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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΜΗΝΩΪΔΗΣ,
ΕΝΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΛΟΓΙΟΣ ΤΟΥ 1821

Μεταξύ τών Ελλήνων λογιών, οί όποιοι συντονισμένοι ύπό τό Ελληνικόν Κομιτά- 
τον τών Παρισίων συμμετεΐχον διά τών πνευματικών όπλων εις τήν παλιγγενεσίαν τού 
1821, ύπήρξεν καί. ένας συμπατριώτης μας, Έδεσσαΐος. Δυστυχώς παραμένει άγνωστος 
ακόμη ό έπιφανής αυτός ‘Εδεσσαΐος λόγιος, ό όποιος, ώς θά ίδωμεν, προσέφερεν άνεκτι- 
μήτους ύπηρεσίας εις τον άγώνα τού 1821 καί παραλλήλως καί εις τήν ούμανιστικήν κί- 
νησιν τού παρελθόντος αίώνος. Παραμένει άγνωστος διότι οί φάκελλοι πού περιέχουν 
άφθονον υλικόν περί τής ζωής καί τού έργου του κεΐνται ύπό τόν κονιορτόν τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, τά δέ βιβλία του παραμένουν «αδιάβαστα» καί «άραχνιασμέ- 
να» είς τά ράφια διαφόρων βιβλιοθηκών.

’Ονομάζεται Κωνσταντίνος Μηνάς, έπΐ τό άρχαιοπρεπέστερον όμως κατά τήν συνή
θειαν τών ούμανιστών τής εποχής του ήτο γνωστός ώς Κ. Μηνάς, Μηνωίδης. Έγεννήθη 
είς τήν "Εδεσσαν τό 1788, 1 Δεκεμβρίου. Μία ληξιαρχική πράξις έκδοθεϊσα τό 1840, ή 
όποια σώζεται πρωτοτύπως, παρέχει πληροφορίας όχι μόνον περί τού τόπου καί τού έτους 
γεννήσεώς του, άλλά καί περί αυτής τής βαπτίσεώς του, ότι δηλαδή έβαπτίσθη τήν 25ην 
Δεκεμβρίου τού ίδιου έτους είς τόν ναόν τής Άναλήψεως τής πόλεως ’Εδέσσης ύπό τού 
ίερέως ’Αθανασίου Σακελλίωνος (ίερέως γνωστού καί άπό άλλας συγχρόνους πηγάς) 
άδεια τού μητροπολίτου Βοδενών Μελετίου.

Τήν πρώτην παιδείαν έδιδάχθη είς τό περίφημον τότε Έλληνομουσεΐον Βοδενών, 
βραδύτερον δέ, σημειώνει ό βιογραφήσας αύτόν Γάλλος έπιστήμων Henri Omont, έμα- 
θήτευσεν εις τήν Σχολήν Χίου είς τήν όποιαν συνέρρεον μαθηταί πανταχόθεν έκ τής Ελ
λάδος καί έκτος αύτής, ϊνα άκροασθώσιν τού ’Αθανασίου Παρίου.

Ό άσχοληθείς μέ τήν παιδείαν τής Μακεδονίας έπί τουρκοκρατίας Τρύφων Εύαγ- 
γελίδης τόν έντοπίζει κατά τό διάστημα 1815-1819 είς τάς Σέρρας διδάσκοντα είς τήν περί
φημον Σχολήν Σερρών ρητορικήν καί φιλολογίαν. «Έφιέμενος όμως» συνεχίζει ό Τρ. 
Εύαγγελίδης «άνωτέρων σπουδών άπήλθεν είς Παρισσίους, τούτο μέν πρός σπουδήν ήδη 
τριακοντούτης διά τών έκ τής διδασκαλίας οικονομιών αύτού, άλλά καί πρός δημιουργίαν 
καλλιτέρου μέλλοντος».

'Ενώ, λοιπόν, έκαμνε οικονομίας διά νά μεταβή είς τό Παρίσι, έπέσπευσαν τήν άνα- 
χώρησίν του αί γενόμεναι τότε σφαγαί τού Γιουσούφ κατά τάς όποιας έχασε καί εν μέλος 
τής οικογένειας του. Έτσι, τόν Αύγουστον τού 1819 άπεβιβάσθη είς τήν Μασσαλίαν καί 
τόν Σεπτέμβριον τού ίδιου έτους έφθασε είς τό Παρίσι τό όποιον έπέπρωτο νά καταστή 
θετή πατρίς του.

