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Ο ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Ό Καλλίνικος Κρεατσούλης1 είναι γνωστός ώς εφημέριος της ελλη

νορθόδοξης εκκλησίας της Μασσαλίας (1826-1861) και ώς ό άνθρωπος πού 

διέσωσε τη βιβλιοθήκη του 'Αδαμαντίου Κοραή (1837)2. "Ομως, αν και 

είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα του ΙΘ' αι., δεν έχομε γι' αυτόν 

μια εξακριβωμένη βιογραφία3 καί, πολύ περισσότερο, μια τοποθέτηση 

του στον ιδεολογικό χώρο της εποχής. Σκοπός του παρόντος μελετήμα

τος είναι να ξεκαθαρίσει μερικά χρονολογικά καί προσωπογραφικά4 ζητή-

1. Το επώνυμο του άπαντα καί ώς Κρεατζούλης, Κριατ(ζ)ούλας, Κρεατζούλας 

ή Κρεατσούλας. Την τελευταία μορφή χρησιμοποιεί ακόμη σήμερα ή οικογένεια στή 

Χίο. 

2. Βλ. Αδαμαντίου Κοραή, 7α μετά θάνατον ευρεθέντα σνγγραμμάτια, τ. 

Α', 'Αθήνα 1881, σ. νς', ροη'-ρπγ' (στο έξης: Μάμουκα, Πρόλογος), καί Στεφάνου 

Δ. Καββάδα, Ή εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή ('Ιστορία, κατάλογος χειρογράφων), 

'Αθήνα 1933 (στο έξης: Καββάδα, Βιβλιοθήκη), σ. 27-41. *Ας σημειωθεί έδώ κάτι 

πού δέν αναφέρεται άπο τον Καββάδα, ό'.π., σ. 40, δτι καί ή βιβλιοθήκη Κ. Κρεατσού-

λη (1800 περίπου τόμοι) με 20 χειρόγραφα τοϋ Κοραή περιήλθε άπο αγορά στην κυ

ριότητα της Βιβλιοθήκης Χίου το 1884· βλ. "Εκθεσις τής καταστάσεως τον εν Χίω 

Γυμνασίου καί των άλλων δημοσίων αυτής σχολείων, 'Αθήνα 1885, σ. 28-29. 

3. Σύντομο εκλαϊκευτικό σημείωμα δημοσίευσε ό π. Μάρκος Ά γ . Βασιλάκης 

στα Χιακά 'Εκκλησιαστικά Χρονικά του, τ. Α', 1950-1951, τχ. 1, σ. 34-35. Τά της 

ζωής καί τοϋ έργου των Ι. Ανδρεάδη, Ν. Βαφειάδη καί Κ. Κρεατσούλη ανέπτυξα 

στή διάλεξη μου «Τρεις φυσιογνωμίες τής εποχής τοϋ Κοραή» (Βροντάδος Χίου, 

15 'Απριλίου 1979). 

4. Ό Καλλίνικος Κρεατσούλης (1785-1861) πού μας απασχολεί δέν ταυτίζεται 

με τον ομώνυμο αρχιμανδρίτη καί συγγενή του (κατά κόσμον Αλέξανδρο), εφημέριο 

Τεργέστης, αργότερα μητροπολίτη Άρδαμερίου καί συγγραφέα των άρθρων ((Περί 

τής καταγωγής του Κοραή», εφ. Παγχιακή, 13. 'Απριλίου 1908, σ. 2, καί «Έκκλη-

σις τής επιτροπής τής Χίας Σχολής», Χιακά Χρονικά, τ. Α', 1911, σσ. 37-42 (για τον 

όποιο βλ. [Γ. Ι. Ζολώτα], "Εκθεσις των εν τοις Όρθοδόξοις Δημοσίοις Σχολείοις 

Χίου πεπραγμένων κατά τά σχολικά ετη 1893-4... καί 1899-1900, Χίος 1901, σ. 

