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Τ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο " Σ Ο Υ Λ Ι Ω Τ Ε Σ , , 1 8 0 9 - 1 8 2 7 

Πολύ λίγα είναι γνωστά για το θεατρικό έργο με τον επικρατέστερο 

τίτλο, οί «Σουλιώται εις τα Ιωάννινα». Σύμφωνα με τίς ως τώρα ανα

φορές στο έργο, επρόκειτο για Ινα θεατρικό είδος με χαρακτήρα χορο

δράματος ή για ενα χορό παντομίμας μικρής διάρκειας. Χρονολογι

κά ή πρώτη παράσταση άνηκε στα 1816 1 καί παρουσιάστηκε στην 

'Οδησσό. 

Με αφορμή δύο γράμματα του Σπυρίδωνος Δεστούνη 2 άπο το ιδιωτικό 

αρχείο της οικογενείας Δεστούνη 3, θα επιχειρήσουμε να διαφωτίσουμε 

τήν χρονολογία της πρώτης παράστασης, την κ α τ α γ ω γ ή καί το περιε

χόμενο του θεατρικού έργου. 

Συμπληρωματικά θα πρέπει να προστεθεί π ώ ς τα δύο αυτά γ ρ ά μ μ α τ α 

είναι τυπικά δείγματα του τρόπου, τον όποιον ό Σ . Δ . χρησιμοποιεί, δταν 

απευθύνεται στην οικογένεια του. Τ α θέματα τα όποια τον απασχολούν 

στην αλληλογραφία του, είναι κυρίως οικογενειακής φύσεως, πολλές φο

ρές όμως διανθίζονται μέ πληροφορίες γ ια τα σύγχρονα πολιτικά, κοι

νωνικά ή πνευματικά γεγονότα. 

Σ τ α 1809, πού στέλνει το πρώτο άπο τα δημοσιευόμενα γράμματα, 

υπηρετεί στην Πετρούπολη ως υπάλληλος του 'Υπουργείου Έ ξ ω τ ε ρ ι -

1. M. Balsa, Le théâtre grec Mo
derne, Berlin I960, σ. 196. Ί . Σιδε
ρή, 'Ιστορία τον Νέον Έλληνικον Θε-
άτρον, 'Αθήνα 1938, σ. 19. Ν. Λά-
σκβρη, 'Ιστορία τον Νεοελληνικού Θβ-
άτρον, 'Αθήνα 1938, τ. Α', σ. 164, δ-
που ή παράσταση τοποθετείται εσφαλ
μένα στο 1818. 

2. Για τήν βιογραφία του Σπυρί
δωνα Δεστούνη βλ. Ή λ . Τσιτσέλη, 
Κεφαλληνιακά Σνμμικτα, 'Αθήνα 1904, 
τ. Α', σσ. 125-130. Ά . Παπαδοπού
λου - Βρετοΰ, Νεοελληνική Φιλολογία, 
Αθήνα 1857, σσ. 260-261. Π. Χιώ
τη, 'Ιστορικά 'Απομνημονεύματα 'Επτα
νήσου, Ζάκυνθος 1888, τ. 6, σσ. 
394-395. Νεκρολογία του Σπ. Δεστού

νη, έγραψε ό Δ. Παλαιολόγος στο π. 
Zapiski Odeskogo obgòestva - istorii i 
idrevnostis, 2 (1850) σσ. 798-804. Tò 
περιοδικό γίνεται προσιτό άπο μικρο-
κάρτες, πού κατέχει το Κέντρο Βυ
ζαντινών 'Ερευνών τοΰ Β.I.E. Μετά
φραση της νεκρολογίας άπο τα Ρωσικά 
έκανε για μένα ό κ. Άρίστος Σπυριδό-
πουλος. 

3. Το αρχείο ανήκει στον Φαρμα
κοποιό κύριο Φίλιππο Δεστούνη, από
γονο της Οικογενείας Δεστούνη, δ ό
ποιος μοϋ επέτρεψε τήν μελέτη καί 
έκδοση του. Μέ αφορμή τήν έκδοση 
αυτής της μελέτης πού βασίζεται στο 
αρχείο, του εκφράζω τΙς θερμές ευχα
ριστίες μου. 
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κών 1 . 'Από νωρίς σχετίζεται, με επιφανείς Ρώσους, ενώ συγχρόνως δια

τηρεί φιλικές επαφές με ομογενείς και ενημερώνεται γ ια τους "Ελληνες, 

πού έ'ρχονται στή Ρωσική πρωτεύουσα. 

Την άφιξη του Μητροπολίτη "Αρτας στην Πετρούπολη αναγγέλλει 

μέ το παρά πάνω γράμμα του (20 Αυγούστου 1809) στον αδελφό του 

Νικόλαο, πού διαμένει στην 'Οδησσό, στο σπίτι του θείου τους 'Ιωάννη 

Δεστούνη. Γράφει λοιπόν ό Σπυρίδων: « Έ δ ώ έ'χομεν τον κύριον Ί γ ν ά -

τιον Ά ρ τ η ς πάλαιαν φίλον του Ά λ ή πασά, ύστερα έχθρόν. Δέν ήλθεν 

ως ζητουλιάρης και είναι πολλά πλούσιος, ως λέγουν, και είναι εις ύπό-

ληψιν παρά τ ω βασιλεΐ.... Γαλλικά ομιλεί πολλά καλά και άπο τους 

λόγους του φαίνεται άνήρ πολιτικός και οχι καλόγηρος.» Παρά τον π ε 

ριορισμένο χώρο, πού αφιερώνει στον ' Ιγνάτιο, διότι δπως προκύπτει 

άπο το περιεχόμενο της επιστολής ήταν αναγκαίο να ασχοληθεί εκτετα

μένα μέ τα οικογενειακά του ζητήματα, ό Δεστούνης χαρακτηρίζει εύ

στοχα και μέ ακρίβεια τον Μητροπολίτη. Σ τ ο σημείο αυτό της αφήγη

σης ή μνήμη τοϋ επιστολογράφου λειτουργεί συνειρμικά, κάνοντας λόγο 

σέ συνέχεια για τήν παράσταση των «Σουλιωτών», πού μας ενδιαφέρει. 

Το σχετικό απόσπασμα, ακολουθεί αμέσως μετά τήν αναφορά του Μ η 

τροπολίτη και έχει ως έξης: «Προ δύο μηνών εις το έδώ μεγάλο θέατρο 

έπαράστησαν Εν δράμα " Σ ο υ λ ι ώ τ α ι " , το όποιον άρεσε πολλά είς το κοινόν. 

