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Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, 

((ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ TOT ΕΘΝΟΥΣ» ΚΑΙ 

Ο ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟΦΤΤΟ ΒΑΜΒΑ 

Μ ΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΩΝ του Στέφανου 

Α. Κουμανούδη αρκετά αναφέρονται στους λογίους της προεπανα

στατικής περιόδου, γεγονός πού δεν προξενεί κατ αρχάς εντύπωση, αν 

λάβουμε υπόψη τα λεξικογραφικά και βιβλιογραφικά ενδιαφέροντα του 

συντάκτη τους.1 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο ή κριτική του στάση: ό 

Κουμανούδης τονίζει την εχθρότητα της Εκκλησίας απέναντι σε ορισμέ

νους και αναδεικνύει την ενασχόληση με τα έργα της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας καθώς και τήν προσπάθεια εισαγωγής τής φυσικής επιστή

μης στην προεπαναστατική παιδεία ως βασικούς παράγοντες για τήν 

αποδέσμευση από τή δεισιδαιμονία και τις προλήψεις, φαινόμενα πού συ

νέβαλαν στην Επανάσταση. 

Σύμφωνα με τις κυρίαρχες αντιλήψεις τής εποχής, ή ανάπτυξη τής 

παιδείας στα προεπαναστατικά χρόνια δεν υπήρξε παρά ή έκφραση ενός 

φυσικού χαρακτηριστικού του ελληνικού έθνους, το οποϊο δεν έπαψε ποτέ 

να καλλιεργεί τα γράμματα, γεγονός πού αποδείκνυε τήν πνευματική του 

συνέχεια. Ή εκπαίδευση στην Τουρκοκρατία, κατά τις αντιλήψεις αυτές, 

παρά τήν εχθρότητα τών Τούρκων, συνέβαλε στή διατήρηση τής ελλη

νικής γλώσσας και τών παραδεδομένων θρησκευτικών άξιων. Το φαινό

μενο υπήρξε ενα άπό τα πιο πρόσφορα για τήν οικοδόμηση τής ιδεολο

γίας του νεοπαγούς κράτους,2 στο πλαίσιο τής όποιας οι λόγιοι τής προε-

1. Έκτος τής γνωστής Συναγωγής νέων λέξεων, τής ανέκδοτης 'Ελληνικής Βι

βλιογραφίας και τής Συναγωγής λέξεων αθησαύριστων εν τοις έλληνικοϊς λεξικοΐς 

(1883), πού υπήρξε προϊόν τής ενασχόλησης του με τις αρχαίες ελληνικές επιγραφές, 

το ενδιαφέρον του για τα θέματα αύτα εκφράζεται μέ πολλά σχετικά σημειώματα στο 

αρχείο του, βλ. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Α. Κουμανού8ης (1818-1899). Σχεδίασμα 

βιογραφίας, 'Αθήνα 1999, σ. 53-55, 57-58. 

2. Βλ. σχετικά, Κώστας Λάππας, « Ή ιστοριογραφία τής εκπαίδευσης πριν άπο 

τήν επανάσταση του 1821. Παράδοση και ανανεωτικές τάσεις», Πασχάλης Μ. Κιτρο-

μηλίδης - Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (έπιμ.), 'Ιστοριογραφία της νεότερης και 
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παναστατικής περιόδου αντιμετωπίζονται συλλήβδην ώς «διδάσκαλοι 

του γένους» πού συνέδεσαν το έργο και τις δραστηριότητες τους με την 

εθνική απελευθέρωση.3 

,χΑς δούμε μερικά παραδείγματα. Ό Α. Ρ. Ραγκαβής με αφορμή μνη

μόσυνο του Νεοφύτου Δούκα αναφέρεται στή «φάλαγγα των πεπαιδευ

μένων», ή όποια υπήρξε «συγχρόνως ή εμπροσθοφυλακή και ή πρωτα

θλήτρια του μεγάλου ημών αγώνος», τα έργα τους «κηρύγματα αναστά

σεως» και «ό κάλαμος δπλον άπολυτρώσεως».4 Σύμφωνα με μια άλλη 

διατύπωση, οι «μεγάλοι του γένους διδάσκαλοι» χαρακτηρίζονται «μάρ

τυρες της επιστήμης και του ελληνισμού», και αναγνωρίζεται δτι «ή α

νάστασης του έθνους υπήρξε τών πνευματικών εκείνων πόνων ό γλυκύ

τατος καρπός».5 eH φυσική ευφυία και φιλομάθεια τών Ελλήνων συνει

σέφερε στην εμφάνιση «του παραδόξου τούτου φαινομένου, δηλ. τής ζω-

ηροτέρας εκείνης άναβλαστήσεως του δένδρου τής παιδείας», μέσα σε 

δεινές περιστάσεις, πράγμα πού αποδεικνύει πόσο «νευρώδης διετέλεσεν 

άείποτε ή Ελληνική φυλή!».6 'Ακόμη και στις περιπτώσεις πού αναγνω

ρίζεται ή «αμάθεια» του μεγάλου μέρους του πληθυσμού «εκτός τών ολί

γων κληρικών», πριν από το τέλος του 18ου αιώνα, δεν αμφισβητείται «ή 

έμφυτος του "Ελληνος προς τήν μάθησιν ροπή», ή όποια έχρησίμευσε 

σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002, Πρακτικά του Δ'Διεθνούς Συνεδρίου 'Ιστορίας, τ. 

Α', 'Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών, 2004, σ. 

464-465. 

3. Το περιοδικό Πανδώρα με αφορμή τη δημοσίευση εικόνας του Ευγένιου Βούλ

γαρη σέ άρθρο-βιογραφία του Π. Καλλιγά υπόσχεται να δημοσιεύσει «και τάς τών άλ

λων γνωστότερων ομογενών διδασκάλων, οίτινες διά τής διδασκαλίας, του ζήλου και 

τών συγγραφών αυτών περιέσωσαν τά ελληνικά γράμματα, και προετοίμασαν τήν άνα-

γέννησιν τής δούλης πατρίδος», βλ. Πανδώρα Δ' (1853-1854), 48. Πβ. και τά εισαγω

γικά του περιοδικού στή νεκρολογία του Νεοφύτου Βάμβα: «... δστις άρα μελετήσει τά 

συγγράμματα αύτοΰ έμελέτησεν δλην σχεδόν τήν έποχήν έκείνην, διακριθεΐσαν υπό 

ανδρών οίος ό Κοραής και ό Βάμβας και ό Κωνσταντάς, και ό Δούκας και ό Βενιαμίν, και 

ό Κούμας, και ό Βαρδαλάχος, και ό Γεννάδιος, και τοσούτοι άλλοι αποβιώσαντες ή και 

ζώντες ετι, ανδρών ένδόξως παρασκευασάντων τον υπέρ ελευθερίας αγώνα...», βλ. Γε

ώργιος Σουρίας, «Νεόφυτος Βάμβας», ΠανδώραΣΎ' (1855-1856), 355. 

4. Α. Ρ. Ραγκαβής, «Νεόφυτος Δούκας», ΠανδώραΣΎ' (1855-1856), 187. 

5. Έ μ μ . Κόκκινος, ((Λόγος 'Επιτάφιος. Εις το μνημόσυνον του άοιδίμου Μι

χαήλ Ποτλή εκφωνηθείς Άθήνησι, τή α' Δεκεμβρίου 1863», Πανδώρα IB ' (1863-

1864), 496. 

6. 'Ανώνυμος, ((Νικηφόρος Θεοτόκης», Πανδώρα Α' (1853-1854), 372 [βιβλιο

κρισία για τήν έκδοση τής επιστολής του Ευγένιου Βούλγαρη]. 
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«ώς προζύμη [...] της μελλούσης διανοητικής του έθνους αναπτύξεως».7 

Οι «διδάσκαλοι του γένους» συνιστούν έναν άπο τους παράγοντες, μαζί με 

την Εκκλησία και τους χρηματοδότες τών προεπαναστατικών εκδόσεων, 

πού ((περιέσωσαν δια κινδύνων και θυσιών και μόχθων την Ελλάδα, πα-

ρέδωκαν προς ήμας αυτήν δούλην μέν, άλλα τηρούσαν τα αρχαία γνωρί

σματα».8 Με αφορμή τήν παρουσίαση βιογραφικών στοιχείων του Κ. 

Κούμα σημειώνεται δτι ((τοιούτοι άνδρες περιέσωσαν τήν Έλληνικήν γλώσ-

σαν και εθνικότητα, καί προς αυτούς οφείλεται μεγίστη και αιωνία ευγνω

μοσύνη».9 Ό γενικός προσδιορισμός ((διδάσκαλοι του γένους» περιλαμ

βάνει όλους τους λογίους χωρίς ιδεολογικές ή άλλες διακρίσεις,10 ενώ υπό 

τή γενική έννοια ατών φώτων» νοούνται συνήθως όλοι οι λόγιοι της προ

επαναστατικής περιόδου,11 οι όποιοι ενσωματώνονται κατ' αυτόν τόν 

τρόπο στο «εθνικό πάνθεο τής επίσημης ιδεολογίας».12 

Μπορεί να διακρίνει κανείς, πάντως, διαφοροποιήσεις άπό τό κυ

ρίαρχο σχήμα. Ό Π. Καλλιγάς, λ.χ. εντάσσει τόν Ευγένιο Βούλγαρη 

στον αιώνα ((τής κρίσεως», τονίζοντας έτσι τόν ορθολογισμό τού εύρω-

7. Δ. Βικέλας, « Ή Ελλάς προ του 1821», Παρνασσός Η' (1884), 113. Πβ. τήν 

άποψη του Εύθ. Καστόρχη για τήν αμάθεια του πληθυσμού πλην τών ιερωμένων, 

Κώστας Αάππας, « Ή ιστοριογραφία τής εκπαίδευσης», 'Ιστοριογραφία τής νεότερης 

και σύγχρονης 'Ελλάδας, δ.π., σ. 465. 

8. 'Ανώνυμος, ((Ζώης Κωνσταντίνου Καπλάνης», Παν8ώρα Ζ ' (1856-1857), 14. 

9. 'Ανώνυμος, ((Κωνσταντίνος Μιχαήλ Κούμας», Πανδώρα Σ Τ ' (1855-1856), 92. 

10. ((... Περί τα ετη 1796-97 εν Βουκουρεστίω ό Ρήγας ό Φεραίος, ό Κοραής εν 

Παρισίοις άπο του 1800, πλείστοι άλλοι λόγιοι εν περιοδικοΐς συγγράμμασι, οία ό Λό

γιος Έρμης καί ή Καλλιόπη, κληρικοί καί διδάσκαλοι, πάντες κατείχοντο υπό του 

αύτοΰ πυρετώδους έρωτος, δστις ένδομύχως έθέρμανε τήν καρδίαν των, ώστε πάντες 

παντοιοτρόπως συνέτρεχον καί συνέπραττον, το κατά δύναμιν έκαστος, προς ενα καί 

τόν αυτόν σκοπόν...», βλ. Σ.Α.Β., ((Σκιαγραφία τής καταστάσεως του Ελληνισμού 

κατά τάς παραμονάς τής εθνικής ημών εξεγέρσεως, καί έπ' αυτής έπίδρασις τής ε

μπορίας», Παρνασσός Κ' (1877), 482. 

11. «Έσάλπισεν δμως τό μυστήριον, καί ή ομάς τών λογίων καί σοφών Ε λ λ ή 

νων εν τή Ευρώπη ήρχισε τήν άναγέννησιν τής πολύπαθους πατρίδος των υπό τήν 

εκτενή διάδοσιν τών φώτων [...] Τα φώτα λοιπόν, οι συνδραμόντες ταύτα ώσανεί καί 

ή άναφλεγομένη λάβα τής ελευθερίας εν ταΐς καρδίαις τών Ελλήνων, εφερον τήν έπα-

νάστασιν [...] Ηγεμόνες, Πατριάρχαι, Έξουσιασταί, Πλούσιοι, Πένητες,'Αρχιερείς, 

'Ιερείς, όλαι αύται αϊ τάξεις, συνήνεσαν...», βλ. 'Αριστείδης Χρυσοβέργης, Ή 'Ελλη

νική Έπανάστασις, Ερμούπολη 1853, σ. 12. 

12. Για τήν ανάλυση του φαινομένου με επίκεντρο τον Κοραή, βλ. Φίλιππος 

Ήλιου, Ιδεολογικές χρήσεις του κοραϊσμου στον εικοστό αιώνα, 'Αθήνα 1989. 
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παϊκού 18ου αιώνα: «... Προ πάντων κατά τον 18ον αιώνα αποφασίζεται 

ή υπεροχή του πολιτισμού, και μολονότι ή διάνοια δεν αποκτά εισέτι τα 

δικαιώματα της, αύτη κυριαρχούσα, παρίσταται δμως ώς πρώτη κοινω

νική δύναμις και τουλάχιστον Ολα καθίστανται αμφίβολα και προβλημα

τικά ενώπιον της. Ό 18ος αιών, ό αιών των φιλοσόφων και ηθικολόγων, 

άπό του Λωκίου, Χουμίου, Βολιμβροκίου μέχρι του Βολταίρου και Ρουσ

σώ, είναι αιών κρίσεως, καθ' ην ή ηθική άξια του άνθρωπου καθημέραν 

προβαίνει κατακτώσα και συντρίβουσα τάς προλήψεις και τα δεσμά της 

ελευθερίας...».13 Παραβάλλοντας τον βιογραφούμενο Βούλγαρη με τον 

πιο προβεβλημένο Κοραή, ό Καλλιγάς θεωρεί εξίσου σημαντικούς και 

τους δύο, τον δεύτερο συνέχεια του πρώτου, και εντάσσει τον καθένα στην 

εποχή πού έζησε.14 Μια διαφορετική επίσης φωνή είναι αυτή του 'Ηλία 

Σταθόπουλου, δταν αναφέρεται στον Κοραή το 1853* εκτός του γλωσσι

κού ζητήματος, στο όποιο ό Σταθόπουλος αναγνώριζε τόν πρωταγωνι

στικό ρόλο του Κοραή, του απέδιδε και πολιτικά εύσημα σημειώνοντας 

δτι «ένεστάλαξεν εις τάς καρδίας των νέων τα αισθήματα της ελευθερίας, 

της συμπαθείας, της δικαιοσύνης και εν γένει της αρετής, και κατεπολέ-

μησε τόν ζυγόν τής ίεροκρατείας, και τάς αρχάς του δεσποτισμού και της 

ολιγαρχίας)).15 

'Αναφορές στή διάσταση τής 'Εκκλησίας με τους λογίους τής προε

παναστατικής εποχής δεν συναντά κανείς στα κείμενα τής εποχής. Ό Κ. 