205-206, καί ΛΙάρκου 'Αγαπητού Βασιλάκη, Χιακά 'Εκκλησιαστικά Χρονικά, τ. Β', 

[1952-1954], τχ. 1-2, σ. 53). 'Επομένως οι δύο Καλλίνικοι πρέπει να διακριθούν στο 

βιβλίο τοϋ Κώστα Θ. Αάππα (έπιμ.), Τρνψ. Εύαγγελίδου "Η παιδεία επί Τουρκο

κρατίας": Εύρετήριον, 'Αθήνα 1973, σ. 35. 
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ματα πού σχετίζονται με τον Κρεατσούλη καί συγχρόνως να φωτίσει κά

πως την περίοδο πού πέρασε αυτός στην 'Ιταλία, μεταβατική ανάμεσα 

στην εποχή πού έζησε στή Χίο (1785-1822) καί σ' αυτή πού έζησε στή 

Μασσαλία (1826-1861). 

Ό Καλλίνικος (κατά κόσμον: Κωνσταντίνος)5 Κρεατσούλης γεννή

θηκε στή Χίο το 1785. "Οτι το έτος αυτό εϊναι ή σωστή χρονολογία της 

γεννήσεως του καί οχι το 17876, αποδεικνύεται άπο τα έξης δύο έγγραφα: 

α', σε κατάλογο Ελλήνων της Μασσαλίας7 αναφέρεται οτι το 1827 ό 

Κρεατσούλης ήταν ετών 42* β', σε γράμμα του του 1849 σαφώς λέγει ό 

ϊδιος δτι φέρει «έπ' ώμου δέκα πέντε ετη της παρελθούσης [ = I H ' ] έκα-

τονταετηρίδος»8. 

Στα παιδικά του χρόνια ήταν μαθητής 'Αθανασίου του Παρίου, στή 

Σχολή της Χίου" αργότερα υπηρέτησε ως διδάσκαλος στην 'ίδια σχολή9. 

Διάκονος χειροτονήθηκε πριν άπο το 1817 1 0 καί πάντως το 1820 διορί

σθηκε εφημέριος του Ταξιάρχη της Καμπάνας στή Χίο1 1. 

Στα 37 του χρόνια, με τις σφαγές της Χίου, αρχίζει μια νέα περίοδος 

για τον Κρεατσούλη. Λίγα γνωρίζομε για το πώς σώθηκε άπο τή γενο

κτονία του 1822 1 2 καί είναι περίεργο οτι καί ό 'ίδιος πού είχε ισχυρότατες 

εμπειρίες δεν φρόντισε ποτέ νά τίς απομνημονεύσει. Το μόνο βέβαιο είναι 

δτι τον 'Ιούνιο του 'ίδιου έτους ό Κρεατσούλης βρισκόταν στην Τεργέστη. 

Πρόσφυγας κατατρεγμένος καί χωρίς οικονομικά μέσα αναγκάσθηκε 

5. Τήν κοσμική ονομασία του μας διέσωσε ό Μάμουκας (Πρόλογος, σ. ροδ'-

ροε'). Ό ΐδιος λόγιος, ό όποιος υπήρξε μαθητής καί —μετεπαναστατικά— επιστολο

γράφος και συνεργάτης του στην έκδοση των καταλοίπων Κοραή, μας διέσωσε μονα

δικές πληροφορίες για τον Κρεατσούλη. 

6. Ό Νικόλαος Σωτ. Κρουσουλούδης, Ό βίος καί το έργον του έθνομάρτυρος 

μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου (1776-1822), Θεσσαλονίκη 1981, σ. 82, 

σημ. 56, προφανώς παρεξήγησε το σημείωμα τοΰ Κρεατσούλη για τα συμβάντα τοϋ 

1787 (βλ. Χιακά Χρονικά, τ. Β', [1914], σ. 122)· δταν ό Κρεατσούλης λέγει «με είχαν 

εις τήν φύλαξιν 4 μηνών» εννοεί: με είχαν απομονώσει για διάστημα 4 μηνών. 

7. Βλ. 'Ελένης Ε. Κούκκου, 'Ιωάννης Α. Καποδίστριας: Ό άνθρωπος - ό δι

πλωμάτης (1800-1828), 'Αθήνα [1978], σ. 392. 

