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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
Κάτω άπό αυτό τον τίτλο θα δημοσιεύονται σημειώματα πού διευκρινίζουν, 
θέτουν ή φωτίζουν αλλιώς ενα θέμα, καί τα όποια δέν μπορούν να απο
τελέσουν ανεξάρτητη μελέτη : ό,τι δηλ. προκύπτει άπό κάποιες επιμέρους 
επιστημονικές απασχολήσεις, άπό μεμονωμένα δελτία, διαβάσματα κλπ. Δέν 
αποκλείονται καί μικρές εργασίες πού διαπραγματεύονται αυτοτελή θέματα. 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Η Σ Α Ϊ Α Και ΤΙΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 

1. Στα 1839 ό Μακρυγιάννης έχει έτοιμες τίς εικονογραφίες τού Αγώνα 
κι αποφασίζει νά τίς δώσει για εκτύπωση. Γράφει στ' Απομνημονεύματα 
του : «Τότε βρίσκω κι έναν, Ησαΐα τον έλεγαν, ήταν στενός φίλος τού Καπο¬ 
δίστρια·τόν είχε δάσκαλο ό Κυβερνήτης είς τ' Αναπλιού τό σκολείον. Αυτόν 
τον αγαθόν Ησαΐα έγώ δέν τον γνώριζα- μού τον σύστησαν φίλοι. Έρχεται 
ό Σαΐγιας είς τό σπίτι μου καί συνφωνούμεν νά τού δώσω τής εικονογραφίες 
νά πάη είς Παρίσια νά τής τύπωση».1 Ή συνέχεια τής Ιστορίας είναι γνω
στή : ό δάσκαλος Αλέξανδρος Ησαΐας αντί νά πάει στο Παρίσι, πήγε στην 
Ιταλία (Βενετία, Τεργέστη) όπου τύπωσε μια σειρά λιθογραφίες, μέ θέματα 
από τήν Επανάσταση τού '21, πού όμως δέν είχαν καμμιά σχέση μέ τίς ει
κόνες τού Μακρυγιάννη. Αρκετές άπ' αυτές τίς λιθογραφίες σώζονται καί 
σήμερα 2 καί φέρουν τήν υπογραφή τού Ησαΐα. Έτσι αποκαλύπτεται ότι 

1. Αρχεϊον τοϋ στρατηγού 'Ιωάννου Μακρυγιάννη, έκδ. Ι ω . Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η , 
τόμ. Β' (περιέχων τά Απομνημονεύματα), Αθ. 1907, σ. 340. 

2. Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών βρίσκονται εκτεθειμένες εφτά έγ
χρωμες λιθογραφίες τοϋ Ησαΐα μέ τους ακόλουθους τίτλους : 1) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ είς Κόρινθον υπό Α.Σ. Ησαΐου (άρ. 2318). 2) "Εφοδος και κυρίευσις 
τής Μονεμβασίας υπό Α.Σ.Η. (άρ. 1606). 3) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / 1821 ΜΑΧΗ 
ΤΟΥ ΛΑΛΛΑ. 500 ΚΕΦΑΛΗΝΕΣ 100 ΖΑΚΥΝΘ. BATTAGLIA DI LALA υπό 
Α.Σ.Η. / ΑΡΧΗΓΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΠΑΝΑΣ ο ΤΖΗΜΠΟΥΚης ΚΑΙ ΠΕΤΑΣ ο ΖΑ¬ 
ΚΥΝΘΙΟΣ. Com. E. PANA Ε. ΡΕΤΑ di Cefalonia e Zante / ΑΡΧΗΓΟΙ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΜΕΤΑΞΑΣ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ ο ΒΙΚΤΩΡAT. Metaxa e 
Foka (άρ. 1604). 4) ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΑΛΑΜΑΝΑΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧ. ΔΙΑΚΟΥ 
Και ΗΣΑΪΟΥ ΑΡΧΗΕΠ. ΣΑΛΟΝΩΝ ύπο Α.Σ. Ησαΐου (άρ. 2319). 5) ΕΚΣΤΡΑ
ΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ (άρ. 1605). 6) Μάχη φονικοτάτη προς βοήθειαν των Αθηνών 
(άρ. 879). 7) Λιθογραφία χωρίς λεζάντα, μέ θέμα τό θάνατο τοϋ Γεωργίου Κα
ραϊσκάκη (άρ. 4948/25). Οί λεζάντες τής λιθογραφίας ϋπ' αρ. 1604 είναι τυπωμένες 
χωριστά (σέ 4 μικρά τεμάχια χαρτιού) καί επικολλημένες σ' αυτήν ό τίτλος ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τοποθετημένος στο πάνω μέρος τής ίδιας λιθογραφίας, ίσως δέν τής 
ανήκει, άλλα αποτελεί τό γενικό τίτλο τής σειράς τών λιθογραφίων τού Ησαΐα. Οί παρα
πάνω λιθογραφίες, έκτος ίσως άπό τήν ύπ' άρ. 1604, είναι δημοσιευμένες: βλ. Σπ. Ασ¬ 
δραχάς, Μακρυγιάννης καί Παν. Ζωγράφος — τό ιστορικό τής εικονογραφίας τού 

Αγώνα, στον τόμο «Οί Έλληνες ζωγράφοι άπό τον 19ο αιώνα στον 20ο», τόμ. Α', Αθ. 
«Μέλισσα» 1974, σ. 34, σημ. 46. 
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ό Ησαΐας εκτός από δάσκαλος ήταν και ζωγράφος 3. 
Ή δεύτερη αυτή ιδιότητα τού Ησαΐα αμφισβητήθηκε τελευταία άπό 

