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ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ TOT ΟΘΩΝΑ (1838-1845) 

Ό Ιάκωβος Ρώτας θύμα των πιστωτικών σχέσεων 

Π ΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟ 1833 TOT 'Αδαμάντιου Κο

ραή, ό Ιάκωβος Ρώτας, ένας άπο τους εκτελεστές της διαθήκης 

του, στενός του συνεργάτης άπο το 1818 έχοντας διαδεχτεί στή θέση 

αυτή τον 'Αλέξανδρο Βασιλείου, και μέ τή μεγάλη γεωγραφική από

σταση ανάμεσα στο Παρίσι και τήν Τεργέστη, έδρα άπο το 1803 των 

εμπορικών του δραστηριοτήτων, να μήν έχει σταθεί εμπόδιο στην τα

κτική επιστολική επικοινωνία και τις συναλλαγές τους (μέ εξαίρεση 

τις περιόδους επιβολής λογοκρισίας άπο τους Αυστριακούς), αποφάσι

σε σέ ηλικία 60 περίπου ετών να επιστρέψει στην Ελλάδα και να πολι

τογραφηθεί υπήκοος του ελληνικού χρίτους^ δπως συνέβαινε και μέ 

πολλούς άλλους 'Έλληνες τής διασποράς αμέσως μετά τήν ιδρυσή του. 

Άλλωστε, σύμφωνα μέ δσα έγραφε ό ίδιος το καλοκαίρι του 1838 άπο 

το νησί του τήν Τζια στον Θεόφιλο Καίρη στην Άνδρο, ((δέν είχον ποτέ 

σχοπον να αφήσω εις ξένην γήν τα κόκκαλά μου».1 Άπο το ίδιο γράμ

μα μαθαίνουμε δτι εϊχε φτάσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στις 19 

'Ιουνίου μαζί μέ τήν οικογένεια του, δηλαδή τή γυναίκα του Ζαχαράτη, 

το γένος Ίάκ. Πάγκαλου άπο το άρχοντολόι τής Τζιας, τις τρεις κόρες 

του, τή Μαρία, 25 ετών, τήν 'Ελευθερία, 18 ετών, και τή Σοφία, 10 

ετών, καθώς και τον 15ετή γιο του Πλάτωνα (ό μεγάλος του γιος Ξε-

1. Δημ. Πολέμης (έκδ.), 'Αλληλογραφία Θεοφίλου Καΐρη, Μέρος Γ Ι , Άνδρος 

1998, σ. 265. Για τήν προσωπική τους γνωριμία άπο το 1832, όταν ό Θ. Καΐρης πέ

ρασε άπο τήν Τεργέστη κατά τήν περιοδεία του για τις υποθέσεις του 'Ορφανοτρο

φείου τής Άνδρου, και τήν αμοιβαία εκτίμηση πού γεννήθηκε έκτοτε (ή επικοινω

νία τους πάντως χρονολογείται ήδη άπο το τέλος τής δεκαετίας του 1810, τήν 

εποχή τής διεύθυνσης του γυμνασίου των Κυδωνιών) βλ. ο.π., Μέρος Σ Τ ' , Προσω

πογραφικά, Άνδρος 2003, σ. 286-288. Χαρακτηριστική του θαυμασμού του Ρ ώ τ α 

προς το πρόσωπο του είναι ή εξομολόγηση του στο παραπάνω γράμμα δτι ((μετά 

τον Κοραήν, σύ, φίλτατε Θεόφιλε είσαι έγχαραγμένος μέσα εις τήν καρδίαν μου ως 

άριστος τής Ελλάδος ευεργέτης». 
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νοφών, είκοσι περίπου ετών, σπούδαζε ιατρική στο Παρίσι, ενώ ό μι

κρότερος 'Αχιλλέας είχε φύγει άπο τή ζωή το 1835 σε ηλικία μόλις 9 

ετών αφήνοντας απαρηγόρητους τους οικείους του),2 σκεπτόμενος να 

εγκατασταθεί μόνιμα στο κυκλαδίτικο νησί. Σημειωτέον δτι προεπα

ναστατικά εϊχε ταξιδέψει τρεις φορές στην Τζια, μία το 1808 επιχει

ρώντας τότε περιοδεία στή Χίο και τή Σμύρνη, τήν πόλη τών εφηβικών 

και νεανικών του χρόνων και της επαγγελματικής μύησης στο εμπό

ριο, μία δεύτερη το 1812 προκειμένου να παντρευτεί (εκεί γεννήθηκε το 

1813 ή πρωτότοκη Μαρία) και μία τελευταία φορά το 1820, ενα χρόνο 

ακριβώς πριν άπο το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, αποφα

σισμένος να παραμείνει εφεξής οικογενειακά στον γενέθλιο τόπο έχο

ντας εξασφαλίσει τή θέση του ύποπρόξενου τής 'Ολλανδίας (ή 'Ελευθε

ρία είδε το φώς τής ζωής το 1820 κατά τή διαμονή στο νησί). 'Όμως 

αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Τεργέστη τον Σεπτέμβριο του 1821 

για χάρη τών ανήλικων τριών εως τότε παιδιών του ((δια να μή γείνω-

σι θύμα τών πρώτων ταραχών τής ανεγέρσεως», δπως έγραφε στον 

Κοραή.3 

Όπωσδήποτε, τώρα εϊχε προγραμματίσει να ταξιδέψει άπο το 

νησί στην 'Αθήνα μόνος του, οπού πράγματι έφτασε στα τέλη Αυγού

στου του 1838, προφανώς για να υλοποιήσει το επεξεργασμένο άπο 

καιρό σχέδιο του να εκδώσει το πρώτο 'Απάνθισμα επιστολών του Κο-

2. (('Όλα τα λαμπρά του κόσμου τούτου με φαίνονται μαΰρα και σκοτεινά, δεν 

αισθάνομαι ζωήν, ουδέ τήν θέλω πλέον ει μή δια να κλαίω απαρηγόρητος τήν στέ-

ρησιν εκείνου του υίοΰ, δστις είχε δι' έμέ δλα τα θέλγητρα, δσα ήσαν ικανά να κατα-

σταίνουσι τήν εύτυχίαν μου», διεκτραγωδούσε τήν κατάσταση μετά τον θάνατο του 

μικροΰ Αχιλλέα ό Ρώτας στον Κωνσταντίνο Οικονόμο στις 25 Μαίου 1835, βλ. το 

αδημοσίευτο γράμμα του στο Αρχείο Κων. Οικονόμου τής Ακαδημίας Αθηνών, 

φάκ. IV, άρ. 385. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν κατά τή διέλευση επίσης του Οικονό

μου άπο τήν Τεργέστη το 1834, άπ' δπου γράφοντας στον Κωνσταντίνο Νικολό-

πουλο χαρακτήριζε τον Ρ ώ τ α ώς ((τον άνδρα τον αγαθόν, τον φιλόπατριν, τον φιλό-

μουσον, τον φιλόσοφον, τον φιλόθεον, γνωστός δε δήπου και σοι άπο γε τής φήμης 

ό περικλεής ούτος άνήρ», βλ. Ί ω . Μπουγάτσος, (('Αλληλογραφία Κ. Νικολοπούλου 

- Κ. Οικονόμου του εξ Οικονόμων», Πρακτικά του ΣΤ'Διεθνούς Συνεδρίου Πελο

ποννησιακών Σπουδών, τ. Γ', Αθήνα 2001-2002, σ. 490. 

3. Επιστολή 5 Ό κ τ . 1824, Ά δ . Κοραής, 'Αλληλογραφία, εκδ. ΟΜΕΔ, τ. Ε', σ. 

161. Π β. επιστολή 14 Ό κ τ . 1823 του ίδιου, ο. π., σ. 81. Πάντως, δπως ανακοίνωνε 

στον Κοραή στο πρώτο γράμμα, ((ευθύς δτε καθησυχάσωσι τα πράγματα, επιστρέ

φω πάλιν εις τήν πατρίδα, δια να μή με φάγη αφιλόξενος γή». 
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ραή4 και ίσως να προλάβει την κυκλοφορία των 'Επιστολών προς τον 

Σμύρνης Πρωτοψάλτη ν τυπωμένων το 1838 στη Σμύρνη άπο συγγενή 

του μουσικού φίλου του Κοραή Δημ. Λώτου, εντύπου πού στα τέλη του 

1838 βρισκόταν ήδη στή βιβλιοπωλική αγορά της πρωτεύουσας ((πε

ριέργειας άξιον και ζητούμενον ήδη παρά πολλών», δπως έγραφε μια 

αθηναϊκή εφημερίδα.5 Άπο τον Σεπτέμβριο πάντως θα τον ακολουθή

σει στην 'Αθήνα και ή οικογένεια του, δείγμα της απόφασης για μόνιμη 

πλέον εγκατάσταση στην πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου.6 Δεν 

φαίνεται να ήταν σύμπτωση δτι ταυτόχρονα με τή δική του άφιξη 

έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα και ό γυμνασιάρχης του Γυμνασίου 

της Σύρου Γεώργιος Σερούιος,7 σύγγαμπρός του (είχε παντρευτεί τήν 

Κατίγκω Πάγκαλου, αδελφή της Ζαχαράτης), πολύτιμος ασφαλώς 

σύμβουλος τής οικογένειας τις πρώτες ήμερες της παραμονής της εκεί. 

Ό Ρώτας ως τον Σεπτέμβριο του 1839, εξι μήνες μετά τήν κυκλοφορία 

του 'Απανθίσματος, δηλώνεται ακόμη σε δικαιοπρακτικα έγγραφα κά

τοικος Κέας πού διέμενε στην 'Αθήνα,8 σε δημοσιευόμενη μάλιστα τότε 

((Ειδοποίηση» στον τύπο σχετική με τή διάθεση άπο τον ίδιο του βι

βλίου του και άλλων εκδόσεων του Κοραή εμφανίζεται να κατοικεί 

στον πρώτο όροφο τής οικίας του Δημ. Παπιολάκη,9 πού είχε διοριστεί 

τον Αύγουστο του 1839 πρόξενος στην Τεργέστη,1 0 στην οδό Κολωνού 

((παρά τή Πύλη τής 'Αγοράς», δηλαδή τής Ρωμαϊκής (ενορία 'Αγίων 

'Αποστόλων, σύμφωνα με άλλο δικαιοπρακτικο έγγραφο του 1840).n 

Ή άφιξη του δεν πέρασε απαρατήρητη άπο τον αθηναϊκό τύπο. Σε 

μία άπο τις εφημερίδες, τον Σωτήρα, ο εκδότης του Νικόλαος Σκού

φος, τον Σεπτέμβριο του 1838 δημοσίευσε υπό τον τίτλο (('Ιάκωβος 

4. "Αλκής Αγγέλου, (("Ενα σχέδιο του Ι. Ρ ώ τ α για τήν έκδοση των επιστολών 

τοΰ Κοραή», Ό 'Ερανιστής 1 (1963), 156-157. 

5. ΉΦ-ήμη, άρ. 186-187/24.12.1838, σ.[4]. 

6. Σύμφωνα με τήν πληροφορία τοΰ Ρ ώ τ α στον Κων. Ά σ ώ π ι ο , καθηγητή 

ακόμη στην Ιόνιο Α κ α δ η μ ί α τής Κέρκυρας: ((προ 8 μηνών ευρίσκομαι πανοίκιος 

εις τας κλεινας Αθήνας)), βλ. γράμμα του τής 14ης Μαΐου 1839, αδημοσίευτο, 

Αρχείο Άσώπιου EBE, Ασ. 166. 

7. Ή Φ ^ ο ? , άρ. 152/31.8.1838, σ. [1]. 

8. Βλ. εδώ σημειώσεις 27 και 40. 

9. Βλ. εδώ σημ. 27. 

10. Αιών, άρ. 92/23.8.1839, σ.[4]. 

11. Βλ. εδώ σημ. 48. 
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Ρ ώ τ α ς » ενα εγκωμιαστικό σημείωμα σκιαγραφώντας έτσι την προσω

πικότητα του: 1 2 

((Προ τίνος καιρού εφθασεν εις την πρωτεύουσάν μας εκ Τεργέστης ό 

Κ. Ιάκωβος Ρώτας, γέννημα της Νήσου Κέας. Έγκαταλείψας προ 

τριάκοντα ετών την Ελλάδα, ό τίμιος και ενάρετος οϋτος άνήρ, διέτρι-

βε χάριν εμπορίου εις Τεργέστην, οπού άπελάμβανε την γενικήν ύπόλη-

ψιν τών κατοίκων δια τον ευγενή χαρακτήρα του, και δια την τιμιότητα 

του. Προστάτης τών δυστυχούντων Ελλήνων, θυσιάσας μέρος τής κα

ταστάσεως του προς περίθαλψιν τών άπορων, οί'τινες διευθύνοντο εις 

την Ελλάδα, δια να λάβωσι μέρος εις τον αγώνα της, παράδειγμα του 

ειλικρινούς πατριωτισμού, και τών ευγενέστερων αισθημάτων, ό Κ. 

Ρώτας έδικαίωσε τήν προς αυτόν ύπόληψιν ξένων και ομογενών, και 

την έξιδιάζουσαν εις αυτόν φιλίαν και άγάπην του αειμνήστου Κοραή. 

Ή 'Ιστορία τών τελευταίων χρόνων του καλοΰ τούτοι ανδρός είναι 

σειρά πράξεων πατριωτικών, ήτις κάμνει τιμήν εις τόν χαρακτήρα και 

εις τά φρονήματα του. Δεν ειχομεν τήν περίστασιν να γνωρίσωμεν 

άλλοτε προσωπικώς τόν Κ. Ρώταν. Άλλα πιστοί Διερμηνείς τής προς 

αυτόν αποδιδομένης ύπολήψεως και τιμής, ένομίσαμεν χρέος μας νά 

καθιερώσωμεν τάς ολίγας ταύτας γραμμάς προς επαινον του ονόματος 

του. Πόσον ή παρουσία τοιούτων ανδρών είναι χρήσιμος και αναγκαία 

εις τήν Ελλάδα!» 

Με τήν ίδια φιλόφρονα διάθεση χαιρέτιζε τήν παρουσία του στην 'Αθή

να, άλλα στο πλαίσιο διαφόρων ειδήσεων, και ή εφημερίδα Φήμη.13 

Μετά τήν άφιξη του επιδόθηκε χωρίς καθυστέρηση στο τ ύ π ω μ α 

του π ρ ώ τ ο υ 'Απανθίσματος επιστολών του Κοραή κυκλοφορώντας ξε

χ ω ρ ι σ τ ά έντυπη (('Αγγελία» με ημερομηνία 8/20 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 1838 

που κ α τ α χ ω ρ ί σ τ η κ ε και στις εφημερίδες, 1 4 στην όποια τόνιζε πόσο 

12. ΌΣωτήρ, αρ. 57/1)13.9.1838, σ. 227. 
13. Ά ρ . 153/3.9.1838, σ. [2]. Ή εφημερίδα υπογράμμιζε ιδιαίτερα τήν π α 

τριωτική δράση του στην Τεργέστη τήν περίοδο τοΰ Α γ ώ ν α . Για το π ώ ς αντιμε
τώπισε ή ελληνική κοινότητα τοΰ αυστριακού λιμανιού το προσφυγικό πρόβλημα 
πού δημιουργήθηκε άπο τήν άφιξη εκεί εκατοντάδων προσφύγων (Μολδοβλαχία, 
"Ηπειρος, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη, Κυδωνιές, Σμύρνη, Χίος κ.ά.) και πόσο φι-
λάνθρωπη στάση μαζί με άλλους κράτησε ό Ρώτας δταν προέκυψε οικονομικό θέμα 
για τήν περίθαλψη τους βλ. ' Ό λ γ α Κατσιαρδή-Hering, Ή Ελληνική παροικία της 
Τεργέστης (1751-1830), τ . Ι, Αθήνα 1986, σ. 341 κ.έ., ιδίως σ. 362. 

14. 'Αθηνά, άρ. 560/17.9.1838, σ. 2318 και άρ. 561/21.9.1838, σ. 2314, V 
Σωτήρ, άρ. 63/25.9.1838, σ. 252. 
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«θησαυρός ακένωτος μαργαριτών και λίθων πολυτίμων» ήταν τα γρα

π τ ά γεννήματα της διάνοιας του ((αθανάτου τούτου της Ε λ λ ά δ ο ς Ευερ

γέτου», έκδεδομένα και ανέκδοτα δσο και οι επιστολές του, και εξη

γούσε π ώ ς έτυχε να είναι χίτογ^ος ολόκληρης συλλογής άπο αυτές: 

((Του ένδοξου τούτου ανδρός ευτύχησα να εχω την φιλίαν και έπιστο-

λικήν κοινωνίαν δια τριάκοντα ετη κατά συνέχειαν. Δια τούτο ευρίσκο

νται εις χείρας μου πλήθος επιστολών του Οχι μόνον Οσας έγραφε προς 

έμέ, άλλα και ακόμη όσας δι' εμού έστελλε προς άλλους του φίλους 

άνοικτάς, νά τάς άναγινώσκω πρώτον, έπειτα νά τάς διευθύνω κατά 

τήν έπιγραφήν.1 5 Ταύτας άνεγίνωσκον 6χι μόνον, άλλα και άντέγραφον, 

διά νά χαίρωμαι πλειότερον τήν ήδονήν τών μελιρρύτων αυτού εκφρά

σεων.» 

Βέβαια, στην εξιστόρηση του είχε ανεξήγητα παραλείψει να αναφέρει 

δτι εϊχε περιέλθει στην κατοχή του, με εξουσιοδότηση του ίδιου του 

Κοραή, υστέρα άπο τον θάνατο το 1818 στην Τεργέστη του 'Αλέξανδρου 

Βασιλείου, ή δέσμη τών αισθητά πολυαριθμότερων κοραϊκών επι

στολών τής μεταξύ τών δύο αυτών φίλων και συνεργατών αλληλο

γραφίας, τών όποιων μάλιστα τή δημοσίευση εϊχε προτείνει τότε στον 

Κοραή ό Ρ ώ τ α ς συναντώντας τήν απόλυτη άρνηση του. 1 6 Ή (('Αγγελία» 

έκλεινε με αναφορές στην εκδοτική μέθοδο πού ακολούθησε, τον όγκο 

του βιβλίου και τήν τ ιμή του (5 δραχμές πληρωτέες άπο τους συνδρο

μητές μετά τήν παράδοση του) και τήν ελπίδα δτι οι φιλόμουσοι ομογε

νείς θα ενίσχυαν τήν πρωτοβουλία του με τή γενναία συνδρομή τους. 

'Επρόκειτο για το π ρ ώ τ ο εκδοτικό εγχείρημα του Ρ ώ τ α και έτσι ή 

ιδιότητα του εκδότη προστέθηκε στις άλλες ιδιότητες πού είχε α π ο 

κτήσει μέχρι τότε στην Τεργέστη σχετ ικά με το βιβλίο: εκείνη του 

συνδρομητή σε μια σαρακοντάδα περίπου ελληνικών εντύπων, 1 7 του 

15. Ή τ α ν ή συνήθης πρακτική πού εφάρμοζε ό Κοραής αλληλογραφώντας 

προς διαφόρους μέσω τών έμπιστων επιστολογράφων του, βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκί

σκος, ((Τά δρια του ιδιωτικού στην αλληλογραφία Κοραή και ή υπέρβαση τους», 

Πρακτικά τοΰ Επιστημονικού Συμποσίου ((Νεοελληνική επιστολογραφία (16ος-

19ος αι.)», ΚΕΜΝΕ 'Ακαδημίας Αθηνών, Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά 8 (2006), 

240-241. 

16. "Ο.π., σ. 234. 

17. Στοιχεία άπο το δημοσίευμα τοΰ Φίλ. Ήλιου, ((Βιβλία μέ συνδρομητές. Ι. 

Τα χρόνια τοΰ Διαφωτισμού (1749-1821)», Ό 'Ερανιστής 12 (1975), 101-179, και 

άπο δσα μοΰ είχε παραχωρήσει για τα μεταγενέστερα χρόνια ό αλησμόνητος φίλος. 
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υπεύθυνου καταγραφής συνδρομητών για την έκδοση έργων νεοελλή-

νων συγγραφέων10 η και επωμιζομενου τη φρόντισα των οικονομικών 

της τύπωσης τους,19 του εμπορικού διακινητή των εκδόσεων τού Κο

ραή και άλλων, του ενδιάμεσου κρίκου για την προώθηση στις βι

βλιοθήκες τών Γυμνασίων τής Ελλάδας (Χίου, Κυδωνιών, Σμύρνης) 

τών παραγγελιών βιβλίων τη διεκπεραίωση τών οποίων είχε αναλάβει 

στο Παρίσι δ Κοραής ή αργότερα τής δωρεάς βιβλίων τών αδελφών Δ. 

και Π. Δάρβαρη προς την καποδιστριακή διοίκηση για διανομή στα 

σχολεία, τού χρηματοδότη για τον εμπλουτισμό βιβλιοθηκών, δπως 

τής ελληνικής Κοινότητας τής Βενετίας20 και ακόμη τού χορηγού τών 

μεταθανάτιων εκδόσεων τού μεγάλου φίλου του {Συλλογή τών Προλε

γομένων, Βίος: 1833, πέμπτος τόμος τών Άτακτων: 1835),21 τέλος τού 

μανιώδη συλλογέα και αγοραστή ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, κλα

σικών και σύγχρονων, στο πνεύμα τού φιλολογικού, επιστημονικού, 

εγκυκλοπαιδικού κ.λπ. διαφωτισμού, προκειμένου να συγκροτήσει τήν 

προσωπική του βιβλιοθήκη,22 τήν όποια σημειωτέον είχε μεταφέρει 

μαζί με τήν έπιπλοσκευή της στην 'Αθήνα. 

Ή τωρινή πρωτοβουλία του να εκδώσει το Απάνθισμα επιστολών 

στηριζόταν χρηματικά ασφαλώς Οχι τόσο στα δικά του κεφάλαια και 

εισοδήματα Οσο προπάντων στην ελπίδα τής συνδρομητικής ενίσχυσης 

άπο τους πολίτες τού ελληνικού βασιλείου και τους ομογενείς τού εξω

τερικού δσοι εκτιμούσαν τή συμβολή τού Κοραή στην παιδεία τού 

18. Βλ. π.χ. τις ((Αγγελίες)) έκδοσης βιβλίων δημοσιευμένες στους τόμους 

του ((Λόγιου Έρμη)), 1811-1821, με καταλόγους τών κατά τόπους υπευθύνων κα

ταγραφής συνδρομητών. 

19. Π.χ. τής τύπωσης τής 'Ηθικής του Νεόφυτου Βάμβα (Βενετία 1817), βλ. 

Στέρ. Φασουλάκης, (('Από τήν εκδοτική δράση του Ν. Βάμβα)), Μνημοσύνη 8 

(1980-1981), 173-175. 

20. Κ. Θ. Δημαράς, ((Βενετία: 1477, 1828. 'Ανέκδοτα κείμενα)), Θησαυρίσμα

τα 1 (1962), 13. 

21 . Βλ. επιστολή 28 Νοεμ. 1834 του Ρ ώ τ α προς τον Ν. Βάμβα στο 'Ανδρέας 

Μάμουκας, 'Αδαμάντιος Κοραής. Βίος και έργα, έπιμ. Στέρ. Φασουλάκης, 'Αθήνα, 

ΜΙΕΤ, σ. 171-172. 

