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τισμό αρκαδικής τάσης* επομένως τα όσα έχει επισημάνει ο Γιώργος Βε-
λουδής για τη νεοελληνική πρόσληψη του Γκέσνερ καθόλου δεν ανατρέ
πονται.6 

Άλλωστε ο Μποϊατζής κινείται σαφώς στον χώρο του βιεννέζικου κο-
ραϊσμού* το όνομα του «τιμημένου γέροντα» αναφέρεται ρητά στον σύντο
μο πρόλογο, και μάλιστα οι εργασίες του Κοραή συνδέονται με τον Γερμανό 
ποιητή και φιλόσοφο Johann Christoph Gottsched (1700-1766), ο οποίος, 
όσο μπόρεσα να διαπιστώσω, είχε υποστηρίξει με φανατισμό τις κλασικι-
στικές τάσεις. 

ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΤΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Τ Η Σ ΒΕΓΓΑΛΗΣ 

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ μεγάλου Σανσκριτο-Αγγλο-Ελληνικου 
λεξικού του Δημητρίου Γαλανού (1760-1833)1 έφερε ξανά στην επιφάνεια το 
θέμα της πνευματικής παραγωγής μιας σχετικά άγνωστης πλευράς τής 
ελληνικής διασποράς στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. 
Τούτο συμβαίνει επειδή ή προσοχή των ερευνητών τής περιόδου του Δια
φωτισμού επικεντρώνεται κυρίως στην ελληνική διασπορά τής κεντροδυ-
τικής Ευρώπης, ή όποια βεβαίως είναι ή πολυπληθέστερη και ή σημαντικό
τερη. Άλλα έτσι παραβλέπεται συχνά ή πνευματική δράση άλλων τμημά
των τής ελληνικής διασποράς, ή όποια δεν είναι αμελητέας σημασίας, δπως 
αυτή τής ελληνικής κοινότητας τής ευρύτερης περιοχής τής Βεγγάλης, ή 
όποια στις αρχές του 19ου αιώνα αναφέρεται δτι αριθμούσε περίπου 120 
οικογένειες.2 Συγκεκριμένα, οι πρωτοπόρες μεταφραστικές και λεξικογρα
φικές συμβολές του Γαλανού στην ίνδολογία είχαν και συνεχίζουν να έχουν 
μεγάλη σημασία. 'Απόδειξη τούτου αποτελεί ή διεθνής αναγνώριση τους 

6. Γ. Βελουδής, ((Η παρουσία του Salomon Gessner στη λογοτεχνία του ελληνικού 

Διαφωτισμού», Ο Ερανιστής 11 (1974 [=1980] ), 23-24· τώρα και στον τόμο Αναφορές, 

Αθήνα 1983, σ. 11-29. Από τη βιβλιογραφία του Σπυρίδωνα Δε Βιάζη εντόπισα το άρθρο 

του «Σολομών Γκέσνερ», στο περιοδικό της Πάτρας Σωκράτης, τχ 8 (1882)* το ίδιο 

όμως το περιοδικό δεν μπόρεσα να το εντοπίσω σε κάποια βιβλιοθήκη. 

1. Βλ. Δ. Γαλανός, Λεξικό Σανσκριτικής - Αγγλικής - Ελληνικής /Lexicon 

Sanskrit - English - Greek. 'Έκδοση του Έλληνο-Ινδικου Συνδέσμου, 'Αθήνα 2001 (με 

εισαγωγικά κείμενα των Β. Βιτσαξή, S. Α. Schulz και Κ. Μητσάκη). 

2. Βλ. Demetrios Th. Vassiliades, The Greeks in India.. A Survey in Philosophical 

Understanding, Νέο Δελχί 2000, σ. 162. 
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άπο τον 19ο αιώνα (π.χ. άπο τον Albrecht Weber, 1825-1901) μέχρι και σή
μερα από την ίνδολογική επιστημονική κοινότητα.3 Σημαντικός παραμένει 
στο χώρο αύτο και ό ρόλος του πολυμήχανου πλοιάρχου Νικολάου Κεφάλα 
(1763-1850) άπο τή Ζάκυνθο, ασχέτως αν το έργο του στο χώρο της ίνδο-
λογίας —συγκεκριμένα ή μετάφραση τών Ρητών του Cänakya και ή έκδο
ση τους μαζί με ιταλική μετάφραση στή Ρώμη το 1825— έχει τύχει ση
μαντικής αμφισβήτησης και θεωρείται δτι προέρχεται βασικά από τόν Γα
λανό.4 

Για τήν ελληνική διασπορά στην περιοχή της Βεγγάλης, κυρίως της 
Καλκούτας (Calcutta) και της Δάκας (Dhaka/Dacca, στο σημερινό Ban
gladesh),5 ή όποια προήλθε σε μεγάλο βαθμό από 'Έλληνες τής Φιλιππού
πολης και Άδριανούπολης, είναι γνωστά αρκετά πράγματα άπο διάφορες 
μέχρι σήμερα μελέτες.6 Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε στην Ινδία το ιδι
αίτερα χρήσιμο έργο του Δημητρίου Θ. Βασιλειάδη, ενός ίνδολόγου, σχε-

3. Βλ. ενδεικτικά C. Vogel, Indian Lexicography, Βισμπάντεν 1979, σ. 367-368. 