τον Γ. Πετρή : σ' ένα άρθρο του με τίτλο « Ό Μακρυγιάννης και ή εικονο
γραφία τού Ησαΐα» υποστήριξε τήν άποψη ότι οι παραπάνω λιθογραφίες 
δεν έχουν γίνει άπό τον Ησαΐα, αλλά άπό κάποιον άγνωστο Ιταλό ζωγρά
φο 4. Ή επιχειρηματολογία τού Γ. Πετρή στηρίχτηκε: α) στην εικαστική 
ανάλυση των λιθογραφίων — πού αποδεικνύει ότι είναι καμωμένες σύμφωνα 
μέ τους κανόνες της σύγχρονης ευρωπαϊκής ζωγραφικής καί β) στην έλ
λειψη μαρτυριών πού να πιστοποιούν ότι ό δάσκαλος Ησαΐας είχε καί γνώ
σεις ζωγραφικής. Έδώ θα σταθούμε καί θα εξετάσουμε κυρίως τα επιχειρή
ματα της δεύτερης κατηγορίας. 

Κατά τή γνώμη τού Γ. Πετρή, ένας απλός δάσκαλος της εποχής τού 
Ησαΐα δέν εννοείται νά γνωρίζει ούτε σχέδιο, ούτε ιχνογραφία. «Το ότι ό 
Ησαΐας είναι δάσκαλος, γράφει, θά μπορούσε, μέ τά σημερινά μέτρα, νά 
δημιουργήσει τήν εντύπωση πώς είχε καί κάποια γνώση σχεδίου, γιατί οί 
σημερινοί δάσκαλοι αποκτούν γνώσεις, μερικά γενικά τεχνικά στοιχεία, πού 
τους επιτρέπει νά διδάσκουν τά παιδιά ιχνογραφία καί χειροτεχνία. Μά 
τέτοια πράγματα είναι πολύ αμφίβολο πώς ακολουθούσαν τήν ιδία πορεία 
σ° εκείνη τήν εποχή. Οί δάσκαλοι, όσο νομίζουμε πώς ξέρουμε, τής εποχής 
εκείνης, διδάσκανε κατά κανόνα μονάχα γράμματα. Αυτά μαθαίνανε» 5. Ό 
συγγραφέας αναφέρεται έδώ στην εποχή τού Καποδίστρια- πιστεύει ωστόσο, 
ότι ή κατάσταση τής εκπαίδευσης έχει μείνει αμετάβλητη άπό τά χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας, όπου ό δάσκαλος δέν μπορούσε νά ξεφύγει «άπό τά 
καθιερωμένα: τό ψαλτήρι, τό κτωήχι, τό μηναίο, ή τις προφητείες». 

Τά πράγματα όμως δέν είναι έτσι ακριβώς. Τουλάχιστο στην εποχή του 
Καποδίστρια, πού μας ενδιαφέρει έδώ, ή δομή τού σχολείου έχει υποστεί 
σημαντικές αλλαγές. Στα πλαίσια τού ύπό οργάνωση κράτους μπαίνουν τά 
θεμέλια ενός πρώτου σχεδιασμού τής κατώτερης σχολικής εκπαίδευσης: 
καινούριες μέθοδοι διδασκαλίας εισάγονται ή καθιερώνονται σε ευρεία 
κλίμακα (αλληλοδιδακτική), γράφονται ή μεταφράζονται σχολικά εγχειρί
δια, μερικά καινούρια μαθήματα άντικαθιστοΰν ή προσθέτονται στά παλιά, 
καί γενικά ό ρόλος καί ή αποστολή τού σχολείου πάνε τώρα νά διαφορο-

3. Στους ζωγράφους τού 19 αιώνα περιλαμβάνει τον Ησαΐα ό Ανδρ. Σ. Ιωάν¬ 
νου, Ή ελληνική ζωγραφική, 19ος αιώνας, Αθ. «Μέλισσα» 1974, σ. 46. 'Επίσης καί ό 
Σπ. Α σ δ ρ α χ ά ς , ο.π., σ. 21, γράφει ότι «ό Ησαΐας ζωγράφισε ό ίδιος τά πρωτότυπα 
των λιθογραφίων του». 

4. περ. ΑΝΤΙ, τχ. 41, 20.3.1976, σ. 28 - 32. Τήν ίδια άποψη έχει διατυπώσει ό συγγρ. 
καί στο βιβλίο του: «Μακρυγιάννης καί Παν. Ζωγράφος», Αθ. 1975, σ. 118 - 119. Στο 
άρθρο του στο περ. ΑΝΤΙ τήν αναπτύσσει διεξοδικότερα. 

5. Γ. Π ε τ ρ ή ς , Ό Μακρυγιάννης καί ή εικονογραφία του Ησαΐα, σ. 30. 
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ποιηθούν. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι κόβονται οι δεσμοί μέ την 
Ιδεολογία καί τή σχολική πρακτική τού παρελθόντος. 