8. Βλ. Καββάδα, Βιβλιοθήκη, σ. 69. 

9. Μάμουκα, Πρόλογος, σ. ροδ' και ροζ'. Βλ. και Κ. Ά[μάντου], « Έ κ της 

βιβλιοθήκης τοϋ Καλλινίκου Κρεατσούλη», Χιακά Χρονικά, τ. ζ' 1926, σ. 144 καί 

152. 

10. Μάμουκα, ό'.π., σ. ροε'-ρος'. 

11. Βλ. Κ. Ά[μάντου], «'Εκ της βιβλιοθήκης τοϋ Καλλινίκου Κρεατσούλη», 

Χιακά Χρονικά, τ. Β' (1914), σ. 121-122. 

12. Μάμουκα, Πρόλογος, σ. ροζ'. 
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να ζητήσει, υποστήριξη άπο τους συμπατριώτες του της παροικίας. Έ ν ώ 

βρισκόταν ακόμη στο λοιμοκαθαρτήριο καί με τη μεσολάβηση του συμ

πολίτη του Ζαννή Βλαστού, εξασφάλισε μια θέση δασκάλου στην ελλη

νική σχολή της Τεργέστης με μισθό 500 φλωρίνια τον χρόνο. Το σχετικό 

έγγραφο διασώθηκε στή Βιβλιοθήκη Κοραή (Χίος) με αριθμό 275,ς'. Εί

ναι μια επιστολή τών 'επιτρόπων' της Τεργέστης προς τον Ζαννή Βλαστό. 

Τη δημοσιεύω έδώ διατηρώντας τήν ορθογραφία της. 

Πρωτότυπο, λυτό, δίφυλλο 22 Χ 21.Το φ. 1 ν λευκό. Όλίγα ορθογραφικά λάθη. 

'Αναλύθηκαν οι συντομογραφίες. 

Τιμιότατε Κύριε Ζαννή Βλαστέ! 

Οι επίτροποι της ενταύθα 'Ελληνικής Σχολής έλαβαν τήν επιστολήν 

σας 17ν τον παρόντος, και Ιδόντες εις αυτήν οτι 6 Κύριος Καλίνικος 

'Ιερομόναχος δέχεται τήν πρότασιν αυτών, δια να παραδίδη εις τήν αυτήν 

Σχολήν οποία μαθήματα ήθελαν διορισθεΐν εις αυτόν από τους ιδίους επι

τρόπους, τον εψήφισαν ομοφώνως Διδάσκαλον τής αυτής Σχολής δι ενα 

χρόνον επί μισθώ f 500» — Παρακαλοϋμεν λοιπόν τήν τιμιώτητά σας να 

φανερώσετε εις τον κύριον Καλίνικον τήν άπόφασιν ταύτην, και να τον 

παρακινήσετε δια τήν καλήν τάξιν να γράψη ο ϊδιος εις τους ρηθέντας 

'Επιτρόπους οτι δέχεται τήν άπόφασίν των, και οτι θέλει παρρησιασθή 

εις αυτούς, ευθύς όταν εκβή άπο το Καθαρτήριον, δια να μάθη άπο τους 

Ιδίους οποίον είναι το νέον σύστημα τής ρηθείσης Σχολής, και όποια εί

ναι τα μαθήματα τα όποια πρέπει ό κύριος Καλίνικος νά παραδίδη εις 

τους μαθητάς, και επομένως νά γραφθή κατά τάξιν καί το άναγκαϊον συμ-

φωνητικόν, προς ήσυχίαν τών συμφωνούντων μερών. 

Ταύτα παρακαλούμεν τήν τιμιώτητά σας νά φανερώσετε τον κύριον 

Καλίνικον, και σας άσπαζόμεθα άπο καρδίας. 

Οι επίτροποι τού γένους τών ενταύθα 

Γραικών 

Τριέστιον τήν 19η 'Ιουνίου 1822. 