Άπο τή σχετικά εκτενή βιβλιογραφία για τον Γαλανό βλ. κυρίως Siegfried Α. Schulz, 

«Demetrios Galanos (1760-1833): A Greek Indologist», Journal of the American 

Oriental Society 89/2 (1969), 339-356· M. Burgi-Kyriazi, Démétrios Galanos. Enigme 

de la renaissance orientale, Παρίσι 1984· της ίδιας, ((Demetrios Galanos - Myth and 

Reality», Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή 'Ιωάννη Όρ. Καλογήρου ['Επιστημονική 

'Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 1992, σ. 

475-485. 

4. Βλ. Vassiliades, The Greeks in India, δ.π., σ. 140-142. Για το θέμα αύτο είχε 

εγείρει πάντως κάποιες αμφιβολίες παλαιότερα ό Σ. Δ. Λουκάτος, «Επτανησιακή προ

σφορά εις τήν νεοελληνικήν Ίνδολογίαν», Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου (23-29 

Σεπτεμβρίου 1965), τ. Β', 'Αθήνα 1969, σ. 69-93' βλ. και του ίδιου, "Ελληνες και Φιλέλ

ληνες τών Ινδιών κατά την Έλληνικην Έπανάστασιν, 'Αθήνα 1965, σ. 48-55, και Burgi-

Kyriazi, Démétrios Galanos, δ.π., σ. 47-50. 

5. Βλ. τήν ενδιαφέρουσα μελέτη τής Helen Abadzi, «The Dhaka University Grave

stones and the Greek Community», Journal of the Asiatic Society of Bangladesh 40/1 

(1995), 101-116, δπου εξετάζονται εννέα ταφόπλακες Ελλήνων πού απεβίωσαν στή Δά-

κα και σώζονται σήμερα μέσα σ' ενα περίπτερο σε σχήμα αρχαίου ναοΰ, στον περίβολο 

του πανεπιστημίου. Στο αέτωμα του περιπτέρου, το όποιο το 1997 επισκευάστηκε με 

δαπάνη τής ελληνικής κυβέρνησης, σώζεται ή επιγραφή: «Μακάριοι ους έξελέξω και 

προσελάβου)). Το 1998 ανακαλύφθηκε και μία ακόμη ταφόπλακα 'Έλληνα μετανάστη 

άπο τήν Τήνο* βλ. σχετικά Ελένη Άμπατζή - Μανουήλ Τασούλας, Ίνδοπρεπών αποκά

λυψη. 'Από την Ινδία του εξωτισμού στη λαϊκή μούσα τών Ελλήνων, 'Αθήνα χ.χ. 

[1998], σ. 62, 131, 136-137. Βλ. επίσης Κ. Χαλβατζάκης-Βελλάδιος, «Το ελληνικό μνη

μείο τής Ντάκκα», Νέα Εστία 1167 (1976), 242-245 [=Του ίδιου, Πόντιοι στις Ινδίες, 

Θεσσαλονίκη 1989, σ. 17-20] · Vassiliades, The Greeks in India, δ.π., σ. 27-28,164-165. 

6. Βλ. μεταξύ άλλων Λουκάτος, "Ελληνες και Φιλέλληνες, δ.π., κυρίως σ. 16-47 και 

πιό πρόσφατα, Ρ. Β. Norris, Ulysses in the Raj, Αονδίνο 1992, σ. 14-33, 78-108. 
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τικά με την ελληνική παρουσία στην Ινδία από την αρχαιότητα μέχρι σήμε
ρα. Στο έργο αυτό γίνεται εκτενώς λόγος για τον Γαλανό και το έργο του, 
για τις ελληνικές κοινότητες στή Βεγγάλη και για τις νεότερες συμβολές 
των Ελλήνων στην ίνδολογία.7 