Κούμας, ό όποιος αναφέρεται νηφάλια στα ζητήματα αυτά στο έργο του 

Ίστορίοα τών ανθρωπίνων πράξεων, ανήκει στή λογιοσύνη τής διασποράς 

και δεν εκπροσωπεί ούτε τήν εποχή, άλλα ούτε τις ιδεολογικές ανάγκες 

13. Π. Καλλιγάς, «Βίος Ευγενίου του Βουλγάρεως», Πανδώρα Α' (1850-1851), 495. 

14. «... 'Όσα εγραψεν εις τήν καθομιλουμένην γλώσσαν είναι, πλήρη χάριτος και 

αφέλειας, ούτε διαφέρουσιν άπο τήν γλώσσαν του Κοραή ουσιωδώς άλλ' εις τούτον 

ανήκει ή δόξα, άρχίζων εκεί, δπου ό προκάτοχος του έτελείωσε, να λάβη ώς όρμητή-

ριον τήν έλευθερίαν, ήτις άναγκαίως τον φέρει εις πολιτικας συζητήσεις, ξένας εις τον 

Εύγένιον, και τον οπλίζει κατά τών προλήψεων και ελλείψεων τής εκκλησίας αυτής. 

Δια τούτο, ενώ ό Ευγένιος υπήρξε συμβιβαστικός και θεωρητικός, ό Κοραής έδείχθη 

κριτικός και πρακτικός. Διαχωρίζοντες δμως έκαστου τας έποχάς, θέλομεν δικαιώσει 

αμφοτέρων τήν εξοχον ένέργειαν, και θέλομεν ομολογήσει δτι υπήρξαν διδάσκαλοι 

του έθνους, καθείς εις το είδος του», βλ. Π. Καλλιγάς, 6.π., 525-526. 

15. 'Ηλίας Σταθόπουλος, Ό Ά. Ραγκαβής καί ό Π. Σούτσος, ή ή νέα επιστήμη 

περί τών φαινομένων της αυτομάτου κινήσεως της τραπέζης και ή Νέα Σχολή του 

γραφομένου λόγου, ή ή άνάστασις τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοούμενης υπό 

πάντων, 'Αθήνα 1853, σ. 27. 
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του νεοδημιουργημένου κράτους.16 Το έργο του Ζαβίρα ανήκει επίσης 

στην ίδια κατηγορία,17 ενώ και ό Μανουήλ Γεδεών αποτελεί μια εξαιρε

τική περίπτωση.1 8 Ή θρησκεία, κατά τήν άποψη της πλειονότητας των 

λογίων, συνιστά το κατ εξοχήν συνεκτικό στοιχείο της ελληνικής κοινω

νίας.19 Ή διατύπωση του Κ. Παπαρρηγόπουλου για τήν περίοδο τής Τουρ

κοκρατίας είναι χαρακτηριστική: «'Έσωσε τότε το Έλληνικόν έθνος προ 

πάντων ή πιστή αφοσιωσις του εις τήν υρησκειαν των πάτερων αυτού». 

'Ακόμη και ό Καλλιγάς στή βιογραφία του Βούλγαρη αισθάνεται τήν α

νάγκη να τονίσει στον πρόλογο το νόμιμο του συνδυασμού του κληρικού 

16. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Το 'Εθνικό Πάνθεον των βιογραφιών και 

των προσωπογραφιών (1828-1876)», Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης - Τριαντάφυλλος 

Ε. Σκλαβενίτης (έπιμ.), Ιστοριογραφία, τής νεότερης καί σύγχρονης Ελλάδας, δ.π., 

σ. 172· Κώστας Λάππας, « Ή ιστοριογραφία της εκπαίδευσης», ο.π., σ. 464-465. 

17. Ό Ζαβίρας (1744-1804), έμπορος πού έζησε στην Ουγγαρία, παρουσιάζει με 

αντικειμενικό τρόπο τη σύγκρουση του κατεστημένου και τής 'Εκκλησίας με ορισμέ

νους άπο τους λογίους τής προεπαναστατικής περιόδου, δπως συμβαίνει π.χ. με τον 

Μεθόδιο 'Ανθρακίτη καί τον Ίώσηπο Μοισιόδακα, βλ. Γεώργιος 'Ιωάννου Ζαβίρας, 

'Ανέκδοτα συγγράμματα. Νέα 'Ελλάς η Έλληνικόν Θέατρον, εκδοθέν υπό Γεωργίου 

Π. Κρέμου, 'Αθήνα 1872, σ. 350-353, 418-421. Βλ. καί σημ. 36. 

18. 'Αλκής 'Αγγέλου - Φίλιππος Ήλιου (έκδ.), Μανουήλ Ι. Γεδεών, Ή πνευμα

τική κίνησις του Γένους κατά τον IH καί ΙΘ' αιώνα, 'Αθήνα 1976. 

19. Παραθέτω κάποια παραδείγματα: «... Άλλ' δμως ή ευγενής του "Ελληνος 

φύσις καί ή του κλίματος δεξιότης καί άλλα τινά ηθικά καί φυσικά αίτια, καί το μέγι-

στον καί κράτιστον, ή πάτριος ευσέβεια, άνεπτέρουν το έθνος...», βλ. Σοφοκλής Κ. 

Οικονόμος, Περί Μάρκου του Κυπρίου και της υπ' αυτού συγγραφείσης εις την κοινήν 

διάλεκτον ερμηνείας των Ιπποκράτους Αφορισμών διατριβή, εν ή και μία λέξις προς 

τον Φαλλμεράυερον, 'Αθήνα 1843, σ. 3' «... Κινούμενοι εκ τών δύο τούτων υψηλών 

αρχών, τής θρησκευτικής, λέγω, καί τής γενεαλογικής, ωφελούμενοι δε καί εκ τής 

νωθρότητος, τής αβελτηρίας καί τής απρονοησίας τών κρατούντων, έσχετίζοντο προς 

τά σοφά καί βιομήχανα έθνη του κόσμου...», βλ. Σπυρίδων Τρικούπης, 'Ιστορία της 

Ελληνικής 'Επαναστάσεως, Αονδίνο 1853, τ. Α', σ. 17' «... άμα δε μνημονεύσω τών 

μετά τήν άλωσιν τής βασιλίδος τών πόλεων άοιδίμων πατέρων καί διδασκάλων ημών, 

οίτινες εν χρόνοις δυστυχέσι βιουντες, εν περιστάσεσι καί καιροΐς δεινοΐς έκαλλιέργη-

σαν κατά το δυνατόν τά γράμματα, ούτω δε διετήρησαν τήν θρησκείαν καί τήν γλώσ-

σαν, τά τιμαλφέστερα ημών πράγματα...», βλ. Ματθαίος Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα 

περί της εν τω ελληνικώ εθνει καταστάσεως τών γραμμάτων άπο αλώσεως Κωνστα

ντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι τών άρχων της ένεστώσης (ΙΘ') εκατονταετηρίδος, 

Κωνσταντινούπολη 1867, σ. 1. 

20. Κ. θ . Δημαράς (έπιμ.), Κ. Π απαρ ρηγόπουλο ς, 'Ιστορία του 'Ελληνικού 

έθνους (η πρώτη μορφή: 1853), 'Αθήνα 1970, σ. 119. 
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σχήματος και της ευσέβειας του Βούλγαρη με τις επιστημονικές ενασχο

λήσεις του.21 'Ένα άπο τα ελάχιστα κείμενα πού εξαίρουν το γεγονός της 

απομάκρυνσης της παιδείας άπο τους εκκλησιαστικούς περιορισμούς δεν 

είναι ελληνικό: «ουδείς ήτο άνικανώτερος να κατάδειξη την προς την ενω-

σιν όδύν ή οι αμαθείς, άγροΐκοι, προληπτικοί και θρήσκοι εις το άκρον ιε

ρείς και μοναχοί. Διό και οι επισημότεροι διδάσκαλοι τής νέας ταύτης 

εποχής, οι Κερκυραίοι Βούλγαρις (γεν. 1716) και Θεοτόκης (γεν. 1736), ό 

και πατήρ των πρακτικών εν Ελλάδι επιστημών, δοξάζονται ούκ ολίγον 

υπό τών ευγνωμόνων Ελλήνων, διότι δια τών μαθημάτων, τών συγγρα

φών και τών μεταφράσεων αυτών διέσεισαν κατά πρώτον το χαύνον του 

κληρικού επαγγέλματος, και δια τούτου έθεσαν νέαν σφραγίδα επί του 

διδακτικού στοιχείου τού έθνους ολοκλήρου...».22 

Σέ αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται ή διαφορά τών αντιλήψεων τού 

Κουμανούδη. Είναι γνωστό δτι ενα βασικό χαρακτηριστικό τής κοσμοθε

ωρίας του υπήρξε ή αμφισβήτηση τής Όρθόδοξης 'Εκκλησίας ως κυρίαρ

χου ιστορικά θεσμού τής ελληνικής κοινωνίας, αμφισβήτηση πού άγγιζε 

21. ((... Τότε μόνον ό άνθρωπος δέν συγχέει πάν φαινόμενον του υλικού ή νοητού 

κόσμου με την απόλυτον γνώσιν του θείου και δέν ειδωλολατρεΐ την φύσιν, νομίζων 

δτι κάμνει θυσίαν εύάρεστον εις τον κύριον, όταν γνωρίζη να διακρίνη [...]. Ή σπουδή 

λοιπόν του φυσικού κόσμου και του ήθικοΰ ανθρώπου μεταδίδουν την γνώσιν τής κα

θαυτό χριστιανικής προσηγορίας του θεού, τής προσηγορίας τής παναγαθότητος. 

Είμεθα ήναγκασμένοι να προοιμιάσωμεν μέ αύτας τας σκέψεις, δια να εύρωμεν τον 

σύνδεσμον τών ιδεών του Ευγενίου και να έννοήσωμεν, πώς μέ την άκραν θεοσέβειαν 

αύτοΰ συμβαδίζει ή ακάματος φιλομάθεια και μελέτη πάσης επιστήμης...», βλ. Π. 

Καλλιγάς, ((Βίος Ευγενίου του Βουλγάρεως», ο.π., σ. 495. 

22. Ιστορία της Επαναστάσεως χαί 'Αναγεννήσεως της 'Ελλάδος, συγγραφεΐσα 

μέν υπό Γ. Γ. Γερβίνου μεταφρασθεΐσα δε άπό του πρωτοτύπου υπό 'Ιωάννου Η. 

Περβανόγλου, 'Αθήνα 1864, σ. 84. Μολονότι ή μετάφραση είναι πιστή, ό Περβανό-

γλου έχει ((εξομαλύνει» κάποιες σκληρές διατυπώσεις του πρωτοτύπου: «... on 

n'aurait pu trouver des guides plus maladroits pour montrer ce chemin aux Grecs que 

ces popes et ces moines sans instruction, devenus paysans par la vie au milieu de leurs 

ouailles et p longés dans la s u p e r s t i t i o n et le b i g o t i s m e . Au contraire, les pre

miers savants de quelque renom de cette nouvelle ère, les Corfiotes Boulgaris [...] et 

Théotokis [...] dont le dernier a été le fondateur des sciences exactes en Grèce, sont 

exaltés par les Grecs reconnaissants [...] surtout, puisque par leur enseignement par 

leurs écrits et par leurs traductions, ils ont été les premiers à é b r a n l e r les pré jugés 

du clergé et à révei l ler les p rê t r e s de leur a p a t h i e imprimant ainsi un nou

veau cachet à l'instruction nationale...», βλ. G. Gervinus, Insurrection et Régénération 

de la Grèce, Paris, χ.χ., τ. 1, σ. 94. 
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τα δρια της συνολικής απόρριψης του ίδιου του χριστιανισμού και των 

δογμάτων του.23 Ανεξάρτητα άπο την προς τα εξω έκφραση της,24 αύτη 

ή «αντιχριστιανική» κοσμοθεωρία δεν φαίνεται να τον εγκατέλειψε ως το 

τέλος τής ζωής του και σφράγισε όλες τις πλευρές τής σκέψης του.25 Ή 

θέση πού ουσιαστικά αναπτύσσει στο Που σπεύδει ή τέχνη τών Ελλήνων 

την σήμερον, περιγράφοντας τή σταδιακή παρακμή τής ελληνικής τέχνης 

στα βυζαντινά χρόνια, είναι δτι ή επιβολή του δόγματος τής χριστιανικής 

θρησκείας εμπόδισε τήν ελεύθερη ανάπτυξη του πνεύματος.26 Με το ίδιο 

23. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Α. Κουμανούδης, δ.π., σ. 126-129 και Μαριλίζα 

Μήτσου, Στεφάνου Α. Κουμανούδη Στρατής Καλοπίχειρος. "Ενα ποιητικό τεκμήριο 

αύτολογοκρισίας, Αθήνα 2005, τ. Β', σ. 127-174. 

24. Ή «αύτολογοκρισία» του στον Στρατή Καλοπίχειρο δεν είναι το μόνο παρά

δειγμα* ή ένταξη του στους οργανωμένους οπαδούς του Κα'ί'ρη θα παρέμενε άγνωστη 

άν δεν είχαμε τήν αλληλογραφία του Κα'ί'ρη, καθώς ό Κουμανούδης τήν αποκρύπτει 

ακόμα και στο προσωπικό του ημερολόγιο, βλ. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Α. Κου

μανούδης, δ.π., σ. 129. Παρά τήν έμφαση πού έχει δοθεί στο ζήτημα των ελλιπών 

εκδόσεων του Στρατή Καλοπίχειρου, δεν έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη το φαινόμενο 

αύτο στον Κουμανούδη, με αποτέλεσμα άφ' ενός να θεωρείται αυτονόητη ή κάποιας 

μορφής «στράτευση» του, πράγμα ανακριβές, και αφ' ετέρου να ερμηνεύονται βάσει 

αυτής συμπεριφορές τών συγχρόνων του. 