22. Για το θέμα βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, ((Ή βιβλιοθήκη τοΰ εμπόρου φίλου 

του Κοραή Ί ά κ . Ρ ώ τ α και ή δεξίωση της σε μια αναπτυσσόμενη περιφέρεια τοΰ νε

οελληνικού κράτους)), Ζητήματα ιστορίας τών Νεοελληνικών Γραμμάτων. 'Αφιέ

ρωμα στον Κ. θ. Δημαρά, Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ, Θεσσα

λονίκη 1994, σ.132-137. 
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έθνους και την απελευθέρωση του άπο τον ζυγό της δουλείας. 'Ασφαλι

στής, μικρομέτοχος συνήθως ασφαλιστικών τραπεζών και εταιρειών 

στην Τεργέστη, πράκτορας πλοίων, έμπορος λαδιού άπο τα Επτάνη

σα, την Πελοπόννησο και άλλου,23 εϊδε την οικονομική κατάσταση του 

να δέχεται κλυδωνισμούς ιδίως στους άσχημους καιρούς του εμπορίου. 

Η επιχείρηση του, οργανωμένη σε ατομική ή συνεταιριστική ραση, 

αντίκρισε, άπ' ο,τι είναι γνωστό, σε δύο τουλάχιστο περιπτώσεις το 

φάσμα της χρεοκοπίας, μία παλαιότερα το 1830, με τον Κοραή να 

εκδηλώνει τότε τήν αγωνία του παρέχοντας του συμβουλές επιχειρη

ματικότητας ως όμοιοπαθής άπο τα χρόνια του εμπορικού του στα

δίου,25 και μία πρόσφατα, το 1837, σύμφωνα με τήν πληροφορία του 

ίδιου στον Νικόλαο Ζωσιμά στή Νίζνα της Ρωσίας (((και αν έδυστύχη-

σα εξ αίτιας τών τρομερών συμβάντων του εμπορίου, τα όποια ήκο-

λούθησαν παγκοσμίως κατά το 1837ον έτος...)))26 καθώς και με τα 

ακούσματα για πτώχευση του πού μεταβίβασε ή Ευανθία Καίρη άπο 

τή Σύρο στον αδελφό της Θεόφιλο.27 Ί σ ω ς πραγματικά να ήταν αύτος 

ένας άπο τους λόγους για τους όποιους αποφάσισε να εγκαταλείψει τήν 

Τεργέστη και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα (παρ' όλα αυτά δεν εϊχε 

διαλύσει ακόμη τήν εμπορική του εταιρεία, της όποιας θα διόριζε το 

1839 επίτροπο τον έμπορο Γ. Παπιολάκη, συγγενή του Δημήτριου).28 

'Αλλά σαν να μήν έφταναν οι επιπτώσεις τών εμπορικών ανωμαλιών, 

εκκρεμούσε ακόμη ή υπόθεση της εξόφλησης τών χρημάτων πού του 

οφείλονταν για τή συνεισφορά του, μαζί με αντίστοιχες ενός στενού 

κύκλου χίων εμπόρων, στην ετήσια οικονομική στήριξη άπο το 1825 

23. Βλ. "Ολγα Κατσιαρδή-Hering, ο.π., τ . Π, σ. 469, 470, 473-474, 517, 592, 

583, 596. 

24. ΛΩς το 1820 συνεταίροι του υπήρξαν οι Δημ. Καριτσιώτης και Φραγκού-

λης Γλυκοφρύδης και άπο το 1825 οι Ν. Φραγκόπουλος και Ν. Δ. Γιαννακόπουλος. 

25. ((Πρόσεχε εις το εξής (δια τους οικτιρμούς του θεοΰ!) να μη δίδης πίστιν 

εις τον τυχόντα, μηδέ να έμπλεχθής εις επιχειρήσεις τολμηράς, δια να θεραπεύσης 

τήν οποίαν έπαθες προς μικρόν κλόνησιν τής τύχης σου* σπεύδε βραδέως)), επι

στολή 18 Φεβρ. 1830, Ά δ . Κοραής, 'Αλληλογραφία, ό.π., τ. Σ Τ ' , σ. 175. 

26. Σχέδιο επιστολής 15 Σ ε π τ . 1840, Μικρό αρχείο Ρ ώ τ α INE/EIE. 

27. Ε π ι σ τ ο λ ή 8 Ίουλ. 1837, Αλληλογραφία Θεοφίλου Καίρη, ό.π., Μέρος Β', 

"Ανδρος 1997, σ. 166. 

28. Αρχείο Κοσμά Κοκκίδη, ΓΑΚ, φάκ. 35, συμβόλαιο άρ.10.589/13 Σ ε π τ . 

1839. Ό Ρώτας δηλώνεται ((ιδιοκτήτης και έμπορος, κάτοικος Κέας διαμένων 

ένταΰθα)). 
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και έξης του άοίδιμου φίλου του —ή εξόφληση εΐχε συμφωνηθεί να γί

νει με πρόταση του Κοραή από τους κληρονόμους της βιβλιοθήκης του, 

δηλαδή τους Χίους και το Γυμνάσιο τους— καθώς και για τις δαπάνες 

της έκδοσης των όψίγονων έργων του, μαζί με εκείνες της κατασκευής 

του ταφικοΰ του μνημείου στο πολυάνδριο του Mont-Parnasse, τις ό

ποιες είχε καταβάλει ως ένας άπό τους τρεις εκτελεστές τής διαθήκης 

του χωρίς συμμετοχή των υπόλοιπων πού βρίσκονταν στην Ελλάδα 

έχοντας τον εξουσιοδοτήσει για τον χειρισμό τής υπόθεσης (οι άλλοι 

δύο συνεπίτροποι ήταν οι χιώτες Άλέξ. Κοντόσταυλος και Νικόλαος 

Βλαστός, διάδοχος στην επιτροπεία του πατέρα του Ζαννή όταν αυτός 

πέθανε). Το συνολικό ποσό τής οφειλής ανερχόταν στις 20 χιλιάδες πε

ρίπου γαλλικά φράγκα πού τα διεκδικούσε ό Ρώτας ήδη άπό το 1836 

και δέν μοιάζει τυχαίο ότι ή υπόθεση αυτή ανακινήθηκε δημόσια στον 

αθηναϊκό τύπο τα χρόνια 1839-1843 μέ αφορμή τήν τύχη τής βιβλιοθή

κης Κοραή, ή όποια άπό το 1839 είχε μετακομιστεί στή Μασσαλία 

ύστερα άπό ενέργειες και έ'ξοδα του έκεΐ χιώτη πρωθιερέα τής ελλη

νικής κοινότητας Καλλίνικου Κρεατσούλη έν αναμονή τής διαπεραίω

σης της στην Ελλάδα ή τήν έκτος των ορίων του ελληνικού χρίτους 

Χίο. Πιθανόν πίσω άπό τήν ανακίνηση του θέματος βρισκόταν ό ίδιος ό 

Ρώτας καθώς πήρε ενεργό μέρος έ'μμεσα και άμεσα στή σχετική αρθρο

γραφία.29 Ήταν φανερό ότι στον νέο τόπο εγκατάστασης του, τήν πρω

τεύουσα του νεοπαγούς βασιλείου, έπρεπε να έχει ενισχυμένο το κεφα-

λαιϊκό αποθεματικό τής οικογένειας του για τήν αντιμετώπιση των 

ποικίλων αναγκών της μέσα στις οικονομικά ρευστές συνθήκες ζωής 

τής χώρας. Ή μόνη θετική εξέλιξη για τον Ρώτα άπό τήν εκκρεμή δια

φορά του μέ τους Χιώτες σημειώθηκε όταν παρέλαβε στην Αθήνα τα 

χιλιάδες αντίτυπα των κοραϊκών εκδόσεων πού αποδεσμεύτηκαν άπό 

τα χέρια των βιβλιοπωλών του Παρισιού χάρις στην εξόφληση των 

προς αυτούς χρεών άπό τους δύο άλλους συνεπιτρόπους του, αντίτυπα 

τα όποια διέθετε στο εμπόριο για δικό του πλέον λογαριασμό μέ τους 

τελευταίους να δικαιούνται προμήθεια 10% άπό τήν πώληση τους.30 

29. Τα κείμενα συγκέντρωσαν και αναδημοσίευσαν μέ πραγματολογικό σχολια

σμό οι Στέριος Φασουλάκης και Γεώργ. Α. Χριστοδούλου, ((Γύρω από τήν ιστορία 

τής βιβλιοθήκης Κοραή. 'Αθησαύριστα κείμενα», Χιακα Χρονικά 14 (1982), 71-102. 

30. Τήν πληροφορία για τήν εξαγορά των αντιτύπων από τους συνεπιτρόπους 

του τή δίνει ό ίδιος ό Ρώτας στην επιστολή ((προς τους απανταχού ευρισκομένους 
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Ευτυχώς, ή έκδοση τού πρώτου Απανθίσματος επιστολών του 

Κοραή βρήκε την ανταπόκριση που ευχόταν ό εκδότης της. Πάνω από 

1200 ονόματα, εξαιρετικά μεγάλος αριθμός, καταγράφηκαν στον κα

τάλογο των συνδρομητών, τα περισσότερα άπό την 'Αθήνα (350), την 

Πάτρα (107) και την Τεργέστη (146), ενώ ό τύπος την υποδέχτηκε 

εύφημα αναδημοσιεύοντας μάλιστα κάποια άπό τα περιεχόμενα γράμ

ματα άλλα και με κάποιες παρατηρήσεις για την εκδοτική μεΰο8ο πού 

υιοθέτησε ό Ρώτας. 3 1 ''Αλλωστε στους έλληνες αναγνώστες πέρα άπό 

τήν επαφή με τα επιστολικά κείμενα δινόταν ή ευκαιρία να γνωρίσουν 

στις σελίδες τών προλεγομένων καταλογογραφημένη ολόκληρΊ) σχεδόν 

τήν έργογραφία, τυπωμένη και ανέκδοτη (αυτή για πρώτη φορά), του 

μεγάλου έλληνα σοφού. Τον Σεπτέμβριο του 1839 ό Ρώτας ειδοποιούσε 

τους συνδρομητές του βιβλίου να απευθύνονται στην κατοικία του της 

οδού Κολωνού (οικία Δ. Παπιολάκη) προκειμένου να προμηθεύονται 

τα αντίτυπα τους και συγχρόνως ενημέρωνε για τή διάθεση άπό τον 

ίδιο ορισμένων εκδόσεων τού Κοραή και άλλων συγγραφέων, κάνοντας 

στους μεταπωλητές έκπτωση 20% στην περίπτωση αγοράς εκατό 

αντιτύπων.3 2 Όπωσδήποτε, ή «αγαθή δεξίωσις» τού τόμου τού 1839 

ενθάρρυνε τον έκδοτη να ετοιμάσει και ενα δεύτερο 'Απάνθισμα πού 

Χίους» της 1 Σ ε π τ . 1842 δημοσιευμένη στην εφημερίδα Αθηνά, άρ. 949/5 Σ ε π τ . 

1842, δ.π., σ. 98, ενώ εκείνη για τήν προμήθεια του 10% επί τών πωλήσεων τους 

περιέχεται σ' ενα αδημοσίευτο γράμμα τοΰ Ν. Ζ. Βλαστού, Σύρος 27 Φεβρ. 1841, 

προς τον Άλέξ. Κοντόσταυλο στον Πειραιά: ((Παρατηρώ δτι παρεδώσατε εις τον 

κύριον Ρώταν τα του Άοιδίμου Κοραή Βιβλία δια να φροντίζη τήν πώλησίν των με 

προμήθειαν 10% και Δρ. 20 ένοίκιον κατά μήναν και εύχομαι αίσιο ν τέλος)). Ι δ ι ω 

τική συλλογή Γεωργ. Δημακόπουλου. 

31. Βλ. εφημερίδες και περιοδικά: Αθηνά, άρ. 610/26.4.1839, σ. 3401, Ό Σω

κράτης, άρ. 17/8.5.1839, σ. 70-77 (με δημοσιεύσεις επιστολών σε συνέχειες), π β . 

άρ. 23/18.6.1839, σ. 93, 'Αποθήκη τών 'Ωφελίμων Γνώσεων, άρ. 33/Σεπτ. 1839, σ. 

133-134 («Το ονειρον τού Κοραή)), αναδημοσίευση από το Απάνθισμα), Ανθολογία 

τών Κοινωφελών Γνώσεων, άρ. 24/Δεκ. 1839, σ. 381-384 («Έρανίσματα εκ διαφό

ρων επιστολών Α. Κοραή)) με αφανή π η γ ή το Απάνθισμα), Ευρωπαϊκός 'Ερανι

στής, τ . Α', φυλλ. Γ', 1840, σ. 329 (κοινή βιβλιοκρισία τών 'Επιστολών προς τον 

Σμύρνης Πρωτοφάλτην, 1838, και τού Απανθίσματος). Παρατηρήσεις, κυρίως για 

τήν απουσία χρονολογικής τάξης στή δημοσίευση τών επιστολών, διατύπωσαν ή 

'Αθήνα και ό Ευρωπαϊκός 'Ερανιστής. 

32. Βλ. Αθηνά, άρ. 655/27.9.1839, σ. 3579, Ή Φήμη, άρ. 259/27.9.1839, σ. 

658, Αιών, άρ. 102/4.10.1839, σ. [4], V Σωκράτης, άρ. 36/8.10.1839, σ. 144. 
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εξήγγειλε την έκδοση του τον Σεπτέμβριο του 1840 ανακοινώνοντας 

την κατά το δυνατόν συμμόρφωση του στις παρατηρήσεις οι όποιες 

είχαν διατυπωθεί ως προς την εκδοτική μέθοδο πού είχε ακολουθήσει 

στο πρώτο και προσδιορίζοντας τήν τιμή του βιβλίου στις 5 πάλι δραχ

μές για τους συνδρομητές και 6 για τους αγοραστές του εμπορίου.33 Ή 

έκδοση είδε το φώς το 1841, άλλα παρά τις προτροπές της εφημερίδας 

Ταχύπτερος Φήμη, άπό εκείνες πού φιλοξένησαν τήν (('Αγγελία», να 

σπεύσει το κοινό να συνδράμει και τή νέα έθνωφελή προσπάθεια και 

παρά τήν υπογράμμιση της δτι ((ό κ. Ρώτας μέ ζημίαν άναδέχεται τάς 

επιχειρήσεις ταύτας αποβλέπων εις ύψηλότερον του ατομικού κέρδους 

σκοπόν», οι 439 εγγραφέντες συνδρομητές, ή πλειονότητα στην 'Αθήνα 

(353), και οι 4 τον αριθμό τόποι προέλευσης τους (ένας μόνο του εξω

τερικού) δέν συγκρίνονταν στο παραμικρό μέ τους 1213 και τους 43 

αντίστοιχα τού πρώτου 'Απανθίσματος. 'Ελλιπής προφανώς διαφήμιση 

τού τόμου, αποσιώπηση του άπό τον τύπο μετά τήν κυκλοφορία του, 

διάθεση στην αγορά άπό τον Ρώτα των ευρισκόμενων στα χέρια του 

αντιτύπων των κοραϊκών εκδόσεων, παράλληλη τότε εκδοτική δρα

στηριότητα άπό άλλους λογίους για τήν ανατύπωση έργων τού Κο

ραή,34 αποτέλεσαν τους σοβαρότερους άπό τους λόγους πού μείωσαν ή 

επιμέρισαν το ενδιαφέρον τού αναγνωστικού κοινού έτσι ώστε να κα

τάντησε πιθανόν ζημιογόνο το δεύτερο εκδοτικό εγχείρημα τού Ρώτα. 

Αυτός βέβαια είχε επιτελέσει και πάλι το καθήκον του απέναντι στή 

μνήμη τού μεγάλου φίλου του αφήνοντας για το μέλλον μια ολική και 

συστηματική έκδοση των επιστολών του (δέν πρόλαβε να τήν πραγμα

τοποιήσει)35 και ελπίζοντας δτι θα αναβίωναν ((και μεταξύ των νέων 

33. Ή Ταχύπτερος Φήμη, άρ. 37/14.9.1840, σ. 128, Ό Φίλος του Ααου, άρ. 

73/20.9.1840, σ. [3]. Τήν έκφραση ((δεξίωσης αγαθή» για τό Α ' 'Απάνθισμα χρησι

μοποίησε ό Ρώτας στο κείμενο αυτής τής «Αγγελίας». Τήν απολογία του για τήν 

εκδοτική του μέθοδο τήν επανέλαβε και στα Προλεγόμενα του δεύτερου τόμου. 

34. 'Από το 1836 ως το 1843 ανατυπώθηκαν στην 'Αθήνα άπό λογίους και τυ

πογράφους έντεκα κοραϊκές εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων, ακέραιες ή τμήματα 

τους (προλεγόμενα, αρχαίο κείμενο, σχόλια) και εξι από τις υπόλοιπες εκδοτικές 

σειρές, ενώ πέντε ακόμη επανεκδόθηκαν στο Ναύπλιο, τήν Ερμούπολη και τήν 

Πάτρα, βλ. Γεώργ. Γ. Λαδάς, Βιβλιογραφικού ερευναι άναφερόμεναι εις τα έργα 

του Αδαμαντίου Κοραή, Αθήνα 1934, σ. 39-43. 

35. «Δεν είναι ακόμη του παρόντος καιρού, ως νομίζω, τοιαύτη δημοσίευσις», 

έγραφε στα Προλεγόμενα τού Β' Απανθίσματος υπονοώντας προφανώς τις έπι-
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Ελλήνων νέοι Πλάτωνες και Ξενοφώντες, δια να περιγράψωσι με 

άκρίβειαν δλον τον βίον και τάς άρετάς του νέου τούτου Σωκράτους» 

(οι δύο πάντως πρώτοι γιοι του, ομώνυμοι, δπως είπαμε, του αρχαίου 

φιλόσοφου και του ιστορικού αντίστοιχα, αυτών πού διέσωσαν τις μαρ

τυρίες για τη στάση ζωής και τις ιδέες του διάσημου δασκάλου τους, 

παρά τή μύχια ίσως επιθυμία του Ρώτα, δ ένας, δ Πλάτων, δικηγόρος 

και δημοσιογράφος στην Κωνσταντινούπολη, δ άλλος, δ Ξενοφών, για

τρός, διευθυντής φρενολογικής κλινικής στο Παρίσι, δεν φαίνεται να 

ασχολήθηκαν συγγραφικά τουλάχιστο με τήν προσωπικότητα του Κο

ραή,36 συμβόλου τής σοφίας του αιώνα και τής ολοκληρωτικής αφο

σίωσης στο κοινό συμφέρον τών Ελλήνων, σύγχρονου ινδάλματος για 

τον πατέρα τους, πού δεν τον είχε συναντήσει ποτέ προσωπικά. Το κο-

ραϊκό αρχείο του κληρονόμησε ή κόρη του Ελευθερία Ί ω . Νικολαίδη 

Λεβαδέως και ή εγγονή του Κλεαρέτη Σκιαδαρέση, κόρη τής Ελευθε

ρίας, το παραχώρησε σαράντα περίπου χρόνια αργότερα στους χιώτες 

λογίους πού με επικεφαλής τον 'Ανδρέα Ζ. Μάμουκα ετοίμαζαν τήν 

έκδοση τής αλληλογραφίας του Κοραή).37 

Λοιπόν, το οικονομικό πρόβλημα γινόταν δλο και πιο πιεστικό για 

τον Ρώτα του όποιου οι κινήσεις έδειχναν πάνω άπ' Ολα Οτι, παράλλη

λα με το εμπόριο τών κοραϊκών εκδόσεων και τις οποίες αποδόσεις 

του, προγραμμάτιζε να επενδύσει κεφάλαια στην αγορά αθηναϊκής γής 

και ιδίως στην ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας για τή στέγαση τής 

οικογένειας του ή και τήν εκμετάλλευση της με τήν εκμίσθωση της σε 

τρίτους καθώς οι οικιστικές ανάγκες εξακολουθούσαν να είναι μεγάλες 

κρατούσες πολιτικές και δημοσιονομικές συνθήκες (απολυταρχία 'Όθωνα, κομμα

τικοί ανταγωνισμοί, οικονομική δυσπραγία κ.λπ.). 

36. Είναι απλώς γνωστές ως τώρα δύο περιπτώσεις, στα 1859 και 1862, κατά 

τις όποιες ό Ξενοφών Ρώτας προήδρευσε σέ επιτροπές στο Παρίσι για τήν ανέγερ

ση μνημείου του Κοραή στην 'Αθήνα μέ εθνική συνειφορά, χωρίς δμως να ευοδω

θούν οι προσπάθειες, βλ. τις σχετικές αγγελίες αντίστοιχα στα Φίλ. Ήλιου, « Ε λ 

ληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Π ρ ο σ θ ή κ ε ς - Συμπληρώσεις», Τετράδια 'Εργα

σίας 1, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1983, σ. 227 (άρ. 1240/Α3263) και Τρ. Ε. Σκλαβενίτης, 

((Άβιβλιογράφητα μονόφυλλα (1825-1863) τών Γενικών 'Αρχείων του Κράτους», 

Τετράδια. Εργασίας 10, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1988, σ. 49 (άρ. 238/Α3858). Πβ. Λού

κια Δρούλια, « Ό συμβολισμός τών μνημείων. Μία πρόταση του Λύσ. Καυταντζό-

γλου γιά νά τιμηθεί ό Κοραής», Πρακτικά Συνεδρίου «Κοραής και Χίος», τ . Β', 

'Αθήνα 1985, σ. 343-345 (τα κείμενα τών μονόφυλλων). 

37. Άδ. Κοραή Έπιστολαί, εκδ. Ν. Μ. Δαμαλά, τ. Α', 'Αθήνα 1885, σ. 7. 
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στην πολεοδομική περιφέρεια της πρωτεύουσας των είκοσι χιλιάδων 

περίπου κατοίκων, δημοτών και μη. ''Αλλωστε ή κατοχή ακίνητης πε

ριουσίας μπορούσε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα προσφυγής, αν και 

οπότε το απαιτούσαν οι περιστάσεις, σε δανεισμό στο ιδιωτικό κύκλω

μα των πιστωτικών σχέσεων πού κυριαρχούσε τότε, παρότι θα περίμε

νε κανείς να περιοριστούν οι δραστηριότητες του μετά τήν ενεργοποίη

ση άπό το 1842 τού δανειστικού λογαριασμού τής νεοϊδρυμένης 'Εθνι

κής Τράπεζας, πού χορηγούσε δάνεια με ανταγωνιστικούς δρους (μα

κρές προθεσμίες εξόφλησης, επιτόκιο 8-10%).38 Χωρίς τήν υποθήκη 

κάποιου ακινήτου ως εγγύησης ήταν εξαιρετικά 8ύσχολο στους έλλη

νες πολίτες να έχουν πρόσβαση σε δάνεια προσφερόμενα άπό ιδιώτες 

μέ συνήθως υψηλά, συχνά τοκογλυφικά, επιτόκια, δηλαδή πάνω άπό 

το θεωρούμενο ως νόμιμο 12%. 'Έτσι δμως ό δανεισμός, δσο αναγκαίος 

και αν ήταν μέσα σέ συνθήκες χρηματικής στενότητας, ενείχε το στοι

χείο τού κινδύνου να απογυμνωθούν οι οφειλέτες άπό τις περιουσίες 

τους, αφού δεν μπορούσαν πάντοτε να εξυπηρετούν τα μέ ασφυκτικούς 

δρους χορηγούμενα δάνεια. Το φαινόμενο τής τοκογλυφίας, μια κοινω

νική πληγή πού απεικονιζόταν στους δημοσιευόμενους στις δικαστικές 

στήλες τών εφημερίδων καθημερινούς αναγκαστικούς πλειστηρια

σμούς ακινήτων, καταγραφόταν στις αναλύσεις τής αρθρογραφίας τού 

τύπου καταδικαστικά ως φαινόμενο αισχροκέρδειας και συγκέντρωσης 

τού πλούτου σέ λίγα πρόσωπα, ξένους και γηγενείς, ((άναιδώς εμπο

ρευόμενους τάς άνάγκας τών συμπολιτών των».3 9 Παράλληλα δμως ό 

τύπος θα γινόταν το όχημα για να ακουστούν δημόσια προτάσεις στή 

38. Ή 'Εθνική Τράπεζα άρχισε τις εργασίες της τον Ιανουάριο τοΰ 1842 και 

τα χρηματικά κεφάλαια της χρησιμοποιήθηκαν από τότε για δάνεια όχι μόνο προς 

το Δημόσιο άλλα και σέ ιδιώτες ((επί ένεχύρω» ή ((επί υποθήκη», βλ. σχετικούς πί

νακες στο Ί ω . Α. Βαλαωρίτης, 'Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τ. Α', 1842-1902, 

'Αθήνα 1902, φωτομηχανική επανέκδοση 1980, σ. 247, 252, 254. Για τον μακρο

χρόνιο ανταγωνισμό Τράπεζας - ιδιωτών τοκιστών, βλ. Γ. Β. Δερτιλής, 'Ιστορία 

του Ελληνικού κράτους, 1830-1920, τ . Α', 32005, σ. 172 κ.έ. Πβ. Ευτυχία Δ. Λιά-

τα, Τιμές καί αγαθά στην Αθήνα (1839-1846), 'Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1984, σ. 35, 43. 