'Ιωάννης Βορδόνης 

'Ελευθέριος Μ. Οικονόμος 

'Ιάκωβος 'Ρώτας 

Στο φ. 2ν 

Τώ 'Εντιμοτάτω 

Κυρίω Τζανή Βλαστώ 

εις Τριέστιον 
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Σημείωση με το χέρι Κ. Κρεατσούλη: 

'Ιγνάτιος Σκαλιούρης ονομάζεται 

ο Διδάσκαλος της Τεργέστης.13 

Ό Βλαστός κοινοποίησε την επιστολή των 'επιτρόπων' στον Κρεα-

τσούλη ζητώντας του να τους απαντήσει ό 'ίδιος για την αποδοχή της θέ

σεως πού του πρόσφεραν. Πράγματι ό Κρεατσούλης ετοίμασε την επομέ

νη την ακόλουθη επιστολή πού σώζεται στο ίδιο δίφυλλο της Βιβλιοθήκης 

Κοραή με τον αριθμό 275,ζ'. 

Σχέδιο γραμμένο στο φ. 2Γ τοο προηγουμένου. 'Αναλύθηκαν οι συντομογραφίες. 

Εντιμότατοι Κύριοι 'Επίτροποι τον ενταΰθα γραικικοϋ έθνους! 

Ό τιμιότατος Κύριος Ζαννής Βλαστός μ' εκοινοποίησε το προς την 

τιμιότητα του γράμμα σας, το όποιον φέρει την ύπερ ε μου ψήφον εις το 

διδασκαλικον επάγγελμα της ενταύθα ελληνικής Σχολής, και επομένως 

με προσκαλεί εις την έργασ'ιαν αύτοϋ. 'Επειδή ή ψήφος με ευφραίνει βε

βαίως όχι μόνον δια την οποίαν φέρει τιμήν προς εμέ, αλλά και διότι με 

δίδει τήν εύκαιρίαν να'άναλάβω τους ύπερ της παιδείας γλυκείς αγώνας, 

δέχομαι ευχαρίστως τήν πρόσκλησίν σας, πρόθυμος ών να συνεργήσω, 

εις δ τι δύναμαι, δια τήν πρόοδον των μαθητών. "Οταν εκβώ από τό Κα-

θαρτήριον, πάραυτα θέλω παρρησιασθήν προς τήν εντιμότητα σας, δια 

να μάθω τό νέον σύστημα τής Σχολής, και όποια θέλει εισθαι τα χρέη μου 

προς αυτήν. Άσπαζόμενός σας μένω 

Καλλίνικος Κρεατζούλας 

Έν Καθαρτηρίω τής Τεργέστης 

τήν 20 'Ιουνίου 1822. 

νΑνκαι ή θέση πού βρήκε ό Κρεατσούλης του έλυνε, έστω προσωρινά, 

το πρόβλημα του, εντούτοις ή πρόσληψη του δεν πραγματοποιήθηκε. Οι 

αυστριακές αρχές δεν του επέτρεψαν τήν αποβίβαση. Τήν πληροφορία' 

πού μας παραδίδει μόνο ό Μάμουκας1 4, έπιβεβαιο')νει ή ακόλουθη επι

στολή του Κρεατσούλη προς τους 'επιτρόπους' τής σχολής τής Τερ

γέστης. 

13. Πρόκειται για τον Ηπειρώτη 'Ιγνάτιο Σκαλιώρα, δάσκαλο στην Τεργέ
στη (1822-1830), πού λίγα χρόνια πριν (1817) είχε εκδώσει τον άντικοραϊκο λίβελλο 
Επιστολή τής νέας φιλοσοφίας στηλιτεντική· πβ. Έρμης ο Λόγιος, 1818, σ. 59-
62 και 142-145. 

14. Μάμουκα, ο.π. 
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Πρωτότυπο, λυτό. 'Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης, Φάκελος έτους 
1822 (Αλληλογραφία)15. 

'Εντιμότατοι Κύριοι 'Επίτροποι τον ε^ταΰθα Γραικικοϋ "Εθνους! 

