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Σ Τ Ο Γ Α Λ Λ Ι Κ Ο Τ Ύ Π Ο Α Π Ο Τ Ο 1 8 2 1 ΩΣ Τ Ο 1 8 2 4 

"Οταν κηρύχθηκε ή ελληνική επανάσταση, 6 Κωνσταντίνος Νικο-

λόπουλος · βρισκόταν στο Παρίσι. Εγκατεστημένος εκεί από το 1806, 

υπάλληλος της βιβλιοθήκης τοΰ I n s t i t u t Royal de France, είχε απο

κτήσει κιόλας κάποιο όνομα στους κύκλους τών λογίων. 

Μέσα στην ποικίλη δραστηριότητα πού αναπτύσσει κατά τους χρό

νους τούτους στη γαλλική πρωτεύουσα, ενα μέρος κατέχει ή συνεργασία 

του στον γαλλικό τύπο και ιδιαιτέρως στα γαλλικά περιοδικά. Ά π ο το 

1821 εως το 1824 τον βρίσκομε να συνεργάζεται σε δυο παρισινές 

επιθεωρήσεις, τήν «Revue Encyclopédique» και τις «Table t tes 

Universel les». Πρόκειται για μηνιαίες εκδόσεις πολυσέλιδες (150 -

200 σελίδες το τεύχος), εξαιρετικής σπουδαιότητας για τήν παρακολού

θηση τών πνευματικών πραγμάτων της εποχής. Και οί δυο έχουν χα

ρακτήρα εγκυκλοπαιδικό, αποβλέπουν δηλαδή στην παρουσίαση και 

στην ανάλυση τής σύγχρονης παραγωγής στις επιστήμες, στις τέχνες 

και στα γράμματα. Ή κριτική τοΰ βιβλίου κατέχει ξεχωριστή θέση, 

κυρίως στή «Revue Encyclopédique», δπου αφιερώνονται δεκάδες 

σελίδες στην ανάλυση έργων άπο δλον τόν κόσμο μέ τήν υπογραφή τών 

πιο έγκυρων εκπροσώπων κάθε κλάδου καΐ παρατίθενται μακροί βιβλιο

γραφικοί πίνακες. Οί «Table t tes Universelles» πάλι, διαθέτουν 

περισσότερο χώρο σέ πρωτότυπη υλη, δπως άρθρα σχετικά μέ θέματα 

πνευματικά και πολιτικά. Και τα δύο περιοδικά εμφανίζονται ως έξω-

1. Ά π ο τα λίγα πού Ιχουν γραφή 

γ ι α τον Νικολόπουλο, βλέπε Κ. Θ. Δη

μαρά, Ό Κοραής και ή εποχή τον, 

'Αθήνα 1953, καΐ Σ τ . Καρατζά, Κο

ραής και Νικολόπονλος, 'Αθήνα 1949. 

'Επίσης τρία άρθρα τοϋ ' Α γ . Τσέλαλη 

στην «Καθημερινή» τής 19 'Οκτωβρίου 

1936 (σ. 1) καΐ τής 4 καΐ 26 'Α

πριλίου (σ. 4), δπου γ ίνεται λόγος 

και γ ι α μερικά άπο τα δημοσιεύματα 

πού εξετάζομε πιο κ ά τ ω . Μερικές α

κόμη βιβλιογραφικές ενδείξεις βρίσκει 

κανείς στή σ. 12, ύποσημ. 2 τής 

μελέτης τοϋ Καρατζά, πού αναφέραμε. 

Σ ' αυτά ας προστεθή ένα σημείωμα 

τής παρισινής εφημερίδας «La Presse» 

στο φύλλο τής 13 Δεκεμβρίου 1841, 

σ. 2 β, πού γράφτηκε μέ αφορμή το 

θάνατο τοΰ Νικολόπουλου καΐ τήν εκποί

ηση τών υπολοίπων τής βιβλιοθήκης του. 
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πολιτικά, κατά το σύστημα πολλών περιοδικών της εποχής, πού ζητούν 

έτσι να αποφύγουν ώρισμένες δεσμεύσεις, δπως ή καταβολή χρηματι

κής εγγυήσεως και ή λογοκρισία, πράγματι δμως είναι φιλελευθέρων 

τάσεων. Τοΰτο διαφαίνεται εμμέσως στη « R e v u e E n c y c l o p é d i q u e » 

από τή θέση πού παίρνουν πολλοί συνεργάτες της στις κριτικές και 

στις αναλύσεις των και σαφέστερα στις « T a b l e t t e s U n i v e r s e l l e s » 

από το δλο πνεύμα των άρθρων της. Το τελευταίο άλλωστε περιοδικό 

βρίσκεται κάτω άπα τήν επιρροή του G u i z o t και αποτελεί ως προς τις 

Εδέες τον πρόδρομο του μεταγενέστερου φιλελευθέρου οργάνου « G l o b e » . 1 

Είδικώτερα απέναντι στον έλληνικόν αγώνα τόσο ή « R e v u e E n c y c l o 

p é d i q u e » δσο και οι « T a b l e t t e s U n i v e r s e l l e s » τηροΟν στάση ευνοϊ

κή, δπως γίνεται φανερό εϊτε από συγκεκριμένες κρίσεις των εϊτε από 

το χώρο πού κατέχουν και άπα το φως μέ το όποιο φωτίζονται στις 

στήλες των τα πράγματα της Ε λ λ ά δ α ς 2 . 

Στην « R e v u e E n c y c l o p é d i q u e » ό Νικολόπουλος είναι τακτικός 

συνεργάτης. Τα άρθρα του περιέχονται συνήθως στα τμήμα του περιο

δικού, πού επιγράφεται « N o u v e l l e s s c i e n t i f i q u e s e t l i t t é r a i r e s » 

και ειδικά στις στήλες πού αναφέρονται στις ελληνικές περιοχές ή σε 

άλλες χώρες πού σχετίζονται μέ τήν Ε λ λ ά δ α . Ή συνεργασία του αυτή 

1. Για τα γαλλικά περιοδικά της 
Restauration καΐ τις πολιτικές τους 
τάσεις, βλέπε τα γενικά έργα πού 
αναφέρονται στο γαλλικό τύπο και 
στην εποχή της Restauration. Ά π ο 
αυτά σημειώνομε ενδεικτικώς μερικά 
άπο τά πιο πρόσφατα, όπου μπορεί 
κανείς να βρή καΐ αναλυτική βιβλιο
γραφία : 

— Raymond Manévy, La presse 
française de Renaudot à Rochefort. 
Paris 1958. (Είδικώτερα το κεφάλαιο 
IV : La presse sous la Restauration 
ou de l'opposition à la Révolution). 

— Charles Ledré, Histoire de la 
Presse. Paris 1958. (Είδικώτερα το 
κεφάλ. Vili : La seconde Restauration 
et la presse). 

— Berthier de Sauvigny, La Re
stauration. Paris 1955. 