39. fO Φίλος του Λάου, άρ. 123/18.4.1842, σ. 1. Καί στό θέατρο (Βυζάντιος, 

Χουρμούζης, Ραγκαβής) ((ή τοκογλυφία πάει καί έρχεται μέσα στα έργα τοΰ 

αιώνα. Συνήθως, στή σκηνή έχουμε τοκογλύφους καί ανθρώπους πού χρωστάνε 

στους τοκογλύφους)), Κ. Γεωργουσόπουλος, ((Ή ελληνική κοινωνία μέσα άπό τό 

θέατρο τοΰ 19ου αιώνα)), στό Δ. Γ. Τσαούσης (επιμ.),"Οφείς της ελληνικής κοινω

νίας του 19ου αιώνα, 'Αθήνα 1984, σ. 134. 
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βάση ενός πολιτικού προβληματισμού για τον περιορισμό των συνε

πειών τών άδικων πιστωτικών σχέσεων, την προστασία της ιδιοκτη

σίας και τη λήψη νομοθετικών μέτρων άπο την κυβέρνηση υστέρα μά

λιστα άπο σχετικές αναφορές πολιτών προς τη Βουλή.40 

Στην πραγματοποίηση τών σχεδίων του Ρώτα, πού άπο τα πρώτα 

χρόνια της διαμονής του στην 'Αθήνα θα είχε ασφαλώς αποκτήσει πληρο

φόρηση και άμεση εμπειρία της λειτουργίας της οικονομίας και τών κα

νόνων της αγοράς, ή συμπαράσταση της γυναίκας του Ζαχαράτης 

υπήρξε καθοριστική, καθώς διέθετε και ή ίδια κτηματική περιουσία στην 

Τζια και άλλου, ή εκποίηση της όποιας έμελλε να αποφέρει έσοδα ανα

γκαία για τα αγοραστικά και οικοδομικά σχέδια της οικογένειας. Μέσα 

άπο μια σειρά συμβολαιογραφικών πράξεων πού συντάχθηκαν άπο τον 

αθηναίο συμβολαιογράφο Κοσμά Κοκκίδη —το αρχείο του απόκειται 

στα Γενικά 'Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)— μπορούμε να παρακολου

θήσουμε τις κινήσεις του ζεύγους προκειμένου να πετύχει τους στόχους 

αυτούς άλλα και τα αδιέξοδα τα όποια συνάντησε όταν αναγκάστηκε να 

συναλλαγεΐ με το κύκλωμα τών πιστωτών. 'Εδώ σημαντική ήταν ή συμ

βολή τών περιεχομένων του 'Αρχείου 'Ιωάννη Κωλέττη τής 'Ακαδημίας 

'Αθηνών, ενώ ό αθηναϊκός κυρίως τύπος πρόσφερε επίσης στην έρευνα 

συμπληρωματικά στοιχεία για τις υποθέσεις τής οικογένειας Ρώτα όσο 

και για τα δυσάρεστα επακόλουθα τών συναλλαγών της. 

"Ηδη ενα χρόνο μετά τήν εγκατάσταση στην 'Αθήνα, στις 10 Σε

πτεμβρίου 1839, βλέπουμε τον Ι. Ρώτα να πληρεξουσιοδοτεΐ τή σύζυ

γο του προκειμένου να μεταβεί στην Τζια και να πουλήσει ολόκληρη 

τήν εκεί περιουσία τους κινητή και ακίνητη.4 1 Ενάμιση μήνα αργότε

ρα, στις 25 'Οκτωβρίου, είχαν αλλάξει γνώμη για το ταξίδι και οι δύο 

σύζυγοι έδωσαν πληρεξουσιότητα για τον σκοπό αυτό στον κάτοικο 

40. Χωρίς αποτέλεσμα υπήρξε ή προσπάθεια εντοπισμού στη βιβλιογραφία 

εξειδικευμένων μελετών για το θέμα. 'Έτσι ό αναγνώστης παραπέμπεται επιλε

κτικά στα ακόλουθα δημοσιεύματα τών πηγών, άρθρα, επιφυλλίδες, σχόλια, ειδή

σεις: Ό Φίλος του Λαοΰ, δ.π., Αιών, άρ. 244/19.3.1841, σ. [3-4] και άρ. 246-247/ 

28.3.1841, σ. [4], Ή Ταχύπτερος Φήμη, άρ. 419/3.7.1844, σ. 1 και άρ. 474/ 

1.3.1845, σ. 2, Ή 'Εθνική, άρ. 68/16.11.1844, σ. 4, Ή Νίκη, άρ. 22/24.12.1844, σ. 

3, άρ. 23/1.1.1845, σ. 2-3 και άρ. 24/9.1.1845, σ. 3, Έθνοκρατέα, άρ. 5/28.1.1845, 

σ. [1-2], Άναμόρφωσις, άρ. 114/1.10.1845, σ. [3] (απολογία «ενός τοκιστοϋ»). 

41. Αρχείο Κοσμά Κοκκίδη, ΓΑΚ, φάκ. 35, συμβόλαιο άρ. 10.565. Και εδώ 

επίσης ό Ρώτας αναφέρεται ώς «κάτοικος Κέας» με τόπο διαμονής τήν Αθήνα. 
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του νησιού και συγγενή τους Σπ. Λ. Πάγκαλο, ειδικότερα για την πώ

ληση «επί πλειστηριασμού» οκτώ ιδιοκτησιών τους (τρία χωράφια, 

δύο άμπελότοποι, ένας κάμπος, μία «άμουδάρα», μία αποθήκη) σε διά

φορες θέσεις της Τζιας.4 2 Τον ίδιο χρόνο στις 4 Νοεμβρίου ή Ζαχαράτη 

Ρώτα κατέστησε επίσης επίτροπο της στη Μύκονο τον Άλ. Γκίζη για 

να πουλήσει με δημοπρασία δύο κληρονομικά κτήματα της στο νησί.43 

Δεν γνωρίζουμε πόσο γρήγορα και με ποια τιμήματα πουλήθηκαν οι 

παραπάνω ιδιοκτησίες τών Ρώτα. Το μόνο βέβαιο είναι δτι στις 17 Φε-

βρουρίου 1840 ό ίδιος ό πρώην τεργεστινος έμπορος ήταν αυτός πού 

πούλησε στην 'Αθήνα τον αναφερόμενο στο πληρεξούσιο προς τον Σπ. 

Πάγκαλο κάμπο του στο Βουλκάρι αντί 800 δραχμών με αγοραστή τον 

γαμπρό του Μαρκάκη Κοζαδίνο, κάτοικο Τζιας.4 4 

Άλλα ό Νοέμβριος του 1839 θα σηματοδοτούσε την πρώτη σημα

ντική άγορα γης τών Ρώτα στην πρωτεύουσα, πού αποτέλεσε αργότε

ρα τήν αίτια δλων τών δεινών τους. Ή Ζαχαράτη στις 17 του μηνός 

αγόρασε άπό τή ((νεοφώτιστο» Ελένη Άργ. 'Αναστασίου Ινα χωράφι 

δύο στρεμμάτων και μιας σποριάς κείμενο ((κατά τον Ναόν του 'Ολυ

μπίου Διός» (σύνορα Α με οδό, Β με τα παλαιά τείχη, Δ με χωράφι 

του Μαρμαροτούρη και Ν με τα ίδια τείχη και χωράφι του Ν. Βάθη) 

αντί 2000 δραχμών. 'Από αυτές ή πωλήτρια έλαβε σε μετρητά 1750 

δρχ. και για τις υπόλοιπες 250 δρχ. ή Ζ. Ρώτα της παραχώρησε 

αμπέλι δύο στρεμμάτων στή θέση 'Ίσιος του Δήμου 'Αθηνών πού είχε 

αγοράσει άπό τον Γ. Π. Σκουζέ.4 5 'Ένα κομμάτι του παραπάνω χωρα

φιού της όδοϋ Βουλεβαρίου (σημ. Αεωφ. 'Αμαλίας) —όπως θα προσ

διοριστεί σε επόμενα συμβόλαια το προς Α σύνορο του—, συνολικής 

έκτασης 300 τετραγωνικών πήχεων (τ.π.) και άξιας 1200 δρχ., θα πα

ραχωρηθεί τήν 1η 'Απριλίου 1840 (και συμπληρωματικά στις 22) άπό 

42. Κοκινάδα, Κρομίδη, Βουνό, Τράχηλας, Σαγα, Βουλκάρι, Ε π ά ν ω Χώρα. 

Για τις ονομασίες και τον τοπογραφικό προσδιορισμό τών θέσεων βλ. Ί ω . Α. Θω

μόπουλος, «Μελέτη τοπωνυμική της νήσου Κέω)), Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλα-

8ιχών Μελετών3 (1963), 167-345. 

43. 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 36, συμβ. αρ. 10.995. 

44. "Ο.π., φάκ. 38, συμβ. αρ. 11.634. Τον κάμπο είχε προηγουμένως αγοράσει 

ό Ρώτας άπό τον αδελφό του Νεόφυτο. Ό τελευταίος διετέλεσε άρχιδιάκονος του 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και ηγούμενος της μονής Αγίας Μαρίνας Κέας. 

45. "Ο.π., φάκ. 36, συμβ. άρ. 11.067. Σε μεταγενέστερες πηγές ή επιφάνεια 

του αγορασθέντος οικοπέδου καθορίζεται σε τετραγωνικούς πήχεις (1060). 
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τη Ζ. Ρ ώ τ α στον γ ε ω ρ γ ό Χρήστο Τ ρ α κ ά δ α σε α ν τ ά λ λ α γ μ α π α ρ α χ ώ 

ρησης προς αυτήν ενός ιδιόκτητου οικοπέδου του στην οδό Αιόλου, 

ενορία Χρυσοσπηλιώτισσας, επιφάνειας 240 τ . π . και άξιας 4560 δρχ., 

έναντι 3360 δρχ. σε μ ε τ ρ η τ ά (το υπόλοιπο του ποσού κ ά λ υ π τ ε ή άξια 

των 300 τ . π . ) . 4 6 Ω σ τ ό σ ο δεν πέρασαν πολλές ήμερες και ή έκταση του 

γ η π έ δ ο υ της όδοϋ Βουλεβαρίου α π ο κ α τ α σ τ ά θ η κ ε στο πρότερο ε μ β α 

δόν της . Ό Χρ. Τ ρ α κ ά δ α ς στις 22 'Απριλίου πούλησε στή Ζ. Ρ ώ τ α 

τους 300 τ . π . αντί 1300 δρχ., κάτι δηλαδή π α ρ α π ά ν ω α π ' δσο είχε 

αρχικά συνεκτιμηθεί στην ανταλλαγή των δύο οικοπέδων. 4 7 "Ετσι ως 

το τέλος του 1840 ή οικογένεια Ρ ώ τ α βρέθηκε να έχει στην ιδιοκτησία 

της στην 'Αθήνα δύο αξιόλογα οικόπεδα, γ ι α τήν άγορα τ ω ν όποιων 

είχε δαπανήσει 6410 δρχ. 

Σ τ ή διάρκεια αυτής της περιόδου επιβάρυναν τον Ρ ώ τ α , εκτός άπό 

τή δαπάνη του τυπώματος των δύο 'Απανθισμάτων, οι οικονομικές υπο

χρεώσεις πού αφορούσαν το μέλλον δύο άπό τα παιδιά του, τήν επικείμε

νη τέλεση γάμου τής δεύτερης κόρης του και τή συνέχιση των σπουδών 

του μεγάλου γιου του στή Γαλλία. CH δεκαεννιάχρονη 'Ελευθερία επρό

κειτο να παντρευτεί τον καθηγητή τής 'Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο 

'Αθηνών και λόγιο 'Ιωάννη Νικολαίδη Αεβαδ(ι)έα (εκείνος ερχόταν σε 

δεύτερο γάμο υστέρα άπό τον θάνατο το 1839 τής πρώτης συζύγου του 

Ελένης, κόρης του ναυάρχου 'Ιάκωβου Τομπάζη) και οι γονείς της τήρη

σαν το έθιμο τής προικοδοσίας. Αοιπόν, στις 15 Μαίου 1840 στο σπίτι 

του Δ. Παπιολάκη και κατοικία των Ρ ώ τ α , συντάχθηκε το προικοσύμ

φωνο τής μελλόνυμφης: 1000 δίστηλα 'Ισπανίας (6000 δρχ.), ρουχισμός, 

έπιπλα, σκεύη, κοσμήματα, πιάνο και εκ μέρους του Αεβαδέα 500 δίστη

λα προς τή μνηστή του. 4 8 Να σημειωθεί ότι παράνυμφος επρόκειτο να 

παραστεί ό Άλέξ. Ρ. Ρ α γ κ α β ή ς . 4 9 'Αλλά και το θέμα των εξόδων φοίτη-

46. "Ο.π., φάκ. 39, συμβ. άρ. 11.919 και 12.061. 
47. "Ο.π., φάκ. 36, συμβ. άρ. 12.062. 
48. "Ο.π., φάκ. 39, συμβ. άρ. 12.229. 
49. ' Ό . π . , φάκ. 39, συμβ. άρ. 12.287. Στο συμβόλαιο, με το όποιο πιστοποι

ούνται ή αγαμία των μελλονύμφων, ή απουσία συγγένειας μεταξύ τους κ.λπ., ό Λε-
βαδεύς εμφανίζεται να διανύει το 35ο έτος τής ηλικίας του και ή 'Ελευθερία το 18ο. 
"Ομως ό πρώτος σέ ((Κατάλογο καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, 1837-1900» φέρε
ται γεννημένος το 1800, άρα το 1840 ήταν 40 χρονών, βλ. Κώστας Λάππας, Πανεπι
στήμιο και φοιτητές στην 'Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, 'Αθήνα, ΙΑΕΝ, 2004, σ. 636. 
Άλλα και ή δεύτερη γεννήθηκε αναμφίβολα στην Τζια το 1820 και άρα πρέπει τήν 
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σης και διαμονής του γιου του Ξενοφώντα στο Παρίσι απασχολούσε τον 

Ρώτα εδώ και τέσσερα χρόνια πού έτυχε να συμπέσουν με την περίοδο 

τών οικονομικών πληγμάτων για την εμπορική του επιχείρηση και φυ

σικά το ταμείο τής οικογένειας. 'Έτσι τώρα αποφάσισε να απευθυνθεί 

στή Γραμματεία τής Ατιμοσίου Εκπαιδεύσεως και εκείνη τον παρέπεμ

ψε στον Ί ω . Κωλέττη, πρεσβευτή τότε τής Ελλάδας στή γαλλική πρω

τεύουσα, προκειμένου οι συστάσεις για τήν οικονομική συνδρομή του 

έλληνα φοιτητή τής ιατρικής άπό τήν κυβέρνηση να προέλθουν από 

αρμόδιο εισηγητή. Στις 7 'Οκτωβρίου 1840 ό Ρώτας πήρε το θάρρος να 

γράψει στον Κωλέττη, τον οποϊο δεν εϊχε γνωρίσει μέχρι τότε προσωπι

κά, έτρεφε δμως γι' αυτόν, Οπως τον διαβεβαίωνε, ((άπεριόριστον σέ

βας», παρακαλώντας τον να φανεί «κηδεμών και προστάτης» του γιου 

του ώστε να τελειώσει τις σπουδές του, μια και ό ίδιος καταδιωγμένος 

άπό «βάσκανον μοΐραν» αδυνατούσε να τού στέλνει τα αναγκαία χρημα

τικά εμβάσματα.50 Ή επιστολή γραμμένη σε μελοδραματικούς για τις 

ανατροπές τής δικής του τύχης τόνους άλλα και εξαιρετικά φιλοφρονητι

κούς για τήν προσωπικότητα τού αποδέκτη της, (ό ((φωτισμένος» κό

σμος, τού έγραφε, τον θεωρεί «ως στολήν και καύχημα τών Ελλήνων», 

ενώ ή ευεργεσία του στην οικογένεια του «θέλει είσθαι και αυτή μία εκ 

τών μυρίων, δσας έπιδαψιλεύετε εις τήν "Ελληνικήν νεολαίαν»),51 μαζί 

εποχή τής μνηστείας της νά είχε ήδη συμπληρώσει τά 19 της χρόνια. Καθηγητής 

άπό το 1837 τής 'Υγιεινής, Διαιτητικής και Φυσιολογίας, σύμβουλος στή Γραμμα

τεία (Υπουργείο) άΊ]μοσίου 'Εκπαιδεύσεως (ώς «δικτάτορα τής παιδείας», τον κα

τήγγειλε ή εφ. Άθηνα, αρ. 1257 τής 4.10.1845, σ. 2), ό Ί ω . Ν. Λεβαδεύς υπήρξε και 

εκδότης τού π. 'Ηώς ( 1836-1837) και μετείχε στην ιδρυτική ομάδα τού π. Ευρω

παϊκός 'Ερανιστής (1840-1841) μαζί με άλλους λογίους (Φίλ. 'Ιωάννου, Άλέξ. Ρ. Ρα

γκαβής, Περ. 'Αργυρόπουλος, Κων. Παπαρρηγόπουλος κ.ά.). 'Επίσης σε συνεργασία 

με τους Άλ. Ρ. Ραγκαβή και Α. Σαμουρκάση εξέδωσε το 1842 το Αεζικον Γαλλοελ-

ληνικόν. Πολύ αργότερα, στο δοκιμιακό βιβλίο του Κάτοπτρον της κοινωνίας, 'Αθή

να 1864, σ. 217, αισθάνθηκε τήν ανάγκη να αναφερθεί στις δύο συντρόφους τής ζωής 

του σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση. Ή 'Ελευθερία είχε πεθάνει το 1854 από τήν επι

δημία τής χολέρας και ταφεΐ σε οικογενειακό τάφο στό Α' Νεκροταφείο τής Αθήνας, 

ενώ ό σύζυγος της το 1870, βλ. Ε. Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Δ. Τσουκλίδου-Πέν-

να, Μητρώον Α' Νεκροταφείου 'Αθηνών. Α'Ζώνη - Ιον Τμήμα, 'Αθήνα 1972, σ. 259. 

50. 'Αρχείον 'Ιωάννου Κωλέττη, 'Ακαδημία 'Αθηνών, φάκ. 64, 1840, αρ. 72. 

Τις προηγούμενες κινήσεις του πριν φτάσει στην απόφαση να γράψει στον Κωλέτ

τη ό Ρώτας τις αφηγείται σ' αύτη τήν επιστολή. 

51. Πραγματικά είχαν γίνει γνωστές οι μέριμνες του Κωλέττη για τους ελλη-
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μέ μια δεύτερη «ίκετήριον» επίσης πού του απηύθυνε πριν άπό τον 'Ιού

λιο του 1841, έφεραν το ποΰούμζνο αποτέλεσμα και ό Ρώτας στο ευχαρι

στήριο γράμμα της 8ης 'Ιουλίου δεν θα φεισθεΐ νέων κολακευτικών κρί

σεων για το πρόσωπο του έλληνα διπλωμάτη και πολιτικού.52 

Και ενώ τον Σεπτέμβριο του 1840 ό Ρώτας σχεδίαζε να προχωρή

σει σε νέο εκδοτικό εγχείρημα, τη σύνταξη τετράγλωσσου λεξικού 

(αρχαίου και νέου ελληνικού, γαλλικού και αγγλικού), δπως τουλάχιστο 

έγραφε στον Νικόλαο Ζωσιμά στη Νίζνα της Ρωσίας προτείνοντας του 

να επιχορηγήσει την έκδοση και υπολογίζοντας προφανώς στην εμπορι

κή της επιτυχία (((αύται αϊ τέσσαρες γλώσσαι την σήμερον εϊναι εις 

χρήσιν μεγίστην οχι μόνον εις την Ελλάδα άλλα και εις ολην την λοιπήν 

Εύρώπην», υπογράμμιζε),5 3 τον Νοέμβριο τον βλέπουμε να κάνει ενα 

ταξίδι στην Ερμούπολη της Σύρου. Σκοπό είχε να διαπραγματευτεί μέ 

νες σπουδαστές του Παρισιού αφότου μάλιστα τις περιέγραφαν δημόσια οι ίδιοι, βλ. 

π.χ. το γράμμα ενός σπουδαστή της Νομικής στο Παρίσι πού δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα Ή Μοϋσα τής Σύρου, αρ. 3/24.11.1838, σ. 10: ξένος σε ξένη γή δεν είχε 

άλλη «παραμυθίαν» παρά το σπίτι του Κωλέττη. ((Αυτόν έκαμα άδελφόν, αυτόν φί-

λον, αυτόν πατέρα, αυτόν προστάτην». Ό ανώνυμος επιστολογράφος πρέπει να ήταν 

ό Νικόλαος Σαρίπολος, ό οποίος στά Αυτοβιογραφικά 'Απομνημονεύματα του, 'Αθή

να 1889, σ. 23-24, εκφράζεται μέ συγκίνηση για τήν πατρική στοργή του Κωλέττη 

απέναντι του και τους παραμυθητικούς λόγους του όταν έχασε τον πατέρα του στην 

Κύπρο τον Αύγουστο του 1838. Σ' αυτόν θα αφιέρωνε ενα αυθόρμητο ποίημα πού 

έγραψε τον Ιούλιο του 1843, καθώς ό Κωλέττης ετοιμαζόταν νά επιστρέψει στην 

Ελλάδα (((πλην τα τέκνα σου αφήνεις μοναχά των εις τήν ξένη ν / ποίος μέντωρ συμ

βουλεύων τάς ελπίδας τής Πατρίδος / μένει πλέον εις Παρίσι Κοραή έστερημένην») 

κ.λπ., Νικολάου Ι. Σαριπόλου Τά μετά θάνατον δημοσιευόμενα, 'Αθήνα 1890, σ. 95-

96. Πβ. τις ανάλογες ειδήσεις από τό Παρίσι πού είχαν δημοσιευτεί νωρίτερα στην 

εφημερίδα Αθηνά, αρ. 460/7.8.1837, σ. 1890. Σε ένδειξη άλλωστε τής αναγνώρισης 

των ευεργεσιών του, ηθικών και υλικών, προς αυτήν « Ή εν Παρισίοις Ελληνική νε

ολαία» πρόσφερε τόν καιρό τής αναχώρησης του χρυσό μετάλλιο «'Ιωάννη Κωλέττη 

άγαθώ Πολίτη», βλ. Έφημερίς των Αγγελιών, Σύρος, αρ. 119/11.10.1843, σ. [3]. 