Προ ημερών τινών ή αστυνομία εζήτησε να μάθη την πατρίδα μου, το 

επάγγελμα μου, την μέχρι τοϋδε διατριβην μου κτλ. Έγώ άπεκρίθην 

δλην την άλήθειαν, ότι είμαι Χίος, εμαθήτευσα είς την Σχολήν της Χίου, 

εκβήκα τώρα πρώτην φοράν άπα την Χίον, με τους άνακατωθέντας εις 

την επανάστασιν της 'Ελλάδος δεν εχω καμμίαν κοινωνίαν κτλ. ήλπιζα 

λοιπόν, δτι δεν έχει καμμίαν ύποψίαν κατ' εμοΰ' σήμερον μανθάνω με 

άκραν μου λύπην, ότι εμποδίζεται ή από το Καθαρτήριον εξοδός μου, ενώ 

εις όσα ήρωτήθην ευρίσκω εμαυτόν πάντη άθώον. 

Σας παρακαλώ λοιπόν, 'Εντιμότατοι Κύριοι! νά πληροφορηθήτε την 

άπερασμένην μου διαγωγήν από τους συμπατριώτας μου, και ώς πατέρες 

τών ομογενών νά δώσετε εγγύησιν εις την άστυνομίαν δια τήν εις Τεργέ-

στην μέλλουσαν διατριβην μου, βέβαιοι όντες, ότι και δια τό όποιον μ' ε-

τιμήσατε επάγγελμα, ώς και δια τάς κατά μέρος συναναστροφάς μου, ή 

διαγωγή θέλει είσθαι κατά πάντα ήσυχος καϊ ειρηνική. 

'Εντιμότατοι Κύριοι! δι υμών ελπίζω νά αξιωθώ) της από τό Καθαρ

τήριον εξόδου' αλλ' εάν άποτνχη, σας παρακαλώ, νά μ' εγγυηθήτε, ώς 

προστάται του έθνους νά εκβώ εγώ δια δέκα ημέρας, εως ότου νά οικονο

μήσω μερικός αναγκαίας μου υποθέσεις. 

'Εντιμότατοι Κύριοι' είμαι εϋελπις, ότι και εις εμε θέλετε δείξειν, 

τήν οποίαν ύπερ του έθνους καθ' ήμέραν δείχνετε πρόνοιαν, καϊ θέλω επι-

τύχειν της προστασίας σας' γένοιτο! 

Άσπαζόμενός σας εκ καρό/ας μένω 

Καλλίνικος Κρεατζούλης 

Έν Καθαρτηρίω της Τεργέστης 

9'Ιουλίου 1822 

Δέν ξέρομε για ποιους συγκεκριμένα λόγους ή αυστριακή αστυνομία 

αρνήθηκε τήν έξοδο του Κρεατσούλη στην Τεργέστη, ένώ δεν έκανε το 

ϊδιο για άλλους Χιώτες πρόσφυγες. Ή προέλευση του άπο το ιδεολογικό 

επίκεντρο —σχολή της Χίου— ενός χώρου οπού το προοδευτικό καί φιλε

λεύθερο κίνημα του Διαφωτισμού είχε κάνει σταθερά βήματα Ι'σως είναι 

ένας πιθανός λόγος. 'Εξάλλου ή πληροφορία δτι ό Κρεατσούλης ήταν φιλι-

15. Τήν επιστολή αντέγραψε ή 8. "Ολγα Κατσιαρδή. Τήν ευχαριστώ για τήν 
παραχώρηση της δημοσιεύσεως. 
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κος1" ίσως μπορεί, να έχει κάποια, σχέση με την αυστριακή απαγόρευση. 

Την ΐδια χρονιά βρίσκομε τον Κρεατσούλη στο Λιβόρνο. Ό Ζερλέν-

της βασιζόμενος στο αρχειακό υλικό της ελληνικής κοινότητας Λιβόρνου 

μας λέγει Οτι «ό Κρεατζούλας έκ Χίου δι' Άγκώνος εις Λιβόρνον έλθών» 

ανέλαβε τη σχολή του Λιβόρνου17. Φαίνεται λοιπόν δτι άπο τήν Τεργέστη 

ό Κρεατσούλης κατευθύνθηκε στον 'Αγκώνα και άπο κει στο Λιβόρνο. 