25. Στην * Ιστορία του 'Ελληνικού "Εθνους τόνιζε τήν ανεξιθρησκία τής αρχαιό

τητας: ((Θρησκευμάτων δε συστήματα θεωρητικά αποκλειστικά αλλήλων [...] δεν 

ύπήρχον», βλ. Στεφάνου Α. Κουμανούδη Ανέκδοτα. Ιστορία του 'Ελληνικού "Εθνους, 

έπιμ. Στέφανος Ν. Κουμανούδης, 'Αθήνα 1983, σ. 18. Ό Κουμανούδης δεν θα συνυπέ

γραψε τήν ακόλουθη αποστροφή του Κ. Άσώπιου και του Θ. Μανούση για τή ((μέση 

εποχή»: ((κατ' αυτήν [...] κατεστάθη ή θρησκεία, τής όποιας ή ίερότης, αϊ έντολαί, αϊ 

έπαγγελίαι παρηγοροΰσι, καθαρίζουσι, ζωογονοΰσι τάς ελπίδας του άνθρωπου», βλ. 

τήν αγγελία για τήν έκδοση του Corpus scriptorum historiée Byzandnae το 1845, Χρι

στίνα Κουλούρη, Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914). Γνω

στικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις, 'Αθήνα 1988, σ. 37-38. 

26. Σ.Α.Κ., /7ου σπεύδει η τέχνη τών Ελλήνων τήν σήμερον, προσετέθησαν και 

δύο πραγματεΐαι Ιωάννου Βιγκελμάννου περί τέχνης, εκ του Γερμανικού, Βελιγράδι 

1845. Στα ανέκδοτα σχόλια για τον Σ π . Ζαμπέλιο περιλαμβάνεται και το ακόλουθο: 

((... Ό συγγραφεύς αύτου υμνολογεί τους χρόνους τής δουλείας μας και θελκτικώς 

τους περιγράφει ώς χρυσουν αιώνα του Ελληνισμού. Τίποτε δεν το έχει ότι έμείναμεν 

οπίσω εις τάς έπιστήμας και τέχνας και ήθετήσαμεν ούτω παράγγελμα θείον το 

γνώθι σαυτόν και τήν φύσιν», βλ. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Κουμανούδης, 6.π., σ. 

202 και Μαριλίζα Μήτσου, Στεφάνου Α. Κουμανούδη Στρατής Καλοπίχειρος, 6.π., σ. 

241. Το 1853, παίζοντας, συνέταξε κατάλογο «αιρετικών» πού περιελάμβανε, έκτος 

τών παλαιών, και συγχρόνους του, όπως ήσαν ό Σαρίπολος, ό Ί ω . Σούτσος, ό Θ. Μα-

νούσης και ό ίδιος. 'Αποσπάσματα τών «αιρετικών» θα συγκροτούσαν ενα βιβλίο με 
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κριτήριο ανέλυε και τις δυτικές κοινωνίες ταυτίζοντας τη μεσαιωνική πε

ρίοδο μέ το «σκότος», τήν «αμάθεια», τή «δεισιδαιμονία» και τήν «αδρά

νεια τών φυσικών επιστημών», ένώ εκτιμούσε τή σύγχρονη εποχή, στην 

όποια είχε κατακτηθεί το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας.27 

Ή Τουρκοκρατία, τμήμα τής μεγάλης περιόδου του «ύπερχιλιετους 

νυσταγμού» του ελληνικού έθνους,28 υπήρξε επίσης περίοδος δουλείας και 

αμάθειας, βασικό χαρακτηριστικό τής όποιας ήταν ή προσκόλληση τής 

κοινωνίας στην εκκλησιαστική παιδεία.29 Ή απομάκρυνση κάποιων άπό 

τους λογίους τής προεπαναστατικής περιόδου άπό τα θεολογικά θέματα 

και ή ενασχόληση τους μέ τήν αρχαία ελληνική γραμματεία και τις φυ

σικές επιστήμες υπήρξε ό καταλύτης για τήν «ανάσταση του έθνους».30 Σέ 

τίτλο «Άπόδειξις εναργέστατη ότι όστις μάθη δύω γράμματα δεν μένει πιστός εις τα 

δόγματα τής ορθοδοξίας», βλ. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Α. Κουμανούδης, δ.π., σ. 

221-222. 

27. «'Επαινούν πολλοί τον Χριστιανισμόν πολλαχώς. 'Αλλ' εγώ βλέπω δτι δταν 

ήτον αυτός εαυτού εγκρατέστατος και άπερρόφει ούτως ειπείν δλην τήν ικμάδα τών 

συγχρόνων του, οι καιροί εκείνοι δεν ήσαν οι κάλλιστοι* τυραννίαι, φόνοι συχνοί, άδι-

κίαι έπράττοντο. Τα δικαστήρια ήσαν αδύνατα. Ταύτα ήσαν εις τον μεσαίωνα ανα

ντιρρήτως, προς δε και σκότος πολύ και αμάθεια και δεισιδαιμονία. Αι φυσικαί έπι-

στήμαι εκειντο άδρανέστατα, και δμως τότε ελαμψεν ό Παπισμός. Τώρα δέ, ότε 

δήθεν άθεοι έγίναμεν, και δικαιοσύνη πλειοτέρα εις τον κόσμον αναφαίνεται και ή σο

φία αυξάνει. Δεν υπάρχουν πλέον οι τακτικοί λησταί τών ορέων και πεδίων. 'Ανοχή 

θρησκείας ήμερόνει τα πνεύματα και δεν χύνονται αίματα εις μάτην», βλ. Σοφία Ματ

θαίου, Στέφανος Κουμανούδης, δ.π., σ. 213-214 και Μαριλίζα Μήτσου, Στεφάνου Α. 

Κουμανούδη Στρατής Καλοπίχειρος, δ.π., σ. 146-148. 

28. Στέφανος Α. Κουμανούδης, Αόγος εκφωνηθείς τή 20 Matou 1853 κατά την 

επέτειον εορτήν της Ιδρύσεως του Πανεπιστημίου "Οθωνος περί Πολιτικής Ένότητος 

τών 'Ελλήνων, 'Αθήνα 1853, σ. 25. 

29. Ή αιτιολόγηση για τήν παράθεση τών ((εγκλημάτων» τών βυζαντινών αυτο

κρατόρων σέ σημείωμα του 1852 είναι ή εξής: ((Δια να γνωστεύσωμεν και να ποθήσω-

μεν άλλην άγωγήν, ουχί τήν τυπικήν έκείνην και νεκράν και άκαρπον τής εκκλησίας, 

ήτις δεν κατώρθωσε να μάς κάμη ηθικούς, ουδέ κατ' εκείνους καν τους χρόνους, δτε ή 

ορθοδοξία έμορφοϋτο», βλ. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Α. Κουμανούδης, δ.π., σ. 220 

και Μαριλίζα Μήτσου, Στεφάνου Α. Κουμανούδη Στρατής Καλοπίχειρος, δ.π., σ. 235. 

Τα περισσότερα παθήματα του Στρατή οφείλονται σέ αυτήν ακριβώς τήν παιδεία. 

30. «*Αν εξέταση ό 'Ελλην τήν προ 3 αιώνων γραμματείαν του θα εύρη δτι εις 

τον 17 και 18 αιώνα δεν έξεδίδοντο σχεδόν άλλα βιβλία παρά εκκλησιαστικά. Και 

δμως τί δυστυχία έβασίλευεν εις το έθνος, σκότος και δουλεία χαμερπής. 'Αν ήσαν 

καλά φύσει εν παντί τόπω και καιρώ τα χριστιανικά βιβλία, διατί δεν άνάστεναν τό 

έθνος μας, άλλ' έχρειάσθη να αφήσουν οι ιερείς αυτοί το καθ' αυτό έργον των και να 
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αυτήν ακριβώς την ομάδα των λογίων πού αποκαλούμε σήμερα «εκ

προσώπους του νεοελληνικού Διαφωτισμού» απέδιδε ιδιαίτερη σημασία 

ό Κουμανούδης στα σχόλια του, τονίζοντας τήν εχθρότητα της Εκκλη

σίας προς ορισμένους: «ό θεός έφώτισέ τινας άνδρας ώς τον Εύγένιον, τον 

'Ρήγαν, τον Κοραήν, τον Δούκαν, τον Κούμαν, τον Γαζήν, τον Βαρδαλά-

χον και έδίδαξαν τα γράμματα και τάς έπιστήμας, τήν ισότητα, και τήν 

δίωξιν τών προλήψεων και μας έκαμαν ούτω να έπιθυμήσωμεν και πολι-

τικήν άνεξαρτησίαν. Ή δε μεγάλη εκκλησία και οι οπαδοί αυτής τους 

ανωτέρω άνδρας κατέτρεχον και επισήμως εκαιον τα συγγράμματα των 

ή τα άνήρουν με λόγους σαθρότατους».31 Επέκρινε επίσης με αυστηρότη

τα τή στάση του Πατριαρχείου στα ζητήματα της παιδείας κατά τήν προ

επαναστατική περίοδο, δπως και τον αφορισμό της Επανάστασης εκ μέ

ρους του Γρηγορίου Ε'.32 Ό Νεόφυτος Βάμβας υπήρξε, εξάλλου, ενα πα

ράδειγμα λογίου ό οποϊος «εν τή ορθή όδώ πορευθείς» δεν περιορίσθηκε 

στην εκκλησιαστική παιδεία άλλα εκμεταλλεύθηκε τήν ευρωπαϊκή, και 

έτσι συνέβαλε με τήν καλλιέργεια «τής θύραθεν παιδείας» και τή διδα

σκαλία τών φυσικών επιστημών, στην «ελευθερία του έθνους».33 Άκο-

γράφουν προς φωτισμόν τών δυστυχών ομογενών των εξωτερικά βιβλία ώς οι Εύγένιοι, 

οι Θεοτοκά!,, οι Μελέτιοι, οι Γαζαΐοι, οι Δούκαι;! Δεν με άποστομώνει τις; Διατί ό Οικο

νόμος και ό Θεόφιλος Κα'ίρης να μη συγγράψουν θεολογικά βιβλία προς οίκοδομήν του 

λάου, άλλα έπροσπάθουν να εξηγούν τους Ελληνικούς ύθλους και τήν φυσικήν περιττο-

λογίαν; Διατί ό Παλιουρίτης, ό Κωνσταντάς, ό Βάμβας, ό Βενιαμίν έπραξαν το αυτό; 

Πώς δέν έμιμήθησαν τους εν μακάρια τη δόξει προκατόχους των;», βλ. Σοφία Ματθαί

ου, Στέφανος Α. Κουμανου8ϊ]ς7 δ.π., σ. 213-214. Ό Κουμανούδης κατέκρινε στα σημει

ώματα του τις απόψεις και τήν πολιτική στάση του Κ. Οικονόμου στα χρόνια του, δια

κρίνοντας έτσι τήν προεπαναστατική από τή νέα περίοδο τής δράσης του, βλ. Στεφάνου 

Α. Κουμανούδη, Ήμερολόγιον 1845-1867. Μεταγραφή Στέφανος Ν. Κουμανούδης, 

Έπιμέλεια-Έπιλεγόμενα "Αγγελος Π. Ματθαίου, 'Αθήνα 1990, σ. 103. 'Επίσης σημ. 55. 

31. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Α. Κουμανούδης, δ.π., σ. 261 και Μαριλίζα Μή

τσου, Στεφάνου Α. Κουμανούδη Στρατής Καλοπίχειρος, δ.π., σ. 222. Το σημείωμα 

παραθέτει στή συνέχεια παραδείγματα διώξεων, δπως του «Κρίτωνος στοχασμοί», 

τήν υπόθεση του Μεθοδίου 'Ανθρακίτη, καθώς και τις αντιδράσεις κατά τών αστρονο

μικών πεποιθήσεων του Σέργιου Μακραίου. 

32. Μαριλίζα Μήτσου, Στεφάνου Α. Κουμανούδη Στρατής Καλοπίχειρος, δ.π., 

σ. 250-251. Έκτος του σχολίου του 1883, στο όποιο ό Γρηγόριος εμφανίζεται σε όνει

ρο του Κουμανούδη να μετανοεί για ((τον δεινον άφορισμον τω 1821», βλ. και άλλα 

παρόμοια σχόλια στο αρχείο του στην EBE: φάκ. 21 (1135), άρ. 187, φάκ. 32 (1146), 

άρ. 25, φάκ. 28 (1142), άρ. 22. 

33. Παράρτημα σ. 276. 
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λούθησε το παράδειγμα των «προ αύτοΰ διδασκάλων», του Ευγένιου 

Βούλγαρη και του Νικηφόρου Θεοτόκη, για τους όποιους ό Κουμανούδης 

επικαλείται την άποψη του Κοραή «δτι άπό της εμφανίσεως της λογικής 

του Ευγενίου και τής πειραματικής φυσικής του Θεοτόκη κατά το 1776 

χρονολογείται, ή ηθική μεταβολή του έθνους ημών επί τα κρείττω».34 Ό 

Κοραής ήταν για τον Κουμανούδη μία προσωπικότητα-πρότυπο, ή όποια 

ενσάρκωνε τις πεποιθήσεις του σχεδόν για όλα, άπό τήν αγάπη για τή 

λατινική φιλολογία, τα αρχαία ελληνικά κλασικά κείμενα, τή λεξικογρα

φία και τή νεοελληνική γλώσσα, ώς τήν κριτική τής 'Ορθόδοξης Εκκλη

σίας και τήν επιλογή τής μετακένωσης ώς μεθόδου εισαγωγής τών ευρω

παϊκών ιδεών στον ελληνικό χώρο. 

'Ένα πρόσωπο-εκπληξη πρέπει να υπήρξε ό Ίώσηπος Μοισιόδαξ,35 ό 

όποιος δεν εντάσσεται κατά τήν περίοδο αυτή στό πάνθεον τών ((διδα

σκάλων του γένους». Ό Κουμανούδης είναι άπό τους ελάχιστους πού α

ναφέρθηκαν με εκτίμηση στό έργο και τή δραστηριότητα του.36 Ό Μοι-

34. Παράρτημα, σ. 276. Ό Ευγένιος Βούλγαρης, κυρίως για τις μεταφράσεις τής 

λατινικής γραμματείας, και ό Νικηφόρος Θεοτόκης σχολιάζονται συχνά από τον Κου

μανούδη, βλ. EBE, φάκ. 16 (1130), 48,100, 138, φάκ. 21 (1135). 5, φάκ. 31 (1145), 37. 

35. Έ επαφή του με τα κείμενα του Μοισιόδακα χρονολογείται μετά το 1870, 

όπως προκύπτει άπό τα σημειώματα πού βρίσκουμε στο αρχείο του στην EBE. Δεν 

αναφέρεται σε κανένα άπό τα παλαιότερα σχόλια σχετικά με τήν παιδεία στα προεπα

ναστατικά χρόνια οΰτε στον επικήδειο του Βάμβα, κείμενα στα όποια θά ταίριαζε κά

ποια αναφορά στο πρόσωπο του. 