52. Άρχεΐον Ί ω . Κωλέττη, δ.π., φάκ. 65, 1841, άρ. 104. Τό «ίκετήριον» 

γράμμα δέν έχει σωθεί. ινΑν είχε τό γένος πολλούς όμοιους του, ((τότε ήθελε θριαμ-

βεύειν ή αρετή, ήθελε τρέξειν ή ελληνική νεολαία στάδιον λαμπρόν, και τό έθνος 

ήθελε μετ' ολίγον συναριθμηθήν μέ τά άλλα φωτισμένα και ευτυχισμένα έθνη», του 

έγραφε στις 8 'Ιουλίου, ακολουθώντας τους κοραϊκούς κανόνες γραμματικής. 

53. Γράμμα τής 15ης Σ ε π τ . 1840, Μικρό αρχείο Ρώτα, INE/EIE. Ό Ρ ώ τ α ς 

απαριθμούσε στον Ζωσιμά τά βοηθήματα πού είχε στή διάθεση του γιά τή σύνταξη 

του Αεξικοϋ, του εξηγούσε τά οικονομικά και τεχνικά θέματα τής έκδοσης, τόν 

απαιτούμενο χρόνο γιά τήν προετοιμασία της κ.λπ. 
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τον Δήμο — Δ ή μ α ρ χ ο ς ήταν ό χ ι ώ τ η ς Ν. Π ρ α σ σ α κ ά κ η ς — τήν πώληση 

ενός από τα πολυτιμότερα περιουσιακά του αποκτήματα, της βιβλιοθή

κης του. Με τή διαμεσολάβηση του εγκαταστημένου εκεί φίλου και συ-

νεπιτρόπου του Νικόλαου Βλαστού και του συμπατριώτη και σύγγα-

μπρού του γυμνασιάρχη Γεώργιου Σερούιου, ό Δήμος Έ ρ μ ο υ π ο λ ι τ ώ ν 

ενδιαφέρθηκε να αποκτήσει τή συλλογή των βιβλίων, προορίζοντας τα 

για τον εμπλουτισμό τής βιβλιοθήκης του Γυμνασίου, σχεδιαζόμενης 

να μετεξελιχθεί σε δημόσια, των όποιων τον κατάλογο είχε ήδη στείλει 

ό Ρ ώ τ α ς πριν άπό το ταξίδι στο νησί. Περιείχε 190 τίτλους ελληνικών 

και ξένων εκδόσεων με σύνολο 950 δερματόδετων και χαρτόδετων τό-

μων. 1 ο γεγονός οτι αναγκαζόταν να αποχωριστεί αγαπημένα π ρ ά γ 

ματα μιας ζωής γ ια τα όποια δήλωνε, όταν τα αποκτούσε, ότι «το μέλι 

και γάλα των γηρατειών μου θέλει είσθαι των βιβλίων τούτων ή άνά-

γνωσις», 5 5 σήμαινε ότι πιεζόταν επειγόντως να αυξήσει τον οικογενει

ακό προϋπολογισμό έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο οικονομικό κόστος 

των επόμενων σχεδιασμών που αφορούσαν τή διεύρυνση και κυρίως τήν 

αξιοποίηση τής έγγειας περιουσίας τους στην Α θ ή ν α . Και π ρ α γ μ α τ ι κ ά 

άπό τήν πώληση τής βιβλιοθήκης τον επόμενο χρόνο^ το 1841, μαζί με 

τήν έπιπλοσκευή της αντί 10.000 δρχ., παρότι εισέπραξε τότε μόνο 

2500 δρχ. (άλλο 1/4 εκταμιεύθηκε άπό τον Δήμο στα τέλη του 1845, 

άφοΰ είχαν ήδη παραβιαστεί οι όροι εξόφλησης και ή υπόθεση είχε οδη

γηθεί στα δικαστήρια, και, το κυριότερο, άφου είχε πεθάνει ό Ρ ώ τ α ς ) , 

είσέρρευσαν στο ταμείο του χ ρ ή μ α τ α που εξυπηρέτησαν τις επόμενες 

κινήσεις του. Να σημειωθεί ότι ούτε αυτή ή ενέργεια, να αγοραστεί δη

λαδή ή βιβλιοθήκη άπό τον Δήμο τής ^Έρμούπολ^ς^ έμεινε ασχολίαστη 

άπό τον αθηναϊκό και τον συριανό τύπο ως δείγμα φιλοπρόοδης στάσης 

απέναντι στην παιδεία άλλα και ως αφορμή να προβληθεί ή άξια τής 

συλλογής και το πρότυπο του φιλόμουσου εμπόρου και κατόχου της, 

επιστήθιου φίλου του 'Αδαμάντιου Κοραή. 5 6 

54. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, ((Ή βιβλιοθήκη του έμπορου φίλου τοΰ Κοραή Ί ά κ . 
Ρώτα)), δ.π., σ. 137-139 και Ανδρέας Θ. Δρακάκης, (('Ιάκωβος Ρ ώ τ α ς ό τζ ιώτης 
λόγιος τής εποχής τοΰ Διαφωτισμού και ή βιβλιοθήκη του)), Έπετηρίς Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετών 13 (1985-90), 127 κ.έ. Περισσότερα για το θέμα σε προσεχή 
εργασία μας. 

55. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, δ.π., σ. 137. 
56. 'Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα δουν το φως εμπεριστατωμένα στην προ

σεχή μελέτη μας. 
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Στο μεταξύ μετά τον γάμο της Ελευθέριας οι γονείς και τα τρία 

υπόλοιπα παιδιά τους φαίνεται οτι μετακόμισαν στη διώροφη οικία του 

γαμπρού τους, στην οδό 'Αρχαιοτήτων 33, δπου γνωρίζουμε δτι κατοι

κούσε ό Ρώτας τουλάχιστο άπο τις αρχές του 1841, προφανώς στην 

ίδια ενορία τών Ά γ . 'Αποστόλων πού βρισκόταν και ή οικία Δ. Παπιο-

λάκη, δίπλα στις ρωμαϊκές αρχαιότητες. Έκεΐ ακριβώς θα εγκαταστή

σει την αποθήκη μέ τα αντίτυπα τών κοραϊκών εκδόσεων πού είχαν 

φτάσει άπο το Παρίσι και έκεΐ καλούνταν να κατευθύνονται οι βιβλιό

φιλοι αγοραστές σέ καθορισμένο καθημερινό ωράριο (9-4 μ.μ.). Σέ τυ

πωμένες διαφημιστικές αγγελίες, μέ ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 

1841, πού καταχωρίστηκαν και στον τύπο, περιεχόταν ό τιμοκατάλο

γος 22 εκδόσεων του Κοραή (+ ή λιθογραφημένη εικόνα του) το αντίτι

μο τών οποίων έπρεπε να καταβάλλεται αμέσως σέ μετρητά.5 7 Πόσο 

ανταποκρίθηκε το αγοραστικό κοινό δέν είναι γνωστό, παρότι οι αθη

ναϊκές εφημερίδες σύστηναν στους πολίτες να επωφεληθούν άπο την 

παρουσία τόσων «εύώνητων» αντιτύπων τών έργων του Κοραή και 

ιδίως στή μαθητευόμενη νεολαία ((να δράμη εις την πηγήν ταύτην, δια 

να λάβη δια μικρών άτίμητον πλούτοι υπέρ εαυτής και πατρίδος», 

όπως τήν προέτρεπε ή εφημερίδα Αιών. 'Όμως το γεγονός οτι προς τα 

τέλη του χρόνου ό Ρώτας ξανατύπωνε νέα (('Αγγελία» (22 'Οκτ. 1841) 

μέ μειωμένες τις τιμές τών εκδόσεων,58 σήμαινε δτι αδημονούσε να συ

γκεντρώσει ρευστό ή δτι δέν είχε ικανοποιηθεί άπο το μέχρις εκείνη τή 

στιγμή εκδηλωμένο ενδιαφέρον τών αθηναίων και λοιπών αγοραστών. 

'Όμως, αν αναλογιστούμε δτι σέ έναν μεταγενέστερο έντυπο τιμοκα

τάλογο του 1845, λείπουν οκτώ άπο τους περιεχόμενους στις προηγού

μενες (('Αγγελίες» τίτλους βιβλίων και μένουν ασυμπλήρωτα τα στοι

χεία τιμολόγησης για άλλους δύο, πρέπει να συμπεράνουμε δτι στο με

ταξύ οι συγκεκριμένες εκδόσεις είχαν εξαντληθεί.59 

57. Βλ. Αθψα, άρ. 797/4.3.1841, σ. 3344, Αιών, άρ. 240/5.3.1841, σ. [3], 7/ 
Ταχυπτερος Φήμη, άρ. 85/5.3.1841, σ. 340. 

58. Ή Ταχύπτερος Φήμη, άρ. 152/3.11.1841, σ. 614. Ή έκπτωση κυμαινόταν 

άπο 1 δραχμή για τις μονότομες εκδόσεις εως 15 δρχ. για τις πολύτομες (Ατακτα). 

59. Πρόκειται για τις εκδόσεις, σύμφωνα μέ τήν αναγραφή τών καταλόγων 

του 1841, ((Λυκούργου κατά Λεωκράτους)), ((Ξενοφώντος 'Απομνημονεύματα και 

Πλάτωνος Γοργίας», ((Μάρκου Αυρηλίου», (('Ιπποκράτους και Γαληνού», «Βεκκα-

ρία μετάφρασις», ((Πανταζής», ((Βίος Κοραή», ((Διάλογος Βενετίας», ((Ραψωδία 

Ίλιάδος A.B.Γ.Δ.», ((Συμβουλή τριών Επισκόπων». 



184 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 27 (2009) 

ΛΩς τον 'Οκτώβριο του 1841, έκτος άπο την πώληση της βιβλιοθή

κης, είναι γνωστές τέσσερις ακόμη αγοραπωλησίες πού έγιναν άπο τους 

δύο συζύγους και αφορούσαν ακίνητα τόσο στην 'Αθήνα δσο και την 

Τζια. Στην πρώτη χρονολογικά, ό Ρώτας τον Φεβρουάριο απαίτησε άπο 

τον ξυλουργό Δημήτριο Ντέρβα να του παραχωρήσει κατά γνωμάτευση 

του αρχιτέκτονα της πόλεως των 'Αθηνών ένα τεμάχιο γης 88 τ.π. μέ την 

έπ' αυτού οικοδομή «κατά τήν μακράν Στοάν», δηλαδή τήν περιοχή τού 

Θησείου-Κεραμεικού, έναντι ποσού 2336 δρχ., το οποίο παρακατέθεσε 

στον συμβολαιογράφο και τον 'Ιούνιο εξόφλησε τον Ντέρβα.60 Στή δεύτε

ρη, ή Ζαχαράτη πούλησε στις 8 Μαρτίου ένα νερόμυλο στή θέση Μυλο-

πόταμος της Τζιας στον άνδρα της αδελφής της Κατίγκως γυμνασιάρχη 

Γ. Σερούιο αντί 2800 δρχ.61 Στην τρίτη, ή ίδια πούλησε στις 5 Σεπτεμ

βρίου στον γαμπρό της Ί ω . Νικολαίδη Αεβαδέα το ιδιόκτητο οικόπεδο 

τής όδοΰ Αιόλου (βλ. το συμβόλαιο μέ τον Χρ. Τρακάδα του 1840), εκτά

σεως 305 τ.π. (συμπεριελήφθηκαν στους αρχικούς 240 και 65 Ί/\§ τ.π. 

ακόμη παραχωρημένοι άπο τον Δήμο Αθηνών) έναντι ποσού 4500 δρχ., 

πού εξοφλήθηκε τον Δεκέμβριο τού 1842.62 Τέλος, στις 26 Αυγούστου ό 

Ρώτας πούλησε το σπίτι του στην 'Επάνω Χώρα τής Τζιας στον παπά 

Βασίλειο Κοζαδίνο, χωρεπίσκοπο, στην τιμή των 2700 δρχ., σπίτι πού 

γνωρίζουμε δτι το είχε χτίσει κατά τή διαμονή του στο νησί το 1820-

1821,63 ένα άπο τα τελευταία σημεία αναφοράς για τους δεσμούς του μέ 

τα πάτρια εδάφη. Για μεγαλύτερη μάλιστα κατοχύρωση των τίτλων 

τής νέας ιδιοκτησίας του ό Β. Κοζαδίνος δημοσίευσε ((Ειδοποίηση» μέ 

60. 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, ΓΑΚ, φάκ. 43, συμβ. άρ. 14.120/20.2.1841. 

61. ' Ό . π . , φάκ. 44, συμβ. άρ. 14.216. 

62. ' Ό . π . , φάκ. 46, συμβ. άρ. 15.352. 

63. ' Ό . π . , φάκ. 46, συμβ. άρ. 15.260. Ή πληροφορία για τήν ανοικοδόμηση 

του σπιτιού προέρχεται άπο ανέκδοτη γαλλική επιστολή του Ρώτα, Τεργέστη 15 

Νοεμβρίου 1821, προς τον πρέσβη τής 'Ολλανδίας στην Κωνσταντινούπολη Gaspar 

de Testa, Κρατικά 'Αρχεία Χάγης, Πρεσβεία Τουρκίας 1813-1830, άρ. 176. 'Οφείλω 

ευχαριστίες στον ιστορικό B.-J. Slot για το σχετικό μέ τον Ρ ώ τ α υλικό πού μου 

είχε εμπιστευθεί προ χρόνων άπο τα 'Αρχεία τής Χάγης, θ α άξιζε να γίνει περαιτέ

ρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν Ινα σπίτι στην 'Επάνω Χώρα, δπου στή δεκαετία 

του 1980 υπήρχε εντοιχισμένο στο δώμα του οικόσημο, δείγμα βενετσιάνικης κα

ταγωγής του κτήτορα (ό παππούς του Ρ ώ τ α ήταν Βενετσιάνος), είναι το μεταβιβα

σμένο στον χωρεπίσκοπο Βασίλειο. Φωτογραφία του οικοσήμου βλ. στο βιβλίο τής 

Αίνας Μενδώνη, Κωνσταντίνου Μάνθου 'Αρχαιολογία και Ιστορία της νήσου Κέας, 

[Κέα], Βουρκαριανή, 1991, πίν. Ιδ. 
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την όποια προσκαλούσε δσους είχαν οποιεσδήποτε αξιώσεις έπ' αυτής 

να ενεργήσουν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Με τα εσοοα των πω

λήσεων και δσα χρηματικά ποσά διέθετε ως τότε το ταμείο τής οικο

γένειας άλλα και ασφαλώς με τήν προοπτική, αν χρειαζόταν, προ

σφυγής σε δανεισμό ξεκίνησαν οι Ρώτα τις εργασίες ανέγερσης διώρο

φης οικίας στο οικόπεδο τής όδοϋ Βουλεβαρίου κοντά στον ναό του 

'Ολυμπίου Διός. 

'Ένα μέρος του ιστορικού τής ανέγερσης αποκαλύπτεται σε τρία 

συμβόλαια πού συντάχθηκαν με συμβαλλόμενους ειδικούς τεχνίτες οι 

όποιοι ανέλαβαν τήν αποπεράτωση του κτηρίου μετά τήν κατασκευή 

του σκελετού και τής τοιχοποιίας του. Δεν μας έχει παραδοθεί το Ονο

μα του αρχιτέκτονα ούτε αυτό του εργολάβου ανέγερσης, παρά μόνο τα 

ονόματα των τριών ειδικών τεχνιτών, ό πρώτος άπό τους όποιους θα 

μπορούσε να είχε σχεδιάσει και το κτήριο, πού, όπως διασώθηκε στις 

απεικονίσεις του, δεν παρουσίαζε μορφολογικά ιδιαίτερο αρχιτεκτο

νικό ενδιαφέρον, επρόκειτο εξωτερικά για ενα λιτό οθωνικό κτίσμα, 

«πενιχρά οικία» θα χαρακτηριζόταν άπό τους συγχρόνους.65 Ό λόγος 

για τον τέκτονα Δημ. Δαμιανό ό όποιος στις 23 'Οκτωβρίου 1841 ανέ

λαβε τήν εργολαβία τής ξυλείας (πατώματα, κουφώματα, σκάλες, χα

γιάτια, κεραμίδια κ.λπ.) με τα υλικά εις βάρος του ιδιοκτήτη και προ

θεσμία αποπεράτωσης τής εργασίας τους τρεις μήνες (στο συμβόλαιο 

διακανονίζονταν τα εργατικά ημερομίσθια και ή αμοιβή τής επιστα

σίας).6 6 Στον Δαμιανό ανατέθηκε και ή επιστασία του σοβαντίσματος 

τής οικοδομής (εξαιρούνταν ή μάντρα τής αυλής), τήν εργολαβία τού 

όποιου ανέλαβε στις 22 Νοεμβρίου 1841 ό χριστής Γεώργ. Μπούκης 

έναντι 2100 δρχ. πληρωτέων κατά δόσεις και με προθεσμία παράδοσης 

επίσης το τρίμηνο.67 Τέλος στις 27 Δεκεμβρίου τού ίδιου έτους υπήρξε 

συμφωνία με τον τρίτο τεχνίτη, τον βαφέα και ζωγράφο Ant. Belles, 

πού έπρεπε μέσα σε τρεις μήνες να βάψει το σπίτι με έλαιοβαφές πρώ

της ποιότητας και με χρώματα τής αρεσκείας τού ιδιοκτήτη και να ζω-

64. Βλ. Αιών, άρ. 297/1.10.1841, σ. 4. 
65. Βλ. εδώ σ. 208. 
66. Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 47, συμβ. άρ. 15.698. Για τήν εργασία τής 

ξυλείας ό Ρώτας θα πλήρωνε 700 δρχ. και για τήν επιστασία 4 δρχ. για κάθε εργά
σιμη ημέρα. 

67. "Ο.π., φάκ. 47, συμβ. άρ. 15.864. 
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γραφίσει τις δύο σάλες και τα δύο «σαλότα» σύμφωνα με τις προτιμή

σεις επίσης του ιδιοκτήτη. Ή τιμή της εργασίας ανερχόταν στις 1500 

δρχ. καταβλητέες με δόσεις.68 'Έτσι ως τον Μάρτιο του 1842 δλες οι 

εργασίες πρέπει να εϊχαν τελειώσει και το σπίτι να ήταν κατοικήσιμο. 

'Όμως ή οικογένεια των Ρώτα εϊχε προφανώς σοβαρούς λόγους 

για να μή το εγκαινιάσει τότε. 'Έπρεπε πρωταρχικά να εξοφλήσει τις 

οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στους εργολάβους, και υστέρα 

να τελεσιδικήσει ή αγωγή για τις αξιώσεις πού είχαν εγείρει επί του 

οικοπέδου της Ζαχαράτης οι αθηναίοι δημότες Ί ω . Χριστόπουλος και 

Θεόδ. Μαρκάκης άπο τον προηγούμενο χρόνο69 (συνόρευε με αυτό προς 

Ν ή δική τους ιδιοκτησία). Εξαιτίας μάλιστα της παρέμβασης του 

πρώτου στή Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στις 17 'Ιουνίου 1842 με 

αίτημα να μή δεχτεί τήν υποθήκευση της νεόδμητης οικίας της ως μή 

((ελευθέρας υποχρεώσεων» για το δάνειο των 15.000 δρχ. πού εϊχε ζη

τήσει ή Ζαχαράτη άπο τήν Τράπεζα, απέσυραν οι Ρώτα τα σχετικά δι

καιολογητικά άπο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.70 Ί σ ω ς επειδή είχε 

εγκριθεί νωρίτερα, τον Μάιο, ισόποσο δάνειο μετά άπο αίτηση του 

Τάκ. Ρώτα προς τους εκτελεστές της διαθήκης του Γ. Ριζάρη και δια

χειριστές της περιουσίας του μέ τόκο 10% και υποθήκη της οικίας της 

όδοϋ Βουλεβαρίου.71 Πιεζόμενοι οικονομικά οι δύο σύζυγοι αποφάσι

σαν αντί να τήν κατοικήσουν οι ίδιοι —άλλωστε εξακολουθούσαν να 

φιλοξενούνται στο σπίτι του γαμπρού τους της όδοϋ 'Αρχαιοτήτων— 

να τήν εκμισθώσουν σέ τρίτους. Πραγματικά, στις 28 Σεπτεμβρίου 

1842 πρώτος ενοικιαστής της υπήρξε ό πρίγκηπας Γεώργιος 'Υψηλά

ντης, επιζών αδελφός του 'Αλέξανδρου και τού Δημήτριου, πού ήλθε 

στην 'Αθήνα για να περάσει τον χειμώνα, να τελέσει μνημόσυνο των 

αδελφών του και να έπιστατήσει στην άνακομιδή των οστών τού Δη

μήτριου. Νοίκιασε το σπίτι για διάστημα επτά μηνών και μίσθωμα 

3500 δρχ. άπο τις όποιες κατέβαλε μέ τήν έναρξη της μίσθωσης τις 

μισές και τις υπόλοιπες στις 6 'Ιανουαρίου 1843. Το σπίτι επιπλωμένο 

68. "Ο.π., φάκ. 48, συμβ. άρ. 16.050. 
69. "Ο.π., φάκ. 47, συμβ. άρ. 15.605/10.10.1841. 
70. 'Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, ΑΙ Σ10 Τ46 Φ48, 

υπόθεση 29. 
71. «Βιβλίον Πρακτικών του Πολυμελούς Συμβουλίου», τ. 1, συνεδρίαση 6 

Μαίου 1842, σ. 59 (Γραφεία Διοικήσεως Ριζαρείου Ιδρύματος). 
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και με εγκατάσταση τρεχούμενου νεροΰ, δπως υποσχέθηκε κατά τη 

σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου δ Ρώτας,7 2 κατοικήθηκε άπο τον 

Υψηλάντη ως τις 6 Μαίου 1843, μήνα πού αναχώρησε για λουτρά στη 

Νεάπολη της Ιταλίας. 7 3 

Στο τέλος Ιανουαρίου 1843 ή Ζαχαράτη Ρώτα με τη συναίνεση 

του συζύγου της δανείστηκε στην κατοικία τους της όδου 'Αρχαιοτή

των άπο τον αρεοπαγίτη Δημ. Σκορδίλη 1000 δραχμές αποδοτέες μετά 

εξι μήνες με τόκο 1% μηνιαίως και υποθήκη της οικίας της οδού Βου-

λεβαρίου.74 Το δάνειο εξυπηρετήθηκε κανονικά και ήταν το πρώτο, άπ' 

δσο γνωρίζουμε, το όποιο συνήψαν οι Ρώτα με ιδιώτες αποσπώντας το 

μικρότερο, λόγω προφανώς φιλικής σχέσης, επιτόκιο τής αγοράς. Ώ ς 

τα τέλη 'Ιουνίου στο επίκεντρο τών ενεργειών τους θα βρίσκεται πάντα 

το νεόδμητο σπίτι τους. Θα προνοήσουν κατ' αρχάς να βάλουν άπο νω

ρίς, πέντε μήνες πριν άπο τή λήξη του μισθωτηρίου του Γ. 'Υψηλάντη, 

αγγελία στον τύπο για τήν προσεχή ενοικίαση του, υστέρα θα προχω

ρήσουν στην κατασκευή νέας προσθήκης στο κτήριο και τρίτον θα δη

μοπρατήσουν τα επιπλά του. Και ενώ στα συμβόλαια του 1841 με τους 

ειδικούς τεχνίτες πού αποπεράτωσαν τήν οικοδομή μπορούσε κανείς να 

αποκτήσει αποσπασματικά τήν αρχιτεκτονική εικόνα της, τώρα χάρις 

στή δημοσιευμένη αγγελία, τήν ((Ειδοποίηση» τής 8ης 'Ιανουαρίου 

1843,75 για τήν προσεχή ενοικίαση της, έχουμε αναλυτική περιγραφή 

της μαζί και του περιβάλλοντος χώρου της. Συνίστατο άπο υπόγειο 

(τέσσερα μεγάλα δωμάτια και τρεις αποθήκες), πρώτο δροφο (δύο 

αίθουσες, δύο μεγάλα δωμάτια, τρία μικρά, μαγειρείο, πλυσταριό και 

W.C.), και δεύτερο Οροφο (διαρρυθμισμένο σαν τον πρώτο χωρίς δμως 

πλυσταριό). Είχε περιτοιχισμένη αυλή με δύο αύλόθυρες, δύο πηγάδια 

με οίψΰονο νερό και βρύση, καθώς και αποθήκη για Οχημα. Ωστόσο οι 

ιδιοκτήτες τής ήμιτριώροφης οικίας αντί να τή νοικιάσουν μετά τήν 

αναχώρηση του Γ.'Υψηλάντη, όπως το είχαν προδημοσιοποιήσει, άπο-

72. 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 54, συμβ. άρ. 17.782. Το μηνιαίο ενοίκιο 

τών 500 δρχ. ήταν υψηλό, άλλα πρέπει να λάβουμε υπ' Οψη δτι αφορούσε ολόκληρο 

το ήμιτριώροφο οίκημα. Για μια εικόνα τής διακύμανσης τών ενοικίων στην 'Αθήνα 

εκείνη τήν περίοδο βλ. Ευτυχία Δ. Αιάτα, Τιμές και αγαθά στην 'Αθήνα, δ.π., σ. 85. 

