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Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 

Σ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ του Ίακωβάκη Ρίζου Νερου

λού υπάρχει, ή πληροφορία ότι ό έκδοτης των επιστολών του 'Αλέ

ξανδρου Μαυροκορδάτου του έξ απορρήτων (1641-1709) τις λογόκρινε' 

αφαίρεσε άπο τα επιστολικά κείμενα εκείνες τις περικοπές στις όποιες 

ό Μαυροκορδάτος αποκάλυπτε το μίσος του εναντίον των δυναστών του 

έθνους του (nation) και διατύπωνε ευχές για την απελευθέρωση (déli

vrance) της Ελλάδας. 

Ό έ'λεγχος αυτής τής πληροφορίας και το νόημα πού είχε ή διάδοση 

της στα χρόνια του 'Αγώνα θα μας απασχολήσει έδώ. 

Ι 

*Ας δούμε πρώτα τα σχετικά μέ την παράδοση τής πληροφορίας πού μας 

ενδιαφέρει. 

Το 1826 ό φαναριώτης λόγιος Ίακωβάκης Ρίζος Νερουλός έδωσε στη 

Γενεύη μια σειρά διαλέξεων για τήν 'Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνί

ας. Την επόμενη χρονιά είδε το φώς τής δημοσιότητας, στην ίδια πόλη. το 

βιβλίο Cours de littérature grecque moderne donné à Genève par Ja-

covaky Rizo Neroulos, Ancien premier ministre des hospodars Grecs 

de Valachie et de Moldavie; publié par Jean Humbert. Το κείμενο, 

δπως δηλώνεται ρητά, αποδίδει, καταρχήν, οσα ό Ρίζος είχε διδάξει.1 

Το έργο όμως γνώρισε το 1828 μια δεύτερη έκδοση πού στή σελίδα τί

τλου χαρακτηρίζεται ως «revue et augmentée» και στο σχετικό εισαγω

γικό σημείωμα παρέχεται ή πληροφορία οτι το κείμενο τής πρώτης έκδο

σης επιθεωρήθηκε προσεκτικά άπο τον Ρίζο. ενώ έπαναδιατυπώθηκαν τμή

ματα του έργου ώστε να απαλειφθούν κάποια σημάδια βιασύνης πού χαρα-

1. Βλ. στον «Πρόλογο τοϋ έ/.δότη» τα σχετικά μέ τις διαλέξεις πού έδωσε ό 
Ρίζος στή Γενεύη, το ενδιαφέρον πού προκάλεσαν και τον τρόπο πού τα κείμενα του 
οδηγήθηκαν στο τυπογραφείο (σ. x κ.έ.). 
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κτήριζαν τήν πρώτη του έκδοση. Με άλλα λόγια, ή δεύτερη έκδοση απο

δίδε', αυθεντικότερα την πρόθεση του Ρίζου. 2 

Έ πληροφορία πού μας ενδιαφέρει, έχει υποστεί, και αυτή, κάποιες αλ

λαγές· στην τελική της πάντως διατύπωση έχει ως έξης: «Le recueil de 

ses lettres [δηλ. του Μαυροκορδάτου] a été imprimé dernièrement à 

Constantinople. L'éditeur en a supprimé plusieurs passages où Mau-

rocordato, s 'adressant à ses amis intimes, et part iculièrement à 

Dosithée, partr iarche de Jérusalem, dévoilait sa haine contre les 

oppresseurs de sa nation, et les vœux qu'il formulait pour sa déli

vrance.»3 

II 

Τα στοιχεία πού δίνει ό Ρίζος εϊναι επαρκή για να αναγνωρίσουμε το 

«δράστη» καί να προσδιορίσουμε τον τόπο και το χρόνο πού «έτέλεσε» 

τήν πράξη του. 

Το 1804 εκδόθηκε άπο το Πατριαρχικό Τυπογραφείο ένα 'Επιστολά-

ριον στο όποιο δημοσιεύτηκαν, μεταξύ άλλων, και «Έπιστολαί τίνες 'Α

λεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων» (σ. 71 έπ.). 4 Είναι ή πρώτη 

και ή μόνη ως τήν εποχή του Ρίζου έντυπη έκδοση των επιστολών του 

Μαυροκορδάτου και προφανώς αυτήν υπονοεί στή Γραμματολογία του. 

'Επιμελητής της έκδοσης ήταν ό έφορος του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 

Βασίλειος,5 καί προφανώς αυτόν υποδεικνύει ως δράστη της λογοκρισίας. 

