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Ν. Γ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ 

Ή παρουσίαση στο μεγάλο κοινό των πνευματικών ανθρώπων του νησιού 

μας, νομίζω ότι ήταν μια επιτυχημένη ιδέα έκείνο^ν πού οργάνωσαν τις Γιορ

τές Λόγου και Τέχνης. 

Γιατί έτσι γίνεται όλο και περισσότερο συνειδητό ότι το μικρό νησί μας 

παρουσίασε και παρουσιάζει ακόμα τέτοια πνευματική πυκνότητα αντίστροφα 

ανάλογη με το μικρό πληθυσμό του. Έ συμβολή του στο σημερινό ελληνικό 

πολιτισμό εκτείνεται άπο τή μεγάλη τέχνη, μουσική, ζωγραφική, τραγούδι, 

θέατρο και τις επιστήμες, όλες τις επιστήμες. Κι αυτό είναι άσφαλτο δείγμα 

οτι το νησί αυτό, πού κρατεί με το δεξί του χέρι τή στεριά και με το αριστερό 

το 'Ιόνιο Πέλαγος, συνεχίζει τον παλιό και βαθύ έφτανησιώτικο πολιτισμό, 

πού ούτε ή σημερινή καταναλωτική κοινωνία και τα επακόλουθα της, ούτε οι 

τρικυμίες της πολιτικής, της διεθνούς πολιτικής, κατάφεραν να σβήσουν ή να 

αμαυρώσουν. Κρατάει ακόμα σε σημαντικό βαθμό τήν παλιά του αποστολή. 

Εκδοτικό σημείωμα: 'Ομιλία στις «Γιορτές Λόγου καί Τέχνης» της Λευκάδας (27η 

—ερίοδος, 8-22 Αυγούστου 1982). Ή εβδομάδα ((Λόγου» είχε γενικό θέμα «Λευκαδίτες 

ιστορικοί» (8-8-92: Π. Γ. Ροντογιάννης, Λευκαδίτες ιστορικοί: γραμματολογικό σχεδία

σμα.— 9-8-92: Τ. Ε. Σκλαβενίτης, Οι «κατήγοροι» τοΰ Γένους καί ή «'Απολογία ίστορικο-

κριτική» τοϋ Λουδοβίκου Σωτήρη (1727-1820).—10-8-92: Γ. Βαλέτας, Περί τοΰ'Ιωάννου 

Σταματέλου.— 11-8-92: Σ. Βρεττός, Σύγχρονοι Λευκαδίτες ιστορικοί.— 13-8-92: Ν. Γ. 

Σβορώνος, Ό Σπυρίδων Ζαμπέλιος.— 14-8-92: Ελεύθερη συζήτηση των ομιλητών καί τοΰ 

κοινοΰ. Πρόεδρος, ό καθηγ. Άριστόξενος Λ. Σκιάδας). Το χειρόγραφο μοΰ χάρισε ό Ν. Γ. 

Σβορώνος ((να το κάνεις δ,τι θέλεις» σημειώνοντας μου την υποχρέωση να δώσω στην 

"Ελλη Δρούλια φωτοαντίγραφο, ή οποία τοΰ εΐχε δώσει αντίγραφο της μεταπτυχιακής 

της εργασίας «L'idée de la nation au XlXc siècle: le cas Spyridion Zambelios» Πα

ρίσι 1981, 62 σ. δαχτυλόγραφες. Κατά τή μεταγραφή των 88 σ. τοΰ χειρογράφου, 0,225 κ 0,17 

μ., σεβάστηκα απολύτως τις γραφές του. Οι λίγες προσθήκες μου σέ [ ] είναι κυρίως πα

ραπομπές στα έργα τοΰ Ζαμπέλιου, οι όποιες άλλες φορές ήταν σημειωμένες στο περιθώ

ριο τοΰ χειρογράφου ή στα χωριστά ((δελτία» πού συνόδευαν το χειρόγραφο ή συμπληρώ

θηκαν άπο εμένα. Ό τίτλος της ομιλίας είναι άπο το πρόγραμμα τών ((Γιορτών» άφοΰ 

στο πρόχειρο δίπτυχο πού προστάτευε στο χειρόγραφο υπάρχουν μόνο οι λέξεις: Ζαμπέ

λιος ίστορισμός. 

Τ. Ε. Σκλαβενίτης 
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του πολιτιστικού συνδέσμου και μεσάζοντα ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό πολιτι

σμό και στο λαϊκό πανάρχαιο πολιτισμό πού βρίσκεται στο βάθος τών πνευ

ματικών εκδηλώσεων ολόκληρης της Ελλάδας. Σύμβαλλε έ'τσι με τον τρόπο 

του στη διαφύλαξη της ελληνικής ταυτότητας και την πλουτίζει συνεχώς με 

καινούργια πρωτοπόρα στοιχεία χωρίς να τη νοθεύει. 

Για έναν τέτοιο πρωτοπόρο, γνωστό βέβαια, στους ειδικούς επιστήμονες, 

άγνωστο όμως στους πολλούς, και σχεδόν λησμονημένο άπο τους 'ίδιους του τους 

πατριώτες, το Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, θα ήθελα να σας πω δυο λόγια σήμερα. 

Δέν θα σταθώ στην βιογραφία του, άλλοι συνάδελφοι σας μίλησαν γι' αυ

τόν. "Αλλωστε όπως παρατηρούν ο'ι προηγούμενοι μελετητές του λίγα πράγ

ματα ξέρομε για τή ζωή του. Γεννήθηκε στη Λευκάδα το J 815. Εϊχε πατέρα 

τον Ίο^άννη Ζαμπέλιο και μητέρα τή Μαρίνα Πετριτσοπούλου. Γέννημα δη

λαδή παλιών αρχοντικών οικογενειών του τόπου, πού εϊχαν διακριθεί στην 

πολιτική και πνευματική ζωή της Επτανήσου. 