Σημειώνω έδώ ότι σ' αυτά ακριβώς τα χρόνια είναι πού μπαίνουν, ε
πίσημα, στα σχολεία καί διδάσκονται συστηματικά ή καλλιγραφία καί 
ή Ιχνογραφία. Ό σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι προφανής: ή καλλι
γραφία θα βελτιώσει τή γραφή καί βέβαια θα δώσει στο κράτος καλούς 
γραφιάδες, ένώ ή Ιχνογραφία θα εξοικειώσει τό παιδί μέ τό σχέδιο. Ή 
διδασκαλία τού πρώτου μαθήματος γίνεται μέ βάση πίνακες καλλιγραφίας· 
για τή διδασκαλία της γραμμικής ιχνογραφίας μεταφράζεται στα 1831, 
μέ τήν επιμέλεια τού Ιω. Κοκκώνη, ειδικό εγχειρίδιο 6. Κάθε άλλο λοιπόν 
παρά προβολή των «σημερινών μέτρων» στο παρελθόν, όπως γράφει ό Γ. 
Πετρής, αποτελεί ή διδασκαλία τέτοιου είδους μαθημάτων στα χρόνια τού 

Καποδίστρια. 
2. Ερχόμαστε τώρα στο δάσκαλο Αλέξ. Ησαΐα. Τα λιγοστά βιογρα

φικά πού διαθέτουμε γι' αυτόν πραγματικά δέν μας δίνουν παρά τή μορφή 
ενός τυπικού δασκάλου. Αλλά από μια σχετική έρευνα πού έκανα προέκυ
ψαν ορισμένα νέα στοιχεία, τά όποια συσχετιζόμενα μέ τά ήδη γνωστά 7 

ρίχνουν περισσότερο φως στο πρόσωπο του. 
Ανάμεσα στους νέους πού τόν Ιούλιο τού 1827 βρίσκονται καί σπουδά

ζουν στή Γενεύη, συναντάμε κι έναν μέ τό όνομα Ησαΐας. Ή πληροφορία 
υπάρχει σ' επιστολή τού Ίω. Καποδίστρια προς τόν Γ. Τυπάλδο, στον όποιο 
παραγγέλλει νά τούς μηνύσει: «νά μή σεισθώσιν απ' αυτού, διότι μελετώ νά 
τούς μεταχειρισθώ» 8. Πέντε μήνες αργότερα (Δεκ. 1827) μαθαίνουμε ότι ό 
Καποδίστριας έχει δώσει εντολή στον αδελφό του Βιάρο νά φροντίσει για 
τόν ανιψιό τού Αλέξιου Ησαΐου, έμπορου στην Τεργέστη, όταν αυτός απο
φασίσει νά κατεβεί στην Ελλάδα 9. Τό Μάιο τού 1828 ένας νεαρός Ησαΐας 
βρίσκεται στην Ελλάδα καί βέβαια ψάχνει για δουλειά. Γράφει ό Καποδί
στριας στο Σταμάτη Βούλγαρη — τό γνωστό μηχανικό, πολεοδόμο καί 
ζωγράφο: «Μοί έσύστησαν νέον τίνα, Ησαΐαν λεγόμενον, σπουδάσαντα, 

6. Ι. Β. Φ ρ α γ κ ή ρ ο ς , Διδασκαλία της διαγραφικής ή γραμμικής ιχνογραφίας, 
μετάφρ. Κ. Κ ο κ κ ι ν ά κ η , Αίγινα 1831. Περιγραφή τού τρόπου μέ τόν οποίο έπρεπε νά 
διδάσκεται τό μάθημα μας δίνει τό «Έγχειρίδιον διά τ' αλληλοδιδακτικά σχολεία», ύπό 
Σ α ρ α ζ ί ν ο υ , μετάφρ. Ιω. Κ ο κ κ ώ ν η , Αίγινα 1830, σ. 50 - 54. Σημειώνω ότι ή γραμ
μική ιχνογραφία δίδασκε τόν τρόπο κατασκευής καί αναπαράστασης σχημάτων μέ γραμ
μές — άπό απλά γεωμετρικά σχέδια εως στερεά σώματα καί μορφές. 

7. Σπ. Α σ δ ρ α χ ά ς , ό.π. παρ., σ. 20. 
8. Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, τόμ. Α', Αθ. 1841, σ. 134. Πρβλ. καί Ευρετήριο 

των Επιστολών του Ιω. Καποδίστρια, έπιμ. Χρ. Λ ο ύ κ ο ς - Β γ έ ν α Β α ρ θ ο λ ο 
μ α ί ο υ , Μνήμων 6 (1976-77) 131-211, στο όποιο χρεωστώ τις αναφορές στό όνομα 
του Ησαΐα. 

9. Έπιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, τόμ. Α', σ. 257. 
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ώς είπαν, τήν άρχιτεκτονικήν καί ίχνογραφίαν, τον όποιον σας παρακαλώ νά 
βάλετε εις έργον καί δοκιμάσετε» 10. 

Από τις τρεις παραπάνω μαρτυρίες προκύπτει εύκολα νομίζω ή ταύτι
ση των τριών προσώπων — τού Ησαΐα τής Γενεύης, τού ανιψιού τού έμ
πορου τής Τεργέστης καί τού νεοφερμένου στην Ελλάδα Ησαΐα — μέ τον 
σμυρναίο n Αλέξανδρο Ησαΐα πού μας απασχολεί εδώ. 