Ωστόσο δταν ό Ρίζος δημοσιοποίησε τήν καταγγελία του ό Βασίλειος 

δέν ζούσε ώστε, ενδεχομένως, να αντικρούσει οσα του καταλόγιζαν* άλλα 

2. Έχει άλλωστε καί μεγαλύτερη έκταση: ή πρώτη έκδοση xxiv + 174 σελίδες, 
ενώ ή δεύτερη xxiv •+ 204 σελίδες. 

3. Το χωρίο στή σ. 29 της έκδοσης τοϋ 1828. Στην πρίότη έκδοση τοϋ 1827, στή 
σ. 27. Μεταξύ τών δύο εκδόσεων υπάρχουν οί ακόλουθες διαφορές διατύπωσης. 
Έκδοση 1827: «... dévoilait sa haine Έκδοση 1828: «... dévoilait sa haine 
pour les oppresseurs de sa nation, et contre les oppresseurs de sa nation et 
ses vœux pour sa les vœux qu'il formulait pour sa 
délivrance». délivrance». 

4. Το βιβλίο έχει καταγραφεί στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία τών Δ. Γκίνη - Β. 
Μέξα με τον αριθμό 255 (τ. 1, 'Αθήνα 1939, σ. 42). 

5. Για τον Βασίλειο ή βιβλιογραφία είναι πενιχρή· βλ. Ξ. Α. Σιδερίδης, «Βασί
λειος Ποστέλνικος», Ό εν Κωνσταντινονπόλ.ει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σνλ,λογος 31 
(1907-1908), 101-107, καί πρόσφατα Δ. Γ. Άποστολόπουλος, Ή Γαλλική 'Επανά
σταση στην τουρκοκρατούμενη ελληνική κοινοίν'ια. 'Αντιδράσεις στα 1798, 'Αθήνα 
1989, σ. 34 κ.έ. 



Δ. Γ. Άποστολόπουλος, Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΠΟΤ ΛΕΝ ΕΓΙΝΕ 237 

και κανείς άλλος, οσο γνωρίζω, δεν βρέθηκε να υπερασπιστεί την αλήθεια. 

"Ετσι ή πληροφορία αύτη καθιερώθηκε και άπο το 1870 διαδόθηκε ακόμα 

περισσότερο, καθώς ή Γραμματολογία του Ρίζου μεταφράστηκε στα ελ

ληνικά και δημοσιεύτηκε στην 'Αθήνα. "Ολοι πια μπορούσαν να πληροφο

ρηθούν δτι «ό εκδότης παρέλειψε πολλά χωρία, εν οίς ό Μαυροκορδάτος 

διευθυνόμενος προς τους εξαίρετους αυτού φίλους, ιδιαιτέρως δε προς τον 

Δοσίθεον, Πατριάρχην 'Ιεροσολύμων, άνεκάλυπτε το κατά των καταδυνα-

στευόντων το έθνος αυτού μίσος και τάς εύχας υπέρ της απελευθερώσεως».6 

"Ετσι ό βιογράφος τοΰ Μαυροκορδάτου θα μπορέσει να γράψει, στα 1879, 

χωρίς κανένα ενδοιασμό: «αϊ πλεΐσται [των επιστολών του] περιήλθον εις 

ήμας κολοβά! και ήκρωτηριασμέναι υπό τού περιδεούς έκδοτου».7 Ή κα

ταδίκη τοΰ δράστη ήταν πλέον οριστική και τελεσίδικη. 

Σήμερα, μολονότι έχουν περάσει 190 περίπου χρόνια άπο το 1804, 

μπορούμε να επιχειρήσουμε μια αναψηλάφηση της υποθέσεως αφού σώ

ζονται αντίτυπα άπο το corpus delicti, το Έπιστολάριον, και ο'ι έρευνες 

για τήν ελληνική επιστολογραφία τοΰ Μαυροκορδάτου έ'χουν προχωρήσει 

τόσο ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε δ,τι πραγματικά έπραξε ό Βασί

λειος. 