Σκοπός του παρόντος παρασχολήματος είναι ή παρουσίαση μιας επι
στολής σχετικά μέ τήν ελληνική κοινότητας της Βεγγάλης, ή όποια γράφτη
κε από τόν πρωτοπαπά Διονύσιο Γεωργίου άπό τήν Καλκούτα και στάλθηκε 
προς τον ''Αγγλο επίσκοπο της πόλης αυτής και ποιητή Reginald Heber 
(1783-1826). Τήν επιστολή αυτή εντόπισα σέ μια βιογραφία του επισκόπου, 
ή όποια δημοσιεύτηκε μετά τό θάνατο του άπό τή σύζυγο του Amelia.8 Ή 
άγνοια προφανώς της ελληνικής γλώσσας οδήγησε στην αναδημοσίευση της 
μέ αρκετά άβλεπτήματα. Ή ίδια επιστολή αναδημοσιεύτηκε στα ελληνικά, 
άλλα σέ πολύ καλύτερη μορφή, μαζί μέ γερμανική μετάφραση τό 1831 άπό 
τόν Friedrich Krohn σέ μια εκλογή κειμένων για τόν Heber βασισμένων στο 
έργο του Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, from 
Calcutta to Bombay, 1824-1825 (with Notes upon Ceylon); an Account of 
a Journey to Madras and the Southern Provinces, 1826; and Letters Written 
in India (ed. by Amelia Heber, τ. 1-2, Αονδίνο 1828) και στην παραπάνω 
βιογραφία του.9 Στην ανατύπωση τής επιστολής πού ακολουθεί λήφθηκαν 
υπόψη και οι δύο παραπάνω εκδόσεις της, ενώ έγιναν σιωπηρά και κάποιες 
επεμβάσεις, παρότι δέν είχαμε στή διάθεση μας τό πρωτότυπο για μια πιο 
αξιόπιστη έκδοση. Παράλληλα μέ τήν ελληνική έκδοση, στην παραπάνω βιο
γραφία δημοσιεύτηκε και μια αγγλική μετάφραση τής επιστολής, τήν όποια 
έκανε ό Rev. Η. D. Leeves, πράκτορας τής British and Foreign Bible Society 
στην ορθόδοξη 'Ανατολή μέ σκοπό τή διάδοση τής 'Αγίας Γραφής σέ νεοελ
ληνική μετάφραση και ό οποίος φυσικά γνώριζε πολύ καλά τή νέα ελληνική.10 

Στή συνέχεια αναδημοσιεύεται αρχικά ή εν λόγω επιστολή: 

7. Βλ. Vassiliades, The Greeks in India, δ.π., σ. 138-195. 

S. The Life of Reginald Heber, D.D. Lord Bishop of Calcutta. By his Widow. 

With Selections from his Correspondence, Unpublished Poems, and Private Papers; 

Together with a Journal of his Tour in Norway, Sweden, Russia, Hungary and 

Germany, and a History of the Cossaks. In two Volumes, τ. Π, Λονδίνο 1830, σ. 216. 

9. Βλ. F. Krohn (έκδ.), Reginald Heber's, Lordbischofs von Calcutta, Leben und 

Nachrichten über Indien nebst einem Abrisse der Geschichte des Christentums in 

Indien, τ. Ι, Βερολίνο 1831, σ. 285-287. 

10. The Life of Reginald Heber', δ.π., τ. Π, σ. 216-217. Έκεΐ σημειώνεται επίσης 

δτι το 1829 ό Leeves είχε επιστρέψει στην Κέρκυρα μέ σκοπό να διαδώσει και να εμπε

δώσει περαιτέρω το ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα της Βιβλικής Εταιρείας, το όποιο είχε 

αρχίσει να εφαρμόζεται στα Ιόνια νησιά. 'Επρόκειτο, άλλωστε, για έναν ικανότατο προ

τεστάντη ιεραπόστολο μέ ποικίλη δράση στον ελληνικό χώρο κατά τήν περίοδο 1820-

1845 και καλό γνώστη τής ψυχολογίας του ελληνικού λάου και τής τότε κατάστασης του. 
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Τώ πανιερολογιωτάτω Τώ και σεβασμιωτάτω μοι 8εσπότγ}, τώ κατά 
πνεύμα μοι Πατρί, Κυρίω (Ρεγινάλ8ω Επισκοπώ Καλκουτταίω. 

Προσκυνή(σεις). [ή Προσκύνη(σις)]. 

Την υμετεραν πανιερολογιότητα ταπεινώς προσκυνώ, άσπαζόμενος 
ευλαβώς την σεβασμίαν μοι αυτής 8εζιάν. 

Ή εντεύθεν άναχώρησις της σης μοι σεβάσμιας κεφαλής, δέσποτα μου 
πανιερολογιώτατέ μοι, έπροξενησεν άλγος έπ' άλγει και άσθένειαν έπ ασθέ
νεια' Sia τούτο και δέομαι των σων ευχών τών έθάδων του δυσωπεϊν τον θεόν. 

Ό έπιφέρων το ταπεινόν μου γράμμα εστίν ο Ιερός της εν Αάκκη 
'Ελληνικής εκκλησίας, τουνομα Βενιαμήν, κατά την έκκλησιαστικην άξίαν 
ονομάζεται αρχιμανδρίτης. Ιδοις δ' αν αυτόν εύμενέσιν οφθαλμοΐς, ομοίως 
και τους ομογενείς μου απαντάς' έρρωμένως διαβιωης και ευδαιμονών, Πά
τερ σεβασμιότατε μοι. 