73. Βλ. Άθψα, άρ. 1018/22.5.1843, σ. 6013. 

74. 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 58, συμβ. άρ. 18.648/30.1.1843. 

75. Βλ. Ελληνικός Παρατηρητής, άρ. 49/24.2)8.3.1843, σ. 4 (με γαλλική με

τάφραση). 
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φάσισαν να την επεκτείνουν πρώτα κτηριακά. Με τον γνωστό τους τέ-

κτονα Δημ. Δαμιανό και τον Δέδε Ι. Δέδε ώς εργολάβους ((της προσθή

κης και μεταρρυθμίσεως» της ενσωματώθηκε στην πίσω πλευρά της, 

τη δυτική, νέο κτίσμα με αίθουσα (σάλα) και κλιμακοστάσιο σε σχέδια 

και υπό τη διεύθυνση του γάλλου αρχιτέκτονα André Couchaud, ό 

οποίος εκείνη την εποχή σχεδίασε και έχτιζε στην 'Αθήνα τήν πρώτη 

πτέρυγα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, ίσως και τον ναό της, 

και νωρίτερα είχε αναμιχθεί στην οικοδόμηση του θερινού ανακτόρου 

τής Δούκισσας τής Πλακεντίας Σοφίας de Marbois στή Ροδοδάφνη τής 

Πεντέλης.76 'Όροι τής συμφωνίας με τους εργολάβους ήταν να παραδο

θεί ή οικοδομική προσθήκη μέσα σε δύο μήνες, δηλαδή ώς τα μέσα 

'Ιουλίου του 1843 —χωρίς το βάψιμο και τον ζωγραφικό της διάκοσμο 

που θα επιβάρυναν ιδιαιτέρως τον ιδιοκτήτη— έναντι 5800 δρχ. πλη

ρωτέων με το τέλος τής εργολαβίας ή εφόσον ευκολύνονταν οι Ρώτα, 

να προκαταβάλουν από αυτές 2000 δρχ. τον πρώτο μήνα.77 Δεν έχουμε 

πληροφορία για τήν αμοιβή του αρχιτέκτονα. 'Αντίθετα, γνωρίζουμε 

δτι ό Couchaud προθυμοποιήθηκε να τους εξυπηρετήσει χρηματικά, 

άφοϋ στις 10 'Ιουνίου 1843 τους δάνεισε ποσό 2000 δραχμών, έξοφλη-

τέο με τόκο 1% υστέρα από ενα χρόνο (εξοφλήθηκε τελικά τον Δεκέμ

βριο του 1844),78 πού πιθανόν προοριζόταν να δοθεί ώς προκαταβολή 

στους εργολάβους. Στις 13 του ίδιου μήνα προγραμματίστηκε να γίνει 

ή δημοπρασία τών επίπλων με τα όποια εϊχαν νοικιάσει προηγουμένως 

το σπίτι. ((Τήν έρχομένην Κυριακήν 13 'Ιουνίου, ώραν ένάτην προ με

σημβρίας», έλεγε ή δημοσιευμένη στον τύπο αγγελία,79 «εις τήν οίκίαν 

Ι. Ρώτα, πλησίον τής Πύλης 'Αδριανού, όπου έκατώκει ό κ. Γ. 'Υψη

λάντης, εκτίθενται εις δημοπρασίαν έπιπλα διάφορα ποιότητος έξαιρέ-

76. Για τον Couchaud και τις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστη

ριότητες του στην Ε λ λ ά δ α βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, Δ. Κ. Βυζάντιος και Βαβυ

λωνία. Ερμηνευτικές δοκιμές και μαρτύρια βίου, στα Τετράδια εργασίας 20, 

Αθήνα, INE/EIE, 2008, σ. 85-86, και "Ολγα Φουντουλάκη, «André Couchaud, ό 

αρχιτέκτων του Καστέλου της Ροδοδάφνης στην Πεντέλη», π . 'Αρχαιολογία τχ. 

112 (Σεπτ. 2009), 87-93. 

77. Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 60, συμβ. αρ. 19.300/15.5.1843. 

78. "Ο.π., φάκ. 64, συμβ. άρ. 19.485. Δινόταν δικαίωμα στον δανειστή να 

πληρωθεί το ποσό άπό τα πρώτα έκμισθώματα του σπιτιού και μάλιστα απευθείας 

άπό τον ενοικιαστή μέχρι τήν τελική εξόφληση. 

79. V Τηλέγραφος, άρ. 17/10.6.1843, σ. 2. 



Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΩΤΑΣ Σ Τ Η Ν ΑΘΗΝΑ 189 

του και εις μετριαν τ ιμήν». "Αγνωστο τι χ ρ η μ α τ ι κ ό ποσό συγκεντρώ

θηκε άπό την εκποίηση της οικοσκευής ενόψει τής τακτοποίησης των 

άμεσων υποχρεώσεων των Ρ ώ τ α τον μήνα 'Ιούλιο, τής α π ο π λ η ρ ω μ ή ς 

του δανείου του αρεοπαγίτη Δ. Σκορδίλη και του υπόλοιπου τής 

οφειλής στους εργολάβους, ενδεχομένως και τής τακτοποίησης άλλων 

εκκρεμοτήτων. 

Ω σ τ ό σ ο ή ημέρα πού θα σημάδευε τις οικονομικές τύχες τής οικο

γένειας και θα καθιστούσε τον αρχηγό της τραγικό θύμα των π ι σ τ ω 

τικών συναλλαγών ήταν ή επομένη ακριβώς τής δημοπρασίας τών επί

πλων. 'Αφότου ενα χρόνο πριν, το 1842, ό Ρ ώ τ α ς δανείστηκε άπό τους 

διαχειριστές τής περιουσίας του Γ. Ριζάρη 15.000 δραχμές μέ τόκο 10% 

ετησίως (λείπουν προς το παρόν στοιχεία για τον τρόπο διακανονισμού 

τής εξόφλησης τους και το πότε αύτη ολοκληρώθηκε), στις 14 'Ιουνίου 

1843 ή Ζαχαράτη Ρ ώ τ α συνήψε νέο μεγάλο δάνειο, αύτη τη φορά μέ 

ιδιώτη, ύψους 23.000 δραχμών, συμπληρωμένο στις 26 'Ιουλίου μέ 3000 

επιπλέον δραχμές. 8 0 Ή συμφωνία προέβλεπε επιτόκιο 12%, προθεσμία 

απόδοσης τους ενα έτος, προπληρωμή τών τόκων κάθε εξάμηνο και 

υποθήκη τής οικίας τής Ο8ΟΌ Βουλεβαρίου. Δανειστής ήταν ό βαρώνος 

Κάρολος Γουστάβος Πόλαντ (von Pohland), σύμβουλος πρεσβείας, πού 

είχε ήδη αναχωρήσει άπό τήν 'Αθήνα και εγκατασταθεί στη Δρέσδη 8 1 

έχοντας αφήσει πληρεξούσιο επίτροπο του τον έμποροτραπεζίτη 'Ιούλιο 

Έ σ λ η ν και Σία (Co Eslen), άπό τον οποϊο εισέπραττε τα έντοκα ποσά 

πού ό δεύτερος δάνειζε σέ διαφόρους έπ' ονόματι του. Γενικός Πράκτο

ρας τής 'Αδριατικής 'Ασφαλιστικής Ε ν ώ σ ε ω ς τής Τεργέστης, κύριος 

ύστερα εκπρόσωπος τής ιδρυμένης μέ ΒΔ στην 'Αθήνα (('Αδριατικής 

'Ασφαλιστικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς » , στην όποια είχε παραχωρηθεί το αποκλει

στικό προνόμιο πυρασφάλισης, μέλος οθωνικών επιτροπών για τή σύ

νταξη τών νόμων περί τελωνείων όσο και τής επιτροπής για τήν προε-

80. Τα συμβόλαια υπ' αρ. 748/14.6.1843 και 963/26.7.1843 συντάχθηκαν άπό 
τον αθηναίο συμβολαιογράφο Κ. Δασκαλόπουλο και σ' αύτα παραπέμπουν μεταγε
νέστερες πράξεις τοΰ Κ. Κοκκίδη καθώς και άλλα δημοσιευμένα στον τύπο δικα
στικά έγγραφα (εκθέσεις πλειστηριασμού). 

81. Στην Αθήνα τον βρίσκουμε στον κύκλο τοΰ γερμανού ιερέα τοΰ "Οθωνα 
Λύτ, δπου σύχναζε και ό Χανς Κρίστιαν "Αντερσεν κατά τήν επίσκεψη του στην 
Ελλάδα. Ή κυρία Λύτ στα απομνημονεύματα της τον χαρακτήριζε ((συμπαθέστα
το)), βλ. Χριστιανοί Λύτ, μια Δανεζα στην αύλη του "Οθωνα, μτφρ. Άριστέα Παπα-
νικολάου-Κρίστενσεν, 'Αθήνα 1981, σ. 52. 
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τοιμασία των εργασιών της Εθνικής Τράπεζας,82 ό "Εσλην μετείχε και ό 

ίδιος σε τοκογλυφικές δραστηριότητες, έτσι ώστε το ονομά του να περι

λαμβάνεται σε καταγγελτικα δημοσιεύματα της εποχής για τους ((έμπο-

ροκηφήνες» πού «έπεσαν προ χρόνων ώς "Αρπυιαι εις 'Αθήνας και βυ

ζαίνουν δ,τι και αν μας μένη άπο τους Μεγάλους», πού «ύπερεπλούτη-

σαν από τον αίματηρόν μας ιδρώτα» και πού «θυμώνουν και οργίζονται 

οσάκις ή δέν δανειζόμεθα απ' αυτούς μέ 24 τοις εκατόν, ή δταν δέν γεμί-

ζομεν το ταμεΐόν τους καθημέραν μέ την άγοράν δλων τους τών φραγκο-

πατζαουρών» σύμφωνα μέ το αιχμηρό κοινωνικό σχόλιο του γιατρού και 

δημοσιογράφου Παναγιώτη Σοφιανόπουλου στην εφημερίδα του Σω

κράτης το 1839.83 Άλλα τον ρόλο του Έσλην στην υπόθεση τών Ρώτα 

θα τον παρακολουθήσουμε άπο το 1844 και εξής δταν άρχισαν να αθε

τούνται οι δροι τής συμφωνίας για το δάνειο τών 26.000 δραχμών. 

Στο μεταξύ πλησίαζαν τα γεγονότα τής πολιτικής μεταβολής τής 

3ης Σεπτεμβρίου 1843 και χωρίς αμφιβολία ό Ρώτας και ή οικογένεια 

του θα έζησαν την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα δσων συνέβησαν τις πα

ραμονές και ανήμερα τής Επανάστασης, τότε πού μέ επικεφαλής τους 

στρατιωτικούς οι έλληνες πολίτες απαίτησαν να περιοριστούν οι εξου

σίες του θρόνου μέ την παραχώρηση Συντάγματος και την εισαγωγή 

κοινοβουλευτικών θεσμών. Ά ν οι Ρώτα είχαν μετακομίσει στο δικό 

τους σπίτι πριν άπο τον Σεπτέμβριο (τής οικίας του γαμπρού τους Ί ω . 

Νικολαίδη Λεβαδέως στην οδό 'Αρχαιοτήτων, δπου διέμεναν, βρίσκου

με να δημοσιεύεται αγγελία ενοικίασης της στις 25 αυτού του μήνα),84 

82. Για το τελευταίο βλ. Ί ω . Α. Βαλαωρίτης, 6.π., σ. 8. Για τις υπόλοιπες δρα

στηριότητες, α) πρακτόρευση 'Αδριατικής 'Ασφαλιστικής Ενώσεως Τεργέστης βλ. 

Άθηνα, αρ. 606/12.4.1839, σ. 3393 και Ό Έλλψικος Ταχυδρόμος, αρ. 34/1.6.1839, 

σ. 140, β) ίδρυση 'Αδριατικής 'Ασφαλιστικής Εταιρείας, Έφημερίς της Κυβερνήσε

ως, άρ. 11/20.5.1842, σ. 64, γ) σύνταξη νέου τιμολογίου τελωνείων Έφημερίς της 

Κυβερνήσεως, άρ. 9/17.5.1840, σ. 51, δ) τροποποίηση νόμου περί τελωνείων, Αιών, 

άρ. 391/25.10.1842, σ. 3. 

83. eO Σωκράτης, άρ. 24/25.6.1839, σ. 99. Μέ τον δρο «φραγκοπατζαοΰρες» ό 

Σοφιανόπουλος εννοούσε μάλλον τα τραπεζικά ((παλιόχαρτα» (πατσαβοΰρες) τών 

ξένων. Στις συμβολαιογραφικές πράξεις του Κ. Κοκκίδη άλλα και στα δικαστικά 

τών εφημερίδων μπορεί κανείς να εντοπίσει σειρά άπο δάνεια ή έκπλειστηριασμούς 

ακινήτων στους όποιους προέβη ό 'Έσλην και Σία (ανάμεσα τους και τής ενυπόθη

κης οικίας του Κων. Παπαρρηγόπουλου, κατόπιν Γ. Άφθονίδη, χτισμένης το 1842 

στην οδό Βουλεβαρίου, στη γειτονιά τής Ρωσικής 'Εκκλησίας του Αυκοδήμου). 

84. Ή Ταχυπτερος Φήμη, άρ. 343/25.9.1843, σ. [4]. 



Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΩΤΑΣ Σ Τ Η Ν ΑΘΗΝΑ 191 

ασφαλώς θα έγιναν άμεσοι μάρτυρες της εμφάνισης τη νύχτα της 2ης 

προς 3η Σεπτεμβρίου άπο το μέρος του ναού του 'Ολυμπίου Διός της δι-

λοχίας των ακροβολιστών πού κραύγαζαν ((Ζήτω το Σύνταγμα»,8 5 θά 

συμμετέσχαν στην ενθουσιώδη λαϊκή συγκέντρωση μπροστά άπο τα 

ανάκτορα καθώς και λίγο αργότερα στην πανηγυρική εκδήλωση τήν 

οργανωμένη άπο τήν πόλη τών Αθηνών για τήν απονομή στον Δημήτριο 

Καλλέργη, πρωταγωνιστή της Επανάστασης, πολύτιμου σπαθιού προς 

ανάμνηση τών μεγάλων συμβάντων της 3ης Σεπτεμβρίου. Στο 'Αρχείο 

του τελευταίου σώζονται δύο μονόφυλλα και εξι δίφυλλα με κατάλογο 

υπογραφών 470 περίπου πολιτών, αθηναίων και μή, λογίων, δημοσιο

γράφων, στρατιωτικών, κληρικών κ.λπ.,86 τεκμήριο έκφρασης ευγνωμο

σύνης ((δια τον άγιον καβαλλάρην Δημήτριον Καλλέργην» σύμφωνα με 

τήν αφιέρωση του Παναγιώτη Σούτσου δίπλα άπο τή δική του υπογρα

φή. Στον κατάλογο εντοπίζονται και οι υπογραφές του Ίάκ. Ρώτα και 

του εικοσάχρονου πια γιου του Πλάτωνα, φοιτητή της Νομικής. 

Ή επιστροφή του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου στην 'Αθήνα άπο 

τήν Κωνσταντινούπολη και τήν εκεί ελληνική πρεσβεία και ή ανάληψη 

της αντιπροεδρίας της 'Εθνοσυνέλευσης πού θα κατάρτιζε το νέο Σύ

νταγμα, ίσως να γέννησε στον Ρώτα ελπίδες οτι θα μπορούσε να τον 

βρει υποστηρικτή στην οικονομική περιπέτεια πού περνούσε. Τον γνώ

ριζε ήδη άπο τήν Τεργέστη άπο το 1837, δπου διέμενε οικογενειακά 

έχοντας μετακινηθεί εκεί άπο τή διπλωματική θέση του στο Μόναχο 

και ασφαλώς θά ξανασυναντήθηκαν στην 'Αθήνα το 1841, δταν διορί

στηκε άπο τον "Οθωνα πρωθυπουργός σ' εκείνη τή βραχύβια θητεία 

του το θέρος του χρόνου αυτού. Του δώρισε πάντως τότε άπο ενα αντί

τυπο τών δύο 'Απανθισμάτων τών επιστολών του Κοραή ((ώς δείγμα 

της βαθείας μου ύπολήψεως», όπως του έγραφε στο συνοδευτικό 

γράμμα του πού έβριθε εγκωμίων προς το πρόσωπο του.87 Είναι άμάρ-

85. Αιών, άρ. 468/8.9.1843, σ. 1. 

86. Μουσείο Μπενάκη, φάκ. Β, 382/88. 

87. Γράμμα της 8ης Αύγ. 1841, 'Ιστορικόν Άρχεΐον Άλ. Μαυροκορδάτου, ΓΑΚ, 

φάκ. 21, άρ. 006, 117. «Μεταξύ δλων τών επισήμων ανδρών, δσοι τήν σήμερον δια-

πρέπουσιν εις τήν πολιτικήν σφαίραν, ή Έκλαμπρότης σου άναλάμπεις ώς ό φα

εινός αστήρ [...]. Δια ΤΟΌΤΟ δλη ή φωτισμένη Ευρώπη σε τιμά σήμερον ώς ήρωα 

της αναγεννήσεως της Ελλάδος. Και δλον το Έλληνικον γένος σε θεωρεί ώς μόνον 

σωτήρα τής ευνομίας και ελευθερίας του», του έγραφε μεταξύ άλλων, παραπέμπο

ντας τον και σε μια σελίδα του Α ' Απανθίσματος δπου ό Κοραής, δπως του έλεγε, 
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τυρό αν τελικά τον επισκέφθηκε το 1843 στο γραφείο του και με ποιο 

σκοπό, άλλα την πιθανότητα να συνέβη κάτι τέτοιο δεν πρέπει να την 

αποκλείσουμε βασισμένοι στο υστερόγραφο μιας επιστολής πού έστει

λε στον Μαυροκορδάτο άπό τη Σύρο στις 3 'Οκτωβρίου 1843 ό σύγγα-

μπρος του Ρώτα γυμνασιάρχης Γ. Σερούιος.88 «Μεταξύ μυρίων άλ

λων», του έγραφε, «με ποικιλοχρόους όφθαλμυάλους πηγαινοερχομέ-

νων εις έπίσκεψίν σας, εάν άπαξ ελθη και ό κ. 'Ιάκωβος Ρώτας ως 

αληθής πατήρ τής πατρίδος προς τον ήρωα τής πατρίδος καταδέχθητε 

να τον ερωτήσετε, πώς διάγει εν 'Αθήναις οκτώ ήδη ετη. Και αν έχετε 

ψυχήν 'Αλεξάνδρου, βεβαίως δεν θέλετε ακούσει άστενακτί τήν ίερε-

μιάδα άνθρωπου οποίος ύπήρξεν ό Ρώτας, ώς γνωστόν σας και πού, 

και πότε, και πώς και προς ποίους!!!». 'Εξαιρώντας το προφανές παρα-

θύμημα του Σερούιου ώς προς το χρονικό διάστημα παραμονής του 

σύγγαμπρού του στην πρωτεύουσα του ελληνικού χρίτους^ στο επι

στολικό υστερόγραφο καταγράφονταν οι δύο καίριοι σταθμοί του βίου 

του, αφενός το πατριωτικό του παρελθόν («ήρωα τής πατρίδος» τον 

αποκαλεί ό επιστολογράφος και τα σχετικά υπονοούμενα του μπο

ρούσε εύκολα να τα αποκωδικοποιήσει ό Μαυροκορδάτος) και αφετέ

ρου το δραματικό γι' αυτόν παρόν εξαιτίας των οικονομικών αντιξοο

τήτων πού αντιμετώπιζε («ίερεμιάδα» θα άκουγε ό πρώην πρωθυ

πουργός άπό το στόμα του επισκέπτη του). 'Αλλά και ή μετάκληση και 

άφιξη στην 'Αθήνα άπό το Παρίσι του 'Ιωάννη Κωλέττη στις 18 

'Οκτωβρίου υστέρα άπό οκταετή υπηρεσία στην πρεσβεία τής Ελλά

δας, Οπως και λίγο αργότερα ή εϊσο8ός του στην κυβέρνηση του 

'Ανδρέα Μεταξά μαζί με τον Άλ. Μαυροκορδάτο, ασφαλώς θα χαρο

ποίησε τον Ρώτα πού, όπως είδαμε, είχε αλληλογραφήσει μαζί του 

χρωστώντας του ευγνωμοσύνη για τή συμπαράσταση στο οικονομικό 

θέμα τών σπουδών του γιου του Ξενοφώντα. Χωρίς άλλο θά έσπευσε 

και αυτός νά τον γνωρίσει προσωπικά και νά τον συγχαρεί στην κατοι

κία του, ανοικτή στους επισκέπτες πού τήν κατέκλυζαν καθημερινά 

συγχαίροντας τον για τήν επάνοδο του στην Ελλάδα. 8 9 Δεν είναι γνω-

εδειχνε σεβασμό για το πρόσωπο του (πριν φυσικά αντιστραφεί ή στάση του απέ

ναντι του). 

88. Βλ. Βασ. Φρ. Τωμαδάκης, Γεώργιος Σερούιος (η Σερβιος) (1783-1849). 

Βίος και έργον, 'Αθήνα 1977, σ. 191. 

