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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΑΑΗΑΟΓΡΑΦΙΑ 

TOT Δ. Κ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΙΩ. ΚΩΑΕΤΤΗ 

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Δ. Κ. Βυζάντιου στον Ιωάννη Κωλέττη 
προηγείται χρονικά κατά τρεις μήνες του ήδη δημοσιευμένου και 
απευθυνόμενου στον ίδιο αποδέκτη γράμματος της 9ης 'Ιουλίου 18451 

και συμπληρώνει αποκαλυπτικά το ιστορικό γύρω άπο το διάβημα του 
συγγραφέα της Βαβυλωνίας στον έλληνα πρωθυπουργό, όπως το είδα
με να αποτυπώνεται στη δεύτερη επιστολή.2 Πέντε είναι τα νέα στοι
χεία πού προκύπτουν άπο το περιεχόμενο του. Πρώτον, δτι ό Βυζά
ντιος, πριν αποστείλει εγγράφως το αίτημα για συνδρομή στα δεινά 
του, είχε επιχειρήσει να το υποβάλει δια ζώσης στο πρωθυπουργικό 
γραφείο κατορθώνοντας επιτέλους να επιτύχει συνάντηση με τον πρω
θυπουργό υστέρα άπο αλλεπάλληλες ατελέσφορες επισκέψεις. Δεύτε
ρον, δτι έλαβε επισήμως υπόσχεση συνδρομής άπο τον τελευταίο, ή 
όποια τον όπλισε με υπομονή μέσα στα ((πελάγη της γυμνότητος και 
δυστυχίας» όπου βρισκόταν τότε. Τρίτον, δτι με τήν αίτηση του, δια
τυπωμένη σε εσώκλειστη ξεχωριστή αναφορά στο πρώτο αυτό γράμ
μα, συγκεκριμενοποιούσε το αντικείμενο της πού δεν αφορούσε διορι
σμό σε κάποια υπαλληλική θέση, κατά το προηγούμενο της θητείας 
του σε διοικητικά αξιώματα, άλλα χορήγηση άμεσης χρηματικής ενί
σχυσης. Τέταρτον, δτι ή άκρα ανέχεια, φανερή στην εξωτερική εμφά
νιση του ίδιου (περιφερόταν, δπως γράφει, ρακένδυτος) χαρακτήριζε 
προπάντων τον τρόπο διαβίωσης ολόκληρης τής οικογένειας του. Τα 
παιδιά του δεν είχαν να τραφούν και να ντυθούν ενόψει μάλιστα των 
εορτών του Πάσχα, κατάσταση πού κυρίως τον παρακίνησε στην από
φαση να προβεί σ' αυτό το διάβημα. Πέμπτον, δτι ή σύνθεση τής οικο
γένειας του Βυζάντιου το 1845 εϊχε υποστεί μεταβολή άπο το 1835, 
έτος πού φέρεται να γεννήθηκε ή κόρη του Μαριγώ. Προφανώς μέσα 
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και μια τρίτη προς τον Κωλέττη τής 14ης 'Οκτωβρίου 1831, μέλος τότε τής Διοικη

τικής 'Επιτροπής τής Ελλάδας μετά τη δολοφονία του Ί ω . Καποδίστρια, με τήν 

όποια τον παρακαλεί να εξακολουθήσει να διατηρεί τήν εύνοια και τήν υπόληψη πού 

είχε για το πρόσωπο του και να του παρέχει τις συνετές του οδηγίες ως Διοικητή των 
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στα δέκα αυτά χρόνια τα μέλη της εϊχαν αυξηθεί με τη γέννηση και 
άλλου ή άλλων παιδιών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη τους* 
ίσως το φαινόμενο της παιδικής θνησιμότητας να ήταν αυτό πού ευθύ
νεται για τη μη επιβίωση τους σε αντίθεση με την πρωτότοκη Μαριγώ, 
ή όποια πέθανε σχεδόν όγδοντάχρονη στην 'Αθήνα. 