Ό σος δούλος, ο Πρωτοπαπάς, 
Διονύσιος Γεωργίου. 

Ό λειτουργός ιερεύς της εν Καλκούττη εκκλησίας Κυρ. Αμβρόσιος 
προσφέρει δι' εμού τάς ταπεινάς προσκυνήσεις, ομοίως και ό Κυρ. Ίωάνν. 
Λουκάς, και ό Κυρ. Κοτ. Πανταζής, τη ση μοι πανιερολογιότητι. 

Έν Καλκούττη, 
τη 8η του Ιουλίου, 1824. 

Ή δε αγγλική της μετάφραση άπο τον Leeves είχε ώς ακολούθως: 

To the most learned and reverend Lord, my spiritual Tather, Lord 
Reginald, Bishop of Calcutta. With respectful salutations. 

I humbly salute your learned and reverend person, respectfully 
embracing your venerable right hand. 

The departure from hence of your by me venerated head, my learned 
and Reverend Lord, occasioned sorrow upon sorrow, and infirmity upon 
infirmity, wherefore I entreat your prayers, which are accustomed to 
propitiate God. 

The bearer of my humble letter is the priest of the Greek Church in 
Dacca, Benjamin by name; in ecclesiastical rank he has the title of 
Archimandrite. May you behold him with favourable eyes, and in like 
manner all my compatriots. May you pass through life in health and 
prosperity, my most venerable father. ΛΓ n 
Γ r J J Your Servant, 

the Protopapas 
Dionysius Georgius. 

Βλ. σχετί,κά Γ. Δ. Μεταλληνός, Tò ζήτημα της μεταφράσεως της 'Αγίας Γραφής εις την 
Νεοελληνικψ, 'Αθήνα 1977, σ. 184-185 και passim. 
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The priest, who ministers in the Church at Calcutta, presents, through 
me, humble salutation; as do, in like manner, Mr. John Lucas, and Mr. 
Constantine Pantazes, to your reverend and learned person. 

In Calcutta, 
the 8th of July, 1824. 

Προχωρώντας στο σχολιασμό της επιστολής, ας σημειωθεί αρχικά οτι 
ό Heber, μετά την άφιξη του στην Καλκούτα τον 'Οκτώβριο 1823, ανέλαβε 
τα επισκοπικά του καθήκοντα και έμεινε εκεί μέχρι τον Ιούνιο του 1824 για 
την τακτοποίηση διαφόρων εκκρεμοτήτων. Στις 15 Ιουνίου 1824 ξεκίνησε 
το ταξίδι του για τη Βόρεια Ινδία με πρώτο σταθμό τη Δάκα, όπου έφθασε 
στις 3 Ιουλίου.11 Επομένως, οι χρονολογίες αυτές ταιριάζουν απόλυτα με 
τό γράμμα του Διονυσίου, το οποίο είχε σταλεί στη Δάκα στις 8 Ιουλίου 
άπό την Καλκούτα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ό Heber έδειξε εν
διαφέρον για τις διάφορες εθνικές κοινότητες της περιοχής, μεταξύ άλλων 
δέ και για τήν ελληνική, για την όποια οι ειδήσεις του είναι ενδιαφέρου
σες.12 Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1824 ό Heber έφθασε στό Benares, οπού πα
ρέμεινε για μία εβδομάδα13 και οπού συνάντησε προσωπικά τον Γαλανό, για 
τόν οποΧο μας άφησε μια πολύ χαρακτηριστική περιγραφή.14 Επομένως, 
δέν φαίνονται παράδοξες οι επαφές του μέ τους ορθόδοξους κληρικούς της 
περιοχής και μέ επιφανή μέλη τής ελληνικής κοινότητας τής Καλκούτας, οι 
όποιες αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω επιστολή. Υπάρχει μάλιστα και 
μια αναφορά στον ''Αγγλο επίσκοπο τής Καλκούτας, ό οποΧος το 1824 προ
σέφερε 200 λίρες υπέρ του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα στο πλαίσιο 
τής Φιλελληνικής Εταιρείας τής Καλκούτας.15 Ό επίσκοπος αυτός ήταν ό 
Heber,16 ό οποΧος ήταν μέλος τής εν λόγω Εταιρείας.17 Χαρακτηριστικό 

11. Βλ. Μ. Α. Laird (εκδ.), Bishop Heber in Northern India. Selections from 

Heber's Journal, Cambridge 1971, σ. 27, 29. 