89. Βλ. εφ. Ό Ζέφυρος, άρ. 157/25.10.1843, σ. 4. Το γαλλικό πολεμικό 
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στο που διέμενε τότε ό Κωλέττης, άλλα δεν αποκλείεται να κατοίκησε 

στο σπίτι του γαμπρού του Ρώτα Ί ω . Νικολαΐδη Αεβαδέως στην οδό 

'Αρχαιοτήτων 33, πού νοικιαζόταν, δπως είπαμε, άπο τις 25 Σεπτεμ

βρίου καθώς οι πρώην ένοικοι του, ό ιδιοκτήτης του με τη γυναίκα του 

Ελευθερία και ή οικογένεια του πεθερού του, εΐχαν μετακομίσει στην 

οδό Βουλεβαρίου. "Αλλωστε με τον Αεβαδέα γνωρίζουμε δτι θα συνερ

γαζόταν αργότερα στενά στα εκπαιδευτικά θέματα και μάλιστα πριν 

και κατά την πρωθυπουργία του άπο τον Αύγουστο του 1844 θα συ

γκατοικούσαν οι δύο σε διαφορετικούς ορόφους του ίδιου κτηρίου πού 

δεν ήταν άλλο άπο το ιδιόκτητο ακριβώς ακίνητο τών Ρώτα. Επομέ

νως ή σημερινή φερόμενη ως ((οικία Κωλέττη» της όδου Πολυγνώτου 

13 στις παρυφές τών αρχαιοτήτων της ρωμαϊκής και αθηναϊκής 

'Αγοράς,90 πρέπει να αποτέλεσε απλώς τήν πρώτη κατοικία του για 

διάστημα λιγότερο του ενός χρόνου (μένει βέβαια να εξακριβωθεί αν 

άνηκε στον Ί ω . Αεβαδέα και αν ό σημερινός δρόμος ονομαζόταν τή δε

καετία του 1840 οδός Αρχαιοτήτων). 

Με τήν έναρξη του 1844 ό Ρώτας θα πουλήσει στον συγγενή τους 

Σπ. Α. Πάγκαλο έναν κήπο στή θέση Κουρέντι, στή φερώνυμη πηγή 

(κρήνη) τής Χώρας της Τζιας, άπο τα εναπομείναντα εκεί περιουσιακά 

του στοιχεία αντί 1500 δρχ.91 και ταυτόχρονα θα καταχωρίσει στον τύ-

«Κάστωρ)) πού μετέφερε άπο τήν Τουλον τον Κωλέττη έφτασε πρώτα στή Σύρο 

δπου του ετοιμάστηκε θερμή υποδοχή. Ό ίδιος επισκέφθηκε τα ιδρύματα τής 

Ερμούπολης, μεταξύ τών οποίων και το Γυμνάσιο. Έκεΐ ασφαλώς ό γυμνασιάρχης 

Σερούιος θα του έδειξε τή βιβλιοθήκη με τις προσκτήσεις τών βιβλίων του σύγγα-

μπρού του Ρώτα, ερέθισμα πού θα ανακάλεσε στή μνήμη τήν περίπτωση του σπου

δαστή τής ιατρικής Ξενοφώντα στο Παρίσι και ίσως θα έδωσε αφορμή ενημέρωσης 

για τή δεινή οικονομική κατάσταση του πατέρα του, βλ. Έφ-ημερίς τών 'Αγγελιών, 

Σύρος, άρ. 121/23.10.1843, σ. [2]. 

90. Σόλων Π. Κυδωνιάτης, 'Αθήναι. Παρελθόν και μέλλον, 'Αθήνα 1985, τ. 

Α', σ. 306 (με φωτογραφίες τών εξωτερικών όψεων). Κατά τον Δημ. Καμπούρο-

γλου, ιδιοκτήτης του το 1839 ήταν ό υπουργός Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Κων. Ζωγράφος, βλ. 

Κώστας Μπίρης, Ai 'Αθήναι άπο του 19ου εις τον 206ν αιώνα, Αθήνα 1966, σ. 433, 

σημ. 418α1. Στο οθωνικό αυτό κτίσμα, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού, 

στράφηκαν τελευταία τα φώτα τής δημοσιότητας εξαιτίας τής προγραμματισμένης 

μεταφοράς έκεΐ, ύστερα άπο τις εργασίες ανακαίνισης του, του Αρχείου Κ. Καβά

φη πού ανήκει στην κυριότητα του ((Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού)). 

91. Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 67, συμβ. άρ. 20.656. Για τον κήπο είχε 

προηγουμένως συνταχθεί πωλητήριο συμβόλαιο με αγοραστή τον κάτοικο τής 
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πο ενοικιαστή ρ LO του σπιτιού της όδοΰ Βουλεβαρίου.92 Βιαζόταν να 

εισρεύσουν στο ταμείο του χρήματα ενώπιον των ποικίλων οικονο

μικών υποχρεώσεων και τών αναγκών διαβίωσης της οικογένειας. 

Στις 20 'Απριλίου ξαναδημοσιεύτηκε ή αγγελία,9 3 ενώ οι Ρώτα εξακο

λουθούσαν να διαμένουν στο δικό τους σπίτι, άπ' δπου τον Φεβρουάριο 

του 1844 θα απόλαυσαν ασφαλώς το θέαμα της συνάθροισης χιλιάδων 

λαοϋ, του βασιλικού ζεύγους και του στρατιωτικού Διοικητή Δ. Καλ

λέργη στον χώρο τών Στύλων του 'Ολυμπίου Διός για τον εορτασμό 

τής Καθαρής Δευτέρας, κατά το τηρούμενο έθιμο.94 Δικαιούμαστε 

δμως να αμφιβάλλουμε κατά πόσο εϊχαν συμμετοχή στην ευωχία τής 

ημέρας και κατά πόσο συμμερίζονταν τήν ευφροσύνη τής πολυπληθούς 

ομήγυρης τών 'Αθηναίων, τή στιγμή πού γνώριζαν δτι ό δανειστής 

τους δόκτωρ Κ. Γ. Πόλαντ μέσω του εκπροσώπου του Ίούλιου "Εσλην 

και Σία θα έπέσπευδε εκείνο τον μήνα πλειστηριασμό τής ενυπόθηκης 

οικίας τους προκειμένου να πληρωθεί άπό το εκπλειστηρίασμα τις 

26.000 δρχ. του δανείου του τών 14 'Ιουνίου και 26 'Ιουλίου 1843 μαζί 

με τους τόκους του. Και ήταν ακριβώς ή αδυναμία τών Ρώτα να προ

καταβάλουν τους τόκους τής δεύτερης έξαμηνίας πού θα κινούσε τή 

διαδικασία του πλειστηριασμού.95 Πραγματικά στις 19 Φεβρουαρίου 

δικαστικός κλητήρας του Πρωτοδικείου 'Αθηνών θα συντάξει έκθεση 

αναγκαστικής κατασχέσεως τής ιδιοκτησίας τής όφειλέτριας Ζαχαρά-

της Ρώτα, πού θα δημοσιοποιηθεί και στον τύπο με το αιτιολογικό της 

και τή λεπτομερή περιγραφή του ακινήτου, και στις 23 θα προσδιορί

σει τον πλειστηριασμό του για τήν Κυριακή 16 'Απριλίου. Το ακίνητο 

με τα παραρτήματα του εκτιμήθηκε άπό ειδικό εκτιμητή για 40.120 

Τζιας Ί ω . Λ. Βαρθολομαίο πού ακυρώθηκε στις 17 Ιανουαρίου, καθώς ό τελευ

ταίος δεν πλήρωσε το συμφωνημένο τίμημα τών 1300 δρχ., δ.π., φάκ. 67, συμβ. 

αρ. 20.613/3.1.1844. Με το νέο συμβόλαιο ό κήπος πουλήθηκε 200 δρχ. παραπάνω 

και μάλλον σ' αυτό οφειλόταν ή ακύρωση του προηγούμενου. 

92. Ή Ταχύπτερος Φήμη, άρ. 376/20.1.1844, σ. [4]. 

93. "Ο.π., άρ. 400/20.4.1844, σ. [4]. 

94. ' Ό . π . , άρ. 381/9.2.1844, σ. 2. Πβ. Χριστιάνα Λύτ. MLOC Δανεζα, στην αυλή 

του 'Όθωνα, δ.π., σ. 110-111. 

95. Αναφορά στον λόγο τής επίσπευσης του πλειστηριασμού βλ. στο παρακά

τω συμβόλαιο άρ. 20.929/15.3.1844 και σε επόμενα του Κ. Κοκκίδη καθώς και στο 

δικαστικό έγγραφο το δημοσιευμένο στον τύπο, βλ. επόμενη σημείωση. 
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δραχμές αργυρές.96 'Από την περιγραφή του δικαστικού κλητήρα, οι 

διαφορές της οποίας άπο εκείνη της αγγελίας της ενοικίασης του 1843 

οφείλονται προφανώς στην ακριβέστερη αποτύπωση των μερών της 

οικοδομής άλλα και στην ενσωμάτωση σ' αυτήν ενδιάμεσα τής κτη-

ριακής προσθήκης, κρατάμε ορισμένες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες: 

α) το οικόπεδο (τα σύνορα του συνέπιπταν μέ αυτά τής αγοράς του) 

είχε έκταση 1060 τ.π., άπο τους οποίους το οίκημα καταλάμβανε 760, 

β) το τελευταίο ήταν άσβεστόκτιστο (λιθόκτιστο, σέ άλλο έγγραφο) 

και κεραμοσκεπές, γ) υπήρχαν δύο εξωτερικές είσοδοι στον μανδρότοι-

χο, μία στην ανατολική πλευρά επί τής όδοΰ Βουλεβαρίου πού οδη

γούσε σέ μικρή αυλή και άπο εκεί στο υπόγειο και στο επάνω πάτωμα 

και μία δεύτερη στή βορινή πλευρά πού οδηγούσε επίσης σέ αυλή μέ 

κήπο, συνδεδεμένη μέ τήν προηγούμενη, και μέσω μαρμάρινης εξωτε

ρικής σκάλας και ξύλινης εσωτερικής στο πρώτο πάτωμα, δ) το υπό

γειο είχε ανατολικά, δηλαδή επί τής Ο8ΟΌ Βουλεβαρίου, πέντε παράθυ

ρα και βόρεια τρία, το πρώτο πάτωμα περιφερειακά επίσης οκτώ και 

το επάνω δεκατρία παράθυρα (δέν αναφέρεται ή ύπαρξη εξωστών), ε) 

στην κεραμοσκεπή στέγη του κτηρίου στο πίσω δυτικό μέρος υπήρχε 

δώμα (λιακωτό) στο οποίο έβγαινε κανείς άπο δωμάτιο του επάνω πα

τώματος και ζ) το κλιμακοστάσιο για τον δεύτερο όροφο είχε τρεις 

στροφές και ήταν μαρμάρινο ως τήν πρώτη, ξύλινο στις υπόλοιπες μέ 

σύνολο 39 σκαλοπατιών (ή λεπτομέρεια αυτή έχει, δπως θά δούμε, τή 

σημασία της για τήν ιστορία του οικοδομήματος). 

Τελικά μέ συμβολαιογραφικό έγγραφο τής 15ης Μαρτίου 184497 ό 

πλειστηριασμός θά αναβαλλόταν για τις 14 'Ιουνίου όποτε έληγε ή προ

θεσμία πληρωμής του κεφαλαίου τών 26.000 δρχ., υπό τον δρο να πλη

ρωθούν μέχρι τότε οι τόκοι του β'καί γ ' εξαμήνου (3120 δρχ.). Στην 

περίπτωση αυτή οι δανειστές ύπόσχονταν δτι θά παρέτειναν τήν προ

θεσμία εξόφλησης του δανείου ως τις 14 Δεκεμβρίου. Προφανώς εκ

πληρώθηκαν οι δροι και τηρήθηκε ή δέσμευση τής παράτασης και κα

τόπιν αυτού τήν 1η 'Ιουλίου υπογράφηκε νέο συμβόλαιο προς διασφάλι

ση τών ποσών τών τόκων (3324,40 δρχ.) μέ το όποιο ο Ρώτας υποθή

κευσε σέ δεύτερη υποθήκη τήν οικία τους και ό πλειστηριασμός άνα-

96. Άθψα, άρ. 1100/1.3.1844, παράρτημα, και Ή 'Εθνική, άρ. 37/18.6.1844, 
παράρτημα. 

97. 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 68, άρ. 20.929. 
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βλήθηκε γ ια τις 14 'Ιουνίου 1845. 9 8 Δεν θα ήταν αύτη ή τελευταία ανα

βολή. Σ τ ο μεταξύ οι δύο σύζυγοι είχαν αποκτήσει νομική συνδρομή 

ορίζοντας γενικό και ειδικό πληρεξούσιο τους τον δικηγόρο Μαρίνο 

Μαρίνογλου." 

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 1844 ό Ί ω . Κωλέττης σχημάτι

σε τον Αύγουστο κυβέρνηση έχοντας ανακηρυχθεί π ρ ώ τ ο ς εκλεγμένος 

συνταγματικός πρωθυπουργός της Ε λ λ ά δ α ς . Είναι βέβαιο δτι τότε ό 

«υπουργικός οιχος» του έδρευε στο κτήριο της ΟΒΟΌ Βουλεβαρίου, ((εις 

τίνα ευρύχωροι οίκίαν του κυρίου Ρ ώ τ α , όπου είναι ή ύστερη της πόλε

ως Α θ η ν ώ ν » , δ π ω ς έγραφε σέ γ ρ ά μ μ α του ό έμπορος Χριστόδουλος 

Ευθυμίου στις 17 Αυγούστου 1844.10° ' Ό μ ω ς ή μετακόμιση εκεί άπό 

τήν προηγούμενη κατοικία του πιθανόν είχε συντελεστεί νωρίτερα, 

τουλάχιστο άπό τον 'Ιούλιο, σύμφωνα μέ μια ένδειξη πού μας προσφέ

ρει ή επιστολή του Ρ ώ τ α της 14ης 'Ιουνίου 1845 στον Κ ω λ έ τ τ η , ενα 

χρόνο δηλαδή αργότερα. 1 0 1 Σ ' αυτή, λοιπόν, αναφερόμενος στο ληξι

πρόθεσμο της οφειλής στον 'Έσλην τών τόκων του δανείου (3629,73 

δρχ.) θύμιζε στον πρωθυπουργό δτι έπρεπε να καταβάλει τον 'Ιούλιο το 

μέρος πού του αναλογούσε (1680 δρχ.) — σ ύ μ φ ω ν α προφανώς μέ το 

λανθάνον συμφωνητικό ενοικίασης πού είχαν υ π ο γ ρ ά ψ ε ι — ((ώς ακο

λουθήσατε πέρησυ», δηλαδή τον 'Ιούλιο του 1844* οι δύο άλλοι ένοικοι 

του σπιτιού, ό γ α μ π ρ ό ς του Ί ω . Ν. Αεβαδεύς και ό ίδιος θα κατέβαλ

λαν 500 δρχ. και 1449,73 αντίστοιχα. Συγκατοικούσαν επομένως άπό 

τότε οι τρεις οικογένειες στην ήμιτριώροφη οικοδομή. Σ έ ποιόν όροφο 

βρισκόταν ή π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ι κ ή κατοικία δσα στοιχεία διαθέτουμε δέν 

αφήνουν καμιά αμφιβολία: στον ε π ά ν ω . Γνωρίζουμε π .χ . άπό δημοσι

εύματα του τύπου δτι τον καθηγητή Ί ω . Ν. Αεβαδέα τον αποκαλούσαν 

((υποκατινον του γ ε ί τ ο ν α » . w z Αλλα οι τρεις σύγχρονες περίγραφες που 

μας έχουν παραδοθεί αναφορικά μέ τις συνθήκες του επισκεπτηρίου 

του κοινού στο πρωθυπουργικό γραφείο, αποτελούν αδιάσειστο, σχεδόν 

φωτογραφικό, τεκμήριο. 

98. 'Ό.π., φάκ. 71, συμβ. άρ. 21.502. 
99. "Ο.π., φάκ. 69, συμβ. άρ. 21.169/27.4.1844. 
100. Ευτυχία Αιάτα, Τιμές xocl άγαθά7 δ.π., σ. 83. Παραλήπτης του γράμμα

τος ό Π. Μανοβάρδας. 
101. 'Αρχείο Ίω. Κωλέττη, δ.π., φάκ. 85, άρ. 1050. 
102. Ό Πρωινός Κήρυξ, άρ. 140/9.4.1845, σ. 4. 
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((Έν τη παρά τον ναόν του 'Ολυμπίου Διός οικία αυτού, έβλεπες άπό 

βαθέος όρθρου σειράν έξηπλωμένων φουστανελλοφόρων, άπό των πρό

θυρων των βαθμίδων της κλίμακος και τών προδόμων μέχρι, της θύρας 

του υπουργικού κοιτώνος. Τοσούτω δε πυκνός ήν 6 σωρός, ώστε ό άνα-

βαίνων ή καταβαίνων έταλαντεύετο που να πατήση», 

ανέφερε μεταξύ άλλων στις Ιστορικές αναμνήσεις του δ Νικόλαος 

Δ ρ α γ ο ύ μ η ς . 1 0 3 Σαφέστερα, όχι χωρίς δόση ειρωνείας, ό Π α ν α γ ι ώ τ η ς 

Σούτσος περιέγραφε έτσι τις ώρες του επισκεπτηρίου του κοινού στην 

εφημερίδα του Συνένωσι,ς:10^ 

((Έμβαίνων τις εις τον οϊχον του πρωθυπουργού, βλέπει εκ τών εξω 

θυρών κατά στίχους σεσωρευμένους άνδρας, γυναίκας, παιδία* αναβαί

νει τάς τεσσαράκοντα βαθμίδας, και δεξιόθεν και άριστερόθεν καθ' ολας 

τάς βαθμίδας κάθηνται άπό του όρθρου εξαπλωμένα πάντα φύλα και 

πάντα γένη [...]. Εις τους μεγάλους θαλάμους του, άλλοι κάθηνται και 

άλλοι ίστανται ορθοί, υποψήφιοι Γερουσιασταί, υποψήφιοι Διοικηταί, 

υποψήφιοι υπουργικοί σύμβουλοι, πάρεδροι, Γραμματείς και γραφείς, 

πάντες υποψήφιοι και πάντες περιμένοντες ό Κύριος Κωλέττης να κόψη 

τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύς του Ελληνικού κράτους και με 

αυτούς θαυματουργών να τους χόρταση όλους)) 

κ.λπ. Την περιπέτεια της δικής του επίσκεψης, προκειμένου να διεκπε

ραιώσει ενα αίτημα του επιστολογράφου του, εξιστορούσε στο π α ρ α 

π ά ν ω γ ρ ά μ μ α του ό έμπορος Χριστόδουλος Ευθυμίου, ό μόνος άπό 

τους τρεις πού, δ π ω ς είδαμε, υπέμνησε τη σχέση της πρωθυπουργικής 

κατοικίας με τον Ρ ώ τ α : 

((Έξαναπήγα [...] μα δια το μέγα πλήθος τών ανθρώπων όπου εκεί 

εισρέει εις τήν οικείαν του πάσης τάξεως άπό τάς 9 ώρας το ταχύ εως 

τις 2 ώραις μετά το μεσονύκτιον καταντά ή άντάμοσίς του δυσκολότα

τη [...] άποφάσησα και επήγα μόνος μου άπό τήν εκτην 6 ώραν. Δεν 

έμβήκα εις τήν σάλαν Οπου τον έπερίμαιναν πεντήκοντα άτομα άρρεν 

και θύλη και άλλα εκατόν εις τήν αύλήν. Εύθασεν εις τήν εύδόμην 7 

ώραν, εύρέθειν εις το κορφόσκαλον» 

κ.λπ. Με αυτή τήν κοσμοπλημμύρα και τον συνωστισμό ούτε δ Ρ ώ τ α ς 

παρά τις απόπειρες του είχε τή δυνατότητα άμεσης π ρ ο σ ω π ι κ ή ς π ρ ό -

103. Ιστορικού 'Αναμνήσεις, τ. Β', Αθήνα, Έρμης, 1973, σ. 106. 
104. Άρ. 13/5.10.1844, σ. [1 κ.έ.]. 
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σβασης στον υψηλό ενοικιαστή και συγκάτοικο του,1 0 5 έτσι ώστε ανα

γκαζόταν να επικοινωνεί μαζί του εγγράφως. 

Το φάσμα προφανώς του πλειστηριασμού και τών προθεσμιών 

εξόφλησης τών τόκων του μεγάλου δανείου τον ωθούσαν στις συνήθεις 

συναλλακτικές πρακτικές, δανεισμούς και εκποιήσεις περιουσιακών 

στοιχείων δσα τους είχαν απομείνει. ΛΩς το τέλος του 1844 τον βλέπου

με να συνάπτει νέα δάνεια με ιδιώτες, δπως τον Αύγουστο, που δανεί

στηκε άτοκα 1800 δραχμές αργυρές άπο τον κερκυραίο έμπορο Πέτρο 

Οικονόμου αποδοτέες σέ διάστημα 18 μηνών σέ δύο ίσες δόσεις,106 και 

τον Δεκέμβριο να πετυχαίνει παράταση ενός έτους για τήν εξόφληση 

με ετήσιο τόκο 12% και υποθήκη της οικίας του ενός υπόλοιπου 1857 

δραχμών, κεφαλαίου και τόκων, άπο προγενέστερο δάνειο, πού του 

είχε χορηγηθεί άπο τον τέκτονα και κτηματία Βασ. Τσάκωνα (δεν 

γνωρίζουμε το συνολικό ποσό ούτε πότε το έλαβε), υποθηκεύοντας σέ 

δεύτερη υποθήκη το σπίτι.1 0 7 Παράλληλα τον Αύγουστο θα πουλήσει 

στον σύγγαμπρό του Γ. Σερούιο το 1/4 περιβολιού στη θέση Μυλοπό-

ταμος της Τζιας, κληρονομικό μερίδιο άπο τον πατέρα της συζύγου 

του Ζαχαράτης, αντί 400 δρχ.1 0 8 Κοντά σ' αυτά τον περίμεναν και νέες 

οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως ό γάμος της τρίτης κόρης του, της 

δεκαεπτάχρονης Σοφίας, με τον Κωνσταντίνο Άφθονίδη, καθηγητή 

'Ανατολικών γλωσσών στο Πανεπιστήμιο,1 0 9 συμμεταφραστή και συ-

νεκδότη με τον Π. Θ. Χοϊδά του εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας 

του γάλλου νομομαθή Berriat-Saint-Prix ('Αθήνα 1845). Ή τ α ν γιος του 

κωνσταντινουπολίτη κτηματία Γεώργιου Άφθονίδη, ιδιοκτήτη στή 

συνέχεια μεγάλων ακινήτων στην πρωτεύουσα δπου είχε εγκατασταθεί 

105. Βλ. παρακάτω. Πβ. και τήν περίπτωση του Δημ. Κ. Βυζάντιου: «άπει-

ράκις ήλθον δια να απολαύσω και αύθις τήν προσωπικήν Σας εντευξιν, άλλα δεν 

έπέτυχον, έκτος της εσπέρας εκείνης» κ.λπ., Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, ((Συμπλη

ρωματικά στην αλληλογραφία του Δ. Κ. Βυζάντιου με τον Ί ω . Κωλέττη», στον 

παρόντα τόμο του Ερανιστή (Παρασχολήματα). 

106. 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 72, συμβ. άρ. 21.679/7.8.1844. 