Οι φιλικές σχέσεις τού θείου Ησαΐου 12 μέ τον Καποδίστρια διευκό
λυναν τήν εξεύρεση μιας θέσης για τον νεαρό Αλέξανδρο, πού όμως δέν 
ανταποκρινόταν στην ειδικότητα του: ό Βούλγαρης για άγνωστους λόγους 
δέν φαίνεται νά τον κράτησε κοντά του, καί τό Μάρτιο τού 1829 διορίστηκε 
άπό τον Κυβερνήτη δάσκαλος σ' ένα από τα αλληλοδιδακτικά σχολεία τού 
Ναυπλίου 13. Πιθανώς ή τελευταία αυτή επιλογή είταν τού Καποδίστρια καί 
δείχνει τήν προτεραιότητα πού έδινε στην οργάνωση τής κατώτερης σχο
λικής εκπαίδευσης καί τήν επάνδρωση της μέ ανθρώπους πού είχαν μια 
οποιαδήποτε παιδεία. 

Στο αλληλοδιδακτικό τού Ναυπλίου ό Ησαΐας διδάσκει γραφή, ανά
γνωση, γραμματική, κατήχηση, γεωγραφία, άλλα καί καλλιγραφία καί γραμ
μική Ιχνογραφία — μαθήματα πού ήσαν εγγύτερα στην είδικότητά του. 
Στις αναφορές των προϊσταμένων του επιθεωρητών εξαίρεται ή επιμέλεια 
καί ή φιλοκαλία του, αρετές πού τού επέτρεψαν, αν καί «ολίγας Ιδέας τής 
(αλληλοδιδακτικής) μεθόδου έχων κατά πρώτον», νά οργανώσει καλά τό 
σχολείο του- παράλληλα τού είχε ανατεθεί ή παράδοση κοινών μαθημάτων 
σέ στρατιώτες καί ναΰτες 14. Ό Ησαΐας διατήρησε τή θέση του στο αλληλο
διδακτικό σχολείο τού Ναυπλίου καί μετά τή δολοφονία τού Κυβερνήτη. 
Πιστός φίλος καί οπαδός τού Καποδίστρια, θα τιμήσει, μαζί μέ τους μαθη
τές του, τή μνήμη του στον Αγ ιο Σπυρίδωνα Ναυπλίου στίς 27 Σεπτεμβρίου 
183215. Ή θητεία τού Ησαΐα στο αλληλοδιδακτικό έπί Καποδίστρια εϊταν 
ένα γεγονός πού σημάδεψε τή ζωή του: έτσι, αρκετά χρόνια αργότερα κι 
ένώ ό Ησαΐας έχει καταλάβει στο μεταξύ κι άλλες δημόσιες διδασκαλικές 

10. Ό.π. παρ., τόμ. Β', σ. 100. 
11. Πρώτη μνεία τού τόπου καταγωγής του βλ. στοΰ Α π . Δ α σ κ α λ ά κ η , Κεί

μενα - Πηγαί τής ιστορίας τής Ελληνικής Επαναστάσεως, Τά περί παιδείας, τόμ. Α', 
Άθ. 1968, σ. 374. Πρβλ. καί Σπ . Α σ δ ρ α χ ά ς , ό.π. παρ., σ. 20. 

12. Ό Αλέξιος Μ. Ήσαΐου συγκαταλέγεται στους καλούς φίλους καί υποστηριχτές 
τού Καποδίστρια. Τό 1828 γίνεται μέτοχος τής Εθνικής Τράπεζας πού ίδρυσε ό Κυβερ

νήτης (Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, τόμ. Β', σ. 235)· τό 1830 στέλνει χρήματα υπέρ 
τών ελληνικών σχολείων (Απ. Δασκαλάκης, ό.π. παρ., τόμ. Β', Αθ. 1968, σ. 1488). 

13. Α π . Δ α σ κ α λ ά κ η ς , ό.π. παρ., τόμ. Β', σ. 1142 καί τόμ. Γ', σ. 1889. 
14. Α π . Δ α σ κ α λ ά κ η ς , οπ. παρ., τόμ. Β', σ. 763, 1142-1143, 1394-1395 και 

τόμ. Γ', σ. 1889 - 1891, όπου διάσπαρτες αναφορές στο διδακτικό έργο τού Ησαΐα. Βλ. 
καί σημ. 16. 

15. έφ. «Ό Ελληνικός Καθρέπτης», άρ. 14, 22.10/3.11.1832, σ. 58. 
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θέσεις, ό Μακρυγιάννης θέλοντας νά δώσει τα στοιχεία τής ταυτότητας 
του, γράφει ότι «τον είχε δάσκαλο ό Κυβερνήτης εις τ' Αναπλιού το σκο¬ 
λείον»16. 

Τό Μάϊο τού 1832 ό Ησαΐας υποβάλλει μια αναφορά στή Γραμματεία 
Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως με προτάσεις για τήν καλύ
τερη οργάνωση των αλληλοδιδακτικών σχολείων τής χώρας: αφού πρώτα 
τονίσει τήν ανάγκη νά εφοδιαστούν τα σχολεία μέ τυπωμένους πίνακες αρι
θμητικής, ιχνογραφίας, καλλιγραφίας κ.ά., ζητεί άπό τή Γραμματεία νά 
τον απαλλάξει άπό τα διδακτικά του καθήκοντα — διορίζοντας στή θέση 
του τον αδελφό του — και νά τού αναθέσει τήν επιθεώρηση των σχολείων, 
μέ σκοπό νά εξακριβώσει τις ανάγκες τους σέ υλικά διδασκαλίας και νά 
φροντίσει για τήν κάλυψη τους 17. 