2. Για τή θέση του γαλλικού πε
ριοδικού τύπου απέναντι στην ελλη

νική επανάσταση έκτος άπο μερικές 
σποραδικές πληροφορίες (και οχι πάν
τοτε ακριβείς) πού βρίσκει κανείς στα 
άρθρα πού πραγματεύονται γενικά για 
το γαλλικό φιλελληνισμό, χρήσιμα 
στοιχεία παρέχει το τρίτομο έργο τοϋ 
René Canai, L' Hellénisme des ro
mantiques. Paris 1951-1955. Για τον 
«Globe» είδικώτερα υπάρχει το σύν
τομο μελέτημα της Ελένης Καρατζά : 
Το παρισινό περιοδικό «Globe» και 
ή ελληνική επανάσταση, «Mélanges 
Ο. et M. Merlier», Ι, σ. 55-82. Το 
θέμα των αντιδράσεων τοΰ γαλλικού 
τύπου απέναντι στα πράγματα της 
Ελλάδας κατά τήν πρώτη περίοδο 
της ελληνικής επαναστάσεως αναλύε
ται διεξοδικά στή μακρά μελέτη, πού 
πρόκειται νά δημοσιεύσωμε μέ τον 
τίτλο La guerre de l'indépendance 
grecque vue par la presse française 
[de 1821 à 1824). 
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είχε αρχίσει πρίν από τήν ελληνική επανάσταση καί εξακολούθησε να 

έχη τον ίδιο χαρακτήρα καΐ μετά την κήρυξη της. Πρόκειται για άρ

θρα πού δίνουν πληροφορίες για τα πνευματικά ιδρύματα, τους λογίους 

και τη δράση τους, τους εθνικούς ευεργέτες και γενικώτερα για την 

πνευματική και κοινωνική κατάσταση της υπόδουλης Ελλάδας. Έ ν 

τούτοις αν και ό τύπος των άρθρων διατηρήθηκε και μετά τ^ν ελληνι

κή εξέγερση, διακρίνει δμως τώρα κανείς σ' αυτά ενα νέο χρώμα. 

'Αρκετά βέβαια εξακολουθούν να είναι άπλες αναγραφές πληροφοριών 

χωρίς καμμία αναφορά στα σύγχρονα γεγονότα. Πολλά δμως παίρνουν 

αφορμή από τή νέα κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ άλλα χωρίς να άνα-

φέρωνται άμεσα σ' αυτή, δίνουν πάντως rfcv ευκαιρία στο συγγραφέα 

να έκφραση τα θερμά του αισθήματα απέναντι στην επανάσταση. 

Μια μόνο ψορά συναντάμε άρθρο τοΰ Νικολόπουλου, στην εποχή 

πού εξετάζομε, σέ άλλο τμήμα τοΰ περιοδικού και συγκεκριμένα σ' αυτό 

πού επιγράφεται : Mémoires, Notices, Le t t r e s et Mélanges. Tò 
άρθρο επιγράφεται «Notices sur Rhigas» και αποτελεί ούντο^ο βιο

γραφικό σχεδίασμα. 

Ό Νικολόπουλος υπογράφει τα άρθρα του άλλοτε ολογράφως, άλ

λοτε με τα αρχικά του. Είναι χαρακτηριστικό δτι, δσες φορές σημειώνει 

τοδνομάτου ολόκληρο, το γράφει σέ δύο λέξεις ενωμένες συνήθως μεταξύ 

τους με παύλα" επίσης παραλείπει το τελικό s. "Ετσι ή υπογραφή του 

παρουσιάζεται μέ τις έξης μορφές : C. NICOLO - POULO, NICOLO -

POULO, NICOLO POULO, C. Ν., C.N.P. 

Στις στήλες τού περιοδικού για τα ελληνικά πράγματα, και μάλι

στα για ανάλογα θέματα μέ αυτά πού γράφει ό Νικολόπουλος υπάρ

χουν μερικά άρθρα, πού δεν φέρουν τήν υπογραφή του. 'Από αυτά, 

άλλα έχουν ως υπογραφή τα αρχικά M.A.J., A.J .E. και F . s. και 

άλλα είναι ανώνυμα. Θα είχε κανείς τήν τάση να άποδώση τα ανώνυ

μα άρθρα ή τουλάχιστο μερικά από αυτά στο Νικολόπουλο. Ωστόσο 

αυτό θα ήταν παρακινδυνευμένο, καί γιατί στο περιοδικό -γράφουν καί 

άλλοι συνεργάτες για τα ίδια θέματα, καί γιατί σέ σύντομα πληροφο

ριακά άρθρα δέν μπορεί κανείς να διακρίνη μέ ασφάλεια προσωπικό 

ύφος. Βέβαια, έφ' δσον δ Νικολόπουλος υπογράφει κατ' αρχήν τή συ

νεργασία του στή «Revue Encyclopédique», θα έπρεπε λογικώς να 

μήν υπάρχουν ανώνυμα άρθρα του. 'Αλλά καί αυτό δέν είναι καθόλου 

ασφαλές, άν μάλιστα λάβη κανείς υπ' δψη του, δτι καί ή υπογραφή 

του δπου σημειώνεται, δέν έχει ενα σταθερό τύπο. 

Οι περισσότερες πληροφορίες, πού δίνει ό Νικολόπουλος για τα 
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ελληνικά πράγματα, μας είναι βέβαια γνωστές και από άλλες εγκυρό

τερες πηγές. 'Ωστόσο τα άρθρα του παρουσιάζουν διπλό ενδιαφέρον. 

'Από τή μια μεριά μας παρέχουν μερικά στοιχεία είτε άγνωστα είτε 

πάντως χρήσιμα για διασταυρώσεις και από τήν άλλη μας διαφωτίζουν 

για τή θέση που παίρνει απέναντι σέ ώρισμένα πρόσωπα της εποχής 

του, καθώς και για ώρισμένες προσωπικές του σχέσεις. Παρακάτω δί-

νομε μια σύντομη περίληψη δλων των άρθρων τοΰ Νικολόπουλου στή 

«Revue Encyclopédique» που φέρνουν τήν υπογραφή του, σημειώ

νοντας συγχρόνως και τις ακριβείς παραπομπές των. 

GRÈCE. CALAMATA. Imprimerie. Nouveau Journal : Εξαί

ρεται δ πατριωτισμός των κατοίκων της Πελοποννήσου και οί θυσίες 

τους για τήν πατρίδα. 'Αναφέρεται δτι ή Πελοποννησιακή Γερουσία 

αποτελέστηκε από τους πιο διακεκριμένους άνδρες. Σπουδαίος είναι ό 

ρόλος του αρχιεπισκόπου Γερμανού, που ηλεκτρίζει με τους λόγους του 

το στρατό και ασκεί τή μεγαλύτερη επιρροή στα πνεύματα, ώστε οί 

Έλληνες να τον ΰ.ωροΰν ως ενα απεσταλμένο τοΰ θεοϋ και έναν αλη

θινό ήρωα της Εκκλησίας. Στην Καλαμάτα ίδρύθηκε προσφάτως τυπο

γραφείο, δπου μεταξύ άλλων τυπώνεται ή εξαιρετική εφημερίδα «Ελ

ληνική Σάλπιγξ», πού διευθύνει ό ενάρετος και φωτισμένος θεόκλητος. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία, δτι ή Ελλάδα θα ξαναβρή τήν ελευθερία της. 