12. Βλ. π.χ. R. Heber, Narrative of a Journey through the Upper Provinces of 

India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825 (with Notes upon Ceylon); an Account of a 

Journey to Madras and the Southern Provinces, 1826; and Letters Written in India (Λον

δίνο 1828), τ. 1, Λονδίνο 1844, σ. 92, 96. 

13. Laird, Bishop Heber, δ.π., σ. 30. 

14. Βλ. Heber, Narrative, ο.π., τ. 1, σ. 186-187. 

15. Βλ. σχετικά Λουκάτος, "Ελλψες και Φιλέλληνες, δ.π., σ. 56-88. 

16. Ό Αουχάτος (ο.π., σ. 38 ύποσ. 1 και σ. 60-61, 64, 99-100) υποθέτει, ότι επρό

κειτο μάλλον για τον Ά γ γ λ ο επίσχοπο Θωμά, ό οποΧος είχε αναπτύξει πολύ καλές σχέ

σεις μέ τον ορθόδοξο ιερέα Γρηγόριο τον Σίφνιο στη Δάκα (1812-1817). Ή Φιλελληνική 

Εταιρεία τής Καλκούτας δμως είχε συσταθεί περί τα τέλη του 1823 και επίσκοπος τής 

πόλης ήταν τότε ό Heber. 

17. Βλ. Norris, Ulysses, ο.π., σ. 84-85. 
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είναι επίσης Οτι ό Heber είχε δείξει κάποιες φορές ενδιαφέρον για τους 
'Έλληνες μετανάστες και σέ παλαιότερα ταξίδια του στο εξωτερικό, όπως 
το 1806 όταν αναφέρθηκε στους 'Έλληνες του Taganrog και της νότιας Ρω
σίας.18 

Ή επιδίωξη για επαφές μέ τον ισχυρό αυτόν εκκλησιαστικό άνδρα της 
περιοχής αποτελούσε προφανώς αναγκαιότητα για την εκεί ελληνική κοινό
τητα, ή όποια, πριν άπό λίγο καιρό, είχε ταλαιπωρηθεί από εσωτερική κρί
ση και επακόλουθο σχίσμα. Ή μονή τής 'Αγίας Αικατερίνης του Σινά είχε 
ανέκαθεν τήν εκκλησιαστική δικαιοδοσία στην Ινδία, τήν όποια και τροφο
δοτούσε μέ κληρικούς.19 Μεταξύ αυτών βρέθηκε έκεΐ άπό τό 1777 και ό Να
θαναήλ ό Σίφνιος (1736-1810), ό όποιος ανέλαβε τελικά ως προεστώς τής 
εκκλησίας και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους 'Έλληνες μετανάστες, 
συμπεριλαμβανομένου και του Γαλανού. 'Αργότερα όμως ό Ναθαναήλ κα
τηγορήθηκε άπό Σιναίτες ότι εγκατέλειψε τήν 'Ορθοδοξία, γι' αυτό στάλθη
κε ως αντικαταστάτης του, τό 1792, ό ιερέας Διονύσιος Γεωργίου άπό 
τά Μουδανιά. Ό τελευταίος έκανε αρνητικές αναφορές για τόν Ναθαναήλ 
στους εκκλησιαστικούς προϊσταμένους του, οι όποιες οδήγησαν τελικά στην 
καθαίρεση του Ναθαναήλ. Τό γεγονός αυτό Ομως δέν έγινε αποδεκτό άπό 
τους 'Έλληνες μετανάστες, οι όποιοι εκτιμούσαν πολύ τόν Ναθαναήλ και 
δέν αποδέχθηκαν ποτέ τόν Διονύσιο, ό οποίος κατά τήν αρνητικότατη περι
γραφή του Γαλανού ήταν «ό Οντως Διόνυσος, ό βάρβαρος και τω λόγω και 
τω τρόπω, και ήτίμασε τό γένος ημών προς πάντα τά γένη, και προς πάσας 
τάς τής Καλκούττας Εκκλησίας».20 Όμως τά πραγματικά αίτια τής έριδας 
εϊχαν μάλλον νά κάνουν μέ συγκεκριμένες απαιτήσεις τής μονής Σινά άπό 
τους 'Έλληνες τών 'Ινδιών, τις όποιες ούτε αυτοί ούτε και ό Ναθαναήλ είχαν 
αποδεχθεί. Ό τελευταίος επέστρεψε τελικά στή Δάκα, όπου και απεβίωσε 
τό 1810 ασκώντας τά ιερατικά του καθήκοντα και Οντας αποδεκτός άπό 
τους έκεΐ 'Έλληνες. Ωστόσο μέ τόν τρόπο αυτό προκλήθηκε εσωτερικός δι
χασμός στην ελληνική κοινότητα, ή όποια άπό τό 1793 ως τό 1812 στην 
πραγματικότητα στερούνταν τις υπηρεσίες ενός κανονικού άλλα συνάμα και 
γενικώς αποδεκτού ιερέα. Κατόπιν κοινής αιτήσεως τών Ελλήνων τής 
Καλκούτας και τής Δάκας στις 13 Δεκεμβρίου 1811 τόσο προς τή μονή 
Σινά όσο και προς τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως γιά λύση τού προ
βλήματος, ή ελληνική κοινότητα βρέθηκε τελικά νά έχει δύο ιερείς άπό τό 

18. Βλ. The Life of Reginald Heber, δ.π., τ. Ι, Αονδίνο 1830, σ. 216, 217, 221, 241, 

262. 