Ό παππούς του άπο τή μάνα του Δημήτριος Πετριτσόπουλος (1764-

1818) είχε διατελέσει πρόεδρος της Επτανησιακής Βουλής το 1803 και εξά

σκησε άνίότερα κρατικά πόστα στην Κεφαλονιά το 1804, στή Λευκάδα το 

1806 και το 1810. Είχε γίνει σύμβουλος του "Αγγλου κυβερνήτη στην Λευ

κάδα του περίφημου Love. "Ενας άπο τους προγόνους του, ό Νεκτάριος Ζα

μπέλιος (1620-1690) είχε διακριθεί επίσης στα γράμματα. 

Ό πατέρας του 'Ιωάννης Ζαμπέλιος είχε σπουδάσει στην 'Ιταλία οπού 

το 1804 είχε συναντήσει το Φα)σκολο, αργότερα στή Γαλλία συνάντησε τον 

Κοραή μέ τον όποιο είχε διατηρήσει συνεχή επαφή. Είναι ό συγγραφέας πολ

λών τραγωδιών πού τις στέλνει χειρόγραφες στο μεγάλο δάσκαλο του Γένους 

και στις όποιες θέλει να εξάψει το πατριωτικό αίσθημα τών Ελλήνων πού 

ετοιμάζουν τή μεγάλη εθνική απελευθερωτική επανάσταση του '21. Και στην 

προετοιμασία αυτή συμμετέχει ενεργά οχι μόνο μέ το λόγο του άλλα στην 

πράξη. Γίνεται μέλος το 1817 της Φιλικής Εταιρείας, δπου παίζει σημαντικό 

ρόλο. 'Οργανώνει συναντήσεις φιλικών στο σπίτι του. "Οταν εκρήγνυται ή 

Επανάσταση φεύγει άπο τή Λευκάδα και περνά για λίγο στην 'Ακαρνανία 

και στην "Ηπειρο για να πάρει μέρος στον 'Αγώνα. 'Αναφέρεται δμως δτι 

υστέρα άπο τή συμβουλή του Μάρκου Μπότσαρη ξαναγύρισε στή Λευκάδα" 

ό ηρωικός οπλαρχηγός, μέ το αλάνθαστο λαϊκό του ένστικτο, καταλάβαινε 

οτι ό καλαμαράς Ζαμπέλιος θα ήταν περισσότερο χρήσιμος στο έθνος μέ το 

λόγο του καί το πνευματικό του έ'ργο, παρά μέ το σπαθί και το ντουφέκι, 

πού δεν ήταν άλλωστε σίγουρο δτι θα τα χειρίζονταν καλά. 

Σέ τέτοια πνευματική καί εθνική ατμόσφαιρα γεννήθηκε καί ανατράφηκε 

ό νεαρός Σπυρίδων Ζαμπέλιος. Μ' δλο πού άνηκε σέ αρχοντική γενιά, τα οι

κονομικά της οικογένειας δέν φαίνεται να ήταν πλουσιοπάροχα. Λυτό βέβαια 

δέν εμπόδισε το νεαρό Σπυρίδωνα να κάμει καλές σπουδές* πρώτα στή Λευ-
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κάδα οπού είχε δασκάλους τον 'Αθανάσιο Ψαλλίδα, διευθυντή του Σχολείου 

της πόλης και τον Vincenzo Nannoucci, ύπομνηματιστή του Dante και συν

θέτη τραγουδιών σέ λαϊκή γλώσσα. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ιόνιο 

'Ακαδημία, στην Κέρκυρα, 1833. "Επειτα σπούδασε νομικά στην Ιταλία και 

τη Γαλλία, επισκέπτεται επίσης τη Μεγάλη Βρεττανία και τη Γερμανία. 

'Επανέρχεται στην Επτάνησο οπού αναλαμβάνει διάφορες θέσεις. Γίνεται βου

λευτής στην 'Ιόνιο Βουλή (1845-1850), οπού ανήκει στο κόμμα των μετριο

παθών πού θέλουν βέβαια την ένωση με την Ελλάδα άλλα σέ εύθετο χρόνο, 

γιατί πιστεύει οτι το νεοπαγές Ελληνικό Κράτος βρισκόταν ακόμα σέ σημαν

τική καθυστέρηση και ή ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα θα συντε-

λοΰσε στην πτώση του επτανησιακού πολιτισμού. "Τστερ' άπο τή διάλυση της 

Ιονίου Βουλής το 1851, έχομε μερικά 'ίχνη τών ταξειδιών του, παντού: στην 

Κωνσταντινούπολη, στην 'Ιταλία, Λιβόρνο, Πίζα, Ρώμη, στην 'Αθήνα. Καθ' 

ολο αυτό το διάστημα μοίρασε τή ζωή του ανάμεσα στις σπουδές του, έπειτα 

στην πολιτική και στις φιλολογικές του απόπειρες. Γράφει ποιήματα άπο 17 

χρονών αργότερα θα επηρεασθεί, μάλιστα άπο τον Σολωμό, και Οά γράψει 

κι αυτός ποίημα [ = «"Υστερη νυχτιά τού καταδίκου»], πού παρουσιάστηκε 

σαν το δίδυμο αδέλφι τού «Λάμπρου» τού Σολωμού, κι έπειτα τις διάφορες 

ίστορικο-φιλοσοφικές του μελέτες, πού είναι και το βασικό του έ'ργο και ή 

πραγματική του συμβολή στην πνευματική ιστορία τού τόπου. 