107. "Ο.π., φάκ. 75, συμβ. άρ. 22.377/5.12.1844. 

108. "Ο.π., φάκ. 72, συμβ. άρ. 21.779/24.8.1844. Τον Γ. Σερούιο θα πληρε-

ξουσιοδοτήσει ό Ρώτας τον 'Οκτώβριο για να παραλάβει το ανάλογο μερίδιο άπο τα 

χρήματα πού οφείλε ή Παγώνα Φετιλίδου, κάτοικος Σύρου, στή Ζαχαράτη και τις 

τρεις αδελφές της, δ.π., φάκ. 73, συμβ. άρ. 22.045/11.10.1844. 
109. Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές, δ.π., σ. 92-93, σημ. 
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μέ την οικογένεια του άπο το 1834 και του οποίου την κόρη είχε συζευ-

χθεΐ ό Κωνσταντίνος Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς . 1 1 0 Ε ν ό ψ ε ι της τέλεσης του 

γάμου, προγραμματισμένου γ ι α το επόμενο έτος 1846, ό Ρ ώ τ α ς υπέ

γραψε στις 29 'Ιανουαρίου 1845 προικοσύμφωνο της Σοφίας: 2000 δί

στηλα Ι σ π α ν ί α ς , δηλαδή 12.000 δρχ. (τα μισά συμφώνησε να τα κ α τ α -

βάλει στον γ α μ π ρ ό του εξι μήνες μετά τον γ ά μ ο ) , πιάνο, έπιπλοσκευή 

και ρουχισμός. 1 1 1 Δεν πρόλαβε να παραστε ί στον γ ά μ ο γ ιατ ί πέθανε 

στο μεταξύ και ή προικώα οφειλή στον Άφθονίδη επρόκειτο να ρυθμι

στεί, δ π ω ς θα δούμε, μέ άλλο τρόπο. Σ τ ι ς επείγουσες οικογενειακές 

υποχρεώσεις πρέπει επίσης να ενταχθούν οι προετοιμασίες και τα έξο

δα γ ια το ταξίδι τής μεγάλης κόρης του, τής τριανταδιάχρονης Μαρίας 

στην Κωνσταντινούπολη — σ τ ο οποϊο κ α τ ά πάσα πιθανότητα τή συνό

δευσε τότε και ό αδελφός της Π λ ά τ ω ν , απόφοιτος πλέον τής Νο

μ ι κ ή ς — , προκειμένου να αναλάβει ύστερα άπο πρόσκληση των εφόρων 

του τή διεύθυνση του ελληνικού παρθεναγωγείου Σταυροδρομίου. Κα

τά τήν επίσημη παρουσίαση της στο εκπαιδευτήριο τον 'Ιούνιο του 

1845 ή Μαρία Ρ ώ τ α στην αντιφώνηση της δεν παρέλειψε να αναφερθεί 

στον ρόλο πού έπαιξαν οι γονείς της στην α γ ω γ ή και τή μόρφωση της: 

(('Αφ' ης στιγμής εύηρεστήθητε να μέ προσκαλέσητε, Σεβαστοί έφοροι, 

εις τήν διεύθυνσιν του προσφιλούς τούτου καταστήματος, ώμολόγησα 

τήν άπειρίαν μου, σας ύπεσχέθην δμως μέ καρδίαν χριστιανικώς μορ-

φωμένην, τήν οποίαν απέκτησα άπο τα παραδείγματα και τήν œoxvov 

έπιστασίαν τών σεβαστών γονέων μου.»1 1 2 

Και ενώ τον 'Απρίλιο του 1845 οι τελευταίοι θα ενδιαφερθούν να 

κληρονομήσουν το 1/3 τής περιουσίας μιας άπο τις τέσσερις αδελφές τής 

Ζαχαράτης Ρ ώ τ α πού είχε πεθάνει στην Τζια χήρα και άτεκνη, 1 1 3 τον 

'Ιούνιο θα έφτανε ό καιρός τής πληρωμής τών τόκων στον "Εσλην προ

κειμένου να μήν έκπλειστηριάσει το ακίνητο τής 68ου Βουλεβαρίου. 

Είδαμε ότι στις 14 εκείνου του μήνα ό Ρ ώ τ α ς ζητούσε άπο τον Ί ω . Κ ω -

110. Κ. Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1986, 
σ. 118. 

111. Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 76, συμβ. άρ. 22.616/29.1.1845. 
112. Άθψα, άρ. 1231/4.7.1845, σ. 3-4. 
113. Πληρεξουσιότητα γι' αυτό ανέθεσαν στον εξάδελφο τής Ζ. Ρώτα Νικ. Μ. 

Πάγκαλο, 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 77, συμβ. άρ. 22.939/2.4.1845. Κληρονο
μούμενη αδελφή ήταν ή Μαρδίτζα Γ. Πάγκαλου, πβ. σημ. 118, 127. 
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λέττη να συνεισφέρει το μερίδιο χρημάτων πού του αναλογούσε για τη 

συμπλήρωση του οφειλόμενου ποσού, άλλα τον παρακαλούσε συγχρόνως 

να βοηθήσει και τον ίδιο για το δικό του αντίστοιχο μερίδιο. Του ανέφερε 

δηλαδή Οτι έδωσε στον Ί ω . Ν. Λεβαδέα, σύμβουλο του τότε στο 'Υπουρ

γείο Δημοσίας Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς (ό πρωθυπουργός είχε κρατήσει και τον 

τομέα της παιδείας) σημείωση των προς πώληση βιβλίων του Κοραή 

άξιας πάνω άπό 15.000 δρχ. και Οτι στην περίπτωση πού ή Βασιλική 

(Δημόσια) Βιβλιοθήκη αγόραζε βιβλία δύο εως τριών χιλιάδων δραχμών, 

δπως του είχε πει ό πρωθυπουργός, «τότε», συμπέραινε, «οικονομούμαι 

και λυτρόνω τον οϊχον μου άπο τον κίνδυνον της δημοπρασίας». Θα του 

χρωστούσε αιώνια ευγνωμοσύνη αν έδινε εντολή παράδοσης του ανα

γκαίου αριθμού αντιτύπων. 1 1 4 Σ τ α αρχεία τού οθωνικού 'Υπουργείου 

Παιδείας τών ΓΑΚ σώζεται έντυπη «Αγγελ ία» πώλησης άπο τον τόπο 

της κατοικίας του «πλησίον τού ναού τού 'Ολυμπίου Διός» 14 εκδόσεων 

τού Κοραή καθώς και τών δύο Α π α ν θ ι σ μ ά τ ω ν τών επιστολών του, 1 1 5 

δπου ό Ρ ώ τ α ς έχει σημειώσει ιδιοχείρως με ημερομηνία 1 'Ιουλίου 1845 

τήν ποσότητα τών τόμων κάθε βιβλίου (συμποσούνταν σε 4617) και το 

κόστος τους με τις ίδιες μειωμένες τιμές τού 'Οκτωβρίου τού 1841 (σύ

νολο 18.833 δρχ.), και έκπτωση 25% (14.124,75 δρχ.) για τήν αγορά τους 

άπο το Υπουργείο. Για δύο άπο τις εκδόσεις, τήν τετράτομη Ίλίά8α και 

τή Συμβουλή τριών επίσκοπων, δεν δίνονταν αριθμητικά στοιχεία, φαί

νεται π ώ ς είχαν εξαντληθεί. Στ ις αμέσως επόμενες ήμερες, στις 3 'Ιουλί

ου, έστελνε στον Κωλέττη ενα ίκετήριο τελεσίγραφο: 

«Έξοχώτατε, Πολλάκις ήλθον να σας ομιλήσω δια τήν ύπόθεσιν της 

οικίας, άλλα δεν ηύτύχησα να λάβω άκρόασιν. Ό δε τραπεζίτης κύριος 

'Έσλιν με βιάζει να τον μετρήσω τάς 3500 δραχμάς, ει δε μή αύριον 

άφεύκτως εκθέτει τον οίκον εις δημοπρασίαν. Ε λ π ί ζ ω εις τήν γενναιό

τητα σας, δτι δεν θέλετε μ' έγκαταλείψειν εις τήν στυγεραν ανάγκην να 

παραδεχθώ άλλην πρότασιν, ήτις ήθελε με άπαλλάξειν άπο τον κίνδυ

νον τούτον.»1 1 6 

114. Άρχεΐον Ί ω . Κωλέττη, δ.π., φάκ. 85, άρ. 1050. 
115. Φάκ. 67, βλ. Τρί,αντ. Ε. Σκλαβενίτης, Ή Σχολική Βιβλιοθήκη το 19ο 

αιώνα. Ή Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Ναυπλίου (1833-1935), 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 
1995, σ. 67, σημ. 105. 

116. Άρχεΐον Ί ω . Κωλέττη, δ.π., φάκ. 87, άρ. 1284. 
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"Αραγε ποια μπορούσε να ήταν ή άλλη πρόταση πού θα απάλλασσε 

τον Ρώτα από τον κίνδυνο του πλειστηριασμού; 'Αφορούσε το θέμα της 

διάθεσης των εκδόσεων του Κοραή άλλου, αν δεν έβρισκε ανταπόκριση 

στο αίτημα για αγορά τους άπό το 'Υπουργείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως; 

Και γιατί ή επιλογή αυτής τής λύσης θα πήγαζε άπο στυγερή, δηλαδή 

μισητή ανάγκη; Έ αινιγματική διατύπωση του αποστολέα του κατεπεί

γοντος μηνύματος δεν αφήνει περιθώρια για οποίες ερμηνείες. 'Οπωσδή

ποτε, βρέθηκε τότε τρόπος πληρωμής των τόκων και σ αύτο συνέβαλε 

μερικά το ποσό πού απέδωσε στον Ρώτα ή προμήθεια άπο το 'Υπουργείο 

μέσα στον 'Ιούλιο, για να διανεμηθούν στα σχολεία, ενός αριθμού τόμων. 

Ή εισήγηση του Ί ω . Κωλέττη στον 'Όθωνα ήταν να αγοραστούν πενή

ντα αντίτυπα άπο κάθε έκδοση του καταλόγου τής «Αγγελίας»,117 όποτε 

ό Ρώτας θά εισέπραττε περισσότερες άπο 3000 δραχμές συμπεριλαμβα-

117. Τρκκντ. Ε. Σκλαβενίτης, ο.π., σ. 67. 
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νομένης της έκπτωσης του 25%. 'Όμως δεν φαίνεται να αγοράστηκαν τε

λικά παρά μόνον επτά1 1 8 συνολικής αξίας, κατά τους υπολογισμούς μας, 

1100 δρχ. (με την έκπτωση 825 δρχ.). "Ετσι ή αλλιώς παρατάθηκε ή 

ημερομηνία του πλειστηριασμού και ενα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 

1846, ξαναδημοσιεύτηκε, δπως θα δούμε, έκθεση του δικαστικού κλητή

ρα σύμφωνα με τήν όποια επρόκειτο να διενεργηθεί αυτός τον μήνα 

Αύγουστο. Μόνο πού τότε ό Ιάκωβος Ρώτας δεν ζούσε πιά. 

Τελευταίο χρονικό ορόσημο της ύπαρξης του στη ζωή αποτελεί, 

άπό τα μέχρι τώρα δεδομένα, ή 3η Ιουλίου 1845, ήμερα πού έστειλε το 

ίκετήριο γράμμα στον Ί ω . Κωλέττη, και πρώτη έμμεση αναφορά στον 

θάνατο του εντοπίζεται σε ενα συμβολαιογραφικό έγγραφο τής 6ης 

Νοεμβρίου 1845 στο οποϊο ή Ζαχαράτη χαρακτηριζόταν «χήρα 'Ιακώ

βου Ρώτα» και με το οποϊο καθιστούσε επίτροπο της πληρεξούσιο 

στην Τζια τον Νικ. Κοζαδίνο, ανιψιό του μακαρίτη συντρόφου της, για 

να παρασταθεί στή διανομή τής κληρονομιάς τής αδελφής της Μαρδί-

τζας Πάγκαλου και να εκποιήσει το μερίδιο της.1 1 9 Επομένως ό Ρώτας 

έφυγε άπό τή ζωή σε ηλικία 67 περίπου ετών στο τετράμηνο 'Ιουλίου -

'Οκτωβρίου. Τα αντίτυπα των εκδόσεων του Κοραή τα προμηθεύτηκε 

ή κυβέρνηση τον 'Ιούλιο προφανώς ζώντος του Ρώτα. Το αξιοπερίεργο 

είναι δτι ό θάνατος του σε αντίθεση με τή ζωή του πέρασε εντελώς 

απαρατήρητος. Καμιά νύξη στον τύπο, δσο στάθηκε δυνατό να διακρι-

βωθεΐ, καμιά νεκρολογία, όταν στις σελίδες τών εφημερίδων αφιερώ

νονταν λογής σημειώματα στους θανάτους προσώπων λιγότερο σημα

ντικών άπό εκείνον. Κανένας άπό τους τόσους αθηναίους γνωστούς και 

φίλους του, τους περισσότερους άπό το παρελθόν, κρατικούς λειτουρ

γούς, πολιτικούς, λογίους, καθηγητές Πανεπιστημίου, δημοσιογρά

φους κ.ά., δεν τίμησε δημόσια τή μνήμη του. Και μόνο ό Παναγιώτης 

Σοφιανόπουλος, ό οποϊος παλαιότερα είχε ασχοληθεί επανειλημμένα 

με τήν έκδοση του πρώτου 'Απανθίσματος επιστολών του Ά δ . Κοραή 

αντλώντας άπό εκεί ύλη για τον Σωκράτη, το έντυπο πού εξέδιδε, και 

ό οποϊος εϊχε προγραμματίσει ανάμεσα σε δεκάδες άλλα ζεύγη βιογρα

φιών, κατά το πρότυπο τών Βίων Παράλληλων του Πλούταρχου, να 

καταχωρίσει στις σελίδες τής εφημερίδας του και τις βιογραφίες του 

ζεύγους Άλέξ. Βασιλείου - Ίάκ. Ρώτα, τών δύο δηλαδή στενών φίλων 

118. "0.π.η σ. 67. 
119. Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 81, συμβ. άρ. 24.178. 
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και συνεργατών του Κοραή, 1 2 0 μόνον αυτός στο πρώτο φύλλο του Σω

κράτη του 1846, αρκετό δηλαδή καιρό μετά τον θάνατο του, δημοσίευ

σε το ακόλουθο σχόλιο: 

« Ό Ιάκωβος Ρώτας. Τα Συγγράμματα του Κοραή άνεζωπύρησαν τον 

άκαταδάμαστον τής Ελευθερίας έρωτα και το άποσβεσμένον τόσους 

Αιώνας αίσθημα τής Αρετής εις τους Νέους 'Έλληνας [...]. Τών ενάρε

των του παρελθόντος αιώνος 'Αλλογενών υπήρξε [...] Δημιουργός ό 

Ρουσώ' τών δε Νέων Ελλήνων ό Κοραής. Εΐς τούτων τών ενάρετων 

Όμογενών, ό πρώτιστος, έστάθη ό Άοίδιμος Ιάκωβος Ρώτας, τόν 

οποίον οΰτ' ό Ύψηλοκέφαλος Μεταξάς, οΰτ' ό Χαμηλοκέφαλος Μαυρο

κορδάτος, οΰτ' ό Τρισδιάστατος, ήγουν ύψηλοκέφαλος, πλατυκέφαλος 

και βαθυκέφαλος Κωλέττης, μή θελήσαντες, ή μή φροντίσαντες να 

γνωρίσωσι πόσης και όποιας άξιας και ωφελείας ύπήρχεν, άφήκαν ν' 

άποθάνη τής πείνας, ένας τόσον σοφός, επωφελής και ενάρετος Άνήρ! 

Έπαναλαμβάνομεν, ότι και οι τρεις ούτοι πρωθυπουργοί τής Ελλάδος 

^χρημάτισαν και είναι ΠΑΛ... ,νΑν ό κύριος Κωλέττης ήτον άνθρωπος 

του Φωτός, έπρεπε νά διορίση τόν Σοφόν Ρώταν Ύπουργόν τής Παι

δείας προσωρινόν, και ό Βασιλεύς Ίσοβίως!» 1 2 1 

'Ανεξάρτητα άπό το ιδιότυπο υφός του συντάκτη του σχολίου και 

τις ουτοπικές υποδείξεις του για την τύχη πού έπρεπε να είχε επιφυλα

χθεί άπό την επίσημη πολιτεία στον Ρ ώ τ α , μένουμε στα αίτια του θα

νάτου του πού με έμφαση επικαλείται ό αρθρογράφος. Δεν επρόκειτο 

γ ια θάνατο άπό παθολογικά αίτια άλλα άπό στέρηση τών μέσων επι

βίωσης. 'Όσο και αν ή εκδοχή αύτη φαίνεται υπερβολική, μ ή π ω ς στην 

ίδια θέση δεν βρέθηκαν τότε και άλλοι κάτοικοι τής πρωτεύουσας του 

ελληνικού βασιλείου, θύματα τής αστάθειας τών δημόσιων οικονο

μικών και τής ασφυξίας του κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς τών π ι σ τ ω τ ι κ ώ ν σχέσεων, 

εξαιτίας τών όποιων κλονίστηκε ή ψυχική τους υγεία και έ π ι τ α χ ύ ν θ η -

120. Ό Σωκράτης, άρ. 4/15.2.1842, σ. 14. Μόνο τα ζεύγη Θ. Κολοκοτρώνης-
Ό δ . Άνδρίτζος, 'Όθων - αύτοκρ. Μετζίτης, Ν. Βάμβας - Κ. Οικονόμος, Γ. Κου
ντουριώτης - κόμης Άρμανσπέργης βιογραφήθηκαν τελικά. 

121. "Ο.π., άρ. 1/1.1.1846, σ. [2-3]. Στην ιατρική παιδεία τοΰ Σοφιανόπου-
λου και Οχι σε πρόθεση άστεϊσμοΰ πρέπει να (χπο^ο^ουν οι αναφορές στις ανατο
μικές διαστάσεις τής κεφαλής τών τριών πολιτικών. Οι διαστάσεις θεωρούνταν 
ιατρικά δηλωτικές του βαθμού τής ανθρώπινης διανοητικότητας. "Οσο για τον πε
ρικομμένο άπό ευνόητους λόγους κεφαλαιογράμματο χαρακτηρισμό ((ΠΑΛ», πίσω 
του κρυβόταν προφανώς κάποιο υβριστικό προσωνύμιο. 
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κε ό θάνατος τους; Ή περίπτωση π.χ. του αγωνιστή του '21 στρατηγού 

'Ιωάννη Βλάχου, πατέρα επτά ανήλικων παιδιών, πού πέθανε τον Δε

κέμβριο του 1842 άπο «άθυμίαν ψυχικήν», θα μπορούσε να άντικαθρε-

φτίζει απόλυτα τήν περίπτωση του Ρώτα. ((Πλην τών δανείων», δια

βάζουμε σε νεκρολογία στην εφημερίδα Αί'ών, λίγες ημέρες μετά τον 

θάνατο του, «οι βαρείς τόκοι ουχί μόνον του άπερρόφων όλους τους κό

πους, άλλ' ηΰξανον ετησίως το κεφάλαιον τών χρεών του, ώστε αδύνα

τον θέλει είσθαι να έξοφλήσωσι ταύτα δλα τα κτήματα του εκποιούμε

να». Στην επιτύμβια πλάκα ή κατάλληλη επιγραφή πού θα μπορούσε 

να χαραχτεί θα ήταν: ((Ένθάδε κεΐμαι, θύμα γενόμενος τής αδικίας».122 

Ή διαφορά βέβαια τών δύο περιπτώσεων έγκειται στον απόηχο πού 

είχε ό θάνατος τους στην αθηναϊκή κοινωνία, στο γεγονός δηλαδή δτι 

εκείνος του Ί ω . Βλάχου έλαβε δημοσιότητα, ή κηδεία του τελέστηκε 

στή Μητρόπολη τής 'Αγ. Ειρήνης, εκφωνήθηκαν επικήδειοι λόγοι, 

γράφτηκαν νεκρολογίες. 'Αντίθετα, δπως είπαμε, ή είδηση του θανάτου 

του Ρώτα αποσιωπήθηκε, δεν πέρασε στις στήλες του τύπου, ακόμη 

και σε απομνημονεύματα ή ιδιωτικές αλληλογραφίες τής εποχής, σύμ

φωνα με μια πρώτη έρευνα, απουσιάζει κάθε μνεία και σχόλιο σ' αυτόν. 

Γιατί άραγε; 

Μέχρι να διαλευκανθεί το μυστήριο, θα διακινδυνεύσουμε μια υπό

θεση, πού μπορεί τελικά να μήν αφίσταται άπο τήν πραγματικότητα. 

Εΐναι δηλαδή ενδεχόμενο, μολονότι ό ίδιος διαπνεόταν άπο χριστιανικά 

φρονήματα και πίστη στον Θεό, να αποτόλμησε να προβεί σ' εκείνη τήν 

πράξη πού πέρασε άπο τή σκέψη του Κοραή όταν βρέθηκε και αυτός 

μπροστά σε παρόμοιες βιοτικές και ψυχολογικές δυσκολίες, και πού 

έκτος άπο τή θρησκευτική καταδίκη επέσυρε και τήν κοινωνική απο

δοκιμασία, εννοούμε τήν εκούσια ε^ο^ο άπο τή ζωή. Σε ενα τέτοιο 

άλλωστε διάβημα είχε συνεργούς τις παλαιότατες παραδόσεις του νη

σιού του. Με ενδιαφέροντα για τήν ιστορία τής Τζιας —νεώτερος είχε 

καταγράψει και δημοσιεύσει ανώνυμα στον «Λόγιο Ερμή» αρχαίες 

επιγραφές της—, 1 2 3 αναγνώστης ασφαλώς του Αιλιανού και του Στρά-

122. Αιών, άρ. 408/1.1.1843, σ. 4. 
123. Βλ. Λίνα Μενδώνη, (('Αρχαία Κέα. 'Ιστοριογραφία και αρχαιολογικές 

έρευνες)) στον τόμο Κέα - Κύθνος: Ιστορία και 'Αρχαιολογία. Πρακτικά του Διε
θνούς Συμποσίου Κέα - Κύθνος, 22-25 'Ιουνίου 1994, έπιμ. Λ. Γ. Μενδώνη - Α. Ι. 
Μαζαράκης Αίνιάν, Μελετήματα 27 (1998), 19-20, 31. 
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βωνα στις εκδόσεις του μεγάλου φίλου του άλλα και αργότερα του πε

ριηγητικού Voyages et recherches dans la Grèce (Παρίσι 1826) του δα

νού άνασκαφέα αρχαιολογικών της χώρων Ρ. Ο. Bröndsted, νεότερου 

αποκτήματος της βιβλιοθήκης του, θα εϊχε έξάπαντος εντοπίσει στα 

κείμενα τους την αναφορά στο περίφημο ((Νόμιμον τών Κείων».124 Το 

έθιμο αυτό τών αρχαίων συμπατριωτών του αφορούσε τους γέροντες 

και διεπόταν άπο το αξίωμα ((ό μη δυνάμενος ζην καλώς, ου ζη 

κακώς». 'Όταν, λοιπόν, οι πάνω άπο τα εξήντα Κεΐοι συνειδητοποι

ούσαν δτι ήταν άχρηστοι «προς τα έργα τα τή πατρίδι λυσιτελουντα», 

ή πριν κινδυνεύσουν να ασθενήσουν και να μείνουν ανάπηροι, έφευγαν 

άπο τή ζωή πίνοντας κώνειο. Καθώς δεν απασχολούσαν πια τον Ρώτα 

έγνοιες για τήν αποκατάσταση τών παιδιών του, ή αφόρητη πίεση και 

οι απογοητεύσεις άπο το αδιέξοδο τών οικονομικών προβλημάτων και 

τα παρεπόμενα τους για τήν ψυχική, ίσως και τή σωματική του υγεία, 

ή διάψευση τών ελπίδων για δυνατότητες προσφοράς στον τόπο, δεν 

αποκλείεται να τον οδήγησαν στή λύση του εκούσιου θανάτου, σύμφω

να δηλαδή με τις επιταγές του ((Νομίμου τών Κείων».125 

Στή λύση άλλωστε αυτή τον επόμενο χρόνο, τέλη Σεπτεμβρίου 

του 1846, θα κατέφευγε άπο οικονομικούς και ψυχολογικούς επίσης 

λόγους (((έπεσε σε μεγάλον χρέος» γράφει στα 'Απομνημονεύματα του 

ό Μακρυγιάννης)126 ό 'Ανδρέας Λόντος, ηγετική μορφή του 1821, άπο 

τους πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης της 3ης Σεπτεμβρίου, κατ' 

επανάληψη υπουργός στις τότε κυβερνήσεις. Πολιτεία και Εκκλησία 

124. Αιλιανού Ποικίλης Ιστορίας βιβλίον Γ', κεφ. λζ', στο Πρόδρομος Ελ

ληνικής Βιβλιοθήκης, 1805, σ. 59, π β . Έρακλείδου Ποντικού, Περί Πολιτειών, 

δ.π., σ. 210, Στράβωνος Γεωγραφικών, βιβλ. Ι, κεφ. Ε', § 6, τ. Β', 1817, σ. 293, 

και Voyages et recherches, σ. 63-64, 78 κ.ε. Για τήν απόκτηση του περιηγητικού 

άπο τον Ρ ώ τ α το 1830 βλ. Δημ. Βαρθαλίτης, ((Ό σχολάρχης Στέφανος Γρηγ. Στέ

φανος και μια ανέκδοτη επιστολή του» στον τόμο Γ. Βαλέτας, 'Αφιέρωμα στην 

πνευματική Κέα, Αθήνα 1986, σ. 92, π β . Κωνσταντίνου Μάνθου, Αρχαιολογία και 

ιστορία της νήσου Κέας, έπιμ. Αίνα Μενδώνη, Βουρκαριανή 1991, σ. 17. 