Αλλά ή πολιτική κατάσταση τής χώρας στα 1832 κάθε άλλο παρά επέ
τρεπε τήν πραγματοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών. Ενα χρόνο αργότερα 
έρχονται οι Βαυαροί κι ô Ησαΐας, πού δέν εγκατέλειψε τήν ιδέα του γιά 
εκτύπωση σχολικών πινάκων, θεώρησε τή στιγμή κατάλληλη γιά νά ανα
λάβει ό ίδιος τό εγχείρημα αυτό. Μια αγγελία του στην εφημερίδα «Ήλιος» 
(αρ. 21/1.9.1833) μας πληροφορεί ότι φιλοτέχνησε δύο «καλλιγραφίες», 
μία γιά τα προπαιδευτικά και μία γιά τά ανώτερα σχολεία, άπό τις όποιες 
έχει ήδη τυπώσει στή βασιλική λιθογραφία καί διαθέτει τήν πρώτη: 

Ε1ΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Φιλόκαλοι Ελληνες, Πόσον ωφέλιμος και αναγκαία 
είναι ή Καλλιγραφία, δεν αμφιβάλλω, καθείς το γνωρίζει. πλην δια νά μάθη 
τις να καλλιγράφη, ανάγκη νά εχη παραδείγματα, τα όποια άπομιμούμενος 
κατά τους κανόνας αυτής, να μανθάνη τήν ώραιαν ταύτην τέχνην. Βλέπων 
λοιπόν τήν μεγάλην ελάειψιν των τοιούτων παραδειγμάτων, και τήν περίστασιν, 
καθ' ην ήξιώθημεν νά εχωμεν καί λιθογραφίαν άξιόλογον, διευθυνομένην, πα
ρά τού Κυρίου Α. Φόρστερ, γραμματέως τής Άντιβασιλείας, και επιτηδειο¬ 
τάτου λιθογράφου, έγραψα δύο καλλιγραφίας, μίαν προς χρήσιν των προπαι
δευτικών, και αλλην των άνωτέρων σχολείων μας, τάς οποίας ο είρημένος 
Κύριος Α. Φόρστερ προθύμως τάς ελιθογράφησε δι εξόδων μου. Ειδοποιώ 
λοιπόν τους φιλοκάλους "Ελληνας, ότι κατ" αυτός ή μικρά εξεδόθη άπό τα 
πιεστήρια τής Β. λ.ιθογραφίας και όστις επιθυμεί νά τήν άγοράση, ας διευθυνθή 
εις τον ενταύθα Βαυαρον Βιβλιοπώλον Κύριον Γιάκετ, ή εις εμε τον ϊδιον να 
τω πέμψωμεν όσα σώματα θελήση. Ή τιμή της προσδιωρίσθη δραχ. 3 εις 

16. Βλ. σημ. 1. 
17. Γ. Α. Κ., Υπουργείο Θρησκείας, φάκ. 49, σχολικά, αναφορά άπό 30.5.1832. 

Φωτοτυπία τού έγγραφου έθεσε στή διάθεση μου ή συνάδελφος Ελένη Μπελιά, τήν ο
ποία ευχαριστώ. 
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καλόν χαρτί, καί 2 εις κατώτεοον. Έν Ναυπλίω τήν 29 Αύγονστου 1833. Ό 
διδάσκαλος Α. Ησαΐας. 

Ή τυπική αυτή αγγελία μέ τις αναμφισβήτητα επιχειρηματικές προ
θέσεις, "δείχνει τήν οικειότητα τοϋ Ησαΐα προς τήν καλλιγραφία κι ακόμα 
μια λανθάνουσα αίσθηση φιλοκαλίας. 

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της βαυαρικής αντιβασιλείας ό Ησαΐας 
δέν φαίνεται να κατέχει δημόσια διδασκαλική θέση, πράγμα πού, ενδεχο
μένως, θα μπορούσε να συνδεθεί μέ τήν έντονα φιλοκαποδιστριακή του το
ποθέτηση. Τον Ιανουάριο τού 1835 διορίζεται «διδάσκαλος της καλλιγρα¬ 
φίας» στο «στρατιωτικόν σχολεΐον τών Ευελπίδων», θέση πού κρατεί ώς 
τον Απρίλιο τού 1836, οπότε υποβάλλει παραίτηση 18. Τον ίδιο χρόνο 
προσλαμβάνεται στο Διδασκαλείο της δημοτικής εκπαίδευσης για να πα
ραδίδει το μάθημα της γραμμικής ιχνογραφίας19. 

Ή ανάθεση στον Ησαΐα ειδικά τών δύο αυτών «τεχνικών» μαθημά
των έρχεται νά επιβεβαιώσει τή μαρτυρία πού παραθέσαμε παραπάνω, 
ότι είχε κάνει σπουδές αρχιτεκτονικής καί Ιχνογραφίας καί, συνάμα, νά 
αναιρέσει τήν άποψη ότι οι γνώσεις μας για τον Ησαΐα δέν επιτρέπουν 
νά τον θεωρήσουμε ζωγράφο τών λιθογραφίων. 

3. Τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής τού Ησαΐα (1839, 1840) συνδέον
ται στενά μέ το θέμα τών εικονογραφιών τού Μακρυγιάννη, τις λεπτομέρειες 

τού οποίου δέν θά παραθέσουμε έδώ. Θά σταθούμε μόνο σ' ένα σημείο τοϋ 
συμφωνητικού, πού υπογράφτηκε ανάμεσα στο Μακρυγιάννη καί τον Η 
σαΐα στις 14 Μαρτίου 1839, καί μέ τό όποιο αναλάμβανε ό τελευταίος τήν 
υποχρέωση νά πάει στο Παρίσι και νά τυπώσει τις εικόνες. Ένα άπό τά 
άρθρα τού συμφωνητικού ανέφερε τά έξης: «Προς έπιτυχίαν τού σκοπού 
(δηλ. τής κυκλοφορίας τών εικόνων) θέλει διορίσει ό Κύριος Ησαΐας έπι¬ 
στάτας τής Συνδρομής, εντός καί έκτος τής Ελλάδος... τά σώματα (γρ. 
ονόματα) τών οποίων θέλουν κηρυχθή δια τής Εφημερίδος ό Περιηγητής»20. 

Τό σημείο αυτό τοϋ συμφωνητικού δέν έχει, άπ' όσο ξέρω, σχολιασθεί. 
Αραγε πραγματοποιήθηκε ή δημοσίευση τής παραπάνω ανακοίνωσης καί 
ποια είναι ή μνημονευόμενη εφημερίδα «Περιηγητής»; Μια σχετική έ
ρευνα πού έκανα μέ οδήγησε στον τίτλο ενός περιοδικού μέ τον ίδιο τίτλο, 

18. Βλ. τό διορισμό του στην «Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως», άρ. 2, 23.1./4.2.1835, 
σ. 11 καί τήν παραίτηση του στην ίδια εφημερίδα, άρ. 26, 10.6.1836, σ. 118. 

19. Βλ. Α. Ι. Κ λ ά δ ο ς , Έφετηρίς (Almanach) τού Βασιλείου τής Ελλάδος διά 
τό έτος 1837, Αθ. 1837, σ. 157. 

20. Αρχείον τού στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη, τόμ. Α', σ. 275. Τό κείμενο 
τοϋ συμφωνητικού δημοσιεύτηκε στην έφ. «Αίών», άρ. 53, 9.4.1839. Στο παράθεμα πού 
μας ενδιαφέρει ή λ. σώματα πρέπει νά γίνει ονόματα, όπως ακριβώς είναι στο κείμενο 

τού «αιώνος». 
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πού βρισκόταν στη Βιβλιοθήκη της Βουλής 21, αλλά σήμερα θεωρείται χα
μένο. Τό περιοδικό αυτό φέρεται με τά έξης στοιχεία: «Περιηγητής (ό), 
Α.Σ.Η. (έκδ.), Αθήναι, 8ον, 15 Μαρτίου 1839, Ατελές». Τά αρχικά Α.Σ.Η 
ταυτίζονται εύκολα με τό όνομα τού Αλέξ. Ησαΐα, αφού μέ τά ίδια αρχικά 
ξέρουμε ότι υπογράφει λιθογραφίες του 22. Μια ανακοίνωση, ακόμη, στην 
έφ. «αιών» (15.3.1839) μας δίνει πλήρες τό όνομα του, μαζί μέ τά περιεχό
μενα τού έντυπου: 

Εξεδόθη από της 15 Μαρτίου το Α' φυλλάδιον τού Περιοδικού Συγ
γράμματος ό Περιηγητής, εκδιδομένου παρά του Κυρίου Α. Σ. Η
σαΐα. Τα αντικείμενα, περί των οποίων πραγματεύεται, είναι Ελλ. Αρχαιό
τητες, Πρώτη θέα της Κωνσταντινουπόλεως, Κατάστασις της Σμύρνης, το 
Σπήλαιον του Πυθαγόρου, ο καθυποταγμένος Σάμιος, ό Δαίμων Σεληναίος, 
Γ. Ιστορία, Οικονογραφίαι (sic). Στήλη πεζή καί Ποιητική, ύφος γλαφυρόν, 
θέματα περίεργα είναι τα συστατικά τού Συγγράμματος τούτου, εκδιδομένου 
άπαξ τού μηνός. Το φιλόμουσον και ai φιλοκαλίαι των συμπολιτών μας θέ
λουν ενθαρρύνει βέβαια τον άξιέπαινον Εκδότην αυτού. αι εκδόσεις είναι ό 
στήμων της ηθικής και πολιτικής προόδου τών Εθνών, κάί ως τοιαύτας όφεί¬ 
λουσιν ο'ι συμπολίται μας να τάς εμψυχώνωσι. 

Νομίζω ότι δέν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία για την ταύτιση της «Ε
φημερίδος ό Περιηγητής» και τού ομώνυμου περιοδικού τού Αλέξ. Ησαΐα. 
Σχετικά τώρα μέ τά περιεχόμενα του: αν καί είναι δύσκολο μέ βάση απλώς 
την παραπάνω ανακοίνωση τού «Αίώνος» να κρίνουμε τήν υλη τού 
περιοδικού, μπορούμε ωστόσο, προκαταβολικά, νά τό χαρακτηρίσουμε 
σάν εγκυκλοπαιδικό, όπως φαίνεται άπό τη συνύπαρξη της μυθολογίας, της 
αρχαιολογίας, της ιστορίας, της ποίησης. Σταματάμε κατόπιν στή λέξη 
Οικονογραφίαι : έχοντας ύπ' όψη μας τό άρθρο τού συμφωνητικού Μα
κρυγιάννη - Ησαΐα, πού μνημονεύσαμε παραπάνω, θά μπορούσαμε νά 
διακινδυνεύσουμε τήν υπόθεση ότι κάτω άπό τον τίτλο αυτόν κρύβεται ή 
ανακοίνωση μέ τά ονόματα τών «επιστατών», πού είχαν οριστεί υπεύθυνοι 
για τήν έγγραφη συνδρομητών στις εικονογραφίες. "Ενα πρόβλημα πού 
τίθεται έδώ είναι ή χρονική σύμπτωση της υπογραφής τού συμφωνητικού 
καί τής έκδοσης τού περιοδικού (14 καί 15 Μάρτ. 1839, αντίστοιχα): πώς 
δηλ. πρόλαβε νά περάσει στον «Περιηγητή» — πού στις 15 Μαρτίου είχε 
οπωσδήποτε εκτυπωθεί καί κυκλοφορήσει (όπως φαίνεται άπό τή σχετική 
αγγελία στο φύλλο τής 15.3.1839 τού «Αίώνος») — μια ανακοίνωση πού 