36. Τον Μοισιόδακα αναφέρει ό Κωνσταντίνος Κούμας στο έργο του Ίστορίαι 

τών ανθρωπίνων πράξεων, τ. 12, Βιέννη 1833, σ. 576, και κυρίως ό Γεώργιος Ζαβί-

ρας, ό όποιος τον γνώριζε προσωπικά και φαίνεται δτι τον εκτιμούσε. Τον χρησιμο

ποιεί, μάλιστα, συχνά ώς πηγή πληροφοριών γιά άλλους λογίους τής προεπαναστα

τικής περιόδου (Γεώργιος Ιωάννου Ζαβίρας, 'Ανέκδοτα συγγράμματα. Νέα Ελλάς ή 

Έλληνικον Θέατρον, δ.π., σ. 290-291, 350-353 (λ. Ίώσηπος ό Μοισιόδαξ), 450-452, 

492). Ό Μανουήλ Γεδεών τον γνωρίζει επίσης πολύ καλά ("Αλκής 'Αγγέλου - Φίλιπ

πος Ήλιου (έκδ.), Μανουήλ Ι. Γεδεών Ή πνευματική κίνησις του Γένους, δ.π., σ. 

103, 104, 105, 112). Καταγράφεται με ουδέτερο τρόπο από τον Βρετο και τον Σάθα 

('Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι κατάλογος τών από 

πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν 'Ελλάδι Βασι

λείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' 'Ελλήνων εις τήν όμιλουμένην, ή εις τήν άρχαίαν 

ελληνικήν γλώσσαν, μέρος Β', 'Αθήνα 1857, σ. 308* Κωνσταντίνος Σάθας, Νεοελλη

νική Φιλολογία. Βιογραφίαι τών εν τοις γράμμασι διαλαμφάντων 'Ελλήνων (1455-

1821), 'Αθήνα 1868, σ. 563-564). Δεν βρίσκουμε αναφορές στα περιοδικά τής εποχής 

Πανδώρα και Παρνασσός, ενώ δεν υπάρχει επανέκδοση κανενός άπό τα έργα του 
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σιόδαξ χαρακτηρίζεται ((πρόδρομος» του Κοραή, ό όποιος είχε την ατυχία 

να ζήσει σε εποχή πού ατό ρυάκιον του εθνικού φρονήματος ήτο ετι μικρόν 

[...] καί δεν ήδυνήθη έπ' αυτού να εύπλοήση ή λέμβος του αξιόλογου 

ανδρός». Τα στοιχεία πού εντυπωσίασαν τον Κουμανούδη ήσαν ατό άπρό-

ληπτον και τό εύπαρρησίαστον καί καθ' δσον σπουδαίος ων καί επιστήμων 

έγραψε διαφέρων του Εύγ. Βουλγάρεως καί τα επιστημονικά εις τήν κοινήν 

γλώσσαν Οπως ήδύνατο διωρθωμένην», καθώς επίσης καί τό γεγονός ότι 

απολεμεΐ τήν σχολαστικότητα [καί] συνιστά τήν έπιστήμην των Ευρωπαί

ων».37 Με πολλά στοιχεία τής σκέψης του Μοισιόδακα μπορούμε να υποθέ

σουμε ότι συμφωνούσε ό Κουμανούδης, όπως είναι λ.χ. ό ορθολογισμός ως 

βασικός προσδιορισμός τής ορθής ανθρώπινης συμπεριφοράς καί σκέψης, ή 

απόρριψη τού σχολαστικισμού στην εκπαίδευση, ή ροπή προς τήν ευρω

παϊκή σκέψη, καθώς καί ό κριτικός θαυμασμός προς τήν αρχαιότητα. 

Έ ανακάλυψη καί μελέτη τού έργου τού Μοισιόδακα συνδέεται πι

θανώς με τή σύνταξη τής Συναγωγής νέων λέξεων, έργο στο οπόϊο 

αφιερώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά μετά τό 1885.38 'Ένας λόγιος πού φι

λοδοξούσε να καταγράψει δλην τή βιβλιακή παραγωγή ήταν σε θέση να 

κατά τήν περίοδο αύτη, βλ. Δημήτριος Σ. Γκίνης - Βαλέριος Γ. Μέξας, Ελληνική Βι

βλιογραφία (1800-1863), Αθήνα 1939 καί Φίλιππος Ήλιου - Πόπη Πολέμη, Ελληνική 

Βιβλιογραφία (1864-1900), 'Αθήνα 2006. Ό Παλαμάς το 1892 τον συμπεριλαμβάνει 

χωρίς σχόλια στη χορεία των λογίων τής προεπαναστατικής περιόδου (Βενετία Ά π ο -

στολίδου, Ό Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 'Αθήνα 1992, 

σ. 147). Βλ. επίσης Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, Ιστορία των 'Αθηνών επί Τουρκοκρατίας από 

του 1400 μέχρι του 1800, 'Αθήνα 1902, επανέκδοση με ευρετήρια Νότης Καραβιάς, τ. 1, 

'Αθήνα 1981, σ. 93, 119. Δεν τον αναφέρει ό Παρανίκας στο Σχεδίασμα περί της εν τω 

ελληνικω εθνει καταστάσεως των γραμμάτων ούτε ό Π. Άραβαντινός στην Ιστορία 

της Ελληνικής παιδείας παρ' Έλλησιν, εισαγωγή-έπιμέλεια Ε. Ι. Νικολα'ίδου, 'Ιωάννι

να 1986. 'Ενδιαφέρον για το πρόσωπο του έδειξαν στα νεότερα χρόνια οι ασχολούμενοι 

με τήν παιδαγωγική, βλ. Κώστας Αάππας, « Ή ιστοριογραφία τής εκπαίδευσης», 6.π., 

σ. 471. Ή ανάδειξη τής σημασίας τού έργου του έγινε κατ' αρχάς από τον Κ. Θ. Δη

μαρά στην Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 'Αθήνα 1948, σ. 143-146 καί αργό

τερα κατά τή δεκαετία τού 1970: "Αλκής 'Αγγέλου (έπιμ.), Ίώσηπος Μοισιόδαξ, Απο

λογία, 'Αθήνα 1976, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Ίώσηπος Μοισιόδαξ: οι συντεταγμέ

νες της βαλκανικής σκέφης τον 18ο αιώνα, 'Αθήνα 1985 καί αναθεωρημένη έκδοση τό 

2004. Για τή σχετική βιβλιογραφία βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος 

(έπιμ.), Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945-1995, 'Αθήνα 1998. 

37. 'Αρχείο 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, φάκ. Δ'2, άρ. 2 καί 4. 

38. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Α. Κουμανούδης, δ.π., σ. 97-98. Βλ. επίσης 

EBE, φάκ. 36 (1150), 26, δπου καταγράφει λέξεις άπο τον Μοισιόδακα. 
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γνωρίζει εκδόσεις και συγγραφείς και γεγονότα, καθώς και τις εκφρα

ζόμενες απόψεις λεπτομερώς. Τά βιβλία εξάλλου ήσαν διαθέσιμα στην 

Εθνική Βιβλιοθήκη, άπο τήν όποια δανειζόταν συστηματικά.39 Γνώριζε 

επίσης καλά τα γραπτά του Κούμα,40 επομένως και το έργο του Ίστο-

ρίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, όπου καταγράφονταν πληροφορίες γιά 

τήν προεπαναστατική παιδεία άπο τήν πλευρά τών ιδεών του Διαφωτι

σμού, ό Μανουήλ Γεδεών του ήταν και προσωπικά γνωστός,41 ενώ είναι 

βέβαιο ότι συμβουλευόταν το έργο του Ζαβίρα, τή βιβλιογραφία του 

Βρετου και τις εκδόσεις του Σάθα.4 2 Άψευδή μάρτυρα τών σχετικών 

πληροφοριών αποτελεί άλλωστε ή ίδια ή Συναγωγή νέων λέξεων. 

39. Βλ. π.χ. EBE, φάκ. 35 (1149), άρ. 56, όπου καταγράφονται, 27 βιβλία πού 

δανείσθηκε (περιλαμβάνονται έργα τών Μοισιόδακα, Κούμα, Βούλγαρη, Ρήγα, τα πε

ριοδικά Έρμης ό Λόγιος χ<χι Καλλιόπη κ.ά.). Τα έργα του Μοισιόδακα περιλαμβάνο

νται σε κατάλογο της Βιβλιοθήκης του 1832, βλ. Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, 'Ιστορικά 

έγγραφα περί αρχαιοτήτων και λοιπών μνημείων της ιστορίας κατά τους χρόνους της 

επαναστάσεως και του Καποδίστρια, 'Αθήνα 1967, σ. 226-227. Βλ. επίσης απόδειξη 

δανεισμού του Κυριακοδρομίου του Θεοτόκη, EBE, φάκ. 34 (1148), 13. 

40. Σε σημείωμα περί ηθικής το 1854 αναφέρεται στην 'Ηθική του Κούμα, ενώ 

στη Συναγωγή, στον κατάλογο τών πηγών του, παραπέμπει σε έργα του τών ετών 

1812 και 1819. Βλ. και τή σημ. 39. 

41. Υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ τών δύο ανδρών τουλάχιστον άπο το 1870, 

δταν ό Γεδεών ήταν πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Πιερίας (EBE, φάκ. 5 

(1107), 11, 4 (1106), 14, 12γ' (1114γ'), 21, 22), και αργότερα γιά υποθέσεις αρχαίων 

επιγραφών, γιά τις όποιες ό Γεδεών προσέτρεχε στον Κουμανούδη (EBE, φάκ. 4 

(1106), 12), πού παρακολουθούσε τά γραπτά του* βλ. λ.χ. τις παρατηρήσεις στο έργο 

Πατριαρχικοί Πίνακες, τού 1890 (EBE, φάκ. 35 (1149), 197). Το γεγονός ότι στον 

κατάλογο τών πηγών της Συναγωγής νέων λέξεων περιλαμβάνει μόνο τό ονομόί του 

με τις χρονολογικές ενδείξεις 1885, 1888 και Οχι τό περιοδικό Εκκλησιαστική Λλή-

θεια δεν σημαίνει ότι δεν συμβουλευόταν τό συγκεκριμένο περιοδικό, δεδομένου ότι τό 

ίδιο παρατηρούμε και γιά άλλες πηγές τού λεξικού του. Στον κατάλογο λ.χ. σημειώ

νει τον Μοισιόδακα μέ τήν ένδειξη 1761 υποδεικνύοντας τήν Ηθική Φιλοσοφία ως π η 

γή, στό λεξικό ωστόσο περιλαμβάνονται λέξεις τού Μοισιόδακα χωρίς χρονολογική 

ένδειξη. Ή λέξη ((παιδοτριβεΐον» (σ. 756) εξάλλου αντλείται άπο τον ((Εκκλησιαστή 

Σύρου», έντυπο πού δεν καταγράφεται στον κατάλογο τών πηγών. 

42. Γιά τον Ζαβίρα βλ. EBE, φάκ. 21 (1135), 108, 225, φάκ. 34 (1148), 14, φάκ. 

35 (1149), 17. Συμμετείχε εξάλλου στην επιτροπή γιά τήν έκδοση τού χειρογράφου, 

βλ. Γεώργιος 'Ιωάννου Ζαβίρας, 'Ανέκδοτα συγγράμματα. Νέα Ελλάς ή Έλληνικόν 

Θέατρον, ό.π., σ. κε', 36. Γιά τον Σάθα, βλ. EBE, φάκ. 21 (1135), 36, φάκ. 34 (1148), 

129, φάκ. 28 (1142), 40. 'Όσο γιά τον Βρετό, συμμετείχε στην επιτροπή πού τού επέ

τρεψε νά εργαστεί στή Βενετία γιά τή σύνταξη τού έργου του και επιμελήθηκε έπ' 
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'Ένα άλλο στοιχείο πού αναδεικνύει στα σχόλια του για τους λογίους 

της προεπαναστατικής περιόδου είναι το ζήτημα της γλώσσας, εκφράζο

ντας την προτίμηση του για την ομιλούμενη. Είναι ενα άπο τα θέματα 

στα όποια αναγνωρίζει την πρωτοκαθεδρία του Κοραή* το προσέχει και 

το σχολιάζει στα κείμενα του Μοισιόδακα,43 ενώ στον επικήδειο για τον 

Βάμβα ή επιλογή του απλού ύφους χαρακτηρίζεται «πολιτικό» ζήτημα, 

αφού ό Κουμανούδης τή συνδέει με τήν επιθυμία τού Βάμβα για «αληθώς 

και εντελώς άνεξάρτητον πολιτικόν βίον».44 

Άπο δσα αναφέραμε συνάγεται δτι ό Κουμανούδης δεν θεωρούσε ενιαία τήν 

ομάδα τών «διδασκάλων τού γένους», διέκρινε τις ιδεολογικές αντιπαλότη

τες τής προεπαναστατικής περιόδου και τασσόταν σε γενικές γραμμές μέ τή 

μία. Κατά τή συνήθεια του, ωστόσο, δταν επρόκειτο για ζητήματα πού πί

στευε δτι θα προκαλούσαν αντιδράσεις, απέφευγε τή «σαφήνεια» στα κείμε

να πού δημοσίευε ή σκόπευε να δημοσιεύσει. Σέ κανένα από αύτα δέν αναφέ

ρεται σαφώς στή διάσταση τής προεπαναστατικής Εκκλησίας μέ ορισμένους 

άπό τους λογίους. Νύξεις περί δεισιδαιμονίας και προλήψεων δέν υπάρχουν 

στα κείμενα πού δημοσίευσε ούτε σέ αύτα πού έφθασαν κοντά στή δημοσίευ

ση, μέ εξαίρεση τον σχεδιαζόμενο πρόλογο τής Συναγωγής νέων λέξεων, ό 

οποίος είναι πολύ αμ(ρί^ολο αν θα είχε αυτήν τή μορφή στο τελικό κείμενο.45 

αμοιβή τήν έκδοση του δεύτερου τόμου του καταλόγου του, βλ. Σοφία Ματθαίου, 

Στέφανος Α. Κουμανούδης, δ.π., σ. 54. 