Είναι έβγαλμένον άπο ϊν βιβλίον Ρωμαϊκον τυπωμένον είς το Παρίσιον, 

το όποιον περιέχει δλην τήν ιστορία τούτου του θαυμαστού έθνους. 

Το πλέον παράξενον είναι, δτι το δράμα δέν είναι σύνθεμα ούτε Ρώσου 

ούτε Ρωμαίου άλλα Ε β ρ α ί ο υ πεπαιδευμένου. Ή ύπόθεσις είναι δταν ό 

Ά λ ή πασάς έχοντας είς τά χέρια του τον υίον καί πατέρα Τζαβελλάδες 

ζητεί άπο τον πατέρα να προδόση το Σούλι καί τον ελευθερώνει βαστών

τας τον υίόν του Φώτον. Το πρώτον πρόσωπον είναι ή περίφημη Μόσχω 

γυνή του Τζαβέλλα». 

ΟΊ πληροφορίες αυτές για τήν παράσταση «τών Σουλιωτών», πού 

πρέπει να δόθηκε γύρω στις 20 'Ιουνίου 1809, δέν είναι άσχετες μέ τήν 

άφιξη του 'Ιγνάτιου στην Πετρούπολη. Ό Μητροπολίτης "Αρτας ανα

χώρησε άπο τήν Βενετία τον 'Απρίλιο του 1809% ένώ ό Ρουμιάντζωφ 

του είχε αποστείλει μέσω του Μοτσενίγου το διαβατήριο καί μια συ

ναλλαγματική πεντακοσίων δουκάτων γ ια τά έξοδα του ταξιδιού, τον 

1. Ή λ . Τσιτσέλη, ε\ά. σ. 126, Ονγγροβλαχίας, Μνημεία της Έλλ. 
Άνδ. Παπαδοπούλου - Βρετοΰ, è*, ά. σ. Ιστορίας, Άκαδ. 'Αθηνών, τ. Δ' τεΰχ. Ι 
260. 'Αθήνα 1959, σ. 70. 

2. Έ μ μ . Πρωτοψάλτη, 'Ιγνάτιος 
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'Ιούνιο του 1808 1 . "Ενας χρόνος είχε μεσολαβήσει άπο τις δ ιαπραγμα

τεύσεις μεταξύ του Ρουμιάντζωφ και του Μοτσενίγου ως την στιγμή, 

πού ό Μητροπολίτης έφθασε στή Ρωσία. Κ α τ ά το διάστημα αυτό ή ανα

μενόμενη άφιξη του θα είχε διαδοθεί μεταξύ τών Ελληνικών κύκλων. 

Φαίνεται λοιπόν, π ώ ς οι εκεί ομογενείς προετοιμάζοντας την υποδοχή 

συμπεριέλαβαν μέσα στο πρόγραμμα της και την παράσταση τών «Σου

λιωτών», την οποίαν φρόντισαν ν' ανεβάσουν στο Μεγάλο Θέατρο. 

,vAv ερμηνεύσουμε το παραπάνω απόσπασμα και βασισθούμε σε δσα 

λέγει ό Σ . Δ. χωρίς να υπολογίσουμε τις αναφορές στο έργο τών μετέ

πειτα χρόνων, θα πρέπει να δεχθούμε, δτι γίνεται λόγος με σαφήνεια γ ια 

Ινα έργο με δραματικό χαρακτήρα. 

"Οσον άφορα στην ταύτιση του βιβλίου, άπο το όποιο προήλθε το θεα

τρικό έργο «Σουλιώτες» είναι βέβαιο οτι πρόκειται γ ια τήν ιστορία 

Σουλίου και Πάργας του Περραιβοΰ, Παρίσι 1803, μια και κανένα 

άλλο Ελληνικό βιβλίο αφιερωμένο στο Σούλι δεν έκυκλοφόρησε ως το 

1809. Ό Δεστούνης δεν παρέλειψε ν' αναφέρει που εκδόθηκε το βι

βλίο άλλα με τήν πληροφορία αυτή δεν ενισχύει τήν άποψη, δτι το 

Παρίσι 2 είναι ό πραγματικός τόπος εκδόσεως. Ε κ ε ί ν ο πού έχει με

γαλύτερη σημασία γ ια τήν κ α τ α γ ω γ ή και το περιεχόμενο του θεα

τρικού έργου μας το παρέχει ό επιστολογράφος σημειώνοντας π ώ ς 

αυτή ή έκδοση ενέπνευσε τον δημιουργό τών «Σουλιωτών», π ρ ά γ μ α 

εντελώς φυσικό, μια και ή Ι σ τ ο ρ ί α του Σουλίου έκτος άπο τήν 

λεπτομερειακή περιγραφή τών γεγονότων περιέχει] και αρκετά τ μ ή 

ματα εκφωνημένα σέ ευθύ λόγο 9 , τα όποια πρέπει ν' αποτέλεσαν και 

τήν πρωταρχική μορφή τών διαλόγων του θεατρικού έργου. "Ολα αυτά 

βέβαια εξελίσσονται ομαλά στην περίπτωση ενός "Ελληνα συγγραφέα' ό 

Ε β ρ α ί ο ς , δμως, πού αναφέρει ό Δεστούνης, γ ια να χρησιμοποιήσει άνα-

πλαστικά τήν 'Ιστορία του Σουλίου, άσχετα αν άπέδοσε Ε λ λ η ν ι κ ά ή 

Ρωσικά το κείμενο, θα έπρεπε να κατέχει τήν ελληνική γλώσσα. Με τήν 

προϋπόθεση αυτή εύκολο θα ήταν να συμπεράνει κανείς, δτι ό συγγρα

φέας έζησε στα Γιάννενα ή στην Ε π τ ά ν η σ ο και κατά τήν προετοιμασία 

της υποδοχής του 'Ιγνάτιου βρισκόταν στή Ρωσία, μόνιμος κάτοικος ή 

έστω προσωρινά εγκαταστημένος εκεί. "Ετσι του δόθηκε ή ευκαιρία να 

1. Έ μ μ . Πρωτοψάλτη ε*, ά. σ. 69. Βιβλιόφιλου, 'Αθήνα 1950 
2. βλ. Στέφ. Μακρυμίχαλου, Βιβλι- 3. Ίατορία σύντομος τον Σονλίον 

ογραφικες και ιστορικές ερεννες γύρω και Πάργας, τ. Α', έν Παρισίοις 1803, 
από τον Περραιβο (πέντε μελέτες) 6κδ. σ.σ. 37, 39-40, 51, 52, 53, 54, κ.λ. 
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εκφράσει τα αισθήματα του για τους αγώνες των Σουλιωτών, πού 'ίσως 

τους είχε παρακολουθήσει κι δλας άπο κοντά. 