ΠΙ 

"•'Ας αρχίσουμε λοιπόν άπο τήν αυτοψία ένας άπο τα σωζόμενα αντίτυπα 

τοΰ Έπισχολαρίον^Ύο βιβλίο αποτελείται άπο 356 [1-10 χ . ά . + 1 - 3 4 3 + 3 

χ.ά.] σελίδες και έχει τήν ακόλουθη διάταξη ύλης: 

6. 'Ιστορία των Γραμμάτων παρά τοις νεωτέροις "Ελλησι συνταχθείσα υπό 
'Ιακώβου Ρίζου Νερουλού κατά το 1826 εν Γενεύη... εξελλψίσθη δε υπό 'Ολυμπίας 
Ι. Ν. "Αββοτ..., 'Αθήνα 1870, σ. 42. "Ας σημειωθεί δτι ή Γραμματολογία τοΰ Ρίζου, 
πριν μεταφραστεί στα ελληνικά, γνώρισε μια γερμανική έκδοση το 1827 (Die neu
griechische Litteratur, Μάιντς), μια ολλανδική στα 1829 (Geschiedenis der nieu-
were grieksche Let ter künde, "Αμστερνταμ) και μια έκδοση στην ιταλική γλώσσα 
(Corso di letteratura greca moderna. Prima versione italiana, Παλέρμο 1842). 

7. Ή βιογραφία τοΰ Μαυροκορδάτου δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Αλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου τοΰ εξ απορρήτων, Έπιστολαί Ρ', εκδίδονται επιστασία θ . Λιβαδα, 
Τεργέστη 1879, πα'-ριε'. Το χωρίο πού μϊς ενδιαφέρει στή σ. ρθ'. Ό άδηλος συγ
γραφέας της βιογραφίας εΐναι ό Γ. Α. Μαυροκορδάτος, όπως αποκάλυψε δ Μ. Γε-
δεών, 'Ιστορία των τοΰ Χριστού πενήτων, 1463-1913, 'Αθήνα 1939, σ. 113. 

8. Χρησιμοποιώ το αντίτυπο της Βιβλιοθήκης ΚΝΕ/ΚΒΕ τοΰ Έθνικοϋ "Ιδρύ
ματος Ερευνών άλλα τέσσερα αντίτυπα σε αντίστοιχες βιβλιοθήκες έχουν εντοπίσει 
οί Γκίνης και Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία..., ο.π. 
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Γ1]-[2] λευκές 

[3] σελίδα τίτλου: 'Έπιστολάριον ht διαφόρων έρανισθέν και τνπωθέν πα-

τριαρχεύοντος τον παναγιωτάτον και θειωτάτον οικου

μενικοί' Πατριάρχου κυρίου κυρίου Καλλινίκου προσ-

φωνηθέν δε τοις των Ελλήνων φιλομαθέσι νέοις. "Ηδη 

πρώτον έκδίδοται. 'Εν τω τον Πατριαρχείου της Κων-

σταντινουπόλεως Τυπογραφεία). "Ετει 1804. 

[4] λευκή 

[5]-[7] Ό έν ίατροφιλοσόφοις Βασίλειος τοις παισΐ των Ελλήνων. 

[8] motto: χωρία άπο τη «Σοφία Σολομώντος», κεφ. ζ' 15.29 και κεφ. η' 7. 

[9] "Αδεια εκτυπώσεως του βιβλίου με ημερομηνία 20 'Ιουνίου 1804, 

πού υπογράφουν ό Πατριάρχης Καλλίνικος, ό Εφέσου Διονύσιος, 

δ Κυζίκου 'Ιωακείμ, ό μέγας διερμηνεύς της Υψηλής Πύλης Σκαρ

λάτος Καλλιμάχης, ό μέγας λογοθέτης 'Αλέξανδρος Μάνος και ο μέ

γας σκευοφύλαξ Κωνσταντίνος Νέγρης. 

[10] λευκή 

1-48 [Θεοφίλου Κορυδαλέως,] "Εκθεσις περί επιστολικών τύπων 

49-71 Τύποι έτεροι και χαρακτήρες 'Επιστολών Μ'. Και εκ τών τον Σοφιστον, 

ή λέγεται, Λιβανίον ήρανισμένοι κατά τέχνην σνντεΟειμένοι 'Ρητορικήν, 

και δη εις γνμνασιν τών Αρχαρίων άρμοδιώτατοι 

71-273 Έπιστολαί τίνες 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου' τοϋ εξ απορρήτων 

273-304 "Ετεραι 'Επιστολαί Ιωάννου Νικολάου Μαυροκορδάτου βοεβόδα, Ήγε-

μόνος Μολδοβλαχίας 

[304 μέσον: ΤΕΛΟΣ TOT ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΤ] 