Τελεΐίόνοντας τα ελάχιστα βιογραφικά αυτά στοιχεία, στα όποια αρκέ

στηκα απόψε, θα ήθελα να τονίσω οτι δεν φθάνουν ούτε αυτά, ούτε μερικές 

άλλες λεπτομέρειες πού παράλειψα, για να πάρουμε μια ιδέα της πνευματικής 

φυσιογνωμίας και της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του εξαιρετικού αυ

τού ανθρώπου με τα πολυποίκιλα ενδιαφέροντα. "Οπως θα δούμε σέ λίγο οί 

πολλές και άπο διαφορετικές κατευθύνσεις επιδράσεις τών διαφόρων πνευμα

τικών τάσεων της Ευρώπης διαφαίνονται στο έ'ργο του. Ή έλλειψη όμως κάθε 

συγκεκριμένης πληροφορίας για τα διαβάσματα του, για τή βιβλιοθήκη του, 

για τους σκοπούς τών άλλων αλλεπάλληλοι ταξειδιών του, δέν διευκολύνουν 

και πολύ το σημερινό μελετητή τού έργου του, πού μόλις τώρα αρχίζει. Και 

ευχάριστους σας αναγγέλλω οτι ή Δεσποινίς ['Έλλη] Δρούλια ετοιμάζει για τή 

ζωή και το έργο του λευκαδίτη διανοητή ολόκληρη διδακτορική διατριβή με 

την καθοδήγηση τού συμπατριώτη μας κ. Σπύρου Άσδραχά άπο τήν οποία 

έλπίζομε οτι πολλά νέα στοιχεία θα προκύψουν. 

Λέν μπορούμε π.χ. εύκολα να καταλάβουμε γιατί ό Σπυρίδων Ζαμπέλιος 

εγκαταλείπει τήν Ελλάδα καί εγκαθίσταται άπο το 1870 στο κτήμα του στο 

Antignano κοντά στο Λιβόρνο άπ' δπου κάνει συχνά ταξείδια ανάμεσα Λι

βόρνο και Ταυρίνο. ανάμεσα στην 'Ιταλία και τήν 'Ελβετία, δπου και πεθαίνει 

το 1881. 

Λέν πρόκειται στή σύντομη αποψινή παρουσίαση ν' ασχοληθώ μέ το 
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σύνολο του έργου του Σπ. Ζαμπελίου. Θα μείνω μόνον στο ιστορικό του έργο, 

γιατί αυτό παρουσιάζει τέτοιο ενδιαφέρον και στοιχεία πραγματικά πρωτοπο

ριακά, σε τέτοιο βαθμό ώστε οι σύγχρονοι "Ελληνες ιστορικοί να αισθάνονται 

την ανάγκη μιας νέας ανάγνωσης με καινούργιο μάτι, της σκέψης και της 

ρηξικέλευθης σε πολλά σημεία Ορασης του περίεργου αύτοΰ διανοητή. 

Kai πρώτα-πρώτα θα προσπαθήσω σε ωχρές, άλλα άδρες γραμμές, να 

σας παρουσιάσω τα κύρια σημεία της θεωρίας του στην όποια υποτάσσει τήν 

'ιστορική του έρευνα. Γιατί ή μεγάλη συμβολή του Ζαμπελίου στην ιστορική 

ελληνική επιστήμη είναι ότι οπλισμένος με μια γενική ιστορική θεωρία, όπως 

τήν είχε διαμορφώσει άπό τα διάφορα ρεύματα της φιλοσοφίας της ιστορίας 

της Δύσης, δέν αρκέστηκε στην παρουσίαση μιας κάποιας φιλοσοφίας της 

ιστορίας, άλλα πρώτος ή άπό τους πρώτους προσπάθησε να διερευνήσει, επί 

τη βάσει της θεωρίας αυτής, τήν ιστορική ροή του Ελληνισμού κάνοντας συγ

χρόνως και έργο ιστοριοδίφη. Δέν αρκέστηκε, για τήν εξήγηση πού αυτός 

πρότεινε του ελληνικού παρελθόντος, σε δημοσιευμένες πήγες και στην πρό

χειρη ανάγνωση τους. 'Αναδιφά στις ανέκδοτες συλλογές χειρογράφων των 

μεγάλων βιβλιοθηκών της Ευρώπης και στα πλούσια ιταλικά κυρίως αρχεία 

για να βρει καινούργια στοιχεία για τή σύνθεση του έργου του. Κι αυτό είναι 

τό πρώτο μάθημα για τους νεώτερους ερευνητές. 

Πήρα για βάση, στις σκέψεις πού θ' ακολουθήσουν, τα δυό του βασικά 

συγγράμματα. Τόν περίφημο πλέον πρόλογο του στην έκδοση των δημοτικών 

τραγουδιών, πού ό πλήρης τίτλος είναι: «"Ασματα δημοτικά της Ελλάδος, 

εκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού ελληνισμού», 1852, αφιε

ρωμένο σε μια δεύτερη έκδοση τόν 'ίδιο χρόνο «Εις τόν Έλληνικόν λαόν», 

και τό άλλο σημαντικό έργο του με τόν χαρακτηριστικό τίτλο: «Βυζαντιναί 

Μελέται, περί πηγών νεοελληνικής έθνότητος άπό Η' άχρι V εκατονταετή ρ ί-

δος μ.Χ.», 'Αθήνα 1857. 