(Tome X I I , Cahier 35e» Novembre 1821, p. 449-450). 

GRÈCE. ILE DE LEUCADE. Poésie Dramatique. Ό Ζαμπέλιος, 

Έλληνας σοφός άπό τή Αευκάδα, έδημοσίευσε πρόσφατα μια τραγωδία 

του με τίτλο «Τιμολέων» εξαιρετικής αξίας, πού αποκαλύπτει τήν ιδιο

φυία τοΰ ανδρός. Ό ίδιος συγγραφέας έ'χει ακόμη ανέκδοτες δύο άλλες 

τραγωδίες, τον «Σκεντέρμπεη» και τόν «Κωνσταντίνο Παλαιολόγο». 

Το λαμπρό δραματικό ταλέντο του δείχνει δτι θα γίνη ίσως μια ήμερα 

ή δόξα της αναγεννημένης Ελλάδας. (Tome X I I I , Mars 1822, 

p. 715)· 
RUSSIE. ODESSA. Théâtre grec. Γίνεται λόγος για τήν παρά

σταση τοΰ «Φιλοκτήτη» τοΰ Σοφοχλΐι στην 'Οδησσό σέ μετάφραση στή 

νέα ελληνική τοΰ Πίκκολου, «jeune Grec d ' u n mér i te dist ingué» 
και για τις θερμές εκδηλώσεις, πού επακολούθησαν στό θέατρο υπέρ 

τοΰ έλληνικοΰ αγώνος. (Tome XIV, Avril 1822, p. 191). 

GRÈCE. CORFOU. Collections des actes du sénat péloponnésien. 
'Αναγγέλλεται ή μετάφραση στή γαλλική άπό το Μουστοξύδη δλων 

τών προκηρύξεων και των πράξεων της πελοποννησιακής Γερουσίας. 

(Tome XIV, Avril 1822, p. 201). 
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CYDONIE. Destruction des établissements d'instruction. 'Εξη

γείται δτι με τή βάρβαρη τουρκική καταστροφή των Κυδωνιών δεν 

απέμεινε απολύτως τίποτε από τή σπουδαιότατη Σχολή της. (Tome 

XIV, Avril 1822, p. 201). 

GRÈCE ATHÈNES. Etablissement d' instruction et d' utilité 

publique. Ή 'Αθήνα πρόκειται να γίνη ή πρωτεύουσα δλης της Ελ

λάδας. Σε λίγο θα ξαναφανοΰν πάλι εκεί, δπως τήν παλαιά εποχή, 

Σχολεία, 'Ακαδημίες, Μουσεία και Βιβλιοθήκες. Οί "Ελληνες είναι 

αποφασισμένοι να απελευθερώσουν έστω και μόνοι τους τήν πατρίδα 

τους ή να πεθάνουν γι ' αυτή. (Tome XV, Jui l let 1822, p. 201). 

GRÈCE. État de la nation. Γίνεται λόγος για το υπόμνημα του 

Κοραή «Mémoire sur Γ é tat actuel de la civilisation dans la 
Grèce», πού δημοσιεύθηκε το 1803, και παρατίθεται Ινα απόσπασμα 

σχετικό με τή ναυτική ανάπτυξη της Ελλάδας και τον αντίκτυπο της 

στην πνευματική εξέλιξη της χώρας. 'Αναφέρονται επίσης οί τελευ

ταίες γεμάτες έξαρση φράσεις του υπομνήματος καΐ επιλέγεται : «Ο 

vénérable père de la nation grecque, vos v œ u x et ceux de vos 
compatriotes seront accomplis!» (Tome XV, Août 1822 p. 412). 

GRÈCE. Chant patriotique. Κατά τήν εκστρατεία του Χουρσίτ 

στην Πελοπόννησο το 1822 οί Έλληνες επέδειξαν άπαράμιλλον ηρωι

σμό, αντάξιο τών προγόνων τους. Σ' αυτό πολύ συνετέλεσε και ένας 

ωραίος πατριωτικός ύμνος, πού συνέθεσε κάποιος Έλληνας καθηγητής 

και έμελοποίησε ένας Γερμανός μουσικός. Ό ύμνος αυτός τραγουδιό

ταν από χιλιάδες νέους πολεμιστές, ακόμη και άπο γέροντες. (Tome 

XVI, Octobre 1822, p. 201). 

GRÈCE. PÉLOPONNÈSE. Fondation d'une Académie Nationale. 

Στην Πελοπόννησο ασχολούνται με τήν οργάνωση μιας εθνικής 'Ακα

δημίας για τή μόρφωση τών νέων πού δεν είναι ακόμη σε ηλικία να 

πάρουν τα δπλα. Ό πρίγκηψ Μαυροκορδάτος διακρίνεται δλο και πε

ρισσότερο για το φλογερό πατριωτισμό του, τή σταθερότητα του και 

δλες τις υψηλές αρετές, πού κάνουν τον αληθινό πολιτικό. Ό ενθου

σιασμός του ελληνικού Έθνους μεγαλώνει ήμερα με τήν ήμερα, προ 

πάντων μετά τήν κατάληψη τοΰ Ναυπλίου. Ή ελπίδα να αποκτήσουν 

οί Έλληνες σε λίγο μια τιμητική θέση ανάμεσα στα ανεξάρτητα και 

πολιτισμένα έθνη γίνεται πια σχεδόν βεβαιότητα. (Tome X V I I , 

Févr ie r 1823» Ρ· 4*8)· 

GRÈCE ILES I O N I E N N E S . L' Académie grecque. Ή «Ελληνική 

Ακαδημία» θα ίδρυθή οριστικά στην Κέρκυρα, σύμφωνα με απόφαση 
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τοΰ «philanthrope et honorable» Canning, πού έδωσε συγχρόνως 

αυστηρές διαταγές στον Maitland γ:ά τή δίκαιη μεταχείριση των 

Ελλήνων. Γενικός διευθυντής της 'Ακαδημίας θα είναι δ λόροΌς Gui l

ford, άνθρωπος αντάξιο; της Ελλάδας, πού ασφαλώς μέ το ζήλο του 

και την ακούραστη δραστηριότητα του θα δώση στο ί'δρυμα τή θέση 

πού του ταιριάζει. (Tome X V I I I , Juin 1823, p. 693-4)· 

GRÈCE. CORFOU. 'Αναγγέλλεται ή οριστική εγκατάσταση στην 

Κέρκυρα του «Πανεπιστημίου των Ιονίων Νήσων» κάτω από τή διεύ

θυνση του λόροΌυ Guilford, «protecteur des l e t t re s et ami de la 

nation grecque». 'Αναφέρονται οί καθηγητές της Σχολής Βάμβας, 

Άσώπιος, Πίκκολος, ό καθένας μέ επαινετικούς χαρακτηρισμούς. Ση

μειώνεται δτι ο Guilford ανέθεσε σέ φίλο του στο ΙΙαρίσι, τον Μ. Ν. 