Φύσις άνήσυχος καί ταλαντούχος άπό τής έγκαταστάσεώς του είς τό Παρίσι άρχισε 
νά άναπτύσση μίαν άξιόλογον δραστηριότητα κυρίως είς δύο τομείς, τόν έπιστημονικόν 
καί τόν έθνικόν, τήν όποιαν δέον όπως άναπτύξωμεν έν συνεχεία χωριστά κατά τομέα.

Α. ’Επιστημονικός τομεύς. Ή άρτια έλλη νική μόρφωσίς του, ή ένεργητικό- 
της καί ή ευφυΐα του έπέσυρον άμέσως τήν προσοχήν τού Γαλλικού Συμβουλίου Εθνικής 
Παιδείας, τό όποιον τού έχορήγησε άδειαν διά τήν παράδοσιν μαθημάτων άρχαίας έλ- 
ληνικής γλώσσης. Ταυτοχρόνως έπεδόθη είς έπιστημονικάς έρεύνας μέ άντικείμενον 
τήν έλληνικήν γλώσσαν καί έξέδωκε πλήθος άξιολόγων έργασιών σχετικών μέ τήν όρ- 
θογραφίαν, τήν προφοράν, τήν όρθοφωνίαν καί τήν γραμματικήν αύτής. Μέ τάς έργα- 
σίας του αύτάς κατέστησε προσιτήν τήν έλληνικήν γλώσσαν είς τούς Γάλλους έλλη- 
νιστάς.

Είς τόν φάκελλον τών ’Αρχαίων Ελληνικών Χειρογράφων τών Παρισίων, πού περιέ-



404 Σύμμεικτα

χει τό «ύλικόν» Μηνωΐδη, άνευρίσκομεν διαφόρους αιτήσεις του διά τήν κατάληψιν έδρας 
άρχαίας καί νεωτέρας έλληνικής, διά τήν διαδοχήν τοϋ περιφήμου καθηγητοϋ Gall εις τό 
Κολλέγιον τής Γαλλίας, διά τήν πρόσληψίν του ώς καθηγητοϋ τής έλληνικής τού βασι- 
λέως ΌΟωνος.

Τό Ύπουργείον Εξωτερικών τής Γαλλίας τον προσέλαβε ώς έπίσημον διερμηνέα* 
ό δέ βασιλεύς τής Γαλλίας Κάρολος I' εις άνταμοιβήν τοϋ ζήλου του προς τήν υπηρεσίαν 
ταύτην τον έτίμησε μέ τό παράσημον τών ιπποτών τής Λεγεώνος τής Τιμής.

Εκείνο όμως τό όποιον τόν κατέστησε πολύ γνωστόν μεταξύ τών έπιστημονικών κύ
κλων τής Γαλλίας ήσαν αί ερευναί του εις τάς βιβλιοθήκας τών μονών τής ’Ανατολικής 
Εκκλησίας. Όταν τό 1840 'Υπουργός τής Παιδείας είς τήν Γαλλίαν άνέλαβεν ό Viilemain 
είς τήν προσπάθειάν του νά δώση μίαν ώθησιν είς τάς ίστορικοαρχαιολογικάς καί γενικώς 
είς τάς ούμανιστικάς έπιστήμας, είς τό πρόσωπον τοϋ Μηνωΐδη διέκρινε τόν καταλληλότε- 
ρον συνεργάτην. Είς τό διάστημα πέντε έτών τοϋ άνέθεσε τρεις άποστολάς διά νά έρευνή- 
ση τάς βιβλιοθήκας τών μονών τοϋ 'Αγίου Όρους, τών Μετεώρων, τής Πάτμου, τοϋ Σινά, 
τών μονών τής Μ. ’Ασίας, Γουμέρας, Κοντυρδς καί Περιστεράς Τραπεζοϋντος. Τόσον 
άξιόλογα υπήρξαν τά άποτελέσματα τών άποστολών πού άνέλαβε, ώστε τό 1811 ό Γάλλος 
έπιστήμων Henri Omont νά συγγράψη ειδικόν περί αύτών σύγγραμμα : «Ό Μηνωΐδης 
Μηνάς καί αί άποστολαί αύτοϋ είς τήν ’Ανατολήν». Σημειωτέον ότι άνεΰρε καί έκαμε γνω
στούς είς τούς έπιστημονικούς κύκλους τούς άγνώστους έως τότε Μύθους τοϋ Βαβρίου, 
τό έργον τοϋ Φιλοστράτου περί Γυμναστικής, άγνωστα έργα τοϋ Γαληνοΰ, Γενναδίου τοϋ 
Σχολαρίου, τό περί ρητορικής τέχνης έργον τοϋ ’Αριστοτέλη καί άλλα πολλά, μέ τά όποια 
ηϋξησε τόν πλοϋτον τής Βασιλικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων.