43. ((... "Εχει δμως εις τήν γλώσσαν του τινά λίαν άξιοκατάκριτα, καθώς τήν κατά-

χρησιν του μήτε αντί του οχι και του ούτε και το δίδεται = es giebt και άλλα τινά. Είναι 

δμως εν τοις βιβλίοις του και τίνα καλώς γεγραμμένα μέρη, τα όποια και σήμερον μετά 

εκατόν είκοσι ετη δχι άηδώς άναγινώσκονται...», βλ. 'Αρχείο Κουμανούδη στην 'Αρχαι

ολογική Εταιρεία, φάκ. Δ'2, άρ. 2. Ό Κουμανούδης πίστευε δτι ή νεοελληνική, ή οποία 

ήταν συνέχεια τής αρχαίας, έπρεπε νά μελετηθεί στην εξέλιξη της, τή χαρακτήριζε άδιά-

πλαστη και συμφωνούσε μέ τήν κοραϊκή άποψη γιά τή διόρθωση της. Ό ίδιος έκλινε 

προς τή «δημώδη». Για τις γλωσσικές πεποιθήσεις του βλ. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος 

Α. Κουμανούδης, δ.π., σ. 56-65 και Μαριλίζα Μήτσου, Στεφάνου Α. Κουμανούδη Στρα

τής Καλοπίχεφος, δ.π., σ. 105-126. Το 1886 πάντως εξέφρασε το θαυμασμό του γιά τήν 

αρχαΐζουσα τού Δούκα: «... ζηλώσας το Έλληνίσαι, δ ό άνήρ παρά πάντα τον βίον έπε-

τήδευσεν μέν, άναμαρτήτως δέ ού κατώρθωσεν, ώς έχει ή αλήθεια, πολύ δ' εκείνου ήττον 

εγώ, νυν», βλ. Αρχείο Κουμανούδη στην 'Αρχαιολογική Εταιρεία, φάκ. Δ'2, άρ. 5. 

44. Παράρτημα σ. 278. 

45. ((... 'Άμα το έθνος περί τα μέσα τού παρελθόντος αιώνος άπέσεισε τον βαρύν 

ύπερχιλιετή νυσταγμόν τού πνεύματος και μίσησαν τήν άμάθειαν τήν δεισιδαιμονίαν 

και τήν δουλείαν, έπόθησε τον φωτισμον και τήν έλευθερίαν τών πάλαι προγόνων του, 
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Σέ αυτά τα κείμενα συναντάμε όλους τους κοινούς τόπους της επο

χής. Ό Κουμανούδης αναφέρεται στα «φυσικά» προσόντα των Ελλή

νων,46 στα όποια συγκαταλέγονται ή ευφυία, ή αγάπη για τη δημοκρα

τία, τήν ελευθερία και για τα γράμματα,47 καθώς και στο «ιδιάζον τής 

φύσεως» τών Ελλήνων.48 Δεν αμφισβητεί τη διατήρηση του ελληνικού 

εσνους απο την αρχαιότητα και «καυ όλον τον μέσον αιώνα», εποχή 

ωστόσο κατά τήν οποία «έξησθένισεν Οχι ολίγον το έθνικόν τών Ελλή

νων φρόνημα», άφου οι Βυζαντινοί «είχον άπομακρυνθή τής υγιούς φιλο

σοφίας, έμπεσόντες εις σχολαστικότητα».50 Το «έλληνικόν στοιχεΐον δεν 

ήγέρθη» σέ δλη τή διάρκεια τής βυζαντινής περιόδου, «διότι ούκ ήν ό 

έγείρων, ή ελευθερία και ή παιδεία».51 Ή πνευματική ανάπτυξη τών Έλ-

έφιλοτιμήθη να προβή και εις πλάσιν λέξεων δι' ών να έκφράζωνται τη οικεία φωνή τα 

νέα πράγματα και διανοήματα, ά έπεβάλλετο να απόκτηση προς κατασκευήν βίου 

καινού, συμφώνου τω νεωτέρω πολιτισμώ. Είχε δηλαδή μείνει ό "Ελλην πολύ οπίσω 

εν πάσαις ταΐς θεωρητικαΐς τε και πρακτικαΐς έπιστήμαις και τέχναις, ας οι δυτικο-

βόρειοι λαοί εύδοκίμως άπό πολλού χρόνου έκαλλιέργουν τούτο συνιδών και άρξάμε-

νος διψαλέως να μεταγγίζη τήν σοφίαν εκ τής Δύσεως κατ' αρχάς μεν σύν τοις πράγ-

μασι και τα ονόματα αύτα τα ξένα παρελάμβανε...», βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Λεξικογρα

φία και Ιδεολογία», Προλεγόμενα στην ανατύπωση του έργου του Σ.Α.Κ. Συναγωγή 

νέων λέξεων υπό τών λογίων πλασθεισών, 'Αθήνα 1980, σ. XIII. 

46. ((... Έ μ ε ΐ ς δε οι 'Έλληνες [...] και μάλιστα φύσεως όξυτέρας και νοημονε-

στέρας [...] έμείναμεν [...] νεναρκωμένοι, ακίνητοι...», βλ. Σ.Α.Κ., Πού σπεύδει η 

τέχνη τών Ελλήνων την σήμερον, δ.π., σ. 10. 

47. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην Ιστορία του 'Ελληνικού 'Έθνους, έργο 

πού ενώ προοριζόταν να εκδοθεί, παρέμεινε ανέκδοτο δσο ζούσε ό Κουμανούδης, βλ. 

Στεφάνου Α. Κουμανούδη 'Ανέκδοτα. 'Ιστορία του 'Ελληνικού "Εθνους, δ.π., σ. 23, 

58, 63. Οι Έλληνες χαρακτηρίζονταν «έθνος σωματικώς και ψυχικώς κάλλιστα προι-

κισμένον υπό τής φύσεως», βλ. ο.π., σ. 13. Για τα εθνικά προτερήματα, δπως προ

βάλλονται στα σχολικά εγχειρίδια κατά τον 19ο αιώνα, βλ. Χριστίνα Κουλούρη, 

'Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914)..., ο.π., σ. 75, 76. 

48. Σ.Α.Κ., /7ου σπεύδει η τέχνη τών 'Ελλήνων την σήμερον, ο.π., σ. 26. 

49. Στέφανος Α. Κουμανούδης, Αόγος εκφωνηθείς τη 20 Μαΐου 1853..., ο.π., σ. 24. 

50. Στεφάνου Α. Κουμανούδη Ανέκδοτα. 'Ιστορία του 'Ελληνικού 'Έθνους, ο.π., 

σ. 48, 51. Για το ((έθνικόν φρόνημα» βλ. και το άρθρο για τήν εκπαίδευση τών κορι

τσιών στην Ελλάδα οπού ό Κουμανούδης σημειώνει δτι «δια τής ελληνικής παιδείας, 

έτηρήσαμεν το έθνικόν φρόνημα δσον ήδυνάμεθα εις τους χρόνους τής δουλείας, και 

τανϋν έλευθερωθέντες, αυτήν τής ελληνικής τήν μάθησιν εχομεν άρίστην βοηθόν εις 

παν καλόν και γενναΐον», βλ. Στέφανος Α. Κουμανούδης, «Γνώμαι περί τής παρ' ήμΐν 

ανατροφής και παιδείας», Φιλόπατρις, 23 Δεκεμβρίου 1855. 

51. Στέφανος Α. Κουμανούδης, Αόγος εκφωνηθείς τη 20 Μαίου 1853..., ο.π., σ. 24. 
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λήνων κατά την προεπαναστατική περίοδο τονίζεται σε δλα τα κείμενα,52 με 

διατυπώσεις ουδέτερες και συχνά ασαφείς. Ό ορισμός των ((διδασκάλων του 

έθνους» λ.χ. είναι ό ακόλουθος: ((διδασκάλους δε ώνόμασα πάντας τους με-

τασχόντας παιδείας ορθής, λαϊκούς τε και ιερωμένους. Ούτοι οι διδάσκαλοι 

άείποτε εθνικώς έβίουν και τον έθνισμόν ημών άνερρίπιζον και άπετόλμων 

τινά τολμήματα, ήρεμα δέ πως και τοις καιροΐς ότέ μεν ύπείκοντες, ότέ δε 

άντιτασσόμενοι». Ό Κοραής αναδεικνύεται ως ό σημαντικότερος άπό τους 

((διδασκάλους» πού ενήργησαν προς αυτήν τήν κατεύθυνση και ((εύρε πειθό-

μενον το Πανελλήνιον εις τας κυριωτέρας και ασφαλεστέρας τών πολιτικών 

αυτού συμβουλών».53 Κανένα άπό τα πρόσωπα πού σχολιάζει κατ ιδίαν δεν 

υπάρχει στα δημοσιευμένα κείμενα. Στην Ιστορία του 'Ελληνικού 'Έθνους 

πού προοριζόταν για έκδοση, αφού σημειώνει δτι τα ((γράμματα» και οι 

((επιστήμες» υπήρξαν βοηθητικοί παράγοντες για τή ((διάσωση» κάποιων 

((στοιχείων τής εθνικής υπάρξεως», αναφέρεται με μεγαλύτερη σαφήνεια 

στή μή ενασχόληση τών λογίων ((πλέον αποκλειστικώς ως πρότερον εις τα 

θεολογικά», τονίζοντας μάλιστα τον θετικό ρόλο, ως προς αυτό, τών Φανα-

ριωτών και τών αρχιερέων, έν αντιθέσει προς τήν αδράνεια τών μοναστη

ριών. ''Αλλοι παράγοντες πού κατά τή γνώμη του συνέβαλαν στον ((φωτι

σμό» τών Ελλήνων και οδήγησαν στην Επανάσταση υπήρξαν ή ανάπτυξη 

του εμπορίου και τής ναυτιλίας, ή Γαλλική Επανάσταση, καθώς και ή ανά

πτυξη τών αρχαιογνωστικών σπουδών στή Γερμανία. Στα κείμενα αύτα πε

ριλαμβάνονται επίσης αναφορές στα προσκόμματα πού δημιουργούσαν οι 

Τούρκοι κατά τήν Τουρκοκρατία, τα ((ανυπόφορα δεινά», μεταξύ τών όποι

ων και ((κωλύσεις εις έπισκευήν ή άνίδρυσιν εκκλησιών ή σχολείων».54 

52. Στή βιβλιοκρισία για τήν 'Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως τοΰ Σ π . 

Τρικούπη επέκρινε τήν παράλειψη στην εισαγωγή «τοΰ άοιδίμου 'Ρήγα και τοΰ τολ-

μηροΰ κινήματος του, τοΰ σημαντικωτάτου δια τήν εξαψιν τών υπέρ ελευθερίας 

αισθημάτων τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ» και παρατηροΰσε δτι οφείλε ό συγγραφέας να «πα

ρεμβάλει» «δπου και δπως πρέπει βραχέα τινά και περί τής εις τα γράμματα επιδόσε

ως τών Ελλήνων ήδη άπό τών μέσων τοΰ παρελθόντος αιώνος», τα κινήματα πριν 

από τήν 'Επανάσταση, καθώς και τή σύσταση τής 'Ιονίου Πολιτείας, βλ. Στέφανος Α. 

Κουμανούδης, ((Ιστορία τής Ελληνικής επαναστάσεως ύπο Σπυρίδωνος Τρικούπη. 

ΈνΛονδίνω 1853-1854» ΠανδώραΣΊ' (1855-1856), 71-72. 

53. Στέφανος Α. Κουμανούδης, Λόγος εκφωνηθείς τη 20 Μαίου 1853..., δ.π., 

σ. 25 και Στεφάνου Α. Κουμανούδη 'Ανέκδοτα. Ιστορία του Ελληνικού "Εθνους, 

δ.π., σ. 63-64. 

54. Στεφάνου Α. Κουμανούδη Ανέκδοτα. 'Ιστορία του 'Ελληνικού "Εθνους, δ.π., 

σ. 58-64. 
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Δεν θα βρούμε πάντως πουθενά τη θρησκεία να συμπεριλαμβάνεται 

στα εθνικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, ή πολιτική ελευθερία αποτε

λεί σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης του,55 ενώ ή χρήση του δρου «υγιής 

φιλοσοφία» σε αντιδιαστολή προς το σχολαστικισμό παρουσιάζει ιδιαίτε

ρο ενδιαφέρον, καθώς παραπέμπει στις σχετικές αντιλήψεις του Διαφω

τισμού. "Αν συνυπολογίσουμε λοιπόν και τις μή δημοσιοποιημένες από

ψεις του,56 θα διαπιστώσουμε οτι το ενδιαφέρον του για τήν προεπανα

στατική λογιοσύνη δεν είναι τυχαίο. Στο ιστορικό σχήμα του παρελθό

ντος του ελληνικού έθνους, οι «φιλογενεΐς» και «μεγαλοπολίται της Ελ

λάδος τών νεωτέρων χρόνων»57 αποτελούν ενα αναπόσπαστο τμήμα. Το 

πλήθος τών πληροφοριών πού συγκεντρώνει και σχολιάζει ασφαλώς ο

φείλεται σε μεγάλο βαθμό στα βιβλιογραφικά και λεξικογραφικά του 

ενδιαφέροντα. Οι «αντιχριστιανικές» του ωστόσο πεποιθήσεις τον οδη

γούν να ανιχνεύσει στοιχεία τής δράσης τών λογίων πριν άπό τήν Ε π α 

νάσταση, τα όποια τις επιβεβαιώνουν. 'Έτσι ή φωτισμένη αυτή λογιοσύ

νη αποτελεί ενα κεφάλαιο τής διδακτικής ιστορίας τής δημιουργίας του 

νέου κράτους, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο Στρατής Καλοπίχειρος 

αποτελεί για το δημιουργό του ουσιαστικά ενα παραμύθι πού αφηγείται 

τήν ιστορία τής δημιουργίας του ελληνικού κράτους με σαφή πρόθεση να 

διδάξει τους αναγνώστες, να υποδείξει πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί 

και ποιας μορφής εθνική και κοινωνική συνείδηση θα έπρεπε να προσδιο

ρίζει τους πολίτες του.58 Ό Κουμανούδης συμπεριέλαβε συνειδητά λήμμα 

55. Έκτος τών προαναφερθέντων αναφέρω τη σύνδεση τής ελευθερίας με τη ρη

τορεία. Σχολιάζοντας λόγο του Κ. Οικονόμου για τον Γρηγόριο Ε' σημείωνε: ((αληθής 

ρητορεία δεν ημπορεί να άνθηση εν τόπω δπου δεν υπάρχει ελευθερία», βλ. EBE, φάκ. 