Το θέμα προσφερόταν για να συγκινήσει οχι μόνον τους "Ελληνες άλλα 

και αυτόν ακόμα τον Αυτοκράτορα της Ρωσίας. Ή άφιξη τοϋ 'Ιγνάτιου 

ανακάλεσε στη μνήμη τών ανθρώπων εκείνης της εποχής τον αφανισμό 

τών Σουλιωτών, την αποπομπή του ίδιου του Μητροπολίτη και συνετέ

λεσε στη διοργάνωση της πρώτης παράστασης. Έκτος αύτοΰ 6 συνεχι

ζόμενος Ρωσο-Τουρκικος πόλεμος (1806-1812) ευνοούσε μια τέτοια 

φιλελεύθερη εκδήλωση στο περιβάλλον της πεφωτισμένης Δεσποτείας τοϋ 

Βορρά. 

Σε ποια γλώσσα άπέδοσαν το έργο οί ηθοποιοί δεν μας είναι γνωστό 

ούτε καί ή εθνικότητα τους ακόμη. 

Ή απήχηση του έργου, «το όποιον άρεσε πολλά εις το κοινόν», θα 

πρέπει να υπήρξε αποφασιστική για τη μετέπειτα επανάληψη του. Στο 

δεύτερο γράμμα του Σ. Δ. (5 Αύγ. 1816, Πετρούπολη), πού απευ

θύνει στον πατέρα του Γεώργιο Δεστούνη, στην "Ασσο, αναφέρεται: 

« Ό Μέγας Δούξ Νικόλαος... έκαμε Ινα ταξίδι εις διάφορα μέρη της 

Ρωσίας' ήτον και εις τήν Όδέσσαν καί λέγουν ότι έμεινε πολλά ευχα

ριστημένος επειδή εφέτος ή Όδέσσα ήτον εις πολλά καλήν κατά-

στασιν, ήλθαν ως 2 χιλ. καράβια δσα ούτε εδώ δεν έρχονται. Τοϋ 

παράστησαν εις διαφοράς γλώσσας θέατρα ως καί οί Ρωμαίοι επα-

ράστησαν ρωμαϊκά το περίφημον δράμα τους Σουλιώτας». Χαρα

κτηρίζοντας το δράμα «περίφημο» ό Δεστούνης μνημονεύει ένα έρ

γο γνωστό σ' αυτόν, ίσως καί στον πατέρα του, πού πιθανώς με κά

ποια παλιότερη επιστολή να τοϋ είχε κάνει λόγο για τήν παράστα

ση της Πετρούπολης. Ή λακωνικότητα τοϋ Σ. Δ. δεν μας επιτρέ

πει να διαπιστώσουμε αν το έργο είναι το ίδιο ακριβώς μέ εκείνο 

πού παίχτηκε πριν επτά χρόνια ή αν γίνεται λόγος για κάποια διασκευή 

του. Πάντως πρόκειται για ένα έργο μέ τον ίδιο τίτλο καί φυσικά μέ 

το ίδιο περιεχόμενο στή βασική τουλάχιστον γραμμή του. Ή ημερομηνία 

της επιστολής (5 Αύγ. ) καί ή φράση « Ό Νικόλαος... λέγουν δτι επιστρέ

φει εις τήν Μόσχαν» καθορίζουν χονδρικά τήν χρονολογία της παράστα

σης, πού πρέπει να έγινε το καλοκαίρι τοϋ 1816. "Ενας συσχετισμός μέ 

τή «διατριβή φιλογενοΰς τινός Γραικού», πού δημοσιεύτηκε στο Αόγιο 

Έ ρ μ η 1 για να περιγράψει τήν «κατάστασιν τών εν Όδησσώ οίκούντων 

Γραικών κατά το έτος 1816» επιβεβαιώνει τα λόγια του Δεστούνη. Ό 

συντάκτης της «διατριβής» προσθέτει μάλιστα, ότι τήν ίδια χρονιά το 

1. «Λόγιος Έρμης», παράρτημα Ιανουαρίου 1817, σ. 7. 
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έ'ργο παίχτηκε περισσότερες άπα μία φορές: «Είπα ότι έρχονται έδώ 

μεγάλοι άνθρωποι δια να 'ίδωσι την πόλιν μας. Τινές μάλιστα εξ αυτών 

είδαν μετά χαράς εις το θέατρόν μας παραστάσεις Έλληνικάς, αϊ όποιαι 

δμως ολαι δύω, ήγουν ή των Σουλιωτών καί του Θεμιστοκλέους έγι

ναν μόνον όλίγαις φοραΐς. "Οσοι ήσαν παρόντες δεν θέλουν λησμονήσει 

ποτέ την άκραν άγαλλίασιν και μεγάλην χειροκρότησιν τών θεατών». 

Μερικές νύξεις του Πουκεβίλλ1, ό όποιος τοποθετεί σωστά τήν χρο

νολογία της παράστασης στα 18162, για το χορό τών Σουλιωτών καί ή 

μαρτυρία του Σπ. Δεστούνη διαφωτίζουν το περιεχόμενο του θεατρικού 

έ'ργου. Εκείνο, πού παίχτηκε για πρώτη φορά στην Πετρούπολη, όπως 

μας παραδίδεται άπό τον Σπ. Δεστούνη είχε δραματικό χαρακτήρα. Σ' 

αυτό δμως, πού επαναλήφθηκε τό 1816 έχει προστεθεί καί ό χορός τών 

Σουλιωτών, ό αποδιδόμενος μέ τον Γαλλικό όρο «Ballet de Souliotes» 

άπο τόν Πουκεβίλλ. Σέ τί συνίσταται ό χορός τών Σουλιωτών είναι αρ

κετά δύσκολο ν' αποδεχθεί έφ' Οσον λείπουν σχετικές πληροφορίες. Μια 

διαφωτιστική ένδειξη υπάρχει γι' αυτόν άπο τα κατοπινά χρόνια, ό 

«χορός του Ζαλόγγου»3, Οπως παραδίδεται άπο τόν Περεσιάδη στο 

θεατρικό έργο «Ζάλογγο)). Αυτός ό χορός μπορεί να μας δώσει αναλο

γικά μιά ιδέα για τό τί ήταν ό «χορός τών Σουλιωτών». Είναι χαρα

κτηριστικό μάλιστα ότι ή εισαγωγή πού προτάσσεται στην Ζ' σκηνή 

του «Ζαλόγγου», δέν είναι άσχετη προς τήν περιγραφή του Περραιβοΰ 

ή του Πουκεβίλλ4 αναφορικά μέ τόν χορό. 