Έ πρώτη βασική θεωρητική μεθοδολογική αρχή του Σπ. Ζαμπελίου για 

τή μελέτη της ιστορίας είναι ότι ό ιστορικός πρέπει ν' αρχίζει τήν ερευνά 

του και τήν ιστορική του θεοορηση άπό τό παρόν: «Άναχωροΰμεν πρώτον 

άπό της θέσεως εις ην ευρισκόμεθα σήμερον, και παρακολουθοΰντες τήν άλλη-

λουχίαν τών κυρίων γεγονότων, άνατρέχομεν εις τάς άρχικάς πηγάς, διερευ-

νώντες καθ' όδόν τών αιτιών και αποτελεσμάτων τάς άμφιπεπλεγμένας αρτη

ρίας.— Μεταταΰτα, τόν έσχεδιασμένον ήδη δρόμον άνύοντες καί, μετά πλείο

νος πεποιθήσεως εις τάς ιδίας δυνάμεις, βαθμηδόν όμαλύνοντες αυτόν, έπανα-

στρέφομεν εις τα ίδια. Τω δε τω τρόπω συμβιοΰμεν συγχρόνως μετά τε τών 

ζώντων καί τών κεκοιμημένων, μετά πολλής ωφελείας έναλλάσσοντες τόν 

θάνατον καί τήν ζωήν. Εις γαρ τήν ίστορίαν, καθάπερ εις τάς Γραφάς, ή ζωή 

καί ό θάνατος συναρτίζουσι τήν άλυσον τής Άποκαλύψεως» ["Ασματα δημο

τικά σ. 18]. 
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Μέ απλούστερα 'ίσως λόγια και σε ύφος λιγότερο ποιητικο-ρητορικό, άλλα 

το 'ίδιο περιεχόμενο θα έδινε στη μέθοδο του και Ινας σημερινός 'ιστορικός' 

τα προβλήματα πού ζούμε στο παρόν γίνονται ερεθίσματα για τον πλουτισμό 

της προβληματικής τής 'ιστορίας. 

Ή δεύτερη βασική αρχή τής ιστορικής θεωρίας του Ζαμπελίου είναι 

τούτο' ότι όπως και τα άτομα έτσι και τα γένη, έτσι και τα έθνη έχουν εκ 

των προτέρων ιδιάζουσες ηθικές ποιότητες, ανάλογες μέ τήν αποστολή για 

τήν οποίαν είναι προορισμένα. 

'Αναγνωρίζει κανείς έδώ τη μεγάλη αρχή πού κυριάρχησε καθ' όλο τον 

19ο αιώνα και πού είχε εξαγγείλει ό μεγάλος γερμανός διανοητής Herder, 

τήν αρχή του «λαϊκού πνεύματος» τό Volkgeist, πού εδοοσε έ'ναυσμα στή με

λέτη των ηθών καί εθίμων των διαφόρων λαών, τής λαϊκής δημιουργίας γε

νικότερα, του λαϊκού δικαίου. Ή αρχή αυτή συμπληρώνεται στή σκέψη του 

Ζαμπελίου μέ μιαν άλλη θεμελιακή για τό έργο του σκέψη, πού εκφρασμένη 

για πρώτη φορά από τόν Ζαμπέλιο θα κυριαρχήσει σ' ολόκληρη τήν ιδεαλι

στική ελληνική ιστοριογραφία, σχεδόν ως τις μέρες μας και πού αποτελεί 

τή ραχοκοκαλιά τής Νεοελληνικής σκέψης πού στηρίζεται στή Μεγάλη 'Ιδέα. 

Τό κήρυγμα τής αποστολής, του προορισμού ενός γένους-λαού-εθνους, προο

ρισμού δοσμένου άνωθεν. «Τα γένη, γράφει ό Ζαμπέλιος, έ'λαβον άνωθεν ήθι-

κάς ποιότητας, ανάλογους τής αποστολής εις ην ήσαν προωρισμένα, καί ότι, 

παρεκτός ολίγων τινών ύπεριστορικών γεγονότων, εις τήν οίκονομίαν τών 

όποιων ό Θεός ηθέλησε, μόνος ό δάκτυλος αυτού να διαδεικνύεται, άλλας με-

ταβολάς δέν γινώσκομεν άσχετους προς τήν Ίστορίαν τών προηγουμένων αιώ

νων, καί μή όφειλούσας τήν αρχήν εις τό παρελθόν». ["Ασματα δημοτικά σ. 191. 

'Από τήν διαπίστωση αυτή απορρέει μια τρίτη καί σημαντική αρχή, βάση 

ολόκληρη τής θεο^ρίας καί μεθοδολογίας του Τστορισμου, τού όποιου ό Ζαμπέ

λιος εμφανίζεται σαν ό εισηγητής στή νεοελληνική ιστοριογραφία' τή θεωρία 

τής συνεχούς ροής τής Ιστορίας, ενός συνεχούς καί αδιαιρέτου ρεύματος πού 

διατηρεί πάντοτε αναλλοίωτη τήν ουσία του, καί παρουσιάζει μόνον αλλεπάλ

ληλες εκφάνσεις πού ή μια περιέχει μέσα της τήν προηγούμενη της, καθώς 

καί τή δυνατότητα τής πραγμάτοοσης τών κάθε φορά επιτεύγματος καί τών 

άμεσα προορισμένων στόχων. 

Για τόν Ζαμπέλιο δέν υπάρχουν περίοδοι ακμής καί παρακμής καί πτώ

σης' όλα αυτά είναι σημεία μετάβασης άπό μιαν κατάσταση σέ κάποια άλλη, 

αναγκαία 'ίσως μετάβαση άπό κάποιον 'ιστορικό νόμο πού διέπει τα φαινόμενα, 

όταν τό χέρι τού θεού, της υπέρτατης δύναμης, δέν επεμβαίνει για ν' αλλά

ξει προς στιγμήν τήν ιστορία τών γεγονότων, πού Οταν πάλιν αφεθούν στή 

φυσική τους κίνηση θα ακολουθήσουν τους προκαθορισμένους νόμους. Καί ας 

αφήσουμε πάλι έδώ τό δυνατό λόγο τού Ζαμπελίου ν' ακουστεί όσο τό δυνατόν 

καθαρότερα: «Επειδή, λοιπόν, παν εκαστον γινόμενον εμπεριέχει εν έαυτω 
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τα γεννητικά του αϊτια, προσέτι δε τους λόγους τους συμβαλόντας εις την 

πραγματοποίησιν και έπιτυχίαν του, έπεται ότι ή αληθής επιστήμη της ιστο

ρίας την οποίαν, αντί φιλοσοφίας της ιστορίας, ημείς, επί το έλληνικότερον, 

ΙΣΤΟΡΙΟΝΟΜΙΑΝ έπονομάζομεν, συνίσταται εις το να διερευνώμεν, εν παντί 

χώρω καί χρόνω, τας απορρήτους αιτίας, α'ίτινες έγέννησαν τάς μεταβολάς, 

και τάς σπουδαίας περιπτώσεις, οσαι συνέτρεξαν εις την γένεσιν των συμ-

βεβηκότων. Έ οπισθόρμητος και πειραματική αΰτη μέθοδος, παρεκτος της 

πραγματικής ωφελείας ην, έλπίζομεν, θέλει παρέξει, συνάδει προσέτι με το 

πνεύμα και τάς έξεις της εθνικής ημών σοφίας». ["Ασματα δημοτικά σ. 19]. 

'Ιδού λοιπόν ή γενική μέθοδος, ή ανίχνευση των υπόγειων ρευμάτων πού 

κινούν τήν ιστορία καί πού αποτελούν νόμους ιστορικούς. Οι σημερινοί ιστο

ρικοί θα λέγαμε, ύστερ' άπο πείρα ερευνητική: σταθερές τάσεις. Κι αυτούς 

τους νόμους τους διδάσκει ή φιλοσοφία της ιστορίας, πού ό Ζαμπέλιος τήν 

ονομάζει Ίστοριονομία. 

Δεν είναι διαφορετική ή σημερινή μας μέθοδος. Κύρια, καί αυτό είναι 

το μεγάλο μάθημα πού κατά τή γνώμη μου μας δίνει ό Ζαμπέλιος, δέν είναι 

διαφορετική ή απάντηση των σημερινών πραγματικών ιστορικών για τήν εφαρ

μογή της γενικής αρχής της δπισθόρμητης καί πειραματικής αυτής μεθόδου, 

πού δέν είναι τίποτα άλλο από τήν συνεχή παλινδρόμηση ανάμεσα στή θεωρία 

καί στην πραγματολογική έρευνα. Ή θεωρία φωτίζει τήν πραγματολογική 

έρευνα, θέτοντας τα πρώτα ερωτήματα στις πηγές, πού δέν μιλούν άπο μόνες 

τους, παρά απαντούν μόνον στις ερωτήσεις πού τους βάζει ό φωτισμένος από 

τή γενική θεωρία ιστορικός. Έ δεύτερη, δηλαδή ή πραγματολογική έρευνα, 

πλουτίζει τα ερωτήματα της θεωρίας καί ελέγχει τήν ίσχύν τους καί τήν κα

θολικότητα τους. 

Στο οργανωμένο αυτό σύστημα με τήν εσωτερική λογική συνοχή δια

βλέπει κανείς, κι αυτό έχει τονισθεί άπο όλους τους προηγούμενους μελετητές 

του έ'ργου του Ζαμπελίου, τον απόηχο ορισμένων θεωριών. 

Έκτος άπο το πνεύμα του λαού του Herder, τήν ύπαρξη καί τήν έρευνα 

τών ιστορικών νόμων πού διέπουν τήν ιστορική πορεία πού διατύπωσε ό θε

μελιωτής της φιλοσοφίας της ιστορίας Vico (1668-1744) με το έργο του «La 

Scienza Nuova» (1725-1744) καί συμπλήρωσε καί διαμόρφωσε τελικά ό με

γάλος ιδεαλιστής φιλόσοφος Hegel, ό δάσκαλος καί εμπνευστής του Marx. 

Έ ουσιώδης συμβολή του τελευταίου ήταν ή αντιστροφή τών ιεραρχιών στην 

διαλεκτική αυτή κίνηση με τον εξανθρωπισμό τών στοιχείων της όλης δομής 

του συστήματος. 

Έν αρχή ή ν το πνεύμα, διδάσκει ό Hegel καί ή ιστορία δέν είναι παρά 

ή υλοποίηση του. Έν αρχή ήν το πνεύμα, πού καθορίζεται ακόμα περισσότερο 

άπο τον Ζαμπέλιο, σαν ή θεία δύναμη πού προκαθορίζει τους νόμους της αυ

θεντικής πράξης. Έν αρχή ήν ή πράξη, πού καθορίζεται άπο τις πρακτικές 
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ανάγκες των άνθρώπο^ν, άπο τον τρόπο παραγωγής των αγαθών και άπο τα 

μέσα παραγωγής τους, κηρύσσει δ Μαρξ. Σε όλους όμως ή κίνηση είναι, ή 'ίδια. 

Οι ιδεαλιστές ιστορικοί βλέπουν στην ιστορία το άντικαθρέφτισμα των 

κινήσεων του πνεύματος* οι διαλεκτικοί ματεριαλιστές βλέπουν στο πνευμα

τικό εποικοδόμημα το άντικαθρέφτισμα τών υλικών διαλεκτικών σχέσεων των 

άνθρίόπων. Ποιοι άπο τους δύο βρίσκονται πιο κοντά στην πραγματικότητα, 

είναι δύσκολο ερώτημα και δεν επιδέχεται μονοδιάστατη και γρήγορη απάν

τηση και ξεφεύγει άπο τα όρια τής σημερινής ομιλίας πού περιορίζεται στη 

σκέψη του Ζαμπελίου. 