21 (1135), αρ. 187. 

56. Ή τακτική πού εφάρμοζε στή δημόσια έκφραση τών πεποιθήσεων του επι

βεβαιώνει μια βασική αρχή πού διατύπωσε στα νεανικά του χρόνια με αφορμή τον 

Καίρη: (('Εγώ επαινώ δμως μόνους εκείνους δσοι εκφράζουν τήν γνώμην των δημο

σίως, ή τουλάχιστον δσοι δεν δημοσιεύουν τι εναντίον τη πεποιθήσει των. 'Όθεν και 

αποδέχομαι τον Κα'ίρην. 'Εγώ δε μέχρι τούδε εις ποίους ανήκω ειμπορεΐ να το μάθη 

τις δταν ανάγνωση το περί ζωγραφικής μου δοκίμιον. 'Εκεί φαίνομαι τής δευτέρας 

τάξεως ών και πλησιάζων δια τών πολλών μου ελέγχων κατά τών καθεστώτων, τήν 

πρώτην», βλ. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Α. Κουμανούδης, δ.π., σ. 215. 

57. Στέφανος Α. Κουμανούδης, ((Περί φιλελληνισμού. Λόγος εν τω Άθηναίω τη 

27 Φεβρουαρίου 1866», Πανδώρα Ι Ζ ' (1865-1866), 8. 

58. Γι' αυτό, παραβάλλοντας τον Στράτη Καλοπίχειρο με τον Έρμηλο του Περ-

δικάρη, διαπιστώνει δτι το δικό του έργο είναι ((ριζοσπαστικό» (EBE, φάκ. 21 (1135), 
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«Μοισιόδαξ» στη Συναγωγή νέων λέξεων, «επειδή παρά της νεολαίας 

ημών αγνοείται, ό άνήρ» και «πρέπει να τιμάται ή μνήμη ανδρών μεγαλο-

φρονων, και αν οεν ηυτυχησαν εν ταις ενεργειαις των». Η συμβολική 

σημασία του φαινομένου συνάγεται και άπό το γεγονός Οτι στή νέα πε

ρίοδο της ιστορίας τών Ελλήνων διέκρινε διαφορετικές προτεραιότητες 

από τις προεπαναστατικές* ή σπουδή λ.χ. τών φυσικών επιστημών, στην 

όποια απέδιδε σε μεγάλο βαθμό τήν «αφύπνιση» τών Ελλήνων, αποτε

λούσε πολυτέλεια στην παρούσα φάση. "Ετσι άπό τήν «ορθή παιδεία» της 

προεπαναστατικής περιόδου κρατούσε μόνο τή στροφή προς τις κλασικές 

σπουδές, οι όποιες, κατά τή γνώμη του, αποτελούσαν έναν εφικτό και 

πολιτικά χρήσιμο στόχο για το νεοσύστατο κράτος.60 Επέκρινε εξάλλου 

τή διαρκή προβολή της προσφοράς τών λογίων της προεπαναστατικής 

περιόδου, πού επιχειρούσαν πολλοί, υποτιμώντας τις προόδους πού είχαν 

συντελεστεί μετά τήν ίδρυση του κράτους.61 

άρ. 122). Ό Περδικάρης άπο τή μια πλευρά επέκρινε τήν 'Εκκλησία, άπο τήν άλλη 

δμως τους Γάλλους διαφωτιστές. Για τον Έρμήλο βλ. Μαριλίζα Μήτσου, «'Αταξίες 

της τύχης στον 'Ερμήλο του Περδικάρη», Οί ποιητές του Γ. Π. Σαββίδη. Διήμερο 

στή μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη, 'Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 

και Γενικής Παιδείας και Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, 1998, σ. 293-308 και 

Ελένη Σταμπουλίδου, « Ό Έρμήλος του Μιχαήλου Περδικάρη (ενα προβληματικό 

κείμενο)», Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής), 

Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Κοζάνη 1999, σ. 403-412. 

59. Κ. Θ. Δημαράς, Λεξικογραφία και Ιδεολογία, δ.π., σ. 665. 

60. «... Οί 'Έλληνες οί σπουδάσαντες τα μαθηματικά κατά βάθος και έπειτα δο

θέντες εις τήν μηχανικήν ή τήν άστρονομίαν, ποίον εν τω ήμετέρω κράτει ή εν Έ π τ α -

νήσω ή εν Τουρκία στάδιον της εαυτών ενεργείας εύρίσκουσιν, έκτος αν εις ταπεινότε

ρα τίνα έργα περιορίσωσιν έκόντες τήν μεγάλην των έπιστήμην. Έ χ ο μ ε ν άπο δεκαε

τίας ήδη εν 'Αθήναις άστεροσκοπεΐον, εχομεν και ενα δύω αστρονόμους αξιότιμους, 

άλλα τους πολλούς εν τοις τελευταίοις ένιαυτοΐς άνακαλυφθέντας πλανήτας και κομή-

τας δεν τους άνεκαλύψαμεν ημείς [...] οί δε λόγοι της όλίγης ημών [...] περί ταΰτα 

ενεργείας πολλοί [...] και μεγάλοι και ούκ ελάχιστοι πάντων το ά,νο^οποίΊ]τον και το 

μη ασφαλές της χώρας και ή ανεπάρκεια τών χρηματικών χορηγήσεων...)), βλ. Στέ

φανος Α. Κουμανούδης, «Παρατηρήσεις περί της παρ' ήμΐν ανατροφής και παιδεύσε-

ως)), Φιλόπατρις, 16 Μαρτίου 1856. Προτεραιότητα έχουν οί ανάγκες για τήν εκπαί

δευση δασκάλων και για τή διάπλαση «ερευνητών τών αρχαιοτήτων ημών τών τε επι

γραφικών και τών άλλων τής τέχνης)). 

61. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο σε σχετικό κείμενο του Κ. Σάθα στή Χρυ

σαλλίδα, δπου εγκωμιάζονταν οί λόγιοι του παρελθόντος και υποτιμούνταν οί σύγχρο

νοι, βλ. Σοφία Ματθαίου, Στέφανος Α. Κουμανούδης, δ.π., σ. 234-236 και Μαριλίζα 

Μήτσου, Στεφάνου Α. Κουμανούδη Στρατής Καλοπίχειρος, δ.π., σ. 180-182. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ό επικήδειος στον Νεόφυτο Βάμβα 

Ό επικήδειος εκφωνήθηκε κατ' άνάθεσιν των πανεπιστημιακών αρχών62 

στις 12 Ιανουαρίου 1855 στο νεκροταφείο. Είχε προηγηθεί ό επικήδειος 

του επισκόπου 'Αχαίας και "Ηλιδος Μιχαήλ πού εκφωνήθηκε στην εκ

κλησία της 'Αγίας Ειρήνης.63 Ό Κουμανούδης αρνήθηκε να τον δημοσι

εύσει, παρά τις πιέσεις τών συγγενών του Βάμβα και του πρύτανη, γιατί 

έκρινε, δπως λέει ό ίδιος, άφ' ενός δτι ήταν «εξ υπογείου» γραμμένος και 

άφ' ετέρου δτι περιείχε «υπέρμετρα» εγκώμια για τον θανόντα, τα όποια 

είχε αναθεωρήσει μετά τή δημοσίευση της διαθήκης του.64 'Ίσως πάντως 

να θεώρησε δτι τό περιεχόμενο του λόγου, δπου αναπτύσσονταν με σα

φήνεια οι απόψεις του για την προεπαναστατική λογιοσύνη, υπερέβαινε 

την «ουδετερότητα» πού επέτρεπε ό ίδιος στον εαυτό του και τον εξέθε

τε. Ό Κουμανούδης φαίνεται πώς αποδέχθηκε τήν πρόσκληση ανταπο

κρινόμενος σε μια συμβατική κοινωνική υποχρέωση πού του υπαγόρευε ή 

θέση του* είναι βέβαιο δτι οι απόψεις πού εξέφραζε ό Βάμβας κατά τήν 

τελευταία περίοδο της ζωής του δεν τον εύρισκαν σύμφωνο, ιδιαίτερα ως 

προς τον Θεόκλητο Φαρμακίδη και τον Θεόφιλο Καίρη.65 

Ή παραβολή του επικήδειου στον Βάμβα του Κουμανούδη με τον α

φιερωμένο στή μνήμη του λόγο του γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Σύρου, 

62. EBE, φάκ. 2 (1104), 97. 

63. Έ φ . Άθψα, 12 Ίαν. 1855. 

64. EBE, φάκ. 33 (1147), 1 (1-5). Κύριος κληρονόμος του ήταν ό ανεψιός του Ι. 

Βάμβας, ό οποίος με δήλωση στις εφημερίδες δέσμευσε δλα τα γραπτά του θείου του, 

έκδεδομένα και ανέκδοτα, επικαλούμενος τα πνευματικά δικαιώματα πού του είχαν 

παραχωρηθεί κληρονομικω δικαίω, βλ. έφ. Άθψα, 9 Σεπτεμβρίου 1855. ~Ηταν γνω

στό έξαλλου ότι είχε μεγάλη περιουσία, βλ. έφ. Αθηνά, 12 Ίαν. 1855. Ό Κουμανού

δης διαφωνούσε με τή νομική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, γιατί, κατά τή 

γνώμη του, περιόριζε τή διάδοση της γνώσης, βλ. τή διαφωνία του με τόν Σαρίπολο, 

EBE φάκ. 36 (1150), άρ. 98. Ό Ι. Βάμβας δώρισε λίγο αργότερα τή βιβλιοθήκη του 

θείου του στή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, βλ. έφ. Φιλόπατρις, 24 Μάρτ. 1856. 

65. Ό Βάμβας είχε δημοσιεύσει άρθρα εναντίον και τών δύο, βλ. Παρασκευάς 

Ματάλας, 'Εθνος και 'Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες μιας σχέσης. Από το ((ελλαδικό)) 

στο βουλγαρικό σχίσμα, Ηράκλειο 2002, σ. 112-113· έφ. Αιών, 10 Ίαν. 1853, 28 Ίαν. 

1853. Οι απόψεις του είχαν προκαλέσει συζήτηση, βλ. έφ. Έλπίς, 10 Μαίου 1852, 3 

Φεβρ. 1853, 21 Φεβρ. 1853. Ή έφ. 'Αθήνα συχνά τον επέκρινε κατά τήν περίοδο αυτή 

για τή μεταβολή τών απόψεων του στα ζητήματα αυτά. 
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Γεωργίου Σουρία,66 αποκαλύπτει εξάλλου ενδιαφέρουσες αποκλίσεις στις 

αντιλήψεις των συντακτών τους. Ό Σουρίας τόνιζε τη συνεισφορά του κλή

ρου στην προεπαναστατική παιδεία και τον σημαντικό ρόλο πού διαδρα

μάτισε για τή διάσωση της γλώσσας και της θρησκείας του ελληνικού έ

θνους,67 ενώ απέδιδε τή στροφή του Βάμβα προς τις θετικές σπουδές και 

τή φιλοσοφία στο γεγονός ότι έλειπαν αυτού τού είδους οι σπουδές και τα 

μαθήματα στον ελληνικό χώρο.68 Ό Κουμανούδης άπό τήν άλλη πλευρά, 

δέν ανέφερε τή θρησκεία ώς στοιχείο πού διασώθηκε, ενώ απέδιδε μεγά

λη σημασία στό γεγονός ότι ό Βάμβας δέν περιορίσθηκε στα εκκλησια

στικά γράμματα, χαρακτηρίζοντας «ορθή παιδεία» τήν ενασχόληση του 

μέ τήν κλασική φιλολογία και τις θετικές επιστήμες, τήν όποια προέβαλ

λε ιδιαίτερα συνδέοντας τη μέ τήν «ηθική μεταβολή» τού έθνους και τό 

φυσικό επακόλουθο της, τήν ελευθερία. 'Ένα ενδιαφέρον σημείο τών δύο 

λόγων είναι ή άποψη πού εκφράζουν για τή γλώσσα. Χαρακτηρίζουν και 

οι δύο τόν Βάμβα οπαδό τού Κοραή στό ζήτημα της διόρθωσης της γλώσ

σας, ερμηνεύουν ωστόσο μέ διαφορετικό τρόπο τήν κατεύθυνση αυτής 

της διόρθωσης* ό μέν Σουρίας θεωρούσε ότι ό Κοραής «έπρέσβευε τήν 

μετά κρίσεως διόρθωσιν της καθομιλουμένης και τήν κατά μικρόν προσέγ

γισιν αυτής εις τήν άρχαίαν»,69 ό δέ Κουμανούδης τού απέδιδε τήν πεποί

θηση ότι ή ορθή παιδεία ήταν συνυφασμένη μέ τήν ομιλούμενη γλώσσα. 

66. Γεώργιος Σουρίας, ((Νεόφυτος Βάμβας», Πανδώρα Σ Τ ' (1855-1856), 355-

361, 368-375. Κυκλοφόρησε και αυτοτελώς, Γεώργιος Σουρίας, Ό Νεόφυτος Βάμβας 

η Λόγος 'Εκφωνηθείς κατά την εναρξιν τών δημοσίων εξετάσεων του εν Έρμουπόλεί 

Γυμνασίου, Ερμούπολη 1855. 

67. ((... δτε παρ' άλλοις ό τον κόσμον άπαρνησάμενος κλήρος εν άφθόνοις του κό

σμου άγαθοΐς έτρύφα και της κοσμικής εξουσίας μέρος να σφετερισθή ήγωνίζετο, τό

τε ό Ελληνικός κλήρος εν πολλοίς μόχθοις και κινδύνοις διέσωζεν άπό τό γενικόν ναυ-

άγιον τήν ίεραν του εθνισμού ημών παρακαταθήκην, τήν γλώσσαν και τήν θρησκεί-

αν...», βλ. Γεώργιος Σουρίας, «Νεόφυτος Βάμβας)), ο.π., 357. 

68. «... 'Αλλ' ορών δτι άπητεΐτο παρά τήν έγκύκλιον μάλλον εκτεταμένη παιδεία 

[...] στρέφει τα βλέμματα προς τήν σοφήν Εύρώπην [...] τή του Κοραή μάλιστα 

γνώμη έξελέξατο τα μαθήματα, περί α έμελλε ν' άσχοληθή [...] Ποία δέ ήσαν τα μα

θήματα ταΰτα; Οι μέν τα Ελληνικά γράμματα παρ' ήμΐν διδάσκοντες, ήδη δέ και τάς 

μεθόδους τής διδασκαλίας τροποποιοΰντες ήσαν πλείονες, τών δέ νεωτέρων φυσικών, 

και μαθηματικών, και φιλοσοφικών γνώσεων ύπήρχεν εισέτι σπάνις* μετά λόγου 

λοιπόν έτράπη επί τα σπανιώτερα...)), βλ. Γεώργιος Σουρίας, ο.π., 358-359. 