304-305 Περί μηνών 'Ρωμαίων 

305-310 Περί μηνών 'Αθηναίων 

310-311 Περί ίνδικτιώνος 

311 Περί αριθμών 

311-313 Περί χρόνου παρά Γρηγορίου τοϋ μητροπολίτου Δυρραχίου 

314 Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αμφιλοχία) μητροπολίτη 

Κυζίκου 

315-340 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοϋ έξ απορρήτων, Πρεσβευτικός προς Γερ

μανούς Αόγος, 'Υπέρ ειρήνης 

341 Τοϋ αί'τοϋ [—Άλεξ. Μαυροκορδάτου,] Ευχή μετά το Άπόδειπνον 

341-343 Ευχή τον "Ορθρου 

[344]-[346] λευκές 

"Οπως δηλώνεται στον πρόλογο πού τον υπογράφει δ Βασίλειος, ό σκο

πός του βιβλίου είναι παιδαγωγικός: θέλει να χειραγωγήσει τον αναγνώ

στη στη σπουδή και τή μελέτη τών επιστολικών τύπων. Για το λόγο αυτό 

προτάσσεται το πόνημα του Θεοφίλου Κορυδαλέως «Έκθεσις περί επιστο

λικών τύπων» καί δίνονται στή συνέχεια ώς υποδείγματα επιστολικά κεί

μενα του Ψευδο-Λιβανίου, του έξ απορρήτων και τοϋ γιου του Νικολάου 

Μαυροκορδάτου. "Ολα αυτά σε 304 σελίδες' στή σελίδα μ,άλιστα αυτή ση-
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μειώνεται, με κεφαλαία γράμματα «Τέλος του Έπιστολαρίου». 'Ακολου

θούν ωστόσο 40 περίπου ακόμα σελίδες, στις όποιες δημοσιεύεται υλη 

πρόσφορη για Ινα έπιστολάριο: σημειώματα «περί μηνών», «περί ίνδι-

κτιώνος» κτλ." μία επιστολή του Φωτίου προς τον Κυζίκου Άμφιλόχιο 9 —ή 

οποία, προφανώς, εκ παραδρομής δεν δημοσιεύτηκε στή σειρά των υπο

δειγμάτων— και ό «πρεσβευτικός προς Γερμανούς λόγος υπέρ ειρήνης» 

του έξ απορρήτων, λόγο τον όποιο υποτίθεται δτι εκφώνησε 6 Μαυροκορ

δάτος δταν. το 1689, επισκέφθηκε τον Λεοπόλδο και του εξέθεσε τις από

ψεις του για την ειρήνη πού έπρεπε να συναφθεί μεταξύ τών δύο Δυνάμεων. 

Τέλος δημοσιεύονται δύο ευχές πού αποδίδονται στον 'Αλέξανδρο Μαυρο

κορδάτο. 

Είναι έκδηλο δτι ό παιδαγωγικός στόχος του βιβλίου τροφοδοτείται 

άπο υλη πού προέρχεται κυρίως άπο κείμενα τών Μαυροκορδάτων: άπο 

τις 350 τυπωμένες σελίδες, οί 260 περιέχουν υλη πού προσγράφεται στον 

'Αλέξανδρο και τον Νικόλαο. Ό Βασίλειος εξηγεί στον πρόλογο του βι

βλίου την προτίμηση του —δίνοντας συγχρόνως και ενα φιλολογικό στίγμα 

για την κύρια πηγή πού χρησιμοποίησε: «δια τήν εύροιαν και τήν ποικι-

λίαν τών τε φιλοσοφικών και ηθικών νοημάτων, δια το ευσεβές του φρο

νήματος, τήν πληθύν και σαφήνειαν τών πολλών και διαφόρων επωφελών 

ιδεών, προς δε και δια τήν γλαφυρότητα της Ελληνικής φράσεως της παρ' 

ήμΐν ήδη έν χρήσει, θαυμάζεται υπερβάλλοντος ς το Έ π ι σ τ ο λ ά ρ ι ο ν 

του άοιδίμου εκείνου "Ηρωος'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του έξ απορρή

του. Άνδρος Έλληνος φιλόμουσου, φιλοσόφου, και τα πολιτικά δεινού, 

πολλών τε άνθρο^πων είδότος άστεα, καθ' "Ομηρον, και νόον έγνωκότος* 

ως και ό έν τω τέλει του βιβλίου αύτοΰ προστεθείς ρητορικώτατος του 

ιδίου λόγος δηλοΐ. Τούτον δέ τον 'Αλέξανδρον έμιμήθη, ως εοικεν. εις το 

έπιστολικον και ό υιός αύτοΰ Νικόλαος, ό καΐ Αύθέντης χρηματίσας Μολ

δοβλαχίας».1 0 

«Έπιστολάριον του... 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του έξ απορρή