125. Π β. τήν απόγνωση και τήν άρνηση της ζωής πού τον κατέλαβε νεότερο 

δταν έχασε το στερνοπαίδι του 'Αχιλλέα το 1835 («'Όλα τα λαμπρά του κόσμου 

τούτου με φαίνονται μαΰρα και σκοτεινά, δεν αισθάνομαι ζωήν, ουδέ τήν θέλω πλέ

ον))), βλ. εδώ σημ. 2. 

126. Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα. Εισαγωγή - Σχόλια Σπύρου Ι. Ά σ -

δραχά, 'Αθήνα 1957, σ. 528. 
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απαγόρευσαν την ταφή του αύτόχειρα με θρησκευτική τελετουργία 

καθώς και τήν απόδοση τιμών και στον αθηναϊκό τύπο σχολιάστηκε 

ποικιλότροπα το συνταρακτικό γεγονός και ή στάση της κυβέρνησης 

και της 'Ιεράς Συνόδου.127 Παρότι τέθηκε θέμα αμφισβήτησης της 

γνωμάτευσης για το αν υπήρξε αυτοχειρία, είναι περισσότερο άπό βέ

βαιο οτι έφυγε άπό τή ζωή έχοντας χρησιμοποιήσει τήν κάννη του 

δπλου του. Στην περίπτωση του Ρώτα ό θάνατος του, αν και εφόσον 

τον οδήγησε εκεί αυτοκαταστροφικό κίνητρο, υποθέτουμε ότι δεν θα 

εϊχε τον επιδεικτικό χαρακτήρα του βίαιου θανάτου ενός στρατιωτικού 

και δημόσιου προσώπου, κάτι πού δεν ήταν ευχολο να αποκρύβει. 

Εκείνος μάλλον θα επέλεξε έναν πιο αφανή και αθόρυβο τρόπο πού θα 

επέτρεψε τή συγκάλυψη και τήν προστασία άπό τήν αδηφάγα δημοσιό

τητα. Μήν ξεχνάμε δτι ό Ρώτας ήταν ό στενός συνεργάτης του πνευ

ματικού ηγέτη τού νέου Ελληνισμού και κύριος διαμεσολαβητής της 

κοραϊκής κληρονομιάς στο ελεύθερο κράτος άλλα και παράλληλα ό 

ιδιοκτήτης και ένοικος τού σπιτιού πού στέγαζε τήν πρωθυπουργική 

κατοικία. Το Ονομα τού Ί ω . Κωλέττη με κανένα τρόπο δεν έπρεπε να 

αναμιχθεί σε μια τέτοια θλιβερή αρνητικής γενικά <ίπο8ογτις υπόθεση. 

'Ακόμη και ό Π. Σοφιανόπουλος στην αναφορά του στον νεκρό μερι

κούς μήνες μετά τήν άποβίωσή του έμοιαζε σαν νά ήθελε νά αποκατα

στήσει τή μνήμη του αποδίδοντας ευθύνες στους πολιτικούς και ιδιαί

τερα στον πρωθυπουργό Κωλέττη για τήν άδοξη τύχη ενός τόσον «σο

φού, επωφελούς και ενάρετου ανδρός» χωρίς όμως νά ύπαινιχθεΐ καν 

τον τρόπο πού πέθανε παρά μόνο το αίτιο, τήν έσχατη ανέχεια, πού τον 

οδήγησε στον θάνατο. 

'Όπως και νά έχει το πράγμα, ό Ρώτας φεύγοντας άπό τή ζωή 

άφησε όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες, μικρές και μεγάλες, νά τις 

διεκπεραιώσει ή γυναίκα του Ζαχαράτη με τους πληρεξούσιους δικηγό

ρους της. 'Έτσι τον Δεκέμβριο τού 1845 θά πετύχει εξάμηνη παράταση 

για τήν εξόφληση τού χρέους των 2079 δρχ., κεφαλαίου και τόκων, 

προς τον τέκτονα Βασ. Τσάκωνα με τους ίδιους Ορους τού προηγούμε

νου συμβολαίου (Δεκέμβριος 1844)128 και τον Μάρτιο τού 1846 θά που-

127. Βλ. Ανδρέας Έ μ μ . Κεραμίδας, ΑΙ οικονομικού 8υσχέρειαι του άγωνιστου 

'Ανδρέα Αόντου και το τέλος αυτού (επί τγι βάσει ανεκδότων στοιχείων), Αθήνα, 

Πάντει,ος ΑΣΠΕ, 1973. 

128. Αρχείο Κ. Κοκκίδη, ο.π., φάκ. 82, συμβ. αρ. 24.392/18.12.1845. 
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λήσει και πάλι στον συγγενή της κτηματία και βουλευτή Σπ. Πάγκαλο 

το 1/3 περιβολιού (κήπου) στον Μυλοπόταμο της Τζιας, το μερίδιο της 

δηλαδή άπό τήν κληρονομιά της αδελφής της Μαρδίτζας Γ. Πάγκαλου, 

στην τιμή των 600 δρχ. (ως μάρτυρας παρέστη και ό δικηγόρος Ν. Ι. 

Σαρίπολος).129 Και ένώ τους επόμενους μήνες ή Ζαχαράτη θα εγκατα

σταθεί στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στα παιδιά της Μαρία και Πλά

τωνα, στην 'Αθήνα ό πληρεξούσιος δικηγόρος της, πρώην αρεοπαγίτης 

και σημαντικός λόγιος, Μάρκος Ρενιέρης θα χειριστεί δύο εκκρεμείς 

υποθέσεις της.1 3 0 'Αφενός τακτοποιήθηκε ενα μέρος άπό τήν προικώα 

οφειλή των 12.000 δρχ. προς τον Κων. Άφθονίδη, σύζυγο τής Σοφίας 

Ρώτα με συμβιβασμό. Ή Ζαχαράτη παραχώρησε στον γαμπρό της το 

περί τήν οικία τής όδοΰ Βουλεβαρίου οικόπεδο της επιφανείας 4831 τε

τραγωνικών πήχεων, άξιας 4831 δρχ., ποσό πού εξέπεσε άπό τις οφει

λόμενες του προικοσύμφωνου.131 'Αφετέρου δόθηκε τέλος, όχι πάντως 

ευτυχές, στο θέμα του πλειστηριασμού του σπιτιού των Ρώτα άπό τον 

"Εσλην και Σία. Σε δημοσιευμένη δικαστική ειδοποίηση τής 18ης 'Ιου

λίου 1846 προσδιορίστηκε αυτός για τήν Κυριακή 8 Αυγούστου με τιμή 

πρώτης προσφοράς τις 18.200 δρχ.132 Πράγματι, διενεργήθηκε τότε κα

νονικά χωρίς να αναβληθεί αυτή τή φορά και το ακίνητο κατακυρώθηκε 

και περιήλθε στην κατοχή των ίδιων των πιστωτών. 'Όμως στις 14 Σε

πτεμβρίου ό "Εσλην και Σία έν ονόματι του εντολέα του Κ. Γ. Πόλαντ 

«μή θέλων να ώφεληθή ένεκα των περιστάσεων με ζημίαν σεβάσμιας 

οικογενείας» υποσχέθηκε να αποκαταστήσει τή Ζ. Ρώτα στην πρώτη 

οικία της εφόσον ως τις 14 'Ιανουαρίου 1847 εξοφλήσει το ποσό των 

29.120 δρχ., κεφαλαίου και τόκων.133 Μέχρι τήν εκπνοή τής προθεσμίας 

ή πλευρά τής οικογένειας Ρώτα δεν είχε ανταποκριθεί στην πρόσκληση, 

129. "Ο.π., φάκ. 84, συμβ. άρ. 401/18.3.1846. Το 1/3 κήπου στην Τζια άπο 

τήν κληρονομιά τής αδελφής της, προφανώς σε άλλη θέση, θα διοριστεί τον Φε

βρουάριο τοΰ 1848 επίτροπος της πληρεξούσιος να το πουλήσει ό γαμπρός της 

Κων. Άφθονίδης, ο.π., φάκ. 99, συμβ. άρ. 3803/28.2.1848. 

130. Ή παρουσία τής Ζ. Ρ ώ τ α στην Κωνσταντινούπολη τεκμαίρεται άπό το 

γεγονός δτι ό Ρενιέρης ενεργούσε με βάση επιτροπικό πού είχε συνταχθεί ενώπιον 

του εκεί Γεν. Ελληνικού Προξενείου στις 25 'Ιουνίου 1846. 

131. 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 88, συμβ. άρ. 1374/12.9.1846. Βλ. γι ' 

αυτό και τή σημ. 137. 

132. Έ φ . Έθνοκρατία, άρ. 75/19.7.1846, σ. [3-4]. 

133. 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 89, συμβ. άρ. 1384/14.9.1846. 
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άλλα λίγο αργότερα, στις 7 'Απριλίου 1847, βλέπουμε να παρεμβαίνει 

ενα από τα απόδημα μέλη της, ό γιατρός Ξενοφών άπό το Παρίσι, και 

μέσω του δικηγόρου και πρωτοεξαδέλφου του Ποθητού Πάγκαλου, να 

διακανονίζει την υπόθεση με πράξη αγοράς του σπιτιού το τελικό τίμη

μα του όποιου το 1852, όποτε εξοφλήθηκε το συμβόλαιο, μαζί με τους 

ετήσιους τόκους 12% είχε ανέλθει πάνω άπό 40.000 δρχ.134 Ό ίδιος δι

κηγόρος εν ονόματι του εντολέα του στις 28 Μαίου θα εκμισθώσει στον 

πρωθυπουργό Ί ω . Κωλέττη ολόκληρη πια την ήμιτριώροφη οικία της 

όδου Βουλεβαρίου («άνω και κάτω μεθ' όλων των παραρτημάτων της») 

για ενα έτος με μηνιαίο μίσθωμα 200 δρχ. πληρωτέων άνά τριμηνία πα

ραχωρώντας το δικαίωμα στον ενοικιαστή να κάνει τις κτηριακές διαρ

ρυθμίσεις και προσθήκες πού επιθυμούσε με εξ ημισείας επιβάρυνση 

τής δαπάνης, όπως να κατασκευαστεί δωμάτιο στην ταράτσα με πόρτα 

και σκάλα για τήν επικοινωνία με τήν υπόλοιπη οικία135 (το χτίσιμο πά

ντως ενός δωματίου που διακρίνεται στο δώμα του σε ορισμένες φωτο

γραφίες του σπιτιού, δεν ανάγεται χρονικά στην εποχή αυτή). 'Ωστόσο 

τρεις μήνες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, ό Κωλέττης πέθανε άπό πά

θηση τών νεφρών στην «αντικρύ τών στηλών του ναού του 'Ολυμπίου 

Διός μονήρη παράλληλον οίκίαν». Έκεΐ τον επισκέφθηκε ό 'Όθωνας 

κατά τή διάρκεια τής αρρώστιας του και έκεΐ θά έλθουν νά τον κλάψουν 

νεκρό οι ηπειρώτισσες μοιρολογίστρες. 

«Εις τήν πενιχράν ταύτην οικίαν, άπό ερείπια περικυκλουμένην, κατοι
κεί Μέγας τις νους [...] εκ τής οικίας αυτής διευθύνεται εν Κράτος* και 
εκ τής οικίας αυτής συνδέονται Εύρωπαϊκαί συμμαχίαι, και διευθύνο
νται Άνακτοβουλίων στοχασμοί* και εκ τής οικίας αυτής ακούεται γεν
ναία φωνή, ήτις λέγει εις μεγάλας τινάς Δυνάμεις Σταματήσατε! και 
αύται σταματοΰσιν ενώπιον της πραγματικώς* και εκ τής οικίας αυτής 
παρέχεται έγγύησις περί τής γενικής ειρήνης του κόσμου* και εντός τέ
λος πάντων τής οικίας αυτής μελετάται αυτό τό μέλλον τής Ανα
τολής», 

134. 'Ό.π., φάκ. 92, συμβ. άρ. 2330. Ή παρισινή διεύθυνση κατοικίας του Ξ. 
Ρώτα ήταν οδός Picpus no 78. Το σπίτι αγοράστηκε αντί 32.366,35 δρχ. με προκα
ταβολή 8543,65 δρχ. και διακανονισμό δύο δόσεων, τόκο 12% και υποθήκη τής 
οικίας για τις υπόλοιπες. Τήν τελευταία δόση εισέπραξε άπό τον Έσλην ενεργώ
ντας για λογαριασμό του Κ. Γ. Πόλαντ ό Παύλος Σκουλούδης. 

135. "Ο.π., φάκ. 93, συμβ. άρ. 2578. 
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έγραφε μεταξύ άλλων στο κύριο άρθρο της (((Μέγα Πολιτικόν Συμ

βάν») ή φιλοκωλεττική εφημερίδα Ό Θρίαμβος του Συντάγματος με 

αφορμή τον θάνατο του πρωθυπουργού.136 

Στις αρχές του 1848 ό Ξενοφών Ρώτας βρέθηκε για λίγο περα

στικός άπο την 'Αθήνα. Επιστρέφοντας στο Παρίσι τον Μάρτιο του 

1848 κατέστησε πληρεξούσιους επιτρόπους του για να διαχειρίζονται 

τα ζητήματα της ήμιτριώροφης οικίας εκείνους πού συνετέλεσαν 

στον θάνατο του πατέρα του, τους αδελφούς "Εσλην.137 Είχε βέβαια 

τους λόγους του για να το κάνει. Πρώτα-πρώτα οι εντολοδόχοι του 

Κ. Γ. Πόλαντ, με τήν πράξη πώλησης της εξακολουθούσαν να διατη

ρούν δικαιώματα επ αυτής μέχρι τήν πλήρη εξόφληση του τιμήματος 

άπο τον αγοραστή. 'Ύστερα, τον 'Ιανουάριο τού 1848 προχώρησαν σε 

δύο φιλικές κινήσεις με οικονομικό αντίκτυπο: αφενός απέδωσαν στον 

γιατρό Ρώτα χωρίς άλλη αποζημίωση και το παρακείμενο ενυπόθηκο 

οικόπεδο των 4831 τ.π., ιδιοκτησίας της μητέρας του, το όποιο είχε 

κατακυρωθεί σε πλειστηριασμό στους ίδιους τον Σεπτέμβριο τού 

1847138 (αυτό σημαίνει δτι τελικά το οικόπεδο δεν παραχωρήθηκε στον 

Κων. Άφθονίδη το 1846 κατά τον συμβιβασμό του γιά τήν προικώα 

οφειλή) και αφετέρου μεταβίβασαν σ' εκείνον τις απαιτήσεις κατά των 

κληρονόμων τού Ί ω . Κωλέττη για μισθώματα οκτώ μηνών (Αύγου

στος 1846 - 'Απρίλιος 1847) ύψους 2400 δρχ., πού δεν είχαν μέχρι τότε 

πληρωθεί, είχαν δμως συμπεριληφθεί στο τίμημα της πώλησης.1 3 9 

'Από τότε και γιά τριάντα πέντε χρόνια δεν γνωρίζουμε τίποτε γιά τις 

τύχες τού σπιτιού των Ρώτα, ποιοι το κατοίκησαν, ποιες και πότε έγι

ναν οι αρχιτεκτονικές μετατροπές του (π.χ. ή προσθήκη εξώστη στην 

ανατολική Οψη τού επάνω ορόφου ή το χτίσιμο δωματίου στο δώμα). 

Γνωρίζουμε όμως δτι το 1882 το σπίτι αποξενώθηκε άπο τήν οικογέ

νεια, πουλήθηκε άπο τον Ξ. Ρώτα στον γιατρό, μετέπειτα καθηγητή, 

Νικόλαο Γ. Μακκά,1 4 0 δτι άπο το 1919 ως το 1931 υπήρξε έδρα τού 

136. 'Αρ. 78/21.9.1847, σ. 1. 
137. 'Αρχείο Κ. Κοκκίδη, δ.π., φάκ. 99, συμβ. άρ. 3802/28.2.1848 και άρ. 

3806/29.2.1848. Στο πρώτο πληρεξούσιος επίτροπος οριζόταν ό 'Ιούλιος και Σία 
και στο δεύτερο, μία ημέρα αργότερα, ό αδελφός του Γουλιέλμος. 

138. "Ο.π., φάκ. 98, συμβ. άρ. 3625/14.1.1848. 
139. "Ο.π., φάκ. 98, συμβ. άρ. 3653/23.1.1848. 
140. Συμβ. άρ. 27819/11.2.1882 του αθηναίου συμβολαιογράφου Γεράσιμου 

Άφεντάκη. Ώς πληρεξούσιος τοΰ Ξ. Ρώτα, 'Ιππότη της Λεγεώνος της Τιμής, οδός 
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Λυκείου των Ελληνίδων της Καλλιρρόης Παρέν,141 και δτι μεταπολε

μικά στέγασε τη ((Λέσχη εργαζομένου κοριτσιού». 'Όμως του ιστορι

κού αύτοΰ κτηρίου είχε ξεχαστεί το παρελθόν, πολύ περισσότερο ή 

σχέση του με τους Ρώτα. Οι άθηναιογράφοι ιστορικοί του 19ου και 

20οΰ αιώνα ε'ιτε ιχ-γνοουν εντελώς την ύπαρξη του είτε το καταγράφουν 

απλώς ώς ((οικία Κωλέττη)).142 Όπωσδήποτε, στις αρχές της δεκαε

τίας του 1970, εν μέσω της λαίλαπας τών κατεδαφίσεων, οι κληρονό

μοι του σπιτιού της Λεωφ. 'Αμαλίας άρ. 40, γειτονικού με το σωζόμε

νο κτήριο του πρώην ((Εργαστηρίου άπορων γυναικών» — τ α διαχώρι

ζε το στενό της όδοΰ Περιάνδρου— απέναντι ακριβώς άπο το σημείο 

εκβολής τής Λεωφ. Ό λ γ α ς , θα το δώσουν με αντιπαροχή για να χτι

στεί στή θέση του μια μοντέρνα άπο μέταλλο και γυαλί φαιόχρωμη 

οικοδομή, που σήμερα στεγάζει δημόσια οικονομική υπηρεσία. 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

de Berri άρ. 45, παρέστη κατά τη σύνταξη του ό γιατρός Ποθητός Ρεβελάκης και 

το σπίτι πουλήθηκε αντί 50.000 δρχ., άπο τις όποιες καταβλήθηκαν τότε οι μισές 

και οι υπόλοιπες συμφωνήθηκε να πληρωθούν σε δύο μήνες άτοκα ή με ετήσιο τόκο 

8% σε περίπτωση υπερημερίας. 

141. Ε λ έ ν η Μπόμπου-Πρωτοπαπά, Το Λύκειο τών Ελληνίδων 1911-1991, 

'Αθήνα 1993, σ. 93, 166. Τό σπίτι αναφέρεται ώς οικία Μακκα. 

142. Βλ. π.χ. Ά ν τ . Μηλιαράκης, «Αι προ πεντηκονταετίας μεγάλαι τών Α 

θηνών οίκίαι», Εστία 19 (1885), άρ. 470, σ. 23-27 και Αγγελ ική Κόκκου, «Τά 

πρώτα αθηναϊκά σπίτια (1832-1860)», π. 'Αρχαιολογία 2 (Φεβρ. 1982), 50-64, όπου 

καμιά αναφορά στό σπίτι. Ό Κώστας Μπίρης στό κλασικό έργο του Ai Αθήναι άπο 

του 19ου εις τον 20ον αιώνα, δ.π., σ. 44-45 (χάρτης Αθηνών), σ. 99 (φωτογραφία 

του κτηρίου), 433, και ό Ί ω . Τραυλός στό ((Πρόπλασμα τής 'Αθήνας στα 1842» του 

Μουσείου τής πόλεως τών 'Αθηνών, άρ. 80, οριοθετούν σωστά τό σπίτι ονομάζοντας 

το ((οικία Κωλέττη». Πβ. συλλογικό τόμο Αθήναι. Από την Κλασική εποχή εως 

Σήμερα (5ος αι. π.Χ.-2000 μ.Χ.), έκδοτ. επιτροπή: Χ. Μπούρας, Μ. Β. Σακελλαρί-

ου, Κ. Σ π . Στάικος, Εύη Τουλούπα, 'Αθήνα 2000, σ. 326, είκ. 12. 
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'Αριστερά, ή οικία Ρώτα. Νοτιοδυτική 6ψη. Φωτογραφία του Π. Μωραΐτη, περίπου 1870 

(φωτογραφικό αρχείο Μουσείου Μπενάκη) 
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Οικία Ρώτα, πρωθυπουργική κατοικία τοΰ Ί ω . Κωλέττη (1844-1847), 

πριν άπο τήν κατεδάφιση της (Κώστας Η. Μπίρης, Ai 'Αθήναι..., δ.π., σ. 99) 
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Αριστερά ή σύγχρονη οικοδομή στη θέση της οικίας Ρώτα 

(φωτογραφία Γιούλης Ευαγγέλου) 

Πρώτη δεξιά νότια Οψη της φερόμενης οικίας Κωλέττη της οδού Πολυγνώτου 13, 

κοντά στην εκκλησία των 'Αγ. Αποστόλων και τη Στοά Αττάλου 
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