Στή σχολή του Λιβόρνου ό Κρεατσούλης έμεινε άπο το Θέρος/Φθι-

νόπωρο 1822 ως τον Φεβρουάριο 18261 8. Έ κ ε ϊ και σ' αυτό το χρονικό 

διάστημα ό Κρεατσούλης είχε τήν ευκαιρία να μετατρέψει τήν υπάρχουσα 

σχολή στοιχειώδους εκπαιδεύσεως («των κοινών γραμμάτων») σε «φιλο

λογική», διότι «έδιδάσκετο ή αρχαία ελληνική γλώσσα και φιλολογία, η

θική, ιστορία, και χριστιανική κατήχησις κατά το σύστημα της εν Χίω 

σχολής»1 9. Ή προεπαναστατική σχολή της Χίου έγινε το υπόδειγμα για 

τή σχολή του Λιβόρνου και ό Κρεατσούλης εφήρμοσε έκεϊ ο,τι είχε μάθει 

κοντά στον Βάμβα. 

Τα προβλήματα πού είχαν δημιουργθεϊ τό 1825 στή Μασσαλία με

ταξύ του εμπόρου Τζιτζίνια και του εφημερίου της ελληνικής εκκλησίας 

'Αρσενίου οδήγησαν τήν ελληνική κοινότητα της Μασσαλίας στην από

φαση (27 Νοεμβρίου 1825) να καλέσει τον Καλλίνικο στην γαλλική αυ

τή πόλη σε αντικατάσταση του αρχιμανδρίτη 'Αρσενίου20. Ό Κρεατσού

λης προτίμησε τή νέα θέση άπο αυτή του Λιβόρνου και στις 15 Φεβρου

αρίου 1826 ανέλαβε καθήκοντα εφημερίου στή Μασσαλία21. Ά π ο τότε 

παρέμεινε και έζησε έκεϊ ως τον θάνατο του στις 10 Σεπτεμβρίου 1861. 

Στέρ.Φασονλάκης 

16. Τήν πληροφορία μας παραδίδει δ π. Μάρκος Ά γ . Βασιλάκης, Χιακά 'Εκ

κλησιαστικά Χρονικά, τ. Α', 1950-1951, τχ. 1, σ. 34-35, βασιζόμενος σε εκκλησια

στικό λόγο τοϋ Κρεατσούλη, ό όποιος σήμερα λανθάνει. 

17. Περικλέους Γ. Ζερλέντη, «Περί της έν Λιβόρνω ελληνικής σχολής (1805-

1837)», Παρνασσός, τ. Θ', 1885, σ. 335-336. 

18. Ό ισχυρισμός τοϋ Γεωργίου Γεω. Λαδά, 1. Συνοπτική Ιστορία τον'Ελλη

νισμού της Τεργέστης..., 'Αθήνα 1974, σ. 24, δτι ό Κρεατσούλης διατέλεσε εφημέ

ριος στην Τεργέστη γύρω στα 1825, ελέγχεται ανακριβής. 

19. Π. Γ. Ζερλέντη, δ.π., σ. 336. 

20. P. Échinard, Grecs et philhellènes à Marseille..., [Μασσαλία 1973], 

σ. 280' πβ. τήν ανακοίνωση της Ε. Α. Καρύδη, «'Ύποπτη κίνηση κατασκοπείας 

(1825) εις βάρος τής αγωνιζομένης Ελλάδος», Πρακτικά τοϋ Α' Συνεδρίου 'Αρ

γολικών Σπονδών, 'Αθήνα 1979, σ. 271-290. 

21. Ή ακριβής ημερομηνία εξάγεται άπο τήν αυτόγραφη Βίβλον βαπτίσεων 

κλπ. τοΰ ναοϋ τής Μασσαλίας, τής οποίας επεξεργάζομαι τήν έκδοση. 
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