των»' ό ορός μπορεί να χρησιμοποιείται στην περιεκτική χρήση του (το 

σύνολο τών έπιστολογραφικών επιδόσεων τοΰ Μαυροκορδάτου) άλλα μπο

ρεί να δηλώνει και μια φιλολογική πηγή, ενα συγκεκριμένο συμπίλημα 

επιστολικών κειμένων του. Ή διευκρίνιση λοιπόν αύτοΰ τοΰ ζητήματος 

9. Πρόκειται για τήν επιστολή ή οποία στην πρόσφατη έκδοση τών Β. Λαούρδα 
και L. G. Westerink έχει τον αριθμό 207: Photii Patriarchae Constantinopolitani, 
Epistulae et Amphilochia, τ. 2, Λιψία, Teubncr, 1984, σ. 107. 

10. 'Επιστολάριον..., σ. 6 χ.ά. (ή αραίωση είναι δική μου). 
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είναι, αναγκαία καθώς μπορεί να μας οδηγήσει, σε ένα ασφαλές κριτήριο για 

να κρίνουμε το «έγκληματικόν» της συμπεριφοράς του εκδότη του 1804. 

IV 

"Εχει εντοπιστεί ότι στο διάστημα ανάμεσα στο 1697 και το θέρος του 

1698 συγκροτήθηκε ένα «Έπιστολάριον» στο όποιο συμπιλήθηκαν 150 

περίπου επιστολικά κείμενα του Μαυροκορδάτου' οτι συμπιλήθηκαν σε 

ένα ενιαίο κείμενο το όποιο είχε επιγραφή, αρχή καί τέλος* οτι ή επιγρα

φή του ήταν «Έπιστολαί 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, του μεγάλου λο-

γοθέτου της Μεγάλης 'Εκκλησίας και γενικού έρμηνέως της κραταιάς 

βασιλείας»- οτι τό ενιαίο αυτό κείμ,ενο άρχιζε με μια επιστολή προς ανώ

νυμο αποδέκτη και έκλεινε με δύο ευχές πού συνέταξε ό Μαυροκορδάτος* 

οτι, τέλος, τα κείμενα πού συμπιλήθηκαν αριθμήθηκαν μέ αρίθμηση ελ

ληνική, από το α' ώς το ρνα'. 1 1 

Τό «Έπιστολάριον» αύτο γνώρισε μια δεύτερη «έκδοση», μετά το 

1712. 'Εκείνο πού καταρχήν διακρίνει τις δύο εκδόσεις είναι ή διαφορετική 

επιγραφή καί ό συνολικός αριθμός των επιστολικών κειμένων πού περιέχει. 

Στην επιγραφή της δεύτερης έκδοσης τονίζεται τό αξίωμα πού του δόθηκε 

τό θέρος του 1698: «'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου μεγάλου λογοθέτου της 

του Χριστού Μεγάλης 'Εκκλησίας και έ ξ α π ο ρ ρ ή τ ω ν της βασι

λείας τών 'Οθωμανών, Έπιστολαί» —ενώ στην πρώτη έκδοση παρουσιά

ζεται μέ το αξίωμα του «γενικού έρμηνέως». 'Ακόμη, στή δεύτερη αυτή 

έκδοση, καθώς προστέθηκαν καί επιστολικά κείμενα τού γιου του, Νικο

λάου Μαυροκορδάτου «βοεβόδα, Ήγεμόνος Μολδαβίας», ό συνολικός α

ριθμός τών επιστολικών κειμένων έχει αυξηθεί σημαντικά. 

Στό έντυπο του 1804 δημοσιεύονται επιστολές καί τού 'Αλέξανδρου 

καί τού Νικόλαου Μαυροκορδάτου- κατά συνέπεια ή πρώτη καί εύλογη 

υπόθεση πού μπορεί να διατυπωθεί είναι ότι ό εκδότης του 'Επιστολάριον 

χρησιμοποίησε ένα άπό τα χειρόγραφα πού παραδίδουν τή «δεύτερη» έκδο

ση του χειρόγραφου Έπιστολαρίου τού Μαυροκορδάτου. 'Υπόθεση πού μια 

προσεκτική συγκριτική μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης τών έπιστο-

11. Βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, «Νέα ευρήματα για τήν επιστολογραφία του 'Α
λέξανδρου Μαυροκορδάτου του εξ άπορρή-ων», Μολνβδοκονδνλοπελεκητής 1 (1989), 
27-28, δπου καί περισσότερα για τα εσωτερικά τεκμήρια πού προσδιορίζουν το χρόνο 
πού συγκροτήθηκε το ((Έπιστολάριον» καί για τήν αρχειακή μονάδα άπό τήν οποία 
αντλήθηκαν τα κείμενα πού συμπιλήθηκαν. "Ας σημειωθεί οτι άπό τυπογραφική αβλε
ψία άναφέρεταιοτι ή δεύτερη έκδοση έγινε μετά το1722.άντι τοϋ όρθοϋ: μετά το 1712. 
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λικών κειμένων του Μαυροκορδάτου και του εντύπου του 1804 τήν επι

βεβαιώνει άλλα και τήν εμπλουτίζει. 

Ό εκδότης του 1804 ξεκίνησε τήν εκτύπωση του βιβλίου έχοντας στα 

χέρια του ένα χειρόγραφο του Έπιστολαρίου του Μαυροκορδάτου πού 

άνέτρεχε στή «δεύτερη» έκδοση. Το χειρόγραφο του όμως ήταν ακέφαλο* 

έτσι ή δημοσίευση των επιστολικών κειμένων άρχισε άπο το κατά σειρά 

τρίτο κείμενο. Και ακόμη στο χειρόγραφο του δεν σημειωνόταν με ευκρί

νεια άπο ποιο σημείο άρχιζαν τα επιστολικά κείμενα πού αποδίδονταν στον 

Νικόλαο. 

Ή στοιχειοθεσία και ή εκτύπωση είχαν αρκετά προχωρήσει, όταν στα 

χέρια του εκδότη περιήλθε και ένα άλλο, πληρέστερο, χειρόγραφο. Διέκο

ψε λοιπόν τήν εκτύπωση τών επιστολών του Νικολάου, και άρχισε να προ

σθέτει δ,τι είχε παραλείψει άπο τα επιστολικά κείμενα του 'Αλεξάνδρου: 

το πρώτο και το δεύτερο, πού προφανώς δεν υπήρχαν στο αρχικό χειρό

γραφο, άλλα και το εικοστό έβδομο, το εκατοστό τεσσαρακοστό τέταρτο, 

το εκατοστό τεσσαρακοστό έκτο πού ε'ίτε και αυτά δεν υπήρχαν στο πρώτο 

χειρόγραφο ε'ίτε άπο αβλεψία τα είχε παραλείψει.12 Στή συνέχεια έβαλε 

ένα τυπογραφικό στολίδι και προσπάθησε, με τήν ακόλουθη επιγραφή, να 

καλύψει 6,τι είχε γίνει. Στην επιγραφή δέν αναγράφει ((Έπιστολαί... Νι

κολάου Μαυροκορδάτου» άλλα «"Ε τ ε ρ α ι Έπιστολαί Νικολάου Μαυ

ροκορδάτου». «Έτεραι», άφοΰ ένα μεγάλο μέρος τους είχε ήδη εκτυπωθεί 

μέσα στην ενότητα «Έπιστολαί τίνες 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του 

εξ απορρήτων». 

V 

Τώρα πού εντοπίσαμε τή φιλολογική πηγή πού χρησιμοποίησε ό εκδότης 

του 1804, μπορούμε να κρίνουμε αν οι κατηγορίες πού ό Ρίζος διατύπωσε 

εναντίον του ευσταθούν. 

Ή απάντηση είναι καταρχήν αρνητική: δέν θεμελιώνονται. Στο έντυ-

12. Πρόκειται για τα επιστολικά κείμενα πού έχουν τους αριθμούς 208, 120, 146 
και 190 στον «Κατάλογο τών δημοσιευμένων ελληνικών επιστολών» του Μαυροκορ
δάτου πού εχω συντάξει και δημοσιεύσει στή μελέτη μου « Ή ελληνική επιστολογρα
φία του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων. Ή οργάνωση μιας έρευνας», 
Ό 'Ερανιστής 16 (1980) 163 έπ. "Οπο^ς εΐναι γνωστό (Δ. Γ. Άποστολόπουλος, 
«Νέα ευρήματα...», ο.π., σ. 27), στο έπιστολάριο τοϋ Μαυροκορδάτου συμπιλήθηκαν 
και δύο πράξεις τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τα κείμενα τών οποίων είχε, 
προφανώς, συντάξει ό Μαυροκορδάτος ώς όφφικιάλιος τοϋ Πατριαρχείου. Το εκατο
στό τεσσαρακοστό τέταρτο κείμενο εΐναι ή μία άπο τίς δύο αυτές πράξεις. 
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πο του 1804 υπάρχουν βέβαια κάποιες αποκλίσεις άπο τους χειρόγραφους 