( = M o n s i e u r Ν. Πρόκειται πιθανώτατα για τόν ίδιο τον Νικολόπουλο) 

να τοϋ άγοράση δλα τα καλά βιβλία φιλοσοφίας, για να τα προσφέρη 

στον Πίκκολο - πράξη πού έρχεται να προστεθή στις τόσες άλλες ευερ

γεσίες του, για τις οποίες θα είναι αιώνια ή ευγνωμοσύνη των Ελλή

νων. (Tome XX, Octobre 1823, p. 228). 

CORFOU. "Αλλη ευεργεσία του λόρδου Guilford : 'Απέκτησε για 

το Πανεπιστήμιο της Κερκύρας μια ωραία σειρά 20.000 εκμαγείων 

ελληνικών νομισμάτων μέ τήν περιγραφή τους από τον Mionnet. 

Instruction publique. Αυξάνεται ό αριθμός των καθηγητών τοΰ 

Πανεπιστημίου της Κερκύρας. Μεταξύ αυτών μνημονεύονται μέ επαινε

τικούς χαρακτηρισμούς ό 'Αθανάσιος Πολίτης και ό 'Ανδρέας 'Ιδρωμέ

νος. Ή αλληλοδιδακτική μίΒοοΌς κάνει πάντοτε νέες προόοΌυς στα νη

σιά. Οί κάτοικοι της Κεφαλληνίας ί'δρυσαν προ ολίγου ενα μεγάλο Αύ-

κειο, πού έχει κιόλας προοδεύσει. (Tome XX, Novembre 1823, 

p. 436). 

GRÈCE. ATHÈNES. 'Ανοίχθηκε έρανος για τήν ανέγερση μνημείου 

τοΰ Μάρκου Μπότσαρη. Προς τιμή τοΰ ήρωα έκυκλοφόρησαν πολλά 

ποιήματα' από αυτά το άξιολογώτερο είναι ενός νεαροΰ Θεσσαλού 

ποιητή (πού δέν κατανομάζεται) και από το οποίο παρατίθεται ενα 

απόσπασμα σέ πεζή γαλλική μετάφραση. 

CRÈTE. Nécrologie. Νεκρολογείται μέ λίγα λόγια ό Κανέλλος 

«jeune savant», πού σπούδασε στή Γερμανία και πού πέθανε πρόωρα 

άπο χολέρα. (Tome XX, Novembre 1823, p. 436"7)· 

NOTICES SUR RHIGAS. 'Εξιστορούνται ή ζωή, ή δράση - πολιτική 

και συγγραφική - και δ θάνατος τοΰ Ρήγα. Στο τέλος γίνεται λόγος 

για τήν Πατρική διδασκαλία τοΰ πατριάρχου 'Ανθίμου, καθώς επίσης 
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καί για την 'Αδελφική διδασκαλία, πού δημοσιεύτηκε σαν απάντηση 

σ' αύτη «par un ami de Rhigas» (Κοραή) και από τήν όποια παρα

τίθενται μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα. (Tome X X I , Févr ie r 

1824, p . 75"8)· 
Tò άρθρο αυτό του Νικολόπουλου έκυκλοφόρησε και ώς ανάτυπο 

το 1824, με τον τίτλο «Notice sur la vie et les écri ts de Rhigas». 
Το ίδιο άρθρο έδημοσιεύθηκε επίσης μέ μικρές τροποποιήσεις (περικοπές 

ή επεκτάσεις) στη «Biographie Universel le ancienne et moderne» 

^ O M i c h a u d 1 και αττ «Biographie Nouvel le des contemporains» 2 . 

Στις «Table t tes Universelles» ο Νικολόπουλος δημοσιεύει ενυ

πόγραφο άρθρο μέ τα αρχικά του C. Ν. μόνο μια φορά, στο τεΰχος της 

14 Φεβρουαρίου 1824 (livraison 63e, p. 85-92), με τον τίτλο «De 

la Grèce et de son avenir». Το άρθρο αυτό από άποψη περιεχομέ

νου διαιρείται σέ δύο μέρη. Στο πρώτο εξετάζεται ή εθνολογική κατά

σταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας άπο τήν πλευρά των χριστιανι

κών λαών, ενώ στο οεύτερο αναλύεται ή πολιτική της 'Αγγλίας καί 

της Ρωσσίας απέναντι στην ελληνική επανάσταση. 

Ό συγγραφέας αρχίζοντας το άρθρο του θεωρεί εκπληκτικό το δτι 

ή ελληνική επανάσταση δεν έχει έξαπλωθή ομοιόμορφα, άλλα επαρχίες 

επαναστατημένες βρίσκονται πλάϊ σ' άλλες πού δεν έχουν καθόλου 

κινηθή. Αυτό συμβαίνει γιατί οί Ευρωπαίοι υπήχοοα της Πύλης δέν 

αποτελούν ενα ενιαίο έθνος, άλλα αποτελούνται άπο λαούς μέ διαφορε

τική καταγωγή και διαφέρουν ακόμα καί σήμερα στα ήθη, στή γλώσσα 

καί στους πολιτικούς δρους. Αυτοί οί λαοί είναι οί πιο κάτω εξι : 

Οι 'Αρμένιοι. Κατοικούν πάντοτε στις πόλεις. 'Αποτελούν μάλ

λον κοινότητα διεσπαρμένη σέ δλη τήν επιφάνεια της Αυτοκρατορίας. 

01 'Αλβανοί. 'Ανήκουν σέ διάφορα θρησκεύματα, είναι έτοιμοι 

να πουληθούν σ' αυτόν πού προσφέρει τα περισσότερα καί δέν μπορούν 

να θεωρηθούν σαν ενα ένίαΐο έθνος. 

Οί Μολδαβοι και οι Βλάχοι. 'Απόγονοι πιθανώς τών Ρωμαίων 

πού εγκαταστάθηκαν στή Λακία τήν εποχή τοΰ Τραϊανού καί τών δια

δόχων του δέν είναι ραγιάδες, αλλ' απλώς ψόρου υποτελείς ( t r ibutai

res). Πριν να στείλη ή Πύλη τους Έλληνες όαποοάρους, έκυβερνιόνταν 

άπο τους δοϊάρους καί τους ευγενείς. 

Οι Βούλγαροι. Είναι ταταρικής φυλής. Ζουν ώς ραγιάδες, κάνουν 

1. Βλ., Nouvelle édition, tome 2. Έ . ά., tome XVI, σ. 412-416 
XXXV, σ. 527-528. 



200 Ο Ε Ρ.Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, Τεϋχος 11 

ζωή καθαρώς αγροτική και ποιμενική. Στις πόλεις της χώρας των κα
τοικούν κυρίως Έλληνες. 