19. Βλ. Λουκάτος, "Ελληνες και Φιλέλληνες, δ.π., σ. 27-28. 

20. Βλ. τή σχετική επιστολή του προς τον Γρηγόριο τον Σίφνιο, Ή λ . Τανταλίδης 

(εκδ.), Ίν8ικη αλληλογραφία. 'Ητοι Γρηγορίου Ιερομόναχου, Άρχιμαν8ρίτου και Ίερο-

κηρυκος του Σίφνιου, επιστολαί προς τινας εν Ίν8ία μετά τίνων απαντήσεων καί τίνων 

αυτού εκκλησιαστικών ομιλιών, Κωνσταντινούπολη 1852, σ. 3 (επιστολή 4). 
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1812 και μετά:21 τον αρχιμανδρίτη Βενιαμίν από το Σινά (Καλκούτα) και 
τον Γρηγόριο τον Σίφνιο (περ. 1780-1825) άπό το Πατριαρχείο Κωνσταντι
νουπόλεως, ό όποιος είχε πολύ καλές σχέσεις μέ τον Γαλανό.22 Ό Γρηγό-
ριος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στην Ινδία, είχε στενές επαφές μέ τον 
πρώτο ''Αγγλο επίσκοπο της Καλκούτας (1814-1822), Thomas Fanshaw 
Middleton,23 και συνεργάστηκε μέ τον Βενιαμίν24 μέχρι την αποχώρηση του 
από τη Δάκα στα μέσα του 1817, παρότι αρχικά οι Σιναίτες είχαν απαγο
ρεύσει στον Βενιαμίν να τον αποδεχθεί.25 Ό διαλλακτικός χαρακτήρας του 
Γρηγορίου φαίνεται και άπό μια άλλη μεσολαβητική του επιστολή προς τον 
Γαλανό μέ σκοπό τήν αποκατάσταση των σχέσεων του τελευταίου μέ κά
ποιον ιερέα Διονύσιο.26 Παρότι είναι πολύ πιθανόν άπό τήν όλη συνάφεια να 
επρόκειτο γιά τόν αναφερθέντα Διονύσιο, ή ταύτιση αυτή δέν είναι σίγουρη, 
διότι μαρτυρεΐται τήν εποχή εκείνη ή παρουσία ενός ακόμη ιερέα ονόματι 
Διονυσίου μέ προβληματική δράση στην περιοχή.27 

Τήν εποχή της αποστολής της ανωτέρω επιστολής πάντως, δηλαδή το 
1824, οι 'Έλληνες των Ινδιών άνηκαν καθαρά στή δικαιοδοσία της μονής 
Σινά και προφανώς οι προηγούμενες διαμάχες είχαν ξεπεραστεί. Ό απο
στολέας της επιστολής πού αναφέραμε, Διονύσιος Γεωργίου, παρέμεινε και 
απεβίωσε τελικά στην Καλκούτα τό 1829. 'Αναφέρεται μάλιστα ότι είχε τύ
χει παλαιότερα της εύμένειας του Heber και δτι είχε προσκληθεί —μαζί 
μέ διαφόρους άλλους (π.χ. Αρμενίους)— σέ δείπνο τών άγγλικανών κλη
ρικών κατά τήν επίσκεψη του Heber στή Δάκα.28 Ή ενέργεια αυτή φανέρω
νε τή γενικότερη εκτίμηση άπό τό μή ορθόδοξο περιβάλλον της περιοχής 
προς τό πρόσωπο του ως παλαιού μέλους της εκεί ελληνικής κοινότητας. 
Προφανώς, ό Διονύσιος δέν μπορούσε να παρευρεθεί στό δείπνο αυτό, γι' 
αυτό και έστειλε τήν έν λόγω επιστολή μέ τόν αρχιμανδρίτη Βενιαμίν ως 

21. Ό Γρηγόριος ό Σίφνιος μνημονεύει το γεγονός αυτό χαρακτηριστικά: «άνθ' 

ότου εδέησε τούτοις iva 8ύω ιερείς εχοιεν, ών ό έτερος εγώ, τών εν Δάκκα και πέριξ την 

προστασίαν λαχών, τούτοις 8ι όλης ζωής θείας λειτουργίας μη άκροασαμένοις» (Ταντα

λίδης, δ.π., σ. 45). 