69. Γεώργιος Σουρίας, ο.π., 360. 
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Σεβαστή όμήγυρις, 

μετά μεγάλης συστολής ανοίγω το στόμα ίνα ομιλήσω επί τω προκει

μένω 8ι8ασχάλω, δν σήμερον άποχωριζόμεθα, 8ιότι χαι άγύμναστος 

ομολογώ δτι είμαι εις το εί8ος τούτο των λόγων, και ως νεώτερος πόλο 

την ήλιχίαν άλλων συγχαθηγητών μου, μήτε συμβιώσας μετά του αν

δρός, μήτε συμμετασχών τών υπέρ της Ελλάδος αγώνων του, 8έν 8ύνα-

μαι βέβαια επαξίως νά ομιλήσω περί του βίου αυτού. 'Αλλ' όμως υπαχού-

σας εις τήν έντολήν της του Πανεπιστημίου συγχλήτου επιχειρώ νά εϊπω 

τίνα, προσπαθών νά γίνω 8ιερμηνεύς τινών τουλάχιστον έχ τών εννοιών 

χαι τών αισθημάτων, ύφ' ών χινουμένη ή πατρίς, δημοσία τίμα τον προ-

χείμενον νεχρόν. Έγένετο 8έ ή8η φροντις υπέρ του μη έν ένι avSpl τήν 

άρετήν του αποβιώσαντος χιν8υνεύσαι, αφού προ μιχρου έν τω ίερώ ναώ 

άνήρ σεβάσμιος χαι πολύ εμού άξιώτερος τον είχότα έξεφώνησε λόγον. 

Πλήρης [όντως]70 ημερών ό Νεόφυτος Βάμβας έχπνεύσας το ζην, 

άφου είργάσθη άπο πρωίας μέχρις εσπέρας έν τω άγρώ του Κυρίου ευσυ-

νει8ότως, απέρχεται άφ' ημών μετ αγαθής έλπί8ος χαι ιλαρός, ουχί βίαι

ους χαι σφο8ρους ολοφυρμους προχαλών, άλλα πόθον εις ημάς έμβάλλων 

ήπιόν τίνα χαι ήρεμον της άποιχομένης φυχής του χαι έπιθυμίαν άναζω-

πυρών του νά χαταμάθωμεν τά του μαχρου χαι χρησιμωτάτου αυτού βί

ου, όπως χαι χρατυνθώμεν εις όμοια έργα έπ1 άγαθώ της πατρί8ος. Διότι 

αϊ τιμαί, φίλοι συμπολϊται, αϊ άπο8ι8όμεναι υπό τών επιζώντων εις τους 

τεθνεώτας, τους υπηρετήσαντας εξόχως χαι πιστώς τήν πατρί8α είναι 

μέν χαι απλή, φυσιχή εχχυσις τής ευγνωμοσύνης τών εύεργετηθέντων, 

άλλα χαι σχοπόν τίνα προτίθενται ουχί άσημον τήν συντήρησιν χαι 8ιέ-

γερσιν τής φιλοπατρίας τών ζώντων, έπει8ή ενώπιον τούτων τελούνται 

πασιφανώς χαι μετά πομπιχής έπι8είξεως' ο 8έ νεχρος μεταβάς εις τήν 

αιωνιότητα χαι άνοίξας το τής φυχής Ομμα προς τά τέως αθέατα μυστή

ρια τής αθανασίας χαι τής του χόσμου χαθόλου πορείας, μιχρον ΐσως 

φροντίζει τών ενταύθα μεριχώς γινομένων παρ' ημών. Ούχ ούτως όμως 

ημείς. Συν8ε8εμένοι οντες τω σώματι χαι πολυει8ώς ένοχλούμενοι υπό 

τών αχώριστων άπο τής ύλης περιστάσεων, άνάγχην έχομεν πολλάχις 

χαι πράξεων χαι άχουσμάτων τινών χαι ως 8ημοτελεϊς χη8εϊαι χαι οι 

επιτάφιοι λόγοι χαι τά ανεγειρόμενα μνημεία χαι ει τι άλλο τοιούτο. 

'Αλλά ταύτα πάντα τότε άποβαίνουσιν [ενεργά χαι] πρόξενα ωφε

λείας εις τήν πολιτιχήν χοινωνίαν, όταν άξίως άπονέμωνται εις άν8ρας, 

70. Οι λέξεις σέ αγκύλες είναι διαγραμμένες άπο τον Κουμανούδη. 
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οίτινες εύμοιρήσαντες δώρων φυσικών έξοχων έζησαν και συμφώνως τω 

θείω θεληματι επί της γης ταύτης, δεν έτράπησαν όκνηρώς εις βίον 

άπράγμονα και ίδιοπράγμονα, άλλα πασαν αυτών την δύναμιν εις όφελος 

του πλησίον μετεχειρίσθησαν, την μεγίστη ν τών θείων έντολην έκπλη-

ρούντες. Kai τοιούτος ύπηρξεν ο Νεόφυτος Βάμβας. 'Όθεν και δικαίως ή 

πατρίς αυτόν και ζώντα έτίμησε και τελευτησαντα τίμα και παράδειγμα 

προτίθησιν εις πάντα φιλότιμον "Έλληνα. 

Έν τινι δε μάλιστα έγκειται του ανδρός το παραδειγματώδες και τις 

η τον όλον αυτοί) βίον πληρούσα άρετη; Ή φιλοπατρία, λέγω άδιστά-

κτως. Εις ταύτην ύπηρέτησεν η μεγάλη φιλομάθεια και ευμάθεια αυτού 

απ1 άρχης μέχρι τέλους. Δικαίως δε ή νήσος Χίος σεμνύνεται έπι τω δτι 

έγέννησε και τούτον ως και τον άθάνατον Κοραή ν, άνδρας δύο, αγομένους 

δια παντός του βίου αυτών υπό ακραιφνέστατης φιλοπατρίας, της αρετής 

εκείνης, ήτις έν παντί μεν χρόνω και εθνει, άλλα μάλιστα έν ημίν τοις 

"Ελλησιν εθεωρείτο και τότε και νυν θεωρητέα ως αναγκαιότατη πασών. 

Ταύτην τις έχων και δίκαιος θέλει είναι, μη άδικων τον πλησίον ίνα 

εύδαιμονη το όλον της πατρίδος, και σώφρων θέλει διάγει, ίνα μη συν-

νοση αυτώ η πατρίς, και ανδρείος, ίνα μη δουλεύη υπό άδικους βιαστάς ή 

αύτη πατρίς, και φιλομαθής και επιμελής, ίνα πορίζηται πασαν καλην 

και εις τους ομογενείς ώφέλιμον γνώσιν, και συντόμως ειπείν σμήνος 

αρετών συνεπάγει ή φιλοπατρία. 

Έδόξαζε δε ορθώς και 6 μακαρίτης, δτι η πατρίς, ίνα άνακύφη έκ 

της ταπεινής και άναξίας καταστάσεως της, εις ην είχε περιπέσει έν μα-

κροίς χρόνοις δουλείας, χρείαν είχε μάλιστα της παιδείας. Καθώς πρώτον 

έργον του έγειρομένου έζ ύπνου άνθρωπου είναι νά άνοιξη τους οφθαλ

μούς, ούτω και του έθνους του μέλλοντος νά έγκαταλείφη την άναξίαν εις 

λογικά οντά κατάστασιν, πρώτον έργον πρέπει νά είναι το ν' άνοιξη τους 

της φυχης οφθαλμούς και νά ίδη πέριξ αυτού και εντός αυτού, νά γνωρίση 

κάλλιον την αθλιότητα του, νά δυσφορηση, νά αγανάκτηση και ούτω νά 

ζήτηση πάντα τρόπον λογικον θεραπείας τών δεινών αυτού. Ταύτα έδό-

ξαζε νέος ων ο Νεόφυτος, και άπεδημησε λοιπόν της Χίου, το μεν διδά

σκων, το δε διδασκόμενος, εν τε Κωνσταντινουπόλει και άλλαχού, έπειτα 

δε και εις την δυτικωτέραν Εύρώπην άπελθών, πολλής και ποικίλης σο

φίας νάματα ηρύσθη μετά προθέσεως ίερωτάτης, δπως έπανακάμφας με-

ταδώση αυτά εις τους διφώντας ομογενείς. Εις τούτο το μέρος τού βίου 

του παρατηρώ το έξης' δτι και τοι ιεροδιάκονος γενόμενος ο Νεόφυτος 

Βάμβας έκ νεαράς ηλικίας, δεν περιώρισεν δμως την παίδευσίν του εις 
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μόνα τά εκκλησιαστικά γράμματα, δυνάμενος να πράξη τούτο άνεγκλή-

τως, άλλα και της θύραθεν λεγομένης σοφίας εραστής σφοδρός έφάνη, ως 

πεισθείς ένδομύχως, δτι ούτω μόνον καταρτιζόμενος, διπλή παιδεία, θεία 

τε και ανθρωπινή, ήθελε καταστή χρήσιμος εις το πολύπαθες έθνος του 

και υπακούσει εις τά καλώς έχοντα προστάγματα της αληθούς ευσέβειας. 

Είχε παρατηρήσει βέβαια ο μακαρίτης, δτι ούτω καταρτισθέντες και δύο 

μάλιστα των προ αυτού διδασκάλων χρησιμώτατοί εις την πατρίδα έγέ-

νοντο και ως ούδένες των μέχρι της ώρας υπό την δουλείαν έκλεΐσθησαν, 

Ευγένιος 6 Βούλγαρις και Νικηφόρος ο Θεοτόκης. "Αν ούτοι εις μόνην 

την έκκλησιαστικην παιδείαν περιωρίζοντο, ουδέποτε ίσως ηθελεν ιδεί το 

έθνος ημών ημέραν ελευθερίας. Και δεν λέγω τούτο εγώ, άλλα αξιόπι

στος και μέγας άνηρ 6 Κοραής έκήρυξε πολλάκις, δτι άπο της εμφανίσε

ως της λογικής τού Ευγενίου και της πειραματικής φυσικής τού Θεοτόκη 

κατά το 1776χρονολογείται, η ηθική μεταβολή τού έθνους ημών επί τά 

κρείττω. Εις την άμιλλαν, λέγει ο Κοραής, την οποίαν μεταξύ τών νέων 

διήγειραν τότε τά δύο ταύτα πρωτοφανή συγγράμματα, οφείλει τά ολίγα 

φώτα του. Και τις αγνοεί παρ' ημίν, δτι τά ολίγα ταύτα φώτα τού Χίου αν

δρός έξέκαυσαν πύρ μαλερον της παιδείας εις δλων τών Ελλήνων τάς τά

ξεις και άνήφαν τον ηλιον της ελευθερίας μετ ου πολύν χρόνον εν τω όρί-

ζοντι της Ελλάδος; Ούτω λοιπόν ό Βάμβας εν τη ορθή όδώ πορευθείς 

κατά την εν τη αλλοδαπή διατριβήν του και άνυπόπτως ενστερνισθείς τά 

διδάγματα της τε φυσικής και της άλλης φιλολογικής τών Ευρωπαίων 

παιδείας, διαπαντος δε και της προγονικής Ελληνικής σοφίας άντεχόμε-

νος, μετέβη άνηρ ήδη ων εις Χίον και σχολαρχών εκεί μετ' ανδρικής 

ισχύος και κρίσεως και νέα τέως ανήκουστα επιστημών μαθήματα διδά

σκων και τάξιν είσάγων και μέθοδον πολύ διαφέρουσας τών προτέρων, 

έμόρφωνε πολλούς και καλούς άνδρας, οίτινες ως εκ Δουρείου ίππου εκ 

της σχολής εκείνης εξελθόντες πράξεις άριπρεπείς ανέδειξαν μετ ου πολύ 

εν μέση τη Ελλάδι. Ό δε προαλείφας τούτους διδάσκαλος ούδ αυτός δεν 

εμεινεν άπρακτων επί τής δικαιότατης ημών και εύκλεούς κατά τών Τούρ

κων επαναστάσεως, άλλ' ακολουθών εφ' ικανον χρόνον εν σπηλαίοις και 

ορεσι τους κλεινούς προμάχους τής ελευθερίας και εν πλατείαις έμπρο

σθεν λαών δημηγορών και τά τω εθνει συμφέροντα παραινών, βίον διήνυε 

θεαρεστότατον. 'Ηδη δε και αποκλίνων προς τήν πρεσβυτικήν ήλικίαν 

ουδόλως άπελείπετο τών πόνων, άλλα και εν Έπτανήσω και εν [τη νεό

κτιστο) Έρμουπόλει και εν ΐϊειραιεί] τοις θεοκτίστοις πόλεσι τής Σύρου 

και τού Πειραιώς άκαμάτως τους πανταχόθεν τής Ελλάδος συρρέοντας 
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νεανίσκους έδίδασκε, και εν ταΐς Αθήναις ταύταις αφ' υψηλότερου βήμα

τος του Πανεπιστημιακού από δεκαεπτά όλων ετών τοϋτάυτο έπραττε, 

και ούτε η ασθένεια του σωματίου του, ούτε άλλο τι έμπόδιον, άπέτρεπον 

αυτόν των καθηκόντων του μέχρις εσχάτων. 'Τίσαν $έ τα καθήκοντα αυ

τού ταύτα, εις α εκουσίως ύπεβάλλετο, πολλά και ποικίλα' διότι έκτος 

του κυρίου διδασκαλικού αυτού έργου και εις έπιτροπάς έξεταστικάς και 

εις εφορείας σχολείων μέρος έλάμβανεν ένεργόν, και εις εταιρείας, την 

προαγωγήν της παιδείας έν γένει άφορώσας είργάζετο και λόγους πολ

λούς δημοσία άπήγγελλεν πανηγυρικούς τε και επικήδειους, έν πάσι τού

τοις την ήθικην και διανοητικην του έθνους του μόρφωσιν σκοπον κύριον 

ποιούμενος. 