Οι Σέρβοι. Είναι σλαβικής καταγωγής. Γενικώς είναι φόρου υπο
τελείς και όχι ραγιάδες. 

ΟΙ "Ελληνες η αντόχϋονες. Είναι ραγιάδες αποκλεισμένοι από 

κάθε συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στερημένοι από το δικαίωμα 

να κατέχουν όπλα. 'Ακόμη υποχρεώνονται σε Ινα πλήθος ταπεινωτικών 

διακρίσεων, πού φτάνουν εως τή μορφ^ και το χρώμα τών ενδυμάτων 

τους και εμποδίζονται να έχουν σχέσεις με Μουσουλμάνους. 

Οί Έλληνες είναι εγκατεστημένοι κυρίως στην Πελοπόννησο και 

τα νησιά. Είναι εργατικοί, με άπλα ήθη, πράοι και φιλόξενοι. Μιλούν 

με μικρές διαφορές τή γλώσσα τών αρχαίων Ελλήνων. 

Μερικοί συγγραφείς αποδίδουν στους Έλληνες δειλία και άλλα 

ελαττώματα. 'Ισχυρίζονται μάλιστα πώς για τούτο δεν αξίζει να τους 

λυπάται κανείς και να ζητή τήν ελευθερία τους. Έ ν τούτοις οί χαρα

κτηρισμοί αυτοί δεν ευσταθούν. Τα ελαττώματα πού μπορεί να συνάν

τηση κανείς σέ ένα μέρος τών Ελλήνων οφείλονται στην τουρκική κα

ταπίεση. Είναι λοιπόν άδικο και βάρβαρο να τζροβάλλη κανείς τα απο

τελέσματα της δεσποτείας, για να ζητή τή συνέχιση της, και να κα-

ταδικάζη έ'να λαό σέ αιώνια δυστυχία, γιατί ακριβώς ή υπερβολή της 

συμφοράς έχει διαφθείρει προς στιγμήν έ'να μέρος του. 'Οπωσδήποτε 

τώρα ή Ελλάδα αναδύεται από τα ερείπια της, θεσπίζει νόμους, μά

χεται και θριαμβεύει. Σέ λίγο δεν θα βρίσκη πια κατηγόρους. 

Ή οργάνωση τοΰ Ελληνικού αγώνος οφείλεται σέ μια Εταιρεία, 

πού ίδρύθηκε για τή διάδοση τών γραμμάτων και τών ορθών αρχών 

τοΰ χριστιανισμού και στην οποία σύντομα γράφτηκαν πολλές χιλιάδες 

μέλη, και μάλιστα επιφανείς προσωπικότητες. Ή Εταιρεία μέ τον 

καιρό συνέλαβε το σχέδιο για τήν απελευθέρωση της Ελλάδας μέ 

μέσον τήν πνευματική της ανάπτυξη. Παντού ιδρύθηκαν βιβλιοθήκες 

και σχολεία, ακόμη και στις μικρές πόλεις και στα χωριά. Μέ τήν 

άνθηση τών αρχαίων σπουδών οί Έλληνες έκαναν μέ θλίψη σύγκριση 

τοΰ παρελθόντος τους μέ το παρόν τους και έσυνειδητοποίησαν τήν 

ανάγκη για τήν ανάσταση τού έθνους τους. 

Ή ελληνική επανάσταση υποβοηθήθηκε ακόμη άπα τον ανταγωνι
σμό και τήν αναρχία πού επικρατούσε στις επαρχίες της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Στον αγώνα έξ άλλου πολύ μεγάλη υπήρξε ή συμβολή 
τών ναυτικών νήσων "Γδρας, Σπετσών και Ψαρών, πού είχαν στο 
μεταξύ πλουτήσει από το εμπόριο κατά τή διάρκεια τών προσφάτων 
πολέμων και τοΰ ναυτικού άποκλεισμοΰ στή Δύση. 
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Άλλα τίθεται το ζήτημα : Ποια βοήθεια μπορεί να περιμένη ή 

Ελλάδα στο σημερινό αγώνα της άπο τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις ; 

Το πρόβλημα, εξηγεί ό Νικολόπουλος, συνδέεται μέ τα συμφέ

ροντα τών Δυνάμεων. Ή Ρωσσία διαθέτει πολλά δπλα, άλλα λίγα χρή

ματα, μικρή βιομηχανία και εμπόριο. Ακόμη καί σέ περίπτωση πού 

θα κατελάμβανε την Κωνσταντινούπολη, δε θα μπορούσε να απόκτηση 

πολύ μεγάλη επιρροή στην Ευρώπη. Άλλωστε δέν είναι πιθανό δτι 

θα διετηρείτο ή ενότητα της αυτοκρατορίας, πού θα περιλάμβανε την 

Κωνσταντινούπολη, τή Βαρσοβία, τή Μόσχα καί τήν Πετρούπολη. 

Ή Αγγλία αντιθέτως έχει ανεξάντλητους πόρους, τώρα μάλιστα 

το εμπόριο της βρίσκει νέες αγορές μέ τή χειραφέτηση της Νότιας 

Αμερικής. 'Οπωσδήποτε ή Αγγλία ζητεί να διατήρηση τα εμπόριο 

της στή Μεσόγειο καί είναι φυσικό κάθε τάση για εξάπλωση ρωσσική 

να της προξενή σοβαρές ανησυχίες. 

Ό σκοπός της Ρωσσίας είναι ή κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 

καί πρόφαση μόνον ή ανεξαρτησία της 'Ελλάδας. Πρέπει λοιπόν ή 

Αγγλία να έμποδίση τή ρωσσική κυβέρνηση να έπιτύχη το σκοπό της, 

αφαιρώντας της το πρόσχημα. Πρέπει μέ άλλα λόγια να πραγματοποί

ηση τή χειραφέτηση τών 'Ελλήνων, εξασφαλίζοντας έτσι για πάντα το 

εμπορικό μονοπώλιο της Μεσογείου, πού ή Ρωσσία θέλει να απόκτηση. 

Άπα το άλλο μέρος δμως ή Αγγλία είναι σύμμαχος της Τουρ

κίας καί δέν μπορεί νά άποδεχθή τήν απελευθέρωση της 'Ελλά

δας μέ τήν εκδίωξη τών Τούρκων άπο το Ευρωπαϊκό έδαφος. Ή 

αγγλική κυβέρνηση επομένως δέν έχει άλλο μέσον νά συνδυάση το 

εμπορικό της συμφέρον μέ το ενδιαφέρον της υπέρ της Τουρκίας, παρά 

επιτυγχάνοντας άπο αυτή τή δημιουργία ενός ομοσπονδιακού ελευθέρου 

κράτους, πού νά περιλαμβάνη τήν Πελοπόννησο καί τα νησιά τού Αι

γαίου. Πράγματι, προς αυτή τήν κατεύθυνση φαίνεται δτι τείνει σήμε

ρα ή αγγλική πολιτική. 