Ή Γαλλία άναγνωρίζουσα τάς υπηρεσίας τάς όποιας τής προσέφερε, άλλ’ έν ταύτώ 
καί τήν άξίαν τοϋ άνδρός, τιμητικώς τοϋ άπένειμεν ισόβιον σύνταξιν.

Τόν πολύπλευρον τοϋτον άνδρα ούδέ τά έκκλησιαστικά πράγματα τής Ελλάδος ήτο 
δυνατόν νά άφήσουν άδιάφορον. Ή έμπνεομένη ύπό τοϋ Βαυαροϋ Μάουερ έκκλησιαστική 
πολιτική τοϋ Θεοκλήτου Φαρμακίδη δριμύτατα ήλέγχθη ύπό τοϋ Μηνωΐδη διά τοϋ φυλ
λαδίου «Φαρμακίδου άντίδοτον», έκδοθέντος έν Κωνσταντινουπόλει τό 1852 ψευδωνύμως 
υπό ’Ιακώβου ίερομονάχου Βατοπαιδεινοϋ ώς άποσκοποΰσα είς τό νά «φραγκέψη» τήν 
’Ορθόδοξον Ελληνικήν ’Εκκλησίαν.

Ό άρτίως πεπαιδευμένος αύτός συμπατριώτης μας δέν έστερεΐτο καί ποιητικού τα
λάντου. Μάς άφησε καί έν συγκινητικόν πινδαρικόν άσμα τό «Κανάρης» μέ τό όποιον 
έξυμνεϊ τόν ήρωϊσμόν τοϋ 1821,’Επίσης είναι γνωστόν καί άλλο έν ποιητικόν δημιούργη
μά του, τό «Καρολιάς», γραμμένο προς τιμήν τοϋ εύεργετήσαντος αυτόν βασιλέως τής 
Γαλλίας Καρόλου Γ.

Β. ’Εθνικός τομεύς. «’Από τήν πρώτην ήμέραν τής άφίξεώςτου είς τό Πα
ρίσι συνεδέθη ατενώς μέ τό προλειανθέν ύπό τοϋ Κοραή Ελληνικόν Κομιτάτον, είς τό 
όποιον παρέσχε πολυτίμους ειδήσεις περί τών άγωνιζομένων Ελλήνων», γράφει περί τοϋ 
Μηνωΐδη ό Τρ. Εύαγγελίδης είς τό έργον του: «Ή Παιδεία έπί τουρκοκρατίας».

'Ολόκληρος έφλέγετο άπό τήν ίδέαν τής έλευθερίας τοϋ γένους καί είς τήν ίεράν αυ
τήν ύπόθεσιν άφωσιώθη ψυχή τε καί σώματι. Ύπό τήν αιγίδα τοϋ Ελληνικού Κομιτάτου 
έξώρμησε μέ πυρωμένην γραφίδα διά νά κινητοποιήση τήν Εύρώπην ύπέρ τών άγωνιζο- 
μένων Ελλήνων, διά νά διαφώτιση τούς ισχυρούς διά τό δίκαιον τοϋ άγώνος, διά νά έλέγξη 
τούς κραταιούς, καί αυτόν άκόμη τόν Μέττερνιχ, διά τήν άπάνθρωπον πολιτικήν τοϋ σφα- 
γιασμοΰ τών δικαίων τοϋ έλληνικοΰ έθνους. Έδιάβασα μερικά άπό τά φυλλάδια αύτά, 
τά όποια συνέγραψε προς τόν σκοπόν αύτό, καί έθαύμασα τόν ένθουσιασμόν, τόν πατριω-
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τισμόν, τήν παρρησίαν, τήν εύρεϊαν μόρφωσίν του, πού άπετέλουν τά κεφάλαια τού άγώνος 
είς τόν όποιον όλοψύχως είχε άποδυθή. «Τοΐς κραταιοτάτοις τής Εύρώπης βασιλεϋσι» 
γραμμένα γαλλιστί καί έλληνιστί το 1821, «Προς τούς Γερμανούς καί τά λοιπά τής Εύ
ρώπης Έθνη πρόσκλησις είς βοήθειαν τών Ελλήνων» έκδοθέν ύπό τού φιλελληνικοϋ 
κομιτάτου τών Παρισίων το 1826. «Σύντομος έπίστασις είς τήν τού Αυστρίας Μηνιστη- 
ρίου πολιτικήν ώς προς τήν Ελλάδα», διά τού όποιου έλέγχει τήν προς τήν 'Ελλάδα πο
λιτικήν τού Μέττερνιχ, είναι οί τίτλοι μερικών έκ τών φυλλαδίων τούτων.