Καί ακριβώς για το έργο του Ζαμπελίου έχει τεθεί το ερώτημα, άπο που 

ό εξαιρετικός αυτός διανοητής, πού γράφει το 1852, σε μια περίοδο πού λίγοι 

"Ελληνες διανοούνται φιλοσοφικά καί ιστορικά, αντλεί τις προτάσεις του* 

κατ' ευθείαν άπο τις πηγές πού ανέφερα ή δια μέσου άλλων Ελλήνων προγε

νεστέρων διανοητών. Κι αναφέρουν εδώ τον Πέτρο Βράιλα Άρμένη πού το 

1843 είχε γράψει έργο για τήν φιλοσοφία τής ιστορίας, δπου αφιέρωνε τρεις 

σελίδες για το Herder. 'Αναφέρουν επίσης τον Γεώργιο Κοζάκη Τυπάλδο πού 

το 1839 είχε γράψει «Φιλοσοφικον Δοκίμιον περί τής προόδου καί τής πτώ

σεως τής παλαιάς Ελλάδος», δπου έκτος τών Ελλήνων κλασσικών αναφέρε

ται ακόμα στους Γάλλους καί Γερμανούς φιλοσόφους Herder, Fichte καί 

Kant. 'Αναφέρονται ακόμα στον Μάρκο Ρενιέρη πού έγραψε το 1841 «Φιλο

σοφία τής Ιστορίας» δοκίμιον αφιερωμένο στον Vico. 

Είναι πιθανόν, τον τελευταίο μάλιστα είναι κατά τη γνώμη μου σίγουρο, 

οτι τους ήξερε 6 Ζαμπέλιος. Άλλα τα έργα αυτά δεν νομίζω οτι αρκούν για 

τήν ολοκλήρωση του δικού του συστήματος. Ή ευρεία του γλωσσομάθεια θα 

του επέτρεπε να καταφύγει στις πηγές. Κι έτσι εξηγείται οτι παρουσιάζει 

στή θεωρία του μια ολοκληρωμένη σύνθεση σπουδαίων στοιχείων γονιμοποιη

μένων άπο τή δική του πραγματολογική έρευνα. Κι εδώ ακριβώς ή συμβολή 

του Ζαμπελίου είναι καθοριστική. 

Λίγος καιρός μας μένει για να χαρακτηρίσουμε το ιστορικό πραγματολο

γικό του έργο καί τήν δρασή του για τήν εξέλιξη του ελληνισμού. 

'Από τα πολλά πού θα μπορούσε να αναπτύξει κανείς για αύτο το θέμα 

θα σας αναφέρω έτσι αξιωματικά μόνον τούτο. Ό Ζαμπέλιος είναι ό πρώτος 

Νεοέλληνας ιστορικός πού συλλαμβάνει καί εκφράζει μέ δύναμη τήν έννοια 

τής συνέχειας του Ελληνισμού άπο τήν αρχαιότητα ως τα σήμερα αξιοποιών

τας καί μελετώντας όλες τις περιόδους τής ιστορίας. Κλασσική αρχαιότητα, 

Βυζαντινή περίοδο, πού τήν αποκαθιστά στα μάτια τών συγχρόνων του πού 

τήν περιφρονούσαν, μέσα σ' αυτή άλλωστε τήν περίοδο ό Ζαμπέλιος βλέπει 

τήν διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, του όποιου προσπαθεί πρώτος, επα

ναλαμβάνω πρώτος, να καθορίσει τα χαρακτηριστικά του καί διακινδυνεύει να 

προφητεύσει το μέλλον του. 'Αφορμή για το έργο αύτο είναι τα Ι'δια τα προ-

2 
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βλήματα της εποχής του. Ή επίμονη προπαγάνδα ενάντια οχι μόνο τής συ

νέχειας του Ελληνισμού, άλλα τής 'ίδιας του τής ύπαρξης άπα τον ιδεολογικό 

εκπρόσωπο τής Ιερής Συμμαχίας, πού έβλεπε στην Ελληνική Επανάσταση 

καί στη δημιουργία του Ελληνικού Κράτους το θανάσιμο κίνδυνο των απολυ

ταρχικών αυτοκρατορικών καθεστώτων. Ή αντίδραση τών φιλοσόφων ιστο

ρικών τής Δύσης ήταν άμεση καί οι "Ελληνες συνάδελφοι τους προχώρησαν 

ακόμα παραπέρα θεμελιώνοντας τήν ιστορική θεωρία τής Μεγάλης 'Ιδέας με 

βάση οχι μόνον τήν ιδέα τής συνέχειας του Ελληνισμού καί του δικαιώματος 

του νά ολοκληρώσει τήν κρατική του ανάσταση, άλλα καί να κυριαρχήσει στην 

'Ανατολή. 