Πάντως ανεξάρτητα άπο τή στάση της Αγγλίας, οί Έλληνες λίγα 

\ιτζοροΌ^ νά ελπίζουν άπο τή Ρωσσία. Ά ν ϊσως της ζητούσαν ενα δε

σπότη και δέν είχαν προφέρει τίς λέξεις «ελευθερία καί σύνταγμα», 

Γσως τότε θα ενδιαφερόταν για τήν τύχη της. Καί γενικά εφ* δσον 

κυριαρχεί το πνεύμα της 'Ιεράς συμμαχίας, δέν μπορεϊ νά γίνη τίποτα 

για τήν ελευθερία της Ελλάδας. 
Έτσι , καταλήγει, οί Έλληνες δέν έχουν νά ελπίζουν παρά στους 

εαυτούς τους ή στην Αγγλία. Τα γεγονότα της 'Ελλάδας έδειξαν επί
σης δτι συνδέονται εσωτερικώς μέ τον αγώνα της 'Ιεράς συμμαχίας 
εναντίον του πνεύματος τού αίώνος κι ακόμη περισσότερο μέ τον άντα-
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γωνισμό μεταξύ της 'Αγγλίας και της Ρωσσίας, μέσα στον οποίο ή 

σταυροφορία κατά των φιλελευθέρων δεν είναι παρά ενα απλό επεισόδιο. 

Το άρθρο πού αναλύσαμε δείχνει καθαρά τα αισθήματα και τις 

ιδέες του Νικολόπουλου απέναντι στα ελληνικά πράγματα. 'Από δλους 

τους χριστιανικούς λαούς της χερσονήσου τοο ΑΓμου ξεχωρίζει ιδιαίτερα 

τους Έλληνες, των οποίων διεκτραγωδεί τα δεινά και γίνεται ό θερμός 

απολογητής εναντίον των κατηγόρων τους. Εξετάζοντας τη γένεση της 

ελληνικής επαναστάσεως φαίνεται να συγχέη την Εταιρεία των φιλόμου

σων με τη Φιλική. Κατά τα άλλα δμως έχει σαφή επίγνωση των ορών και 

των περιστάσεων, πού προκάλεσαν καί υποβοήθησαν τον έλληνικόν αγώ

να. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα του ccpdpou του το 

σχετικό μέ τή διεθνή πολιτική απέναντι στό ελληνικό πρόβλημα. Πρό

κειται για μια άπό τις πιο διαυγείς αναλύσεις-, πού γράφτηκαν στό 

γαλλικό τύπο τής εποχής για το θέμα τοΰτο. Προσωπικά δυσπιστεί 

πολύ απέναντι στή Ρωσσία, ένώ αντιθέτως στηρίζει αρκετές ελπίδες 

στην 'Αγγλία, χωρίς δμως να εχη καί ψευδαισθήσεις για τις πραγμα

τικές της επιδιώξεις. Στή στάση του αυτή δέν πρωτοτυπεί, άλλα ακο

λουθεί γενικώς τους φιλελευθέρους του καιρού του. Βρισκόμαστε στα 

1824, εποχή πού οί φιλελεύθεροι έχουν χάσει πια τις αυταπάτες, πού 

τους είχε γεννήσει ή ρωσσική πολιτική κατά το 1821 καί 1822, μέ τήν 

ελπίδα ενός ρωσσοτουρκικου πολέμου, ένώ ή προσήλωση του Τσάρου 

'Αλεξάνδρου στην 'Ιερά συμμαχία καί τό απολυταρχικό του καθεστώς 

έχουν ξαναθερμάνει τήν παλιά τους εχθρότητα απέναντι στή Ρωσσία. 

'Αντιθέτως ή πολιτική τής 'Αγγλίας, πού τήν εποχή αυτή κυρίως, 

κάτω άπό τή διεύθυνση τοΰ Canning, αντιτάσσεται στις δυνάμεις τής 

'Ιεράς συμμαχίας καί φαίνεται να εύνοή τα επαναστατικά κινήματα 

(Νότιος 'Αμερική, Ισπανία, Ελλάδα), συναντάει τήν επιδοκιμασία τών 

φιλελευθέρων. "Ισως ό Νικολόπουλος έκτος άπό τις φιλελεύθερες ιδέες 

του επηρεάζεται στις κρίσεις του απέναντι στην πολιτική τών δυνάμεων 

καί από τις ελληνικές αντιδράσεις. "Ας μή ξεχνάμε πώς καί στην 

Ελλάδα τήν εποχή αυτή ανάλογες είναι οί διαθέσεις, πού επικρατούν 

σχετικά μέ τή Ρωσσία καί τήν 'Αγγλία'. 

Έκτος άπό τα παραπάνω δημοσιεύματα σέ περιοδικά, στό Νικολό-

1. Είναι το πολιτικό κλίμα άπό 
οπού θα προέλθη το υπόμνημα τοϋ Π. 
Ροδίου τής 12 Αυγούστου 1824 προς 
τον Canning, μέ το όποιο έζητεϊτο 
ή αγγλική βοήθεια, καί αργότερα (24 

'Ιουλίου 1825) ή πράξη, μέ τήν οποία 
το ελληνικό έ'θνος ετίθετο κάτω άπό 
τή «μοναδική υπεράσπιση» τής Με
γάλης Βρεταννίας. 
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πουλο ανήκει πιθανώς καί ή επιστολή ή δποία δημοσιεύθηκε στή 

«Journal des Débats» της 1ης 'Ιουλίου 1821 με ημερομηνία Paris 

le 28 [juin] 1821 και μέ τήν υπογραφή Ν. Ρ. Ή επιστολή αποτελεί 

μια πολύ εύγλωττη υποστήριξη τοΰ ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα, 

έχει μάλιστα ιδιαίτερη σημασία για τήν ίστορία τών αντιδράσεων τοο 

γαλλικού τύπου απέναντι στην ελληνική επανάσταση, γιατί αποτελεί 

τήν πρώτη άρθρογραφική εκδήλωση, επάνω στο ζήτημα αυτό της 

«Journal des Débats», που υπήρξε ή πιο έγκυρη Ισως γαλλική 

εφημερίδα της εποχής και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κίνηση τών 

ιδεών σχετικώς μέ τα ελληνικά πράγματα. 

Ό επιστολογράφος αρχίζοντας υπενθυμίζει τήν πρόοδο της παλαι

άς Ελλάδας και τή συμβολή της στον εκπολιτισμό της Δυτικής Ευρώ

πης καί εξαίρει τή σημερινή προσπάθεια τών Ελλήνων να αποτινάξουν 

τον τουρκικό ζυγό. 'Ακολούθως κατακρίνει τή στάση πολλών ευρωπαί

ων δημοσιογράφων, πού συκοφαντούν τον έλληνικον αγώνα καί φτάνουν 

μάλιστα μέχρι τοϋ σημείου να οποατηρίζο^ τή νομιμότητα της τουρ

κικής κυριαρχίας. ΓΩς απάντηση στην τελευταία αυτή άποψη παραθέ

τει, δπως σημειώνει, αποσπάσματα από το ïpyo επιφανούς "Αγγλου πε-

ριηγητοΰ,1 πού υποστηρίζει 8τι ή τουρκική κατάκτηση δεν έδημιούρ-

γησε τίτλους νομιμότητας απέναντι στους "Ελληνες, γιατί δέν είχε 

σαν επακόλουθο τή συγχώνευση τών νικητών καί τών νικημένων αντι

θέτως διατηρήθηκε απόλυτος ό χωρισμός μεταξύ τών δύο λαών καί οί 

Μωαμεθανοί παρέμειναν μέχρι τέλους ογ,λ-ηροί τύραννοι τών χριστιανών. 