φορείς του Έπιστολαρίου του Μαυροκορδάτου, αποκλίσεις όμως πού δύ

σκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν οτι προδίδουν μια οργανωμένη επιχεί

ρηση λογοκρισίας. "Ισως μάλιστα οι αποκλίσεις αυτές θα μπορούσαν να 

αποδοθούν στα Ι'δια τα χειρόγραφα πού χρησιμοποίησε ό εκδότης τοΰ 1804 

—χειρόγραφα όμως πού ε'ίτε λανθάνουν ε'ίτε, το πιθανότερο, καταστράφη

καν στο Τυπογραφείο. Αυτή, την καταρχήν αρνητική, απάντηση τήν ενι

σχύει μια πρόσθετη ένδειξη. 

Ό Θεαγένης Λιβαδάς έπανεξέδωσε, 75 χρόνια αργότερα, αρκετά επι

στολικά κείμενα τού Μαυροκορδάτου και υποσημείωσε, σε έ'να οιονεί κρι

τικό υπόμνημα, τις κυριότερες διαφορές πού εντόπισε άπο τήν έκδοση τοΰ 

1804. 'Ανάμεσα στα επιστολικά κείμενα πού έπανεξέδωσε είναι και εξι 

πού ό Μαυροκορδάτος απηύθυνε στον 'Ιεροσολύμων Δοσίθεο.13 Είναι κεί

μενα στα όποια ό Ρίζος έδωσε ιδιαίτερο βάρος δταν διατύπωνε τήν κατη

γορία του: άπο αυτά κυρίως ήταν πού ό εκδότης τοΰ 1804 είχε αφαιρέσει 

πολλά /ωρία στα όποια ό Μαυροκορδάτος διατύπωνε το μίσος του κτλ. 

""Ας σημειωθεί οτι ή έκδοση Λιβαδα στηρίχθηκε σε μια έγκυρη καταρχήν 

πηγή, Ινα χειρόγραφο άπο τή βιβλιοθήκη τοΰ Γ. Ά λ . Μαυροκορδάτου, 

απογόνου τοΰ εξ απορρήτων.1 4 Ή σύγκριση όμως των δύο εκδόσεων δεν 

στηρίζει τις κατηγορίες τοΰ Ρίζου. Το κείμενο πού δίνει ή έκδοση Λιβαδα 

είναι φιλολογικά αρτιότερο άπο εκείνο της έκδοσης τοΰ 1804, άλλα δέν 

είναι πληρέστερο.15 

VI 

Άφοΰ ολα συγκλίνουν προς τήν αθωότητα τού εκδότη τοΰ 1804. είναι φυ

σικό το θέμα να ξαναγυρίζει σέ εκείνον πού διέδωσε τή φήμη, τον Ί α κ ω -

βάκη Ρίζο Νερουλό. Τί θα είχε να πει, άραγε, για να απολογηθεί. 

Υποθέτω οτι το πρώτο πού θα μπορούσε να επικαλεστεί είναι οτι στή 

Γενεύη, οπού βρισκόταν, ήταν μακριά άπο τα βοηθήματα του* οτι δέν ήταν 

σέ θέση να ελέγξει μια εντύπωση πού τοΰ είχε δημιουργηθεί. Στο ερώ

τημα πώς ήταν δυνατό να τοΰ είχε δημιουργηθεί μια τέτοια έντύπο^ση. 

και μάλιστα για έντυπο πού εκδόθηκε άπο το Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 

13. Πρόκειται για επιστολικά κείμενα πού έχουν τους αριθμούς 73, 74, 103, 120, 
127 και 187 στον ((Κατάλογο των δημοσιευμένων ελληνικών επιστολών» του Μαυ
ροκορδάτου (για τον όποιο βλ. σημείωση 12) —όπου και παραπομπές στις εκδόσεις. 