Τήν χρονολογία της εισαγωγής του χορού στους «Σουλιώτες» έρχεται 

να μας καθορίσει ένα απόσπασμα της 'Ιστορίας του Σουλίου άπό τήν 

δεύτερη έκδοση (Βενετία 1815) πού δέν περιλαμβάνεται στην έκδοση του 

1803.5 Γράφει εκεί ό Περραιβός: «Αι γυναίκες δέ κατά τήν δευτέραν ήμέ-

ραν βλέπουσαι ταύτην τήν κινδυνώδη περίστασιν έσυνάχθησαν έως έξή-

1. Πουκεβίλλ, 'Ιστορία τής Έλλη- θήνα, &. ϊ. σ. 86. 

νίκης 'Επαναστάσεως η ή άναγέννησις 4. Πρβλ. 'Ιστορία Σουλίου και 

τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1890, τ . Β ' , σ. Πάργας, Βενετία 1815, τ . Β ' , σ. 39. 

158-9, ύποσημ. 1. Πουκεβίλλ, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής 

2. Ό Ν . Λάσκαρης στην 'Ιστορία 'Επαναστάσεως... σ. 135. Σ π . Περεσιά-

τοϋ Νεοελληνικού Θεάτρου, τ . Α ' , σ. δη, Ζάλογγο, 'Αθήνα, &JL. ο. 86, είσαγω-

164, αναδημοσίευσε το απόσπασμα τοϋ γ ή Ζ' σκηνής. Σ τ ο σημείο αυτό ή πε-

Πουκεβίλλ, πού αναφέρεται στην πα- ριγραφή τοϋ Περραιβοΰ καί του Π ο υ -

ράσταση τών Σουλιωτών, άλλα δέν κεβίλλ συμπίπτουν. 

πρόσεξε τήν υποσημείωση μέ τήν ά- 5. 'Ιστορία Σουλίου καί Πάργας, 

κριβή χρονολογία. Βενετία 1815, τ . Β ' , σ. 39. 

3. Σ π . Περεσιάδου, Ζάλογγο, Ά -

11 
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κοντά επάνω εις ένα πετρώδη κρημνόν. 'Εκεί έσυμβουλεύθησαν και απεφά

σισαν, ότι καλύτερα να ριφθούν κάτω άπο τον κρημνόν δια να αποθάνουν 

πάρεξ να παραδοθούν δια σκλάβαις εις χείρας των Τούρκων/Όθεν άρπά-

ξαντες μέ τάς δύο χείρας τα άκακα και τρυφερά αυτών βρέφη, τα έρριπτον 

κάτω άπο τον κρημνόν. "Επειτα αϊ μητέρες πιάνοντας μία μέ την άλλη 

τα χέρια τους άρχισαν και έχόρευαν, χορεύουσαι δε έπηδοΰσαν ευχαρί

στως μία κατόπιν της άλλης άπο τον κρημνόν». ,νΑν το απόσπασμα αύτο 

στάθηκε ή αφορμή για να εμπλουτισθούν οι «Σουλιώτες» μέ το χορό του 

Ζαλόγγου δεν μπορούμε να το συμπεράνουμε με ακρίβεια. Εφόσον δμως ή 

πρώτη έκδοση της Ιστορίας του Σουλίου υπήρξε ή αφετηρία για τήν συγγρα

φή του θεατρικού έργου δεν θα ήταν περίεργο να συνέβη κάτι ανάλογο 

και μέ τή δεύτερη, πού περιελάμβανε τήν παραπάνω παραστατική περι

γραφή. "Επειτα σ' ενα έργο καθαρά πατριωτικού περιεχομένου ό «χορός 

του Ζαλόγγου», δπως τον ξέρουμε άπο τον Περεσιάδη, είναι δ,τι ακρι

βώς χρειάζεται για να εξάρει το συναίσθημα, να προσδώσει στην παρά

σταση τον αέρα του ενθουσιασμού και να συνοδεύσει το κλείσιμο της 

αυλαίας μέ «μεγάλην χειροκρότησιν τών θεατών»1. "Οσο για τήν γλώσ

σα και τους ηθοποιούς, πού ύποδήθηκαν τους ρόλους καμιά αμφιβολία 

δέν γεννιέται δτι αυτή τή φορά ήταν "Ελληνες. Τήν παράσταση του 1816 

δεν παρέλειψε, δπως λέγει ό Δεστούνης, να τιμήσει μέ τήν παρουσία του 

ό ευρισκόμενος εκεί Διάδοχος της Ρωσίας Νικόλαος. Το γεγονός σχε

τίζεται άμεσα μέ τις επιδιώξεις τών Όδησσηνών πάροικων, οι όποιοι 

πρέπει να ήταν ενημερωμένοι για τήν ευνοϊκή εντύπωση, πού θα είχε 

προξενήσει στο Νικόλαο ή παράσταση του 1809. "Ετσι ή παρουσία του 

διαδόχου απόχτησε πολιτική σημασία εξ αιτίας της κρισιμότητας τών 

περιστάσεων. Γι' αύτο αργότερα ό Πουκεβίλλ2 σχολιάζοντας τα προ

επαναστατικά γεγονότα και τήν παράσταση του 1816 άφησε να διαφα

νεί, δτι ή Ρωσία υποστήριζε τους "Ελληνες αποβλέποντας στο Αιγαίο-

Οι Σουλιώτες 'ίσως επαναλήφθηκαν και το 1817 στην 'Οδησσό. 'Η 

πληροφορία προέρχεται άπο τον Φιλήμονα8 άλλα δέν είναι απόλυτα 

σαφής. "Αλλωστε και ό Κ. Κούμας, πού βρισκόταν στην 'Οδησσό τον 

Αύγουστο του 18174 και παρακολούθησε τον «Θεμιστοκλή» του Με-

ταστάσιου μόλον δτι επαινεί τήν προσπάθεια, πού έγινε αφορμή ν' ακου

σθεί ή «πάτριος γλώσσα»5 άπο σκηνής, δέν αναφέρεται καθόλου στους 

1. «Λόγιος Έρμης», έ\ ά. σ. 7. 
2. Πουκεβίλλ, L ά. σ. 158-159. 
3. Ί . Φιλήμονος, Δοκίμιον 'Ιστορι

κόν περί της Φιλικής 'Εταιρείας, έν 

Ναυπλία 1834, σσ. 212-213. 
Α. «Λόγιος Έρμης» 1818, σ. 194. 
5. Λόγιος Έρμης» 1817, σ. 606. 
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«Σουλιώτες». 'Αντίθετα γνωρίζουμε με βεβαιότητα, δτι παρουσιάστηκαν 

στην 'ίδια πόλη στις 7/19 Σεπ/βρίου 1818 1 μετά το έργο του Ν. Π ί κ -

κολου, ό «Θάνατος του Δημοσθένους». 