Ή ημέρα πού ό Βυζάντιος έγραψε το πρώτο του γράμμα στον 
πρωθυπουργό τής Ελλάδας, ή 3η 'Απριλίου, υπενθυμίζοντας του αρ
χικά την προφορική υπόσχεση του ότι θα συμπαρασταθεί στα δεινά 
του και ύστερα το μέγεθος τών προσωπικών του υπηρεσιών και θυσιών 
στην πατρίδα, είχε μόλις προηγηθεί άπό τή χρονική στιγμή μιας άλλης 
απογοήτευσης σχετικά με τα οικονομικά του. Το Πολυμελές Συμβού
λιο τής Ριζαρείου Σχολής αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα πού υπέ
βαλε ό αγιογράφος στις 6 'Απριλίου 1845 για καταβολή τών εξόδων 
αγοράς τών υλικών και τής αμοιβής τής εργασίας του, οση είχε συντε
λεστεί μέχρι εκείνη τή στιγμή μετά άπό τήν ανάθεση σ' αυτόν τής φι-
λοτέχνησης τών εικόνων του ναού τής σχολής.3 Δεν είναι γνωστό αν 
στο επόμενο διάστημα ολοκλήρωσε τις παραγγελίες τής Ριζαρείου και 
αν πληρώθηκε το ποσό πού θα είχε συμφωνηθεί ανακουφίζοντας έτσι 
τα οικονομικά του εκείνη τή δύσκολη περίοδο τής ζωής του. Το γε
γονός όμως ότι τρεις μήνες αργότερα τον είδαμε να ξαναπιάνει τον κο-
ντυλοφόρο και να απευθύνει με απόγνωση δραματική έκκληση στον 
'Ιωάννη Κωλέττη4 σημαίνει δτι ούτε ή Ριζάρειος άλλ' ούτε ή κυβέρνη
ση στάθηκαν ως τότε υλικοί του συμπαραστάτες. Οι συνθήκες τής 
ζωής τής δικής του και τής οικογένειας του δεν φαίνεται να καλυτέρευ
σαν ως τον θάνατο του, παρά το δτι βρέθηκαν εργοδότες πού του ανέ
θεσαν αγιογραφικές εργασίες, άλλα πού αποδείχτηκαν κακοπληρωτές, 
δπως συνέβη με τή δημοτική αρχή τής Πάτρας άπό τήν όποια διεκδί
κησε αργότερα χρηματικές όφειλες στον πατέρα της για τήν αγιογρά
φηση τής βασιλικής του 'Αγ. 'Ανδρέα ή κόρη του Μαριγώ.5 'Εκείνος, 
ως γνωστόν, πέθανε το 1853 στην πόλη αυτή ((επί τής ψάθης» και ή 
χήρα του Αικατερίνη, και το ορφανό, ή Μαριγώ, ομολογούσαν το 1865 
δτι «στερούνται άπό του θανάτου του και αυτού του επιουσίου άρτου».6 

3. Ό.ττ.,σ. 88-89. 
4. Ό.ττ.,σ. 91-93,100-101. 
5. Ό.ττ.,σ.94. 
6. Στο Γ&ο. 
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Άρχεΐον Ί ω . Κωλέττη Ακαδημίας 'Αθηνών, φάκ. 76, άρ. έγγρ. 322. 

Δίφυλλο 0,295X0,200. Στη ράχη του δεύτερου φύλλου πανώγραμμα: Προς τον 

εζοχώτατον Β. Πρωθυπουργού Κ(υρι)ον Ίω(άννην) Κωλέττην / κ.τ.λ. κ.τ.λ. 

Ίδιαίτερον Έξοχώτατε! 

Άπειράκις ήλθον διά νά απολαύσω και αύθις τήν προσωπικών Σας 
εντευξιν, αλλά δεν έπέτυχον, έκτος της εσπέρας εκείνης καθ' ην παρου
σιασθείς ενώπιον Σας, παρέστησα υπ οφιν των οφθαλμών Σας την 
άθλίαν κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκομαι ρακένδυτος και με 
διερρωγότα ιμάτια περιφερόμενος. Είδον δτι έλάβετε συμπάθειαν, και 
με υπεσχέθητε δτι παγιωθείσης της Κυβερνήσεως, θέλετε αποφασίσει 
και δι' έμέ προς άπαλλαγήν τών δεινών μου. 'Επί τη βάσει της υποσχέ
σεως Σας εισέτι υπομένω κιλυν8ούμενος εις τα πελάγη της γυμνότητος 
και της δυστυχίας, αντέχων εις την μετ εμού πάλην της τύχης. 

'Αλλά μη δυνάμενος ν' απαντήσω αναπόφευκτους άνάγκας τών 
υστερημένων και ιματισμού και τροφής δυστυχών τέκνων μου, προ
στρέχω εις τήν άμεσον φιλανθρωπίαν Σας, και Σας παρακαλώ θερμώς 
να εύαρεστηθήτε να ένεργήσητε τήν δι' αναφοράς, ενταύθα περικλειο-
μένης, αΐτησίν μου, τήν οποίαν δεν ήθελα κάμει χωρίς να έρυθριάσω, 
εάν άλλως ήδυνάμην ν9 απαντήσω τάς αναπόφευκτους αύτάς άνάγκας 
κατ αύτάς τάς προσεγγίζουσας έορτάς. Άνάγκας τοιαύτας, ai όποΐαι 
θέλουν με φέρει εις τήν τελευταίαν άπελπισίαν, εάν αποτύχω της συν
δρομής Σας εις μόνην αυτήν μου τήν οίκτράν περίστασιν. 

Ένθυμηθήτε, έξοχώτατε, μίαν στιγμήν τάς έκδουλεύσεις, τάς θυ
σίας, τάς ^α7τάνα<ς, τους κινδύνους τους όποιους ύπέστην ένεκα της πα
τρίδος, και λάβετε οίκτον διά νά με ανακουφίσετε με τήν οποίαν έξαι-
τώ χρηματικήν ποσότητα, ως προστάτης αληθής και υπερασπιστής 
τών υπέρ πατρίδος δυστυχούντων σήμερον. 

Της υμετέρας έξοχότητος 
ταπεινώτατος 

Έν Αθήναις Α. Κ. Βυζάντιος 
τήν 3. Άπριλ(ίου) 1845 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
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