Καί πριν από τον Ζαμπέλιο άλλοι ιστορικοί ξένοι καί ντόπιοι προσπά

θησαν να καταπολεμήσουν τήν θεωρία του Fallmerayer. "Αλλοι επέμεναν στο 

γεγονός τής άμεσης σύνδεσης του κλασσικού πολιτισμού με τον νεοελληνικό 

τής εποχής του, αγνοώντας το ενδιάμεσο στάδιο του Ελληνικού Μεσαίωνα. Οι 

συνέπειες τής θεωρίας αυτής τής ανάστασης πνευματικής καί πολιτικής καί 

θεωρητικής σας είναι λίγο ή πολύ γνωστές. Ή πολιτική πατριδοκαπηλεία πού 

επακολούθησε το κήρυγμα του Κωλέττη καί κυρίως ή πλήρης σύγχυση στα 

περιγράμματα τής νεοελληνικής σκέψης. Προτιμώ δμως να μήν ξεφύγω άπο 

το θέμα μου πού είναι ό Ζαμπέλιος καί να τελειώσω παρουσιάζοντας εδώ το 

σχήμα πού αυτός βλέπει στο ζήτημα τής εθνικής μας εξέλιξης, σχήμα πού 

δεν στερείται ούτε μεγαλείου ούτε μερικών γόνιμων σκέψεων, πού θ' άξιζε 

τον κόπο νά μελετήσουν βαθύτερα δσοι ασχολούνται με το πρόβλημα, πού 

έχει γίνει τής μόδας στην Ελλάδα, το πρόβλημα τής εθνικής μας ταυτότητας. 

Το σχήμα του ό Ζαμπέλιος το εκθέτει στον επίλογο τής μακράς του εισαγω

γής στην έκδοση τών δημοτικών τραγουδιών με τον τίτλο: «Ίο εκ του συνό

λου ίστοριονομικον συμπέρασμα», κείμενο πού αξίζει τον κόπο νά μελετηθεί 

καί νά αναλυθεί φράση προς φράση. ["Ασματα δημοτικά σ. 582-586]. 

Πρώτη καί βασική ιδέα του Ζαμπελίου για τήν ουσία του Ελληνισμού 

πού ισχύει διαχρονικά είναι ή ισονομία. «Ή 'Ισονομία, γράφει, υπάρχει το 

κύριον καί πρώτιστον κίνητρον τής ελληνικής ένεργητικότητος, όρμέμφυτος 

δύναμις, δι' ής το γένος κινείται καί πράττει, συνήθως έν αγνοία αύτου, καί 

υπό τάς ωθήσεις τής οποίας πολλάκις παραβλέπει ενεστώτα συμφέροντα τι

μαλφή, εις προσδοκίαν μελλόντων αγαθών, ή εις διακονίαν τής προόδου τών 

ανθρώπων». 

Στην άσκηση τής όρμέμφυτης αυτής ενέργειας τά ορμητήρια είναι δύο: 

θρησκεία ή φιλοσοφία, δηλαδή ή θεωρητική του πνεύματος άσκηση καί ή πο

λιτική «ήτις διατελεί κονίστρα τής πρακτικής του γένους ενεργείας». 

Με άλλα λόγια θεωρία καί πράξις ή αλλιώτικα πίστις καί πατρίς «ιδού 

τά δύο άκρα του άξονος περί δν άπο καταβολής πολιτισμού στρέφεται θεο-

κελεύστως ή πελώρια ελληνική σφαίρα* διπλή τρόπον τινά, ζωή, χάριτι τής 
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οποίας, εάν σήμερον ασθενή το έθνος, αύριον άναρρωνύει, εάν δε κατ' ενα τρό

πον άποθάνη, κατ' άλλον άνίσταται». 

'Ισονομία, λοιπόν, είναι το όρμέμφυτον του Ελληνισμού. Και ή ισονομία 

αυτή διανύει στην ιστορία τέσσερα στάδια, τα τρία είναι συντελεσμένα" το 

τέταρτο αρχίζει με τήν ελληνική επανάσταση και στίς μέρες του δεν είχε 

ακόμα συντελεσθεί άλλα είναι «έσχεδιασμένον». 

Στο πρώτο στάδιο, πού συντελείται στην αρχαιότητα, προκλασσική καί 

κλασσική, είναι ή βαθμιαία μεταβολή του προ-λογικοΰ στοιχείου, πού μας 

έρχεται άπο τήν 'Ανατολή, σε λογικό στοιχείο. Ό ελληνισμός «λογοποιεΐ τήν 

άλογον καί δυσπολίτευτον λατρείαν των 'Ασιατικών άνισων τάξεων». Οι ιε

ρείς και ποιητές είχαν αναλάβει το έργον της κοινωνικοποίησης καί θετικο-

ποίησης τών ακατέργαστων καί μυθωδών είκονικοτήτων της αρχικής πολυ-

θείας και πανθεΐας. 

"Ετσι ή αρχική θεοκρατία έγινε ενα άπλα σύνταγμα, απλός συνταγματικός 

χάρτης, ανάμεσα σε θεούς, ήρωες καί ανθρώπους. Τήν αρχή αυτή της λογι-

κοποίησης τήν συμπληρώνει αργότερα ή φιλοσοφία, πού εισάγει σχέδιο νέας 

ηθικής, νέας πολιτικής ισότητας, νέας μεταφυσικής. «Έν ένί λόγω, όπως γρά

φει ο 'ίδιος, σχεδιογραφεΐται το ίδανικον της ανθρωπίνου συμπολιτεύσεως». 

Στο δεύτερο στάδιο οί πρωταγωνιστές είναι οι νομοθέτες πού επιχειρούν 

«της πατρίδος τήν πρακτικήν κατασκευήν». Αυτοί έκτισαν τήν «φιλισόνομον 

Έλληνικήν πολιτείαν επί τών ερειπίων της 'Ασιατικής άνισότητος» καί το 

έ'ργο αυτό αρχίζει να καθολικεύεται σ' 'Ανατολή καί Δύση ώσπου 6 'Αλέ

ξανδρος κι έπειτα οί Πτολεμαίοι τον εξαπλώνουν στα πέρατα της τότε γνω

στής οικουμένης. 

Το τρίτο στάδιο της ισονομίας συντελείται κατά τον Μεσαίωνα καί διαι

ρείται σε δύο μεγάλες περιόδους, στον αρχαίο μεσαιωνισμο καί στο νέο με-

σαιωνισμό. 

Στον πρώτο καθολικεύεται το πνεύμα της ελληνικής ισονομίας ξεφεύ

γοντας άπο τα όρια του ελληνισμού καί εκτείνεται στους λαούς της 'Ανατο

λής καί της Δύσης. 'Εδώ γίνεται ή σύνθεση τών αντιθέτων δογμάτων, τρό

πων ζωής καί φυλών μέσα στή Ρώμη καί τή Βυζαντινή αυτοκρατορία. 'Εδώ 

συγχωνεύονται ελληνισμός καί χριστιανισμός, εδώ δημιουργείται ό έλληνο-

χριστιανισμός, δρος πού πρώτος εισήγαγε ό Ζαμπέλιος. Κατά τήν πρώτη 

αυτή περίοδο ό ελληνισμός ξεχνά τον εαυτό του καί εργάζεται για όλους τους 

λαούς για να δημιουργήσει μια οικουμενική ιδέα. 

Κατά το δεύτερο μεσαιωνικό στάδιο ό Ελληνισμός, άπο τον Βασίλειο τον 

Μακεδόνα καί πέρα επανέρχεται στον εαυτό του καί προετοιμάζει τήν ανα

γέννηση του καί τήν δημιουργία του Νέου Ελληνικού "Εθνους. Έ προετοιμα

σία της αναγέννησης δεν διακόπτεται με τήν πτώση, γιατί συνεχίζεται άπο 

τήν οικουμενική 'Εκκλησία (γράφε ορθοδοξία). 
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Ποιο είναι το μέλλον της άναγεννηθείσης Ελλάδος. Ό προορισμός τοΰ 

νέου ελληνικού κράτους είναι, κατά τον Ζαμπέλιο, πολιτικός. 

'Εθνολογικά. Θα πρέπει να συγχωνευθούν οι διάφοροι ορθόδοξοι λαοί σε 

μια πολιτικοπολιτιστική ενότητα κάτω άπο μιαν ισοπολιτεία. 

Το πολίτευμα. Το άναγεννώμενο ελληνικό κράτος θα δώσει το τελειότερο 

παράδειγμα ισόνομης συντεταγμένης δημοκρατίας. «'Αλλά, προσθέτει ό Ζα

μπέλιος, το λαμπρον τοΰτο της χριστιανικής δημοκρατίας πρωτότυπον δεν θέ

λει πραγματοποιηθή πριν ή λάβη χώραν ή παντελής των εθνολογικών στοι

χείων συνάντησις. Μέχρι της ώρας δ' εκείνης άπαραίτητον, ουχί έπ' άγαθω 

τοΰ μονάρχου άλλ' έπ' άγαθω της εθνικότητος, το κατά το μάλλον ή ήττον 

απόλυτον μοναρχικών πολίτευμα». 

Θρησκεία. Ό χριστιανισμός βέβαια είναι εναρμονισμένος με τη φιλοσοφία. 

'Αποστολή. «Έάν της νίκης το λάβαρον ήναι προορισμένον πάλιν, εις δό-

ξαν Θεοΰ, επί της Μεγάλης 'Εκκλησίας ν' άναπετασθή, τα λείψανα της 'Ασια

τικής έτεροθρησκείας ταχέως ή βραδέως θέλουσι συγκαταραχθή υπό την σκιάν 

τοΰ Σταύρου, 'ίνα, κατά το ρητον τοΰ Σωτήρος, έπαυξήσωσι ταΰτα το Χρι-

στιανικον ποίμνιον εις κραταίωσιν πολιτισμοΰ, και διάχυσιν σοφίας». 

Αυτή είναι ή σκέψη τοΰ Ζαμπελίου. Αυτή είναι ή ιδιότυπη Μεγάλη 'Ιδέα 

πού κηρύσσει, πού βέβαια διαφέρει κάπως από τήν πολιτικοποιημένη Μεγάλη 

'Ιδέα των πολιτικών της εποχής. 

Θεωρία γεμάτη ουτοπικά στοιχεία, όνειρα τών καιρών, άλλα και οξείες 

παρατηρήσεις ενός προδρόμου. Θεωρία επίσης δύσκολη στην κατανόηση της 

ιδιαίτερα στην εποχή της. Πολλά άπο τα στοιχεία τα πήρε και τα εκλαΐ

κευσε ό Παπαρρηγόπουλος, ό όποιος άλλωστε ομολογεί τήν οφειλή του στο 

Ζαμπέλιο. 
ΤΗταν φυσικό το συστηματικό και ευκολονόητο έργο τοΰ έθνικοΰ μας 

ιστορικού να αμαυρώσει το έργο τοΰ περισσότερο δοκιμιογράφου και δύσκο

λου στην κατανόηση Ζαμπελίου. 

Δεν είναι τυχαίο όμως δτι το έργο του επανέρχεται σήμερα στην επι

φάνεια και μελετιέται. Οι συνθήκες τοΰ σημερινού Ελληνισμού, πού μόλις 

τώρα βγαίνει άπο τις οδυνηρές περιπέτειες τοΰ τελευταίου πολέμου κι άπο 

το σάλο μιας ανώμαλης και ανελεύθερης πολιτικής ζωής, επιβάλλουν ίσως μια 

νέα τάση προς αυτογνωσία πού συνοδεύει συνήθως τα έθνη σε κάθε ιστορική 

τους καμπή. Και οί σημερινοί ιστορικοί ανατρέχουν και πάλι στις πρώτες πηγές. 
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