22. Βλ. τήν εκτενή τους αλληλογραφία, Τανταλίδης, ο.π., σ. 3-22, 52-53 (επιστολές 

4-18 και 46). 

23. Βλ. τή σχετική αλληλογραφία μαζί του, Τανταλίδης, δ.π., σ. 23-24, 49-50 (επι

στολές 20-23 και 44). 

24. Βλ. μια σχετική επιστολή του προς τον Βενιαμίν, Τανταλίδης, ο.π., σ. 31 (επι

στολή 32). 

25. Για τα γεγονότα αυτά, βλ. Αουκάτος, "Ελληνες και Φιλέλληνες, δ.π., σ. 29-37* 

Norris, Ulysses, δ.π., σ. 34-45. 

26. Βλ. Τανταλίδης, Ίν8ικη αλληλογραφία, δ.π., σ. 11-15 (επιστολή 12). 

27. Βλ. Λουκάτος, "Ελληνες και Φιλέλληνες, δ.π., σ. 34-35, ύποσ. 3. 

28. The Life of Reginald Heber, δ.π., τ. II, σ. 216. 
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αντιπρόσωπο του, γιά τον οποίο ζήτησε παράλληλα την εύμένεια του He
ber. Επρόκειτο για τον Βενιαμίν πού αναφέρεται πιο πάνω, ό οποίος μετά 
την αναχώρηση του Γρηγορίου του Σίφνιου είχε αναλάβει την ελληνική κοι
νότητα στή Δάκα μέχρι το 1832. Τέλος, ό αναφερόμενος στο υστερόγραφο 
ιερέας της ελληνικής εκκλησίας στην Καλκούτα ήταν ό 'Αμβρόσιος Γκιμου-
σχαναλής, ό οποΧος είχε σταλεί αρχικά άπό τή μονή Σίνα στις 21 Ιουλίου 
1817 για να αντικαταστήσει τον Γρηγόριο στή Δάκα.29 Στην ανωτέρω επι
στολή πάντως αναφέρεται σαφώς δτι το 1824 ό μεν Βενιαμίν λειτουργούσε 
στή Δάκα, ό δε 'Αμβρόσιος στην Καλκούτα. 

Στο υστερόγραφο αναφέρονται ακόμη και τα ονόματα δύο επιφανών 
μελών της ελληνικής κοινότητας τής Καλκούτας πού διαβίβαζαν επίσης 
τους χαιρετισμούς τους στον Heber. 'Επρόκειτο αρχικά για τον 'Ιωάννη 
Λουκά, επίτροπο τής ελληνικής εκκλησίας στην Καλκούτα, οπού είχε δρα
στηριοποιηθεί εμπορικά μαζί με άλλους συγγενείς του, και σημαντικό παρά
γοντα τής εκεί κοινότητας.30 Ό δεύτερος ήταν ό Κωνσταντίνος Πανταζής 
(1770-1842), πλούσιος έμπορος καταγόμενος άπό τήν 'Ήπειρο, πού είχε 
δμως μετοικήσει στην 'Ινδία άπό τήν Άδριανούπολη και είχε αναδειχθεί σε 
έναν άπό τους σημαντικότερους παράγοντες στην Καλκούτα και πρόεδρο 
επί σειράν ετών τής εκεί κοινότητας.31 Παράλληλα, ό Πανταζής ήταν και 
ένας άπό τους πλέον έμπιστους φίλους του Γαλανού, ό οποΧος είχε μείνει 
αρχικά στο σπίτι του στην Καλκούτα (1786-1792) διδάσκοντας τήν ελλη
νική γλώσσα και έχοντας αρχίσει άπό τότε να μαθαίνει διάφορες τοπικές 
και άλλες γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και τής σανσκριτικής. "Αλλω
στε, διαμέσου του αντιπροσώπου του Πανταζή στην Κωνσταντινούπολη, 
Κων. Γ. Μανδραζόγλου, είχε αρχικά πληροφορηθεί ό Γαλανός γιά τήν ανάγ
κη ενός δασκάλου τής ελληνικής στην Καλκούτα και είχε αποτολμήσει τό 
μακρύ ταξίδι γιά τήν 'Ινδία. Ό Γαλανός έζησε αργότερα με άνεση στό Be
nares (1793-1833), έχοντας επενδύσει τα αρχικά του κέρδη και έχοντας λά
βει παράλληλα σημαντική βοήθεια άπό τόν Πανταζή.32 Ή εμπιστοσύνη και 
ή φιλία μεταξύ τών δύο ανδρών συνεχίστηκε αμείωτη μέχρι τό θάνατο του 
Γαλανού,33 SOQZVTOÇ Οτι ό Πανταζής ορίστηκε άπό τόν ίδιο τόν Γαλανό ως 

29. Λουκάτος, "Ελληνες και Φιλέλληνες, δ.π., σ. 38. 