Έ θρησκεία, συνεχίζει ό επιστολογράφος, ή δικαιοσύνη, τα ιερά δί

καια της νομιμότητας καί της ανεξαρτησίας τών εθνών, τα συμφέροντα 

ακόμη τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού καί τοΰ άνθρωπισμοΰ συνηγοροΰν 

για τήν υπόθεση τών Ελλήνων. Έ ξ άλλου πώς μπορούμε να ξεχάσωμε 

δτι ή Ελλάδα υπήρξε ή κοιτίδα της πνευματικής καί ηθικής αγωγής 

της Ευρώπης, το λίκνο τών επιστημών καί τών τεχνών ; Ό ρωμαϊκός 

πολιτισμός καί ή αναγέννηση δέν υπήρξαν παρά ή αντιγραφή τών ελ

ληνικών επιτευγμάτων. "Ο,τι υπάρχει πιο μεγάλο, πιο ωραίο καί υψη

λό, πιο κατάλληλο να εξύψωση τις ψυχές, να καλλιεργήση τα πνεύμα

τα, να διαμόρφωση τήν καλαισθησία καί να έμπνευση γενναιόφρονα 

αισθήματα, βρίσκεται στα ανυπέρβλητα φιλολογικά πρότυπα της έλλη-

1. Ό επιστολογράφος δεν τον κα- bleau historique, politique et moderne 
τονομάζει, πρόκειται δμως πράγματι de V empire othoman στή γαλλική 
γιά τον William Eton. Τα αποσπά- μετάφραση τοΰ Léfebvre, τ. II, σ. 
σματα είναι άπο το ε"ργο τοϋ Τα- 82-84. 



204 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Τεϋχος 11 

κής αρχαιότητας. "Ας ενθαρρύνουμε, καταλήγει, τουλάχιστο με τις ευχές 

μας, τους συμπατριώτες και διαδόχους αυτών τών μεγάλων ανδρών, στους 

οποίους δφείλομε τις πιο ευγενείς εμπνεύσεις τών πρώτων μας χρόνων. 

Ή επιστολή αυτή γραμμένη μέ πολλήν επιδεξιότητα, προβάλλει 

τα στοιχεία εκείνα πού μπορούν να συγκινήσουν τήν κοινή γνώμη για 

τον αγώνα τών Ελλήνων και να δικαιώσουν το χαρακτήρα του. Έκτος 

άπα τήν έξαρση της προσφοράς του ελληνικού πνεύματος στην ανά

πτυξη του νεωτέρου πολιτισμού, μεγάλο μίρος αφιερώνεται στο πρό

βλημα της νομιμότητας της τουρκικής κυριαρχίας, πού αποτελεί από 

τήν αντίστροφη πλευρά το πρόβλημα της νομιμότητας της ελληνικής 

επαναστάσεως. Για να αντιληφθούμε τή σημασία πού είχε το θέμα 

τούτο σ' εκείνους τους χρόνους, θα πρέπει να λάβουμε υπ' δψη τους 

ιδιαίτερους πολιτικούς Ιρους της εποχής και τή δεσποτεία πού ασκούσε 

τότε στην Ευρώπη ή ΕΙερά συμμαχία. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό, 

πράγμα πού δίνει μάλιστα στην επιστολή πρόσθετη άξια, δτι Ιδώ δια

τυπώνονται για πρώτη φορά άπο τις στήλες της «Journal des Débats» 
(μέ τήν επιστράτευση τών απόψεων τοΰ Eton) οι ιδέες πού θα διατύ

πωση λίγο αργότερα για το πρόβλημα της νομιμότητας, στα άρθρα του 

της 20 Σεπτ., 28 Όκτωβρ. και 8 Νοεμβρ. 1821 στην ίδια εφημερίδα 

δ επιφανής Γάλλος δημοσιολόγος και φιλόσοφος Henr i de Bonald. 

Ή εφημερίδα δημοσιεύοντας τήν επιστολή προτάσσει ενα αύ^το\ιο 

πρόλογο, δπου σημειώνει : «Nous insérons la le t t re suivante , qui 
nous est adressée par un savant dis t ingué originaire de Grèce. 
Si quelques-uns de nos lecteurs t rouvaient Γ exagérat ion dans 
Γ enthousiasme avec lequel un Grec parle de sa patr ie , ils le 

pardonneront facilement à Γ amour du pays et au sent iment 

que doit lui inspirer la s i tuat ion ter r ib le de sa patr ie* . 1 

Άπα. τον πρόλογο αυτό μαθαίνομε δτι ό συντάκτης της επιστολής 

ήταν "Ελληνας, και μάλιστα διακεκριμένος λόγιος. Τα αρχικά πάλι Ν.P., 

μέ τα όποια υπογράφεται ή επιστολή, μας οδηγούν στο Νικόλαο Πίκ· 

•λολο ή το Νικολόπουλο, πού και οι δύο βρίσκονταν τήν εποχή αυτή 

στο Παρίσι. Για τον Πίκκολο το πράγμα είναι αυτονόητο, έφ* δσον τα 

γράμματα Ν.Ρ. είναι ακριβώς τα αρχικά τού ytupiou ονόματος του και 

1. Ό αμφίβολος τόνος της εφη
μερίδας σχετικά μέ τήν ελληνική επα
νάσταση οφείλεται στο δτι ή «Journal 
des Débats» δέν ίχει ακόμη αυτήν 
τήν εποχή προσχωρήσει στο φιλελλη

νικό στρατόπεδο, | άλλα τηρεϊ αμφι
ταλαντευόμενη πολιτική. 'Αντιθέτως 
ή εφημερίδα αυτή γίνεται λίγο αργό
τερα 2να άπο τα πιο εμπνευσμένα όρ
γανα τών φιλελλήνων μοναρχικών. 
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τοΰ επωνύμου του. Άλλα έξ ίσου καλά τα δύο αυτά γράμματα μπορούν 

να δηλοΰν τον Νικολόπουλο, έφ' δσον, δπως είδαμε, ό ίδιος έγραφε 

πάντοτε αυτή τήν εποχή το δνομά του σε δύο χωριστές λέξεις (Nicolo 

Poulo) καί μάλιστα χρησιμοποιούσε σε συντομογραφία της υπογραφής 

του τα ϊδια αυτά αρχικά γράμματα (C.N.P.). 'Από τους δύο αυτούς 

λογίους το πιθανώτερο είναι δτι ό4 επιστολογράφος είναι ό Νικολόπου-

λος. "Ενδειξη γι ' αυτό φαίνεται πώς εϊναι δ χαρακτηρισμός του από 

τήν εφημερίδα ώς «savant dist ingué». Βέβαια κατ' αρχήν δ χαρακτη

ρισμός αυτός είναι περισσότερο μία φιλοφρόνηση και δεν ανταποκρίνε

ται άλλωστε στην προσωπικότητα τοΰ Νικολόπουλου. Έ ν τούτοις μπο

ρούσε, να άποδοθή αυτή τήν εποχή πολύ ευκολώτερα σ'· αυτόν παρά 

στον Πίκκολο. Ό Νικολόπουλος είναι ήδη 35 ετών, έχει αρχίσει τΙς 

φιλολογικές του δημοσιεύσεις, συνεργάζεται σε γαλλικά, άλλα και σε 

αγγλικά καί γερμανικά περιοδικά, έχει χρηματίσει καθηγητής στο 

Athénée de Paris, υπηρετεί ήδη στή βιβλιοθήκη του I n s t i t u t de 

France, συνεργάζεται στή σύνταξη της εγκυκλοπαίδειας τοΰ Michaud 

καί σχετίζεται μέ πολλούς γάλλους λογίους. Ό Πίκκολος έξ άλλου 

είναι μόνον 29 ετών, έχει έρθει πριν άπό λίγα χρόνια στο Παρίσι καί 

δεν έχει δώσει ακόμη το μετέπειτα αξιόλογο έργο του, ούτε φαίνεται 

να εχη γίνει ακόμη γνωστός στους γαλλικούς κύκλους. Είναι ενδεικτι

κό δτι οι γαλλικές εγκυκλοπαίδειες καί μεταγενέστερης ακόμη εποχής 

δεν τον μνημόνευαν καν, ενώ αντιθέτως αφιερώνουν αρκετό χώρο στο 

Νικολόπουλο \ 

'Οπωσδήποτε δυσκολίες δημιουργεί το γεγονός δτι δ Νικολόπουλος 

εμφανίζεται να δημοσιεύη επιστολή σέ μοναρχική εφημερίδα, ενώ δ 

ίδιος ήταν φιλελεύθερος καί καταχωρούσε γενικώς τα δημοσιεύματα του 

στο φιλελεύθερο τύπο. Βέβαια ασφαλής απάντηση σέ τοϋτο δέ φαίνεται 

να μπορή σήμερα να δοθή. Δέν θα ήταν δμως οίτοπο να υποθέσωμε, 

δτι ίσως ό Νικολόπουλος συνδεόταν μέ τή σύνταξη της εφημερίδας, 

δπως αφήνει να διαφανή ή φιλοφρόνηση πού τοΰ απευθύνεται στον πρό

λογο ή ακόμη δτι έπροτίμησε τή «Journal des Débats», για να μπό

ρεση να άκουσθή ή συνηγορία του για τον Ιλληνικόν αγώνα καί στην 

«άντίπεραν δχθη», στον κόσμο δηλαδή τών φωτισμένων μοναρχικών, 

πού απευθυνόταν ή σοβαρή αυτή εφημερίδα. 

1. Βλέπε π. χ. : Biographie Uni- 31 σ. 561-62. Nouvelle biographie 
verseile ancienne et moderne τοΰ générale τόμ. 38 σ. 10-11 καί Bi-
Michaud (δπου ό Νικολόπουλος άποκα- ographie universelle des musiciens 
λειται επίσης savant), ß' ε'κδοση, τομ. τοϋ F. J. Fétis. 
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Έ ν τούτοις το πάρα. πάνω ερωτηματικό δεν ευνοεί την απόδοση 

της επιστολής στον Πίκκολο, γιατί κι" αυτός ανήκει στους κύκλους των 

φιλελευθέρων και επομένως ισχύουν και στην περίπτωση του οι 'ίδιες 

δυσκολίες. "Ετσι ή εκδοχή δτι ό Νικολόπουλος είναι ό συντάκτης της 

επιστολής εξακολουθεί να παραμένη ή πιο ίσχυρή. 

Το δνομα του Νικολόπουλου έκτος άπο τα άρθρα του το συναντάμε 

μια φορά σε μια αγγελία, που μας πληροφορεί για τίς βιοτικές του 

μέριμνες στο Παρίσι. Πρόκειται για μια ανακοίνωση για παραδόσεις 

μαθημάτων, δημοσιευμένη στή φιλολογική και σατυρική εφημερίδα 

συγκεκαλυμμένων φιλελευθέρων τάσεων «L,e Diable boiteux» της 8 

'Ιανουαρίου 1824, σε \^ορψΥΐ σύ^το\ί.θΌ άρθρου με τον τίτλο «Cours de 

langue grecque». 

«M. Nicolo Poulo, de Smyrne, a t taché à la Bibliothèque de 
Γ i n s t i t u t royal de France, ancien professeur de Γ Athénée de 
Paris, etc. , ouvrira cet h iver dans le quar t ier de Γ école de 
Médecine, un cours raisonné de langue et de l i t t é ra ture grecque, 
da après une méthode ex t rêmement simple et facile, dont il se 
sert depuis dix-sept ans, pour ses élèves, et qui leur épargne 
beaucoup de temps et de dépenses». 'Ακολούθως εξηγείται δτι ή 

επιθυμία του να είναι χρήσιμος στους εραστές της γλώσσας τοο Όμη

ρου, τον ωθεί να τους προσφέρη τους πιο ευνοϊκούς δρους. "Ετσι για 

τους περισσότερο ευνοημένους οίκονομικά μαθητές του ορίζει τα δίδα

κτρα σε 10 φράγκα το μήνα, ένώ για τους άλλους τα μισά. «On s ' e n 

rapporte à la bonne foi des jeunes gens qui ont le désir d3 ap
prendre la plus belle des langues», προσθέτει. 

Καί ή ανακοίνωση συνεχίζει : «Μ. Ν. joindra à son cours quel
ques notions sur la musique grecque, appliquée à des vers 
d ' H o m è r e et de Sophocle, selon la prosodie et le ry thme des 
anciens. Il prouvera par des exemples mult ipl iés , que pour 
savoir l ire les poètes grecs, et pour en sent ir Γ harmonie, il 

faut ê t re versé dans la musique ancienne et moderne». 

Τέλος αναφέρεται δτι τα μαθήματα θα δίνωνται τρεις φορές τήν 

εβδομάδα καί σημειώνεται ό τόπος, δπου γίνονται οί εγγραφές : Τό 

πρωί από τις 7 εως τις 9 στο σπίτι τοΰ Νικολόπουλου (Notre-Dame-

des-Victoires, n° 11) καί από τίς 12 το μεσημέρι εως τις 4 το από

γευμα στή Βιβλιοθήκη τοΰ 'Ινστιτούτου. 

Ίωάν. Κ. Δημάκης 
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