14. 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου..., Έπιστολαί Ρ'..., σ. ς'. 
15. Πβ. ωστόσο και την περίπτωση μιας επιστολής προς τον 'Ιάκωβο Μάνο 

στην οποία το κείμενο της έκδοσης Λιβαδα είναι πληρέστερο, σ. 101. 
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έπρεπε να πει περισσότερα: βτι ή εντύπωση του στηρίχθηκε σε ενα ιστο

ρικό προηγούμενο πού του είχε διηγηθεί è θειος άπο την πλευρά του πα

τέρα του, ό Εφέσου Σαμουήλ. Το 1798 ενα βιβλίο γραμμένο άπο έναν 

κόλλυβα χρειάστηκε να υποστεί κάποιες «διορθώσεις» πριν τυπωθεί άπο 

το Πατριαρχικό Τυπογραφείο. 1 6 Ό Εφέσου Σαμουήλ ήταν τότε μέλος της 

επιτροπής πού έλεγχε κάθε βιβλίο πού επρόκειτο να δημοσιευτεί άπο το 

Πατριαρχικό Τυπογραφείο 1 7 καί τήν Ιστορία αυτή του τήν εμπιστεύτηκε 

καθώς ήταν κάτι περισσότερο άπο στενός συγγενής: αυτός είχε αναλάβει 

τή φροντίδα και τήν ανατροφή του δταν μικρός έχασε τον πατέρα του. 1 8 

Σ ' αυτό το πραγματικό γεγονός στηριζόμενος θεώρησε δτι καί ενα άλλο 

βιβλίο, με εμφανή παιδαγωγικό χαρακτήρα, είχε αποψιλωθεί άπο κάποια 

επικίνδυνα σημεία για λόγους γενικότερου συμφέροντος. Με άλλα λόγια 

δεν ύπήρ/ε δόλος στή διάδοση δτι οι επιστολές του Μαυροκορδάτου λογο

κρίθηκαν ήταν απλώς το αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας της μνήμης 

τήν οποία, καθώς βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν μπορούσε να ελέγξει. 

Τέλος, αν ολα αυτά δεν έπειθαν, αν τον ρωτούσαν πώς ήταν δυνατό 

να προσγράφει ανιστόρητα στον Μαυροκορδάτο τοΰ 17ου αιώνα έννοιες 

πού είχαν πάρει πολιτικό περιεχόμενο τον 19ο αιώνα, θα έπρεπε να απο

καλύψει το u l t imum argumentum του. Παράλληλα στον 'Αγώνα για 

τήν 'Ανεξαρτησία διεξαγόταν και ένας αγώνας πολιτικός στον όποιο κάθε 

ομάδα ζητούσε να προβάλει τή συνεισφορά της καί να προδιαγράψει τή 

θέση της στην Πολιτεία πού πήγαινε να δημιουργηθεί. Μέσα άπο αυτή 

τή λογική μπορούσε να δικαιολογηθεί και ή δική του ενέργεια: Φαναριώ-

της ήταν ό Ρίζος καί αυτής της ομάδας ενιο^θε τήν ανάγκη να προβάλει 

τή συνεισφορά στον ιδεολογικό ορίζοντα τής νέας πολιτείας πού ολα έ'δει-

χναν δτι θα είχε τα χαρακτηριστικά τοΰ «εθνικού κράτους». Ή έννοια 

λοιπόν τοΰ έθνους ήταν αναγκαία" και χρήσιμο ήταν ό πρωτοπόρος σε πολλά 

άλλα'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, γενάρχης των Φαναριωτών, να μήν είχε 

υστερήσει καί στα θέματα τής εθνικής ιδεολογίας. 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

16. Πρόκειται για το βιβλίο Χριστιανική απολογία, για το όποιο βλ. Δ. Γ. Άπο
στολόπουλος, Ή Γαλλική Επανάσταση..., σ. 35 κ.έ. 

17. Το όνομα τοΰ Εφέσου Σαμουήλ αναγράφεται στον κατάλογο των μελών τής 
επιτροπής πού επιθεώρησε το βιβλίο πριν τυπωθεί, βλ. Χριστιανική απολογία..., σ. 3. 

18. Ό Σαμουήλ ήταν γόνος τής φαναριώτικης οικογένειας Χαντζερή· για τις 
σ/έσεις με τήν οικογένεια τοϋ Ρίζου και τήν κηδεμονία πού ανέλαβε βλ. δσα αναφέρει 
ό Άν. Ν. Γούδας, Βίοι παράλληλοι τών επί τής 'Αναγεννήσεως τή; 'Ελλάδος διαπρε-
ψάντων ανδρών, τ. 2, 'Αθήνα 1870, σ. 355. 
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