30. Βλ. Τανταλίδης, 'Ινδική αλληλογραφία, δ.π., σ. 2 (επιστολές 2 και 3) και σ. 50-

52 (επιστολή 45)· Norris, Ulysses, δ.π., σ. 85, 198. 

31. Βλ. Αουκάτος, "Ελληνες και Φιλέλληνες, δ.π., σ. 22-24* Norris, Ulysses, δ.π., σ. 

83-84, 200. Βλ. και μια επιστολή προς τον Πανταζή του Γρηγορίου του Σίφνιου, Ταντα

λίδης, 'Ινδική αλληλογραφία, δ.π., σ. 32 (επιστολή 34). 

32. Βλ. Vassiliades, The Greeks in India, δ.π., σ. 152, ύποσ. 8. 

33. Βλ. ορισμένες μαρτυρίες στο Δημητρίου Γαλανού, 'Αθηναίου, 'Ινδικών Μετα

φράσεων Πρόδρομος [...], έκδοση Γ. Κ. Τυπάλδου / Γ. Άποστολίδου, 'Αθήνα 1845, σ. 

ιθ', κδ', κε', κστ'. 
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εκτελεστής της διαθήκης του, ενώ φρόντισε επιμελώς και για τα κατάλοιπα 
του φίλου του.34 

Ή παραπάνω επιστολή αποτελεί ενα ελαχιστότατο δείγμα άπό το 
πλουσιότατο, σημαντικότατο και μέχρι σήμερα αναξιοποίητο αρχειακό 
υλικό για τον Ελληνισμό της Βεγγάλης, το οποίο είναι φυσικά διασκορπι
σμένο σε πολλά μέρη. 'Ένα μεγάλο μέρος του υλικού αυτού (περ. 50.000 σε
λίδες εγγράφων) συγκεντρώθηκε με τή φροντίδα του π. Κωνσταντίνου 
Χαλβατζάκη, του 'Έλληνα εφημέριου στην Καλκούτα, και με τή βοήθεια 
της ελληνικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και συγ
κεκριμένα σε αποθήκες τής 'Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα μέσα τής δεκαε
τίας του 1970.35 Ευχής έργον θα ήταν ή μελλοντική συστηματική του αξιο
ποίηση. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

ΚΟΡΑΤΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ [Β'] 

Ό παραφραστής των Αίθιοπικών του 'Ηλιόδωρου (1843) 

Η ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΊΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ του Ηλιόδωρου, Σμύρνη 1843 —κατα
λήγαμε στα «Κοραϊκα παραλειπόμενα» του προηγούμενου τόμου του Έρα-
νιστη— περιμένει ακόμη να ανακαλύψουμε τό πρόσωπο του ανώνυμου συν
τάκτη της πού δεν είναι βέβαια ό Κοραής, δπως θεωρήθηκε παλαιότερα 
και υποστηρίχθηκε ξανά τελευταία.1 Τό λογικό θα ήταν να τόν αναζητήσου
με στον κύκλο τών σμυρναίων λογίων τής εποχής. ''Αλλωστε στή χρημα
τική βοήθεια τών σμυρναίων συνδρομητών βασίστηκε κατεξοχήν ό εκδότης 
του βιβλίου για να φέρει εις πέρας τό τυπογραφικό εγχείρημα.2 Παρότι θα 
μπορούσαν να διατυπωθούν ορισμένες πιθανές υποθέσεις ως προς αυτό, ή 
εντόπιση στό μεταξύ μιας επώνυμης αγγελίας στις αθηναϊκές εφημερίδες 
Άθψαχοά Αιών του 1842 με τήν όποια ζητείται συνδρομή για τή δημοσί-

34. Για τα σχετικά έγγραφα βλ. Burgi-Kyriazi, Démétrios Galanos, δ.π., σ. 126-

140. Βλ. και Δημητρίου Γαλανού, Αθηναίου, Ινδικών Μεταφράσεων Πρόδρομος [...], σ. 

κζ'-κθ', όπου και ή ελληνική μετάφραση τής διαθήκης τοΰ Γαλανοΰ. 

35. Βλ. Κ. Χαλβατζάκης-Βελλάδιος, «Τα ιστορικά αρχεία τών Ελλήνων τών 

Ινδιών», Νέα Εστία 1115 (1975), 1077-1084 [=τοΰ ίδιου, Πόντιοι στις Ινδίες, Θεσσαλο

νίκη 1989, σ. 5-16]. 

1. Ό Έρανιστης23 (2001), 308. 

2. 'Από τους 188 συνδρομητές του βιβλίου οι 152 έχουν καταγραφεί στή Σμύρνη και 

οι υπόλοιποι στην Κωνσταντινούπολη και τή Σάμο. 
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