Μεταπελευθερωτικώς ύπήρξεν έκ τών πλέον άφοσιωμένων φίλων καί ύποστηρικτών 
τού Καποδιστρίου. Είς τήν άναφυείσαν άντίθεσιν μεταξύ Κοραή καί Καποδιστρίου, ώς 
πρός τήν άκολουθητέαν έκπαιδευτικήν πολιτικήν, έτάχθη άνεπιφυλάκτως υπέρ τού Καπο- 
διστρίου. Άπό άφορμήν τήν «θέσιν» τού Κοραή εις τά προλεγόμενα τού όγδοου τόμου τών 
παρέργων αύτοΰ ότι «μωροί τινες τής 'Εταιρείας έκίνησαν το έθνος είς έπανάστασιν πριν 
άποκτήση παιδείαν ίκανήν να όργανώση καί νά διατάξη νέαν πολιτικήν» ό Μηνωΐδης 
συνέγραψε τό 1827 βιαιότατον κατ’ αύτοΰ λίβελλον ύπό τόν τίτλον «Μενέδημος, ή άπάν- 
τησις πρός τάς τού Χίου Κοραή κατά τών Ελλήνων καί τού Καποδιστρίου συκοφαντίας».

Μέ πάθος κατεπολέμησεν καί τήν βαυαροκρατίαν, έξέδωκε καί έκυκλοφόρησεν με
ταξύ τών Γάλλων βουλευτών καί γερουσιαστών τό φυλλάδιον «La Grèce constituée et les 
affaires d’Orient», διά τού όποιου τόσον πολύ διήγειρε τά πνεύματα τών Γάλλων κατά τής 
έν Έλλάδι βαυαροκρατίας, ώστε έχρειάσθη νά έπέμβη ό Γάλλος πρωθυπουργός Θυέρης 
διά νά μή γίνη έν τή γαλλική βουλή θόρυβος κατά τού "Αρμανσμπεργκ, τόν όποιον ύπε- 
στήριξε ή ’Αγγλία, ύποσχεθείς νά κάνη ό,τι ήτο δυνατόν. Τόν "Αρμανσμπεργκ άπεκάλει 
«βεζύρην» καί τόσον πολύ συνετέλεσεν είς τήν κατ’ αυτού έξαψιν τών πνευμάτων, ώστε, 
ώς καυχάται ό ίδιος, έλθών είς ’Αθήνας κατά τήν διάρκειαν γεύματος προπίνων ό Σκούφος 
τού είπε: «Κύριε Μηνά, σοΰ όμολογοΰμεν χάριτας διότι ήλευθέρωσας τής ξενοκρατίας 
τήν Ελλάδα».

"Οταν έλαβε τήν σύνταξίν του ήλθε είς τάς ’Αθήνας όπου διέμεινε άρκετόν διάστημα. 
Άπό τήν έν Άθήναις παραμονήν του γνωστός είναι ό λόγος τόν όποιον έξεφώνησεν τό 
1853 στήν Πνύκα περί τής έλληνικής γλώσσης.

Κατόπιν έπέστρεψε πάλιν είς τό Παρίσι όπου έμεινε μέχρι τέλους τής ζωής του. Ό 
θάνατος τόν εύρήκε τήν 30 Δεκεμβρίου 1859 είς τήν περιφέρειαν τού Σηκουάνα είς ήλικίαν 
61 έτών.

Τόν έκλεκτόν τούτον γόνον τής ’Εδέσσης καί «παίδευμα» τού Έλληνομουσείου Βο- 
δενών δέν παρέλειψαν νά άναφέρουν καί νά άσχοληθοΰν έκτενώς περί αύτοΰ τά Who’s 
Who τών προσωπικοτήτων τού παρελθόντος αίώνος Didot, Vapereau καί άλλα καί έτσι, 
έάν ό Μηνάς Μηνωΐδης άπεσβέσθη άπό τήν μνήμην τών συμπατριωτών του, δέν άπεσβέ- 
σθη άπό τάς σελίδας τής Ιστορίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΤΣΙΜΗΣ
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