21. Σ. Ε. Σ τ ά η ς , Κατάλογος Βιβλιοθήκης Βουλής, Α θ . 1900, σ. 90. Ό τίτλος 
του περιοδικού υπάρχει καί στού Δ. Σ. Γ κ ί ν η , Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων καί 
περιοδικών, Α θ . 1967, σ. 15· πηγή του πιθανώς είναι ή Βιβλιοθήκη τής Βουλής. 

22. Βλ. σημ. 2. 
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προϋπόθετε τήν υπογραφή τού συμφωνητικού; Τό πράγμα εξηγείται αν θεω
ρήσουμε ότι τό περιεχόμενο τού συμβολαίου είχε συμφωνηθεί προφορικά 
ανάμεσα στο Μακρυγιάννη και τον Ησαΐα πριν άπό τις 14 Μαρτίου κι ότι 
τό συμβόλαιο υπογράφτηκε αυτή τή μέρα για νά προλάβει ακριβώς τήν έκ
δοση τού περιοδικού. 

Ή εκδοτική δραστηριότητα τού Ησαΐα εϊταν βραχύβια: λίγον καιρό 
μετά τή συμφωνία με τό Μακρυγιάννη (όχι πριν τις 29 Απριλίου — ήμερα 
πού επικυρώνεται τό συμφωνητικό)23 αναχωρούσε με τις εικόνες για τήν 
Ιταλία, με προορισμό υποτίθεται τό Παρίσι. Πηγαίνει στή Βενετία καί 

τήν Τεργέστη, όπου ξέρουμε ότι κατοικούσαν συγγενείς του, κι εκεί τον βρί
σκει ό θάνατος στα 1840 (πριν τις 7 Απριλίου)24. Στο μεταξύ έχει τυπώσει, 
αθετώντας τή συμφωνία μέ τό Μακρυγιάννη, μιά σειρά δικές του λιθογρα
φίες, όπου φαίνεται νά αντιγράφει ευρωπαϊκά πρότυπα 23. 

4. Τελειώνοντας θά σταθούμε για λίγο στα χαρακτηριστικά τής τέχνης 
τού Ησαΐα. Ή αισθητική ανάλυση των λιθογραφίων, πού πρώτος έκανε ό 

Γ. Πετρής, έδειξε ότι έχουμε νά κάνουμε μέ εικόνες πού «βρίσκονται Ολό
τελα μέσα στην περιοχή τής δυτικής ακαδημαϊκής ζωγραφικής τής εποχής, 
μέ μιά δόση αφέλειας, πού τις τοποθετεί κάπως κοντά σέ μιά λαϊκή αντίλη
ψη, πάντα δυτική» 26. 

Ή διαπίστωση αυτή έκανε τό συγγρ. νά υποστηρίξει ότι αφού δέν 
έχουμε ενδείξεις ότι ό Ησαΐας, ένας απλός ρωμιός δάσκαλος, εϊταν γνώστης 
τής ευρωπαϊκής ζωγραφικής, πρέπει νά αποδώσουμε τίς λιθογραφίες του 
σ' έναν άγνωστο Ιταλό ζωγράφο. Αλλά άπ' όσα είπαμε παραπάνω για τις 
σπουδές καί τή ζωή τού Ησαΐα, δέν νομίζω ότι δικαιολογείται μιά τέτοια 
άποψη. Ή απόδοση τών λιθογραφίων στον ίδιο τον Ησαΐα — ό όποιος 
άλλωστε, όπως ξέρουμε, τις υπογράφει—ενισχύεται καί άπό τήν παρατήρηση 
ότι ενώ ή σύλληψη καί ή διάρθρωση τών θεμάτων τους άκολουθοΰν τίς ευρω
παϊκές αντιλήψεις, αντίθετα τα πρόσωπα παριστάνονται μ' ένα τρόπο σχη
ματικό καί απλοϊκό, πού νομίζω ότι παραπέμπει περισσότερο στο σχέδιο 
καί τήν Ιχνογραφία, παρά στην καθαρή ζωγραφική. Ό σ ο για τα δυτικά χα
ρακτηριστικά τής τέχνης τού Ησαΐα, αυτά ερμηνεύονται άπό τή γνώση καί 
τήν επαφή του μέ τήν ευρωπαϊκή παιδεία, μέσα στην οποία θά είχε διαμορφώ
σει καί τίς εικαστικές του αντιλήψεις. Επομένως εϊταν φυσικό ό Ησαΐας 
νά επιλέξει καί ως ένα σημείο νά αντιγράψει αυτήν ακριβώς τήν «εύρωπαΐ¬ 
ζουσα» τέχνη — μιά τέχνη πού, βέβαια, ερχόταν σέ φανερή αντίθεση μ' ε
κείνη τών Ζωγράφων καί τού Μακρυγιάννη. 

