἐδῶ, δὲν ἤθελεν ἀποθάνῃ
ὁ ἀδελφός μου.
ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς

40. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 315.
41. �ατὰ
ατὰ �ωάννην,, 6, 52-55, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
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πόδας, λέγουσα αὐτῷ· κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.
Ο Ιησοῦς ὡσὰν τὴν εἶδεν ὁποῦ ἔκλαιε, καὶ τοὺς Ιουδαίους ὁποῦ ἦταν μαζὺ καὶ
ἔκλαιαν, ἐπόνεσεν ἡ ψυχή του, καὶ ἐσυγχύσθη.
Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους
κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν.
[...]
Κἄποιοι ἀπ’ αὐτοὺς εἶπαν· ἐτοῦτος ὁποῦ ἄνοιξε τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ, δὲν
ἐδύνετο νὰ κάμῃ, καὶ ἐτοῦτος, νὰ μὴν ἀποθάνῃ ἐτοῦτος��
τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ
τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;
Καὶ ὁ Ιησοῦς πάλιν βρυχώμενος μέσα του, ἐπῆγεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ ἦτον
σπήλαιον, καὶ ἀπάνω εἰς αὐτὸ ἐκείτετε πέτρα.
Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμωμένος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ
σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ.
Καὶ ὁ Ιησοῦς λέγει· σηκώσετε τὴν πέτραν. Λέγει του ἡ ἀδελφὴ τοῦ ἀποθαμένου
ἡ Μάρθα· αὐθέντη, σχεδὸν βρωμᾷ· διατὶ ἔχει τέσσαρες ἡμέραις.42
λέγει ὁ Ἰησοῦς· ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος
Μάρθα· κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστιν. 43
8
Εἰς ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐπῆγεν ὁ Ιησοῦς τὰ σάββατα ἀπὸ μέσ’ ἀπὸ ταῖς σποραῖς·
καὶ οἱ μαθητάδες του ἐπείνασαν, καὶ ἄρχισαν νὰ τρίβουν ἀστάχυα, καὶ νὰ
τρώγουν.
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ
μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν.
Καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὡσὰν τὸ εἶδαν, τοῦ εἶπαν· νά, οἱ μαθητάδες σου ὁποῦ κάμνουν
ἐκεῖνο, ὁποῦ δὲν εἶναι συγχωρημένον νὰ τὸ κάμουν τὸ σάββατον.
οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ· ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν
ποιεῖν ἐν σαββάτῳ.

42. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 337.
43. �ατὰ
ατὰ �ωάννην,, 11, 31-33 καὶ 11, 37-39, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
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Λέγει τους ὁ Ιησοῦς· δὲν ἐδιαβάσετε, τί ἔκαμεν ὁ Δαβίδ, ὅταν ἐπείνασεν αὐτός,
καὶ ἐκεῖνοι ὁποῦ ἦταν μαζύ του��44
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυίδ, ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ’
αὐτοῦ;45
9
Καὶ ἐπῆγαν εἰς τὰ Ιεροσόλυμα· καὶ ἐμβαίνωντας ὁ Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν ἄρχισε
νὰ εὐγάνῃ ἐκείνους ὁποῦ ἐπουλοῦσαν καὶ ἀγόραζαν μέσα εἰς τὸ ἱερόν. καὶ
ταῖς τράπεζαις τῶν σαράφιδων, καὶ τὰ θρονία ἐκείνων, ὁποῦ ἐπουλοῦσαν τὰ
περιστέρια, τὰ ἐγύρισεν ἄνω κάτω.
Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν
καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν.
[...]
Καὶ τὸν ἄκουσαν οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ ἐγύρευαν μὲ τί τρόπον νὰ
τὸν χαλάσουν· διατὶ τὸν ἐφοβοῦνταν, ὅτι ὅλος ὁ ὄχλος ἐξεπλήττουνταν εἰς τὴν
διδαχήν του.
καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν·
ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήττετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
Καὶ ὡσὰν ἐβραδίασεν, εὐγῆκεν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλιν.
Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως.
Καὶ τὸ ταχὺ περνῶντες αὐτοὶ ἀπ’ ἐκεῖ, εἴδασι τὴν συκιὰν ξερὴν ἀπὸ ταῖς ῥίζαις.
Καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν.
Καὶ ὁ Πέτρος ἔστωντας νὰ ἀναθυμήθῃ, λέγει του· διδάσκαλε, νά, ἡ συκιὰ ὁποῦ
ἐκαταράσθης, ἐξεράνθη.
καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ· ῥ α β β ί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω
ἐξήρανται.
[...]
Διατὶ βέβαια σᾶς λέγω, ὅτι ὅποιος εἰπεῖ εἰς τὸ βουνὸν ἐτοῦτο· σηκώσου, καὶ
ρίξου εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ νὰ μὴν ἀμφιβάλῃ μέσα εἰς τὴν καρδίαν του, ἀλλὰ
νὰ πιστεύσῃ, ὅτι ἐκεῖνα ὁποῦ λέγει γίνονται· θέλουν τοῦ γένει ὅ,τι καὶ ἂν εἰπῇ.

44. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 37.
45. �ατὰ
ατὰ Μαθθαῖον,, 12, 1-3, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
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ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἃν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ· ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν
θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῆ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται,
ἔσται αὐτῷ.
Διὰ τοῦτο σᾶς λέγω· ὅλα ὅσα ζητᾶτε προσευχόμενοι, πιστεύετε πῶς τὰ πέρνετε·
καὶ θέλουν σᾶς γένει.46
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι
ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.47
10
Καὶ οἱ Ιουδαῖοι, διὰ νὰ μὴν μείνουσι τὰ κορμία ἀπάνω εἰς τὸν σταυρὸν τὸ
σάββατον ἐπειδὴ ἦτον παρασκευή, (καὶ ἡ ἡμέρα τοῦ σαββάτου ἐκείνου ἦτον
μεγάλη,) ἐπαρακάλεσαν τὸν Πιλάτον, διὰ νὰ τζακίζουν τὰ σκέλιά τους, καὶ νὰ
τοὺς σηκώσουν ἀπέκει.
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα
ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν
Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.
Ηλθαν λοιπὸν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ πρώτου ἐτζάκισαν τὰ σκέλιά του, καὶ τοῦ
ἄλλου ὁποῦ ἐσταυρώθη μαζὺ μετ’ αὐτόν.
ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου
τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ·
Καὶ ἔστωντας νὰ ἔλθουν καὶ εἰς τὸν Ιησοῦν, ὡσὰν εἶδαν ὁποῦ ἦτον ἀποθαμένος,
δὲν ἐτζάκισαν τὰ σκέλιά του.
ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ
τὰ σκέλη
Αλλὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς στρατιώτας ἐκέντησε τὴν πλευράν του μὲ λόγχην, καὶ
παρευθὺς εὐγῆκεν αἷμα καὶ νερόν.
ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς
αἷμα καὶ ὕδωρ.
Καὶ ἐκεῖνος ὁποῦ τὸ εἶδε ἐμαρτύρησε, καὶ ἀληθινὴ εἶναι ἡ μαρτυρία του· καὶ

46. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 153-154.
47. �ατὰ
ατὰ Μᾶρκον,, 11,15 – 11,18-21 – 11, 23-24, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
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ἐκεῖνος τὸ εἰξεύρει ὅτι ἀλήθεια λέγει, διὰ νὰ πιστεύσετε ἐσεῖς.
καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος
οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύητε.
Διατὶ ἐτοῦτα ἔγιναν διὰ νὰ πληρωθῇ ἡ γραφὴ ὁποῦ λέγει· κόκκαλον δὲν θέλει
τζακισθῆ ἀπ’ αὐτόν.
ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ· ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.
Καὶ πάλιν ἄλλη γραφὴ λέγει· θέλουν εἴδη εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ ἐκέντησαν.
καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.
Καὶ ὕστερον ἀπὸ τοῦτα ὁ Ιωσὴφ ὁποῦ ἦτον ἀπὸ τὴν Αριμαθαίαν, (ὁ ὁποῖος
ἦτον μαθητὴς τοῦ Ιησοῦ, ἀμὴ ἦτον κρυμμένος διὰ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων,)
ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Πιλάτον, νὰ σηκώσῃ τὸ κορμὶ τοῦ Ιησοῦ· καὶ ὁ Πιλάτος τοῦ
ἔδωσεν ἄδειαν· ἐπῆγε λοιπὸν καὶ ἐσήκωσε τὸ κορμὶ τοῦ Ιησοῦ.48
Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ
Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ·
καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ.49
11
Καὶ τὸ Πνεῦμα εἶπε εἰς τὸν Φίλιππον· σύρε κοντά, καἰ κόλλησε εἰς τὸ ἀλογάμαξον
τοῦτο.
εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ· πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ.
Καὶ ὁ Φίλιππος ἔδραμε, καὶ τὸν ἄκουσεν ὁποῦ ἐδιάβαζε τὸν προφήτην Ησαΐαν,
καὶ εἶπεν· τάχα γνωρίζεις αὐτὰ ὁποῦ διαβάζεις��50
προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαΐαν τὸν
προφήτην, καὶ εἶπεν· ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;51
12
Καὶ ὡσὰν ἐπερνοῦσαν τὰς πόλεις, ταῖς ἐπαράδιδαν νὰ φυλάγουν τὰ δόγματα
ὁποῦ ἦταν ἀποφασισμένα ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἀπὸ τοὺς πρεσβυτέρους

48. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 366-367.
49. �ατὰ
ατὰ �ωάννην,, 19, 31-38, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
50. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 404.
51. Πράξεις τῶν Ἀποστόλων,, 8, 29-30, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
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ὁποῦ ἦταν εἰς τὴν Ιερουσαλήμ.
Ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ
κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις.
Αἱ ἐκκλησίαι λοιπὸν ἐστερεόνουνταν εἰς τὴν πίστιν, καὶ πᾶσα ἡμέρα ἐπερίσσευαν
εἰς τὸν λογαριασμόν.52
Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ’
ἡμέραν.53

Η Καινή Διαθήκη, το πλήρες κείμενο,
με την αναγραφή της «επιστασίας» του Γρηγορίου.

52. Βλ. Η Καινή Διαθήκη, ό.π., σ. 435.
53. Πράξεις τῶν Ἀποστόλων,, 16, 4-5, Novum Testamentum Graece, ό.π.
.π.
π..
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Η Καινή Διαθήκη, το πρώτο μέρος,
χωρίς την αναγραφή της «επιστασίας» του Γρηγορίου.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και
Επιφανών Ζακυνθίων», με το άκουσμα του θανάτου του μέλους και δωρητού
του Σωματείου Νικολάου Μπαξεβανίδη , συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως και
παμψηφεί απεφάσισε τα εξής:
1ον Να κηρυχθεί τριήμερον πένθος
2ον Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εις την επιμνημόσυνον δέησιν
3ον Να υποβληθούν τα συλλυπητήρια των μελών του σωματείου εις την
οικογένειαν του μεταστάντος
4ον Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα εις το περιοδικόν ΙΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
Ζάκυνθος, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017
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Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματεύς

Ν. Α. Λουντζης

Ν.Κ. Κουρκουμέλης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Οι Φίλου του Μουσείου Σολωμού
και Επιφανών Ζακυνθίων» , με το άκουσμα του θανάτου του Ακαδημαϊκού και
Ομοτίμου καθηγητού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σπυρίδωνος Ευαγγελάτου, συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως και παμψηφεί απεφάσισε τα εξής:
1ον Να κηρυχθεί τριήμερον πένθος
2ον Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εις την επιμνημόσυνον δέησιν
3ον Να υποβληθούν τα συλλυπητήρια των μελών του σωματείου εις την
οικογένειαν του μεταστάντος
4ον Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα εις το περιοδικόν ΙΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
Ζάκυνθος, Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματεύς

Ν. Α. Λουντζης

Ν.Κ. Κουρκουμέλης
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