Τον τελευταίο καιρό φαίνεται Οτι κυριαρχούν τα χορευτικά στοιχεία καί 

ή διάρκεια του δραματικού μέρους περιορίζεται. Καινούργια έργα π α 

ρουσιάζονται καί όπως ήταν επόμενο ή προσοχή καί το ενδιαφέρον των 

θεατών στρεφόταν προς αυτά. Δεν έπαψε δμως ό χορός του Ζ α 

λόγγου να συνοδεύει το τέλος ορισμένων παραστάσεων σαν σύμβολο 

του πατριωτικού στοιχείου με αντικειμενικό σκοπό να έξάπτει το εθνι

κό φρόνημα του κοινού, δπως π.χ. έγινε μετά το παραπάνω έργο του 

Πίκκολου οπότε χορεύτηκε άπο ξένους χορευτές. Ή περαιτέρω τύχη 

του έργου παραμένει άγνωστη. "Η θυελλώδης επαναστατική ατμόσφαιρα 

δεν επέτρεψε στους Όδησσηνοϋς πάροικους ν' ασχοληθούν με τέτοιας 

φύσεως καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι όποιες πέρασαν σε δευτερεύουσα 

μοίρα καί άπο το 1824 σταμάτησαν εντελώς. 2 

Σ τ ί ς άλλες παροικίες του 'Εξωτερικού, δπου σημειώθηκε ανάλογη 

προς τήν 'Οδησσό ή άνεπτύχθη περισσότερο άπο κει ή θεατρική δρα

στηριότητα «οι Σουλιώτες» δεν φαίνεται ν' ανέβηκαν άπο σκηνής. 

'Αργότερα χάρη στή φιλελληνική κίνηση της Ευρώπης το έ'ργο ανα

βίωσε καί παίχθηκε στο Βασιλικό Θέατρο της Στοκχόλμης στις 2 Μάιου 

1827 3 . Συγγραφέας ό Σουηδός Ρ. Α. W a l l m a r k , γραμματέας του Φι

λελληνικού Κομιτάτου της Στοκχόλμης. Το βιβλίο του, πού μεταφρά

στηκε στα Γερμανικά τήν 'ίδια χρονιά, φέρει τον τίτλο: « D i e S u l i o t e n 

oder die Ü b e r g a b e von Suli»4 , (οί Σουλιώτες ή ή παράδοση του 

Σουλίου). 'Αποτελείται άπο δύο κύρια μέρη, τήν Ε ι σ α γ ω γ ή (27 σ. ) 

καί το θεατρικό έργο (σ. 28-119), χωρισμένο σε τρεις πράξεις. Στον 

πρόλογο ό W a l l m a r k παραθέτει διεξοδικά τήν ιστορία τοϋ Σουλίου καί 

τις πηγές, πού χρησιμοποίησε. Οί σημαντικώτερες ήσαν: ή 'Ιστορία 

Σουλίου καί Πάργας, (ή 'Αγγλική έκδοση, 'Εδιμβούργο 1823), ό Που-

κεβίλλ καί ή Συλλογή Δημοτικών Τραγουδιών τοϋ F a u r i e l . Ή έπιδίω-

1. «Λόγιος Έρμης» 1818, Ε π ι 
στολή Γ. Λασάνη προς Γ. Τακιατζή, σ. 
582. «Revue Encyclopédique» τ. 1 
(1819) σ. 176. Ν. Λάσκαρη, ε. ά. σ. 
164. Ί . Σιδέρη, Ι. ά. σ. 20. M. Balsa, 
ϊ. ά. σ. 196. 

2. Ν. Λάσκαρη, ί. ά., σ. 197. 
3. «Revue Encyclopédique», τ. 39. 

(1828), σ. 168. 
4. Το βιβλίο βρίσκεται στή Γεννά-

δειο Βιβλιοθήκη καί προέρχεται άπο 
τήν Ιδιωτική βιβλιοθήκη τοϋ Έϋνάρ-
δου. Στή δεύτερη σελίδα τοϋ έξωφύλου 
φέρει καί Ιδιόχειρη αφιέρωση, στα Γερ
μανικά, τοϋ συγγραφέα προς τον Έ ϋ -
νάρδο. 



164 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Τεϋχος 15/16 

ξη του W a l l m a r k ν' αποδώσει τα διαδραματιζόμενα γεγονότα με με

γαλύτερη πιστότητα και ή ελπίδα του μ' αυτό τον τρόπο να φανεί χρή

σιμος στους "Ελληνες τον κάνει να παραπέμπει επανειλημμένα στους 

ανωτέρω συγγραφείς. Θέλοντας ακόμα να διαδοθεί το έργο σε πολλά 

θέατρα της Γερμανίας με την ευκαιρία της Γερμανικής εκδόσεως, δί

νει αρκετές σκηνικές λύσεις στους σκηνοθέτες των μικρών θεάτρων. 

Τ α πρόσωπα του έργου είναι κατά σειρά τα εξής: Λάμπρος Τζαβέλ-

λας, Φώτος Τζαβέλλας, Πίλιος Γούσης, Τζίμας Ζέρβας, Μιλοθρόνη, 

Σουλιώτης λαγουμιτζής, ' Η γυναίκα του Ναυάρχου Καίνιγκσμαρκ, Κων

στάντια, Μια Σουλιώτισσα, R i c h e m o n t , Γαβριήλ Μητροπολίτης ' Ι ω 

αννίνων, Ά λ ή πασάς, Βελή πασάς, Έ μ ι ν έ , ο Σελιχτάρ τοΰ Ά λ ή (βουβό 

πρόσωπο), Φρουρός φυλακισμένων, "Ενας Ί μ ά μ η ς , "Ενας Τάταρος (βου

βά πρόσωπα), "Ενας "Ελληνας πάπας, Γυναίκες και παιδιά, Τούρκοι 

αξιωματικοί στή συνοδεία του Ά λ ή , Τούρκισσες σκλάβες στή συνοδεία 

τής Έ μ ι ν έ , Τούρκοι στρατιώτες. 

" Ο π ω ς προκύπτει άπο τήν παράθεση τών ονομάτων το έ'ργο έχει 

άμεση σχέση με τους Σουλιώτες τοΰ 1809 καί τοΰ 1816. Βέβαια δεν 

αναφέρεται εδώ το κύριο πρόσωπο, ή «περίφημη Μόσχω»' έκτος αύτοΰ, 

στο Σουηδικό έ'ργο, έχουμε έκδηλη ύπαρξη τοΰ ερωτικού στοιχείου, 

ενώ συγχρόνως για να τονισθεί ή Φιλελληνική πρόθεση τοΰ συγγραφέα 

προστέθηκαν δύο πρόσωπα σχετικά με τήν συμμετοχή τών Ευρωπαίων 

στην 'Επανάσταση, ένας Γάλλος καί ένας Σουηδός, πού μάχονται στο 

πλευρό τών Σουλιωτών. Κατά τήν γνώμη τοΰ κριτικού τής R e v u e 

Encyc lopéd ique , D. C. ό όποιος παρουσιάζει τήν Γερμανική μετά

φραση 1 , οι δύο αυτοί ξένοι συμβολίζουν τους πολιτικούς στόχους τής 

Ευρώπης μετά τήν απελευθέρωση. "Ολα αυτά μας απομακρύνουν άπο 

το θέμα τοΰ πρωταρχικού έργου, πού ήταν στενά συνδεδεμένο μέ τα 

Ίστορούμενα άπο τον Περραιβό. Παρά ταΰτα ή συμβολή τοΰ W a l l m a r k 

έχει ιδιαίτερη σημασία για το σημερινό ερευνητή, πού ενδιαφέρεται να 

μάθει πώς ήταν περίπου οι «Σουλιώτες» τοΰ 1809 καί τοΰ 1816. 

'Αγγελική Φενερλή-ΙΊαναγιωτοπονλον 

1. «Revue Encyclopédique», Î. ά., σ. 169. 
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Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

1 

Αγαπητέ μοι 'Αδελφέ, 

"Οντας βέβαιος, δτι δ χρόνος μαλακώνει το μίσος και την εχθραν 

περισαότερον άπό κάθε παρακάλεσμα και από αντήν την μετάνοιαν òèv 

σας έγραψα τόσον καιρόν, προσμένων να κάμη αυτός εκείνο, όπου να 

κατορθώση òèv ήθελε δννηθή κανένα μου γράμμα. 'Ελπίζω δτι ή καρδία 

της μητρός μας και αντον τον θείον, ολίγον να εμαλακώθη ήδη προς 

εμε και ή θλίψις, δπον εως τώρα δοκιμάζω, δτι με αποστρέφονται, αν 

δχι άλλο ονδέν, με κάμνει, νομίζω, άξιον της σνγχωρήσεώς των και 

προτέρας αγάπης. 

Προσέτι τα γινόμενα ονκ απογίνονται, και δ,τι κακόν ή δνστνχίαν 

δοκίμασα την δοκίμασα μόνος, δίχως να λάβη τις μέρος εις αντήν. Είναι 

τώρα παρ' ολίγον χρόνος όπου νπανδρεύθην, καϊ ζώ δίχως να βαρύνω 

κανένα, δίχως να επιχειρισθώ κανένα τέχνενμα εναντίον της τιμής και τον 

καλόν ονόματος, μόλον δπον δ καιρός είναι πολλά διεστραμμένος και πολ

λοί αισθάνονται τα βάρη των περιστατικών. CH νύμφη σον, δχι μόνον 

δε με εμπόδισε ποτέ από το να σας γράψω, αλλ' είναι δέκα μήνες δπον 

ημπορώ να ειπώ δτι δια τοντο μαλώνομεν και καθ' εκάστην σχεδόν με 

δάκρνα μον ενθνμεϊ και με παρακαλεί να την φιλιώσω με τονς γονείς 

μον και συγγενείς. 'Ελπίζω δτι δεν θέλετε την άποστραφή, διότι οντε 

ή ψνχή τηζ, οντε το φέρσιμόν της, οντε κι αυτό τό γένος της δεν είναι 

μεμπτά. "Αν επιθνμάτε να μάθετε τα περί τον γάμον μον, άναγκαλά και 

αργά, σας λέγω, δτι έγινε τον άπερασμένον Σεμπτέμ. εις τάς 18. 'Από 

μέρονς αντής, κατά την σννήθειαν τον τόπον, πατήρ ήτον δ Κόμης Μον-

σιν-Πούσκιν, δστις εστάθη πρέσβνς εις την Νεάπολιν εδώ και δέκα χρό

νους, μήτηρ δε ή Κνεγίνα Σονβόρωβ, νύμφη τον μεγάλον εκείνον ανδρός-

εκ μέρονς μον δε πατήρ ήτον δ Κύ(ρι)ος Μολτζάνωβ, ρεκετμεϊστέρος 

ήτοι βασιλικός ρεφερενδάριος καϊ μήτηρ ή Κνρία Βοέϊκωβ, εις τό σπίτι 

τής οποίας εζονσα τόσον καιρόν, ετι κάποια άλλα υποκείμενα δχι μικρό

τερα. Kai τόσον με φθάνει εις άπόδειξιν δτι δεν εμπερδεύτηκα με ποτα

πούς και ατιμονς άνθρώπονς. Με δλα τα ρηθέντα υποκείμενα και με 

άλλα τινά άκολονθα πάντα εως τώρα γνωριμία και καλοθέλησις εκ 

μέρονς των. "Οσο δια τα αναγκαία τον δσπιτίον σε βεβαιώνω, δτι εις τό 

διάστημα ενός σχεδόν χρόνον, εις τό όποιον ημπορώ να ειπώ δτι ζώ με 

σπίτι είς τό όποιον σνχνάζονν διαφόρων τάξεων και καταστάσεων αν-
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θρωποι, δεν μον εχρειάσθη νά αγοράσω οντε ενα πιατον ούτε άλλο τι 

επιτήδειον δια οίκειακήν χρήσιν, δλα τά ελαβεν από τον άδελφόν της 

καθώς και πλήθος φορέματα, κινητά τον όσπιτίον και μικρά στολίδια 

τα οποία κάτι αξίζουν. "Εως τώρα δεν έξόδευσα δια αυτήν παρά δια 

παπούτζια. 

Προ καιρόν έλαβα γράμμα σον δια μέσον τής Μόσχας. Παραπονείσαι 

δικαίως δτι δεν έχετε εϊδησιν περί τής πατέντας' αν ήξενρες δμως 

πόσονς κόπονς και πάσας συγχύσεις έλαβα δι αυτήν ήθελε με λνπηθής. 

Πέρνσι ακόμη σας έγραψα τάς δνσκολίας τον να την λάβω, και την άπό-

κρισιν, όπον το Κολλέγιον τον πολέμον εδωκεν εις τήν πρώτην μον 

άγωγήν. Μετά ταντα πολλάκις παρεκάλεσα και αρκετά έξόδευσα. "Εκα

μα κόπους ματαίους, εγελάσθην πολλές φορές, τέλος προς το νέον έτος 

ένας μου ύπεσχέθη να τήν εκβάλλει. Έτράβηξε τοϋτο εως το Μάρτιον 

και αρχάς 'Απριλίου δτε μον εΐπεν, δτι βέβαιατήν εύγάζει και με προοε-

κάλεσε, διορίζοντας τήν ήμερα, να υπάγω να τήν είδώ. 'Επειδή τότε λνώ-

νει το ποτάμι και χυλοϋν τα γεφύρια, (εγώ δε κατοικώ εις το νησί) δεν 

επήγα τήν διωρισμένην ήμέραν, αλλά μετά μίαν εβδομάδα, τότε αυτός 

με βεβαίωσε δτι κατά τήν νέα τάξιν τον Κολλεγίου εστάλθη ή πατέντα 

εις τον Άρχηγον Προζόροβσκιν. Το έβεβαίωσε μεθ' δρκου κι εγώ προσ

μένω νά λάβω τήν τελείαν βεβαίωσιν από εσάς. Έξόδευσα νπερ τα 60 

ρούμπ(λια), τά άπολειφθέντα ημπορούσα νά τα στείλω τώρα, αν δε 

έφοβούμην νά μείνο) ξήσκεπος από άσπρα εις καιρόν τινός αιφνιδίον 

ανάγκης. Τέτοια είναι ή ιστορία τής πατέντας εις τήν οποίαν πολλάκις 

έλαβα αίτίαν νά κατηγορήσω τήν καλή μον τύχην. 

'Εδώ εχομεν το Κύριον Ίγνάτιον "Αρτης πάλαιαν φίλον τον Άλή 

Πασά, υστέρα δέ εχθρόν. Δεν ήλθεν ώς ζητονλιάρης είναι πολλά πλού

σιος, ως λέγονν, και είναι εις νπόληψιν παρά τω βασιλει, δστις και 

γλήγορα μετά τον ερχομον τον τον εδωκεν άκρόασιν. Γαλλικά ομιλεί 

πολλά καλά και από τονς λόγονς τον φαίνεται άνήρ πολιτικός και δχι 

καλόγηρος. Σνμπεραίνεται δτι οι σκοποί τον είναι μεγάλοι, επειδή ή 

"Ηπειρος τον τιμά. Με τονς ιδικούς μας Βρνωναίονς είναι κονμπάρος, 

μον εΐπεν. Προ δύο μηνών εις το εδώ μεγάλο θέατρον επαράστησαν 

εν δράμα «Σονλιώται», το οποίον άρεσε πολλά εις το κοινόν. Είναι εβγαλ-

μένον άπο εν βιβλίον Ρωμαϊκον τνπωμένον εις το Παρίσιον, το όποιον 

περιέχει δλην τήν ίστορίαν τούτον τον θαυμαστού έθνους. Το πλέον πα-

ράξενον είναι δτι το δράμα δεν είναι σύνθεμα ούτε Ρώσου, ούτε Ρω

μαίου, αλλά 'Εβραίου πεπαιδενμένον. ''// νπόθεσις είναι δταν ο Άλή 

πασάς έχοντας εις τά χέρια τον τον νΐον και πατέρα Τζαβελλάδες ζητεί 
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από τον πατέρα να προδόση το Σούλι και τον ελευθερώνει, βαστώντας 

τον vlòv τον Φώτον. Το πρώτον πρόσωπον είναι ή περίφημη Μόσχω, 

γυνή τον Τζαβέλλα. 

Επειδή ό υπουργός τών θαλασσίων Δννάμεων μισεύει, εις τον τόπον 

τον διορίζεται δ Μαρκίζος Τραβερσιέ, όμως την ακραν εξονσίαν θέλει 

την έχει ό Μέγας Δούξ, αν δεν είναι ψεύματα εκείνο όπου λέγεται. 

Ή γννή μου σε ασπάζεται, ομοίως δε και την νύμφην μας. Την μητέρα 

μας ταπεινώς προσκυνά, ομοίως δε και τον θείον μας. Αυτή έλαβε την 

άτυχίαν ν άποβάλλη δύο φορές εις τον τρίτον μήνα της εγγαστρώσεώς 

της από εξάφνιασμα και παρόμοια. 'Εγώ δόξα τω Θεώ είμαι υγιής. 

Έκοπίασα ως μισόν χρόνον να μεταφράσω ε'ις το ρωσικον κάμποσους 

βίους τοϋ Πλουτάρχου. Μετά βίας τώρα τους αντίγραψα και εχω σκο-

πον να τους προσφέρω εις τον Αυτοκράτορα δια μέσου τοϋ Κ(νρίου) 

Μολτζάνωβ και να ζητήσω βοήθειαν να εξακολουθήσω και τήν με-

τάφρασιν τών λοιπών, επειδή πράγμα παράδοξον, όλα τα βιβλία τα 

εξηγούν εκτός τούτον τον θαυμαστού και επωφελούς βιβλίον. "Αν εκεί

νη ή μετάφρασις τον αποδεικτικού της ευγενείας δεν σοϋ χρειάζεται 

στείλε μέ την, διότι εις τήν μέλλονσαν προβίβασίν μον είναι αναγκαία. 

Ταύτα και άσπαζόμενός σας εκ ψνχής μένω. 

'Αγαπητός σον αδελφός 

Σπ. Δεστούνης 

Πετρονπολις, 1809 Αύγ. 20 

2 

Αγαπητέ μοι πάτερ ταπεινώς σας προσκννώ καΐ σας φιλώ τάς χείρας. 

Σας έγραψα ενα άλλο παρόμοιον μέ τον αρχον Κόμητα Βιάρον 

Καποδίστρια και το παρόν παρέδοσα τω κυ(ρί)ω Συμβούλω τοϋ Κολλε-

γίου 'Ιωάννη Βλασοπούλω, όστις διωρίσθη Κόνσολος Γενικός εις τον 

Μωρέα και είναι άνθρωπος φιλογενής και καλός πατριώτης, και δια 

μέσου τοϋ οποίου ήμποροϋμεν να εχωμεν άνταπόκρισιν, επειδή έχει 

χρέος από καιρού εις καιρόν να γράφη εδώ εις το Κολλέγιον και να δίδη 

ειδήσεις. Ή αρχόντισσα του προς τούτοις είναι Κεφαλληναία, πρώην 

Κατζαίτη. 

'Αναφερόμενος εις εκείνα όπου σας έγραψα πρότερον δεν εχω να σας 

ειπώ πολλά ειμή ότι εδώ είναι άκρα ειρήνη και ησυχία. Αι πληγαι τοϋ 

πολέμου Ίατρενονται και αν ή Ρωσία ήμπορέση να βαστάξη δέκα χρό-
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νους δίχως πόλεμον, βεβαία θέλει γίνη ενα βασιλέων φοβερον καΐ μέγα, 

ώς ουδέν άλλο είς τον κόσμον. Αι αποκτήσεις όπου έκαμε τώρα ογλή

γορα εις την Περσίαν είναι πολλά άξωλογαι, επειδή κυριεύει σχεδόν 

δλονς τους τόπους τους μεταξύ Μαύρης και Κασπίας θαλάσσης και ή 

Κασπία θάλασσα είναι εδική της. Ό πόλεμος 6 Περσικός εβάσταξε 14 

χρόνους, επειδή ή Ρωσία είχε ολίγα στρατεύματα εκεί. "Οταν δ Μπο-

ναπάρτες εκινή&η κατά της Ρωσίας, έβαλε φωτιεςκαί από εκείνο το μέρος 

παρακινώντας τους Πέρσας να ωφεληθούν από τήν περίστασιν, δμως χά

νοντας πολύν λαον και πολλά κανόνια εβιάσθησαν νά κάμουν τήν είρήνην 

άφίνοντας όσους τόπους είχαν υποτάξει οι Ρώσοι, οι όποιοι έστησαν δριον 

τον ποταμόν ' Αράξην, του οποίου το όνομα ευρίσκεται εις τήν πάλαιαν 

Ιστορίαν συχνάκις, και επλησίασαν αρκετά εις τήν μητρόπολιν της 

Περσίας, Τεεράν νυν όνομαζομένην. Μετά τήν είρήνην λείποντας ετι ό 

Αυτοκράτωρ από εδώ έφθασε ό Πρέσβυς της Περσίας Μιρζά-Άβδουλ-

Χασάν-χάν όστις έφερε δύο ελέφαντας χάρισμα, μαργαριτάρια, σάλια, 

πετράδια και μεταξύ τών άλλων το σπαθί τοϋ Ταμερλάνου. Αυτός άνε-

χώρησε τέλος πάντων τον Ίούνιον μήνα, έλαβα και εγώ μεταξύ τών άλ

λων ενα σάλι χάρισ/ια, το όποιον ξετιμοϋν ώς 700 ή 800 ρούμπλια. Τώρα 

ετοιμάζει ή Ρωσσία νά στείλη ομοίως πρέσβυν εις τήν Περσίαν τον Γε-

νεράλην Ίερμόλωβ, ύποκείμενον πολλά άξιόλογον. Τοιουτοτρόπως ή Ρω

σία στηρίζεται είς το κέντρον της 'Ασίας, και αν καμμίαν φοράν άφίση 

τους Ευρωπαίους νά τρώγωνται μεταξύ των δίχως νά ανακατώνεται είς 

τάς υποθέσεις των, και αν γυρίση δλην τήν προσοχήν της είς τήν Άνατο-

λήν, ήμπορεί νά υπόταξη δλην τήν 'Ασίαν και με τοϋτο νά μεταβάλλη 

και της Ευρώπης τήν πολιτικήν, επειδή τά πλούτη της Ευρώπης έρχον

ται τό περισσότερον από τήν Άσίαν. 

Ό Μέγας δούξ Νικόλαος, όστις είναι εϋμορφος ώς "Αγγελος, έκαμε 

ενα ταξίδι είς διάφορα μέρη της Ρωσίας, ήτον και εις τήν Όδέσσαν 

και λέγουν δτι έμεινε πολλά ευχαριστημένος, επειδή εφέτος ή Όδέσσα 

ήτον είς πολλά καλήν κατάστασιν, ήλθαν ώς 2 χιλ. καράβια, δσα ούτε 

εδώ δεν έρχονται. Τοϋ παρέστησαν είς διαφοράς γλώσσας θέατρα, ώς 

και οι Ρθ)μαΐοι επαράστησαν ρωμαϊκά τό περίφημον δράμα, τους Σου-

λιώτας. 'Από Όδέσσαν επήγε είς τό Κρίμι,είς Ταγανρώγ και λέγουν δτι 

επιστρέφει είς τήν Μόσχαν, όπου μετά δ ή 6 ημέρας μέλλει νά ταξιδεύση 

ό Αυτοκράτωρ συνοδευόμενος από τον Κόμητα Καποδίστριαν. Πρώτην 

φοράν μετά τον εμπρησμόν της θέλει την επισκεφθή ό Αυτοκράτωρ και 

δίχως άμφιβολίαν θέλει δώσει ακόμη βοήθειαν περισσοτέραν άπό δσην 

εως τώρα έδωκε. Πρό ολίγων ημερών εμίσενσε ό νέος πρέσβυς της 
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Ρωσίας εις Κωνσταντινούπολη Μπάρων Στρόγονωβ, ό δε Ίταλίνσκης 

υπάγει εις την Ρώμην να συμφιλοσοφη με τον πάπαν, ο ανάξιος άνθρω

πος. Ό μου με αυτόν άλλαξε και δλη ή κακοποιό, φατρία εκείνη και 

ολέθριος δια τους πλέοντας. 

Την άγαπημένην μου αδελφην, γαμβρόν, άδελφόν, και δλους τους 

συγγενείς προσκυνώ και φιλώντας την χειράν σας μένω. 

Αύγουστου 15, 1816 Ταπεινός υιός 

Πετρούπολις Σπ. Δεστούνης 
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