23. Αρχείον τού στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη, τόμ. Α', σ. 276. 
24. Οπ . παρ., τόμ. Β', σ. 498. 
25. Γ. Π ε τ ρ ή ς , Μακρυγιάννης καί Παν. Ζωγράφος, σ. 118 - 119. 
26. Οπ . παρ., σ. 118. 
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Ή αντίθεση αυτή πήρε συγκεκριμένη μορφή όταν ήρθε ή ώρα της συμ
φωνίας μέ τό Μακρυγιάννη για τήν εκτύπωση τών εικόνων. Κάποιες ενδεί
ξεις φανερώνουν ότι ό Μακρυγιάννης διατηρούσε άπό τήν αρχή επιφυλά
ξεις για τόν τρόπο μέ τόν οποίο ό Ησαΐας θά μεταχειριζόταν τις εικόνες 
του 27. Τό γεγονός όμως ότι τού ανέθεσε τό έργο αυτό σημαίνει ότι, παρά 
τους ενδεχόμενους ενδοιασμούς του, έβρισκε στο πρόσωπο τού Ησαΐα 
— λόγιου δασκάλου, μέ σπουδές καί εξοικείωση μέ τή ζωγραφική — τόν 
κατάλληλο άνθρωπο πού θά μπορούσε νά επιβλέψει τήν εκτύπωση τών ει
κόνων του καί νά κάνει, κατά τό συμφωνητικό, «τάς αναγκαίας έπιδορθώ¬ 
σεις». Αλλά τα πράγματα, όπως ξέρουμε, δέν ακολούθησαν αυτό τό δρόμο. 
Ό Ησαΐας φτάνοντας στην Ιταλία αθέτησε, κάτω από άγνωστες συν
θήκες, τό συμφωνητικό, για νά απορρίψει τελικά τήν τέχνη τοϋ Μακρυ
γιάννη — μια πράξη συνειδητή καί σύμφωνη μέ τις δικές του αισθητικές 
καί Ιδεολογικές, ευρύτερα, επιλογές 28. 

27. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι διαφαίνεται στο γ' άρθρο τού συμφωνητικού τής 14 
Μαρτίου, όπου ό Μακρυγιάννης θέτει στον Ησαΐα τό ρητό όρο νά κάνει «τάς αναγκαίας 
επιδιορθώσεις τών θέσεων, προσώπων καί λοιπών, χωρίς νά άπομακρυνθή διόλου άπό 
τήν ίδέαν τών πρωτοτύπων, καί χωρίς νά παράλλαξη ουδέ ιώτα άπό τάς γεγραμμένας 
εκθέσεις τών περιστατικών περιγραφών καί λοιπά». Από δω φαίνεται ότι ό Μακρυγιάν
νης φοβόταν μήπως οϊ επεμβάσεις τού Ησαΐα προχωρήσουν βαθύτερα καί θίξουν «τήν 
ίδέαν τών πρωτοτύπων» καί τόν ιστορικό υπομνηματισμό τους, χωρίς τόν οποίο ήταν 
αδύνατη, κατά τήν αντίληψη του, ή «ανάγνωση» καί ή λειτουργία τών εικόνων. Πιθανώς 
πάνω στο δεύτερο αυτό θέμα νά είχαν προηγηθεί συζητήσεις ανάμεσα τους κι ό Ησαΐας 
νά είχε εκφράσει αμφιβολίες για τή σκοπιμότητα ενός τέτοιου μακρού σχολιασμού, 
ακατανόητου για τόν ίδιο. "Ισως έτσι εξηγείται καί τό γεγονός δτι ένάμισυ μήνα αργότερα 
(29.4.1839) ό Μακρυγιάννης έβαλε τόν Ησαΐα νά επικυρώσει τό παραπάνω συμβόλαιο 
μέ υπεύθυνη δήλωση του ότι «θέλει φυλάξει τάς είρημένας συμφωνίας μέ όλην τήν τιμιό
τητα καί είλικρίνειαν». Βλ. Αρχείον τού στρατηγού 'Ιωάννου Μακρυγιάννη, τόμ. Α', 
σ. 275 - 276. 

28. Α ν ή συμπεριφορά τού Ησαΐα μπορεί νά ερμηνευθεί σάν μια διαφορετική επι
λογή καί αντίληψη τής ζωγραφικής, παραμένει ωστόσο ανοιχτό τό ερώτημα, τί σκόπευε 
νά κάνει μέ τις εικονογραφίες τού Μακρυγιάννη. Μήπως άραγε εϊταν μέσα στίς προθέσεις 

τού Ησαΐα νά τίς τυπώσει κι αυτές — στο μέτρο πού εϊταν βέβαια δυνατό, άπό τεχνική 
άποψη — αφού όμως προηγουμένως θά είχε τυπώσει τίς δικές του λιθογραφίες, πράγμα 
πού θά τοϋ εξασφάλιζε προτεραιότητα στην αγορά; Τό βέβαιο είναι ότι ό Ησαΐας δέν 
θά μπορούσε γυρίζοντας στην Ελλάδα (άν σκόπευε νά γυρίσει) νά παρουσιάσει στο 
Μακρυγιάννη, αντί για τίς εικονογραφίες, τίς λιθογραφίες πού έφεραν άλλωστε μόνο 
τ' όνομα του. 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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