'Αδύνατον δε ήτο να έμμένη έν ταύτη τη ένεργητικότητι τοσαύτα έτη 

του βίου του, αν δεν άνεγνώριζεν ως πρόσταγμα θείον την άγάπην της 

πατρίδος, αν δέν διεώρα έν τω 'Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτον και έν 

τω Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, έμπεριεχόμενον και το 

πρόσταγμα του προς την πατρίδα οφειλομένου σεβασμού. Τότε δε μάλι

στα 6 άνθρωπος πράττει την άρετην αληθώς και σταθερώς, όταν αυτήν 

αναγνώριση ως παρά θεού άπορρέουσαν και διαταττομένην. 'Από δε άλ

λων άρχων ορμώμενος, ευσειστος πάντοτε και αστήρικτος εις τάς πρά

ξεις του θέλει διατελεί, αδυνατών νά άσκηση πρεπόντως την άνθρωπο-

φελη και θεά ρέστο ν άρετην. 

'Οποίος δέ τις φαίνεται ο άνηρ και έν τη άλλη αυτού διανοητική ερ

γασία, έν τη συγγραφική και τη άπ' άμβωνος ρητορεία; Την πρακτικην 

διαπαιδαγώγησιν πάντων τών ομογενών του εις πάν καλόν θηρεύων συ-

νέταττε βιβλία, άπηλλαγμένα μεν της πολλής τών περιεργοτέρων θεω

ριών τερθρείας, σαφή δέ και εύμέθοδα, είτε γραμματικά ταύτα, είτε 

ρητορικά, είτε ηθικά, γράφων την όμιλουμένην έλληνικην, καθαρώς μέν, 

άπερίττως δέ και καταληπτώς εις δτι πλείστους. Ούτε δέ καιρόν έχω, 

ούτε αρμόζει ίσως ενταύθα νά επιθεωρήσω τά διάφορα τού ανδρός συγ

γράμματα, ών τά πλείστα και πλειόνων έτυχον εκδόσεων η μιας, και νά 

εκθέσω διά μακροτέρων την πολλην αυτών εις το έθνος ώφέλειαν. 'Αλλ' 

όμως εν χαρακτηριστικον αυτών, άς διασαφηθή μικρόν, η ύφη τού λόγου 

αυτών ή απέριττος. Δέν ηθελεν ο μακαρίτης άριστοκρατικον κτήμα την 

μάθησιν. Κομποφακελλορρημονας λόγους απέφευγε, γινώσκων, δτι το 

τύμπανον μόνον της ακοής δι' αυτών καταβομβέϊται, η δέ ψυχή τών αγα

πητών αύτώ Ελλήνων μένει άθικτος, ως έκ τούτου δέ και αδιόρθωτος 

και αμόρφωτος και αδύνατος νά σύμπηξη ήθικην πολιτείαν στερεάν και 
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ακράδαντο ν, οποίαν αύτη έπόθει μέχρι των τελευταίων του στιγμών. 

"Οθεν και αυτός μετά πλείστων άλλων και ζώντων και τελευτησάντων 

άπεδέχετο σφόδρα την έμφρονα περί γλώσσης διδασκαλίαν του συμπολί-

του του Κοραή, και έπιτηδείως οίακοστροφών συνεβάδιζε μετά του χρό

νου και συμπροώδευε κατά το λεκτικον όσον έδει, πάν δε πρόωρον πήδη

μα και πάσαν άκαιρον καινοτομίαν εις τά της γλώσσης άπεδοκίμαζεν. 

Έγώ δε και εν τούτω αύτω τω συστηματι, όσον και άν φαίνεται εις τινας 

φιλολογικόν μόνον, ευρίσκω εννοιαν πολιτικην, πατριωτικην. Διότι πώς, 

άλλως φρονών, δηλαδή άκαταληπτως τοις πολλοίς γράφων, ηθελεν επε

νεργεί εις τών ομογενών του τά πνεύματα, πώς ηθελεν αυτούς βελτιώνει, 

πώς τέλος ηθελεν ευχαριστεί την όλον αυτόν κατακυριεύουσαν έκείνην 

κλίσιν εις το νά γίνεται εις δτι πλείστους ωφέλιμος; Έν ένι λόγω η φιλο

πατρία αυτού εμενεν αδρανής και νεκρά, άν εις άλλο σύστημα τυφλώς 

παρεδίδετο. Καλόν βέβαια και άγιον χρήμα ο 'Ελληνισμός. Τις δεν τον 

ασπάζεται; άλλα τον δυνατόν, τον σύμφωνον μετά της όλης του έθνους 

καταστάσεως, τον ζώντα και γόνιμον, τον ύπουργούντα και εις εκφρασιν 

καινότερων ιδεών άλλα μη έπιπροσθοϋντα, τούτον ήσπάσθη, ένθυμούμε-

νος, δτι το άκράτως ελληνίζειν έν τοις προτέροις χρόνοις δεν ίσχυσε νά 

αφύπνιση το έθνος εις βίον πολιτικον και ελεύθερον, όστις ητο ο σκοπός, 

εις όν πάντοτε άπέβλεπεν. Ένόμιζεν ο άνηρ, δτι άν ποτέ έμελέτα ή Ελ

λάς νά ζήση πολιτικον βίον αληθώς και εντελώς άνεξάρτητον, τούτον 

έπρεπε νά προπαρασκευάση σπουδαίως διά της όρθης παιδείας και της 

ακολούθου ταύτη άρετης. Ούτε δε παιδεία, ούτε άρετη ήδύναντο νά έν-

σταλαχθώσιν εις τάς καρδίας τών πολιτών δι' άλλου τινός τρόπου, η διά 

του εύκαταληπτου και αρμοδίου εις τά ηθη και τους καιρούς προφορικού 

λόγου. Ταύτα δε πρεσβεύων διήνυε το συγγραφικόν του στάδιον άτάρα-

κτος και μετ άνοχης πολλής προς τους άλλως φρονούντας, ούδ' ένασμε-

νίζετο εις έριδας ματαίας, άλλ' άφινεν εις τονχρόνον τον μακρόν, τον μό

νον έν τοις τοιούτοις σοφον και άλάνθαστον κριτην νά έπενέγκη την 

νικώσαν φηφον αυτός δε μόνον έπροσπάθει ν' άποφύγη την άζηλον έπί-

κρισιν και κατάκρισιν του σοφού ημών προπάτορος Σοφοκλέους, τού 

είπόντος. 

'Όστις γάρ αυτός η φρονέϊν μόνος δοκέϊ, 

η γλώσσαν, ην ούκ άλλος, η φυχην έχειν, 

ούτοι διαπτυχθέντες ώφθησαν κενοί. 

Και τοιούτος μέν τις ύπηρξεν 6 Νεόφυτος Βάμβας κατά τά καίρια 
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του συγγραφικοί) αύτου βίου, διότι πολλά άλλα αυτόν άφορώντα παρα-

τρέχω. Έπεθύμουν δέ προς άπαρτισμον εικόνος μη πάνυ ατελούς νά ήδυ-

νάμην νά ειπώ και τίνα περί του ιδιωτικού αύτου βίου, αλλά δεν ηύτύχη-

σα νά έχω εφ' ixavòv χρόνον οίχείας μετά του μαχαρίτου σχέσεις, ώστε 

νά δυνηθώ νά εξιστορήσω ενώπιον υμών και το Ίδιαίτατον αύτου ήθος, το 

εν τη μετά τών φίλων συμπεριφορά έμφαινόμενον αλλ' όμως τρόποι τίνες 

αύτου δεν μοι έμειναν όλως άγνωστοι, χαι εν πρώτοις ας μοι συγχωρηθή 

νά αναπολήσω ενταύθα την πρώτην μου μετ αύτου συνέντευξιν, γενομέ-

νην εν τω προδόμω του Πανεπιστημίου δτε προ δέχα ήδη ετών είχα ανα

λάβει το έργον της υφηγεσίας. 'Αφού με προσέβλεφεν ό μαχαρίτης χαί με 

προσεφώνησεν λαχωνιχώς με μίαν η δύο λέξεις, εστη εξαίφνης χαι σκε

φθείς μικρόν, [ως έσυνείθιζε] συμβουλήν έπειτα έξηνεγκε καλώς διηρ-

θρωμένην και άπέτεινε προς με, άνάλογον τη τε έμή και τη αύτω ηλικία 

περιέχουσαν δε ένθάρρυνσιν και δη και όδηγίαν εις το δυσχερές της διδα

σκαλίας έργον. Μνημονεύω τούτου του περιστατικού, διότι μοι φαίνεται 

δτι χαρακτηρίζει και γενικώτερον τους γηραιότερους εν ημΐν άνδρας. Και 

ό Βάμβας αντί νά μεταχειρισθη την εϋστροφον λαλιάν τών ευφυών και νά 

έκχυθη εις εκφράσεις της συνήθους φιλοφροσύνης της μηδέν λεγούσης, 

την νουθεσίαν τήν προς δήθεν δμοιόν του προσβλητικήν ύπολαμβάνων 

έπροτίμησε νά έξενέγκη μεμετρημένους και σοφούς λόγους ολίγους, και 

ούτω έγκατέλιπε κέντρον εις τήν φυχήν του άκούσαντος. Ήτο δέ και 

αστείος πολλάκις, ως πάντες οι Χίο ι και διηγηματικός. Εύκολα, κατεφέ-

ρετο εις οϊκτον και δάκρυα (ως ήσαν άριδάκρυες και οι ήρωες του 'Ομή

ρου) και συνείθιζε νά διηγήται, δτι τελετουργών ποτέ έτι νέος εν κηδεία 

νεκρού μετά του γέροντος του τοσούτον άλγεινώς διετέθη έκ τε του θεά

ματος του θανάτου και τών περιπαθεστάτων ασμάτων τής εκκλησίας, 

ώστε απ' εκείνης τής ώρας έπέσχεν δλως του ίερουργεϊν, ίνα μή και εις 

κηδείας παραλαμβάνηται. Ήτο και ενθουσιαστικός πολλάκις, δτε μεγά-

λαι και καθολικαί περί πατρίδος και παιδείας έννοιαι εις τήν φαντασίαν 

του παρίσταντο. Προσέτι έδείκνυτο πάντοτε εύκολος τους τρόπους εις 

άκρον ουδόλως δέ μεμφίμοιρος, αν και βέβαια δέν εϊχεν αιτίας μεμφιμοι-

ρίας' διότι το φίλεργον αύτου και ή έν πάσιν οικονομία παρέσχον αύτω 

κτήσιν αγαθών του κόσμου τούτου ούκ εύκαταφρόνητον. Ένθυμείτο δέ ο 

μακαρίτης μετά πολλής και ευγνώμονος συγκινήσεως τήν έν Έπτανήσω 

και μάλιστα τήν έν Κεφαλληνία διατριβήν και τον άνετον έκει βίον του 

εξιστορεί θυμηδώς πάνυ, τών δώρων μάλιστα μνημονεύων εκείνων τών 

αθώων, δσα κατά πάλαιαν και μή άξιόμεμπτον συνήθειαν ή ζωηρά τών 
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διδασκομένων ευγνωμοσύνη προσέφερεν εις τους διδασκάλους κατά τάς 

επίσημους του έτους ημέρας, αλλ1 έπρόσθετεν ο αυτός, δτι και ευδαι-

μονών εκεί, έπεθύμησεν όμως και την μείζονα πατρίδα και ούτω μετέβη 

ενταύθα. 'Απείχε δε πολύ του νά έπιφέρη έπειτα, μετανοίας εκφράσεις 

διά την μετάβασίν του ταύτην. Καλά, ελεγεν, αύταΐς λέξεσι, καλά και 

εδώ. Και λεπτομερέστερον έπειτα την νυν εύδαιμονίαν του ανέπτυσσε, 

ανόμοιος κατά τούτο τινών άλλων, οΐτινες εις μικρού τίνος μορίου της 

προτέρας αυτών ευπάθειας αν τύχη νά στερώνται ενταύθα, ως εν κράτει 

άρτισυστάτω και μη κατά πάντα αύτάρκει, πένθιμοι περινοστούσι τάς 

αγυιάς και στυγνον βλέπουσιν, ως εις Τρυφωνίου μεμαντευμένοι, μη 

έννοούντες, όπόσον ό τρόπος αυτών ούτος παραβλάπτει τά γενικά τού 

έθνους συμφέροντα. Ό δε Βάμβας καθώς και εις τά πολιτικά ήτο μετριο

παθής και συμβιβαστικός ούτω και εις την έκτίμησιν της γενομένης εν 

τω εθνει προόδου κατά τε την παιδείαν και τάς άλλας τού βίου χρείας δί

καιος ην στέργων μεν τά παρόντα ζητών δε τά βελτίω. Άλλως δε λιτον 

εζη βίον και άπηλλαγμένον πάσης εξωτερικής επιδείξεως, οίκονομίαν 

ασκών εμφρονα και εκ τού περισσεύματος βοηθών συγγενείς, προς ους 

έδείκνυε μεγίστην στοργην, και ηύχαρίστει ούτω την εμφυτον άγαπη-

τικην ροπην, ήτις δεν άποσβέννυται και παρ' αύτοίς τοις άσπασαμένοις 

τον άγαμο ν βίον. 

Ό άνηρ λοιπόν ούτος δι' δλας αυτού τάς κοινάς και ίδιωτικάς άρετάς 

ηγαπάτο παρά πάντων και έτιμάτο, έτιμήθη δε ήδη προ ετών και διά φα-

νερωτέρων σημείων παρά τε της Ιονίου και παρά της ημετέρας βασι

λικής κυβερνήσεως, παρ' εκείνης μεν λαβών [το σημεϊον τού τάγματος 

τού άγ. Γεωργίου;] παρά της Ελληνικής δε τονχρυσούν σταυρόν τού Σω-

τηρος. Και εύδαιμόνησε μεν εν τω βίω, εύδαιμόνησε δε και εν αύτω τω 

θανάτω, ως βλέπετε, διότι αυτός εύτυχησας, ουχί ως άλλοι κατά τον βα-

ρυπενθη τούτον χειμώνα, νά καταστρέφη τον βίον εν όμαλωτέραις και 

κινδυνωτέραις περιστάσεσι της πόλεως ημών, προεπέμφθη μέχρι τού 

χείλους τού τάφου ου μόνον παρ' οικείων και φίλων και μαθητών, αλλά 

και παρά τών επισήμων αρχών της πολιτείας και τού κλήρου και ακούσει 

τανύν παρά πάντων ημών το Αιωνία σου ή μνήμη, σεβαστέ τού "Εθνους 

διδάσκαλε. 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
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