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ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΓΝΟΔΟΣ "ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ,, 

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOT 1821 

Μια μαρτυρία του Κων. Οικονόμου 

Είναι γνωστές οι συνέπειες πού είχε για τον χριστιανικό πληθυσμό της 

Κωνσταντινούπολης ή έκρηξη της 'Επανάστασης του 1821 στις παραδου

νάβιες 'Ηγεμονίες και την Πελοπόννησο. Σύγχρονα και μεταγενέστερα χρο

νικά περιγράφουν λεπτομερώς, μέρα με τη μέρα, τις συλλήψεις, τις εξορίες, 

τις σφαγές και τα άλλα βίαια μέτρα πού εφάρμοσαν οί τουρκικές αρχές, άπο 

τον Μάρτιο του 1821, εναντίον τών Ελλήνων1. Τα περιστατικά αυτά πή

ραν τη θέση τους αργότερα στην ιστοριογραφία της 'Επανάστασης, διανθι

σμένα, όπως ήταν φυσικό, μέ πολλές ανεκδοτολογικές λεπτομέρειες, πού δέν 

αποδίδουν πάντα το κλίμα της εποχής και ιδιαίτερα τις συλλογικές και προ

σωπικές στάσεις τών ανθρώπων απέναντι στα γεγονότα. 

Σκοπός τής εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει και να σχολιάσει μια 

ακόμη, άγνωστη σχετική μαρτυρία. Πρόκειται για μια επιστολή του Κων

σταντίνου Οικονόμου2, αυτόπτη μάρτυρα τών γεγονότων. Είναι γραμμένη 

1. 'Από τα χρονικά πού περιγράφουν τα γεγονότα και το κλίμα της εποχή; ση

μειώνω τα ακόλουθα : Κ. Οικονόμος, «Υπόμνημα ιστορικόν τών αρχών τής ελληνικής 

Επαναστάσεως», δημοσιευμένο στα Σωζόμενα Φιλολογικά Συγγράμματα Κωνσταντίνου 

και πρεσβυτέρου Οικονόμου τοϋ εξ Οικονόμων, τ. Α', 'Αθήνα 1871, σ. 370-377 · «Χει-

ρόγραφον τοϋ 1821 έτους», Πανόώρα 14, 1863-64, σ. 199-205 (αναδημοσιεύτηκε στο 

Γ.Γ. Παπαδόπουλος - Γ.Π. 'Αγγελόπουλος, Τα κατά τον άοίοιμον πρωταθλητήν τοϋ Ίεροϋ 

τών 'Ελλήνων αγώνος τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τον Ε', τ. Β', 'Αθή

να 1866, σ. 123 - 136)· Μαριέττα Μινώτου, «Άγνωστο ημερολόγιο τών άρχων τής 'Επα

ναστάσεως του 1821 », Έλ,ληνικά 3, 1930, σ. 471-484· Κώστας Ν. Τριαντάφυλλου///βυζαν

τινή οικογένεια Χαιρέτη και το εν Πάτραις άρχείον της, Πάτρα 1962, σ. 48 - 52, οπού 

δημοσιεύεται ημερολόγιο του Κυρ. Χαιρέτη άπο την Κωνσταντινούπολη· (('Ανέκδοτος Ικ-

θεσις επισήμου και αύτόπτου ομογενούς», δημοσιευμένη στο Γ.Γ. Παπαδόπουλος - Γ.Π. 

Αγγελόπουλος, ο..τ., σ. 118-123. — Αεπτομερεΐς καταλόγους τών Ελλήνων πού θα

νατώθηκαν, φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν άπο τον Μάρτιο του 1821 βλ. στο'Ηλίας Φω

τεινός, Οί άθλοι τής εν Βλαχία ελληνικής 'Επαναστάσεως το 1821 έτος, Αειψία 1846, σ. 

102 - 105 και πρωτοσύγκελλος Άθηναγόρας, ((Μερικά εύγλωττα κονδύλια άπο τους πα

τριαρχικούς κώδικας», Έκκ/.ησιαστική Αλήθεια 40, 1920, σ. 195 - 197. 

2. Βρίσκεται στο Αρχείο Οικονόμου τής Ακαδημίας Αθηνών (Κέντρο Έρεύνης 

τοϋ Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού), φάκ. XVIII, άρ. 2. Ή επιστολή είναι γραμμένη 

σέ φύλλο διαστ. 25x20,5 εκ. Το κάτω αριστερό μέρος της έχει υποστεί φθορές άπο το 

χρόνο, με αποτέλεσμα τή δημιουργία χασμάτων. Στη δημοσίευση τής επιστολής πού ακο

λουθεί τα χάσματα δηλώνονται μέ αγκύλες. 
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στην Όδησσσο τον Σεπτέμβριο του 1821 καί απευθύνεται στον αδελφό του 

Στέφανο, πού την εποχή αύτη βρίσκεται στην Τεργέστη. "Αν και γραμμένη 

αρκετούς μήνες αργότερα, ή επιστολή αυτή περιγράφει μέ εξαιρετική αμε

σότητα το κλίμα πού επικρατούσε στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο και 

τον 'Απρίλιο του 1821 και τις προσωπικές περιπέτειες του επιστολογράφου, 

έως δτου κατορθώσει να διαφύγει στην 'Οδησσό. Το ενδιαφέρον όμως της 

επιστολής δεν έγκειται τόσο στις περιγραφές αυτές, άλλα κυρίως στο Οτι 

μας αποκαλύπτει και ορισμένες άλλες, άγνωστες πτυχές των γεγονότων. 

Τή στιγμή ακριβώς πού έ'χει αρχίσει να απλώνεται το κύμα της βίας εναν

τίον του χριστιανικού πληθυσμού, οι συντηρητικές δυνάμεις της Κωνσταντι

νούπολης καταδικάζουν για μια ακόμη φορά τή φιλελεύθερη σκέψη και 

καταγγέλλουν ανοιχτά τους προοδευτικούς διανοούμενους ως συνυπεύθυνους 

για το κίνημα τής αποστασίας. 

Πρίν προχωρήσουμε δμως, ας δώσουμε το λόγο στον επιστολογράφο 

μας Κ. Οικονόμο. Τα γεγονότα είναι ακόμη νωπά στή μνήμη του καί, το 

κυριότερο, απαλλαγμένα από εξωραϊσμούς καί αποσιωπήσεις πού επέβαλαν 

μεταγενέστερες σκοπιμότητες. 

φ. ir φίλτατε καί πολυπόθητε αντάδελφε ! 

17 : Σεπτεμβρ. 1821 : εξ ' Οδησσού. 

Με δάκρυα χαράς άνέγνωσα καί μυριάκις κατεφίλησα την από 

5 : Αυγούστου εκ Βενετίας επιστολήν Σου. Εις ποίαν λύπην ήμην βε-

βυθισμένος πέντε όλους καί ήμισνν μήνα, μηδέν ειδώς βέβαιον περί σοϋ ! 

Δόξα τω Σωτήρι των όλων τω διασώσαντι πασαν την οίκογένειάν μας 

υγιή. τα δ' άλλα θέλει τα οικονομήσει ή Πανάγαθος αύτοϋ Πρόνοια. 

'Εγώ σε έ'/ρα^α εντεύθεν δια Τεργέστης συχνάς επιστολάς. Δια τον 

'Ρώτα, τον όποιον ύπελάμβανον εις Τεργέστην, δια τοϋ Ζωγράφου, 

καί εσχάτως δια τον Κατράρον καί Συν. σε έστειλα δύω γράμματα 

μον, παρακαλίον τον φίλον να τα διενθύνη το μεν δια Ζακύνθου, το 

δε δια Κορυφών εις τα Κύθηρα, οπού μ" εγραφεν δ Κούμας ότι διεσώ-

θης. Εις ταύτας μου τάς επιστολάς σε εξιστορούσα συντόμως τα κατ* 

εμέ. Δεν ήξεύρω αν έλαβες καμμίαν. δια τοντο σε γράφω κατ' επιτο-

μήν τα σνμβεβηκότα μου. 

Μετά την κάθειρξιν τον αειμνήστου καί άοιδίμον Γέροντος Έφέσον 

εσχεδιάσθη ενθύς ή, την οποίαν σ' έγραψα μετά τής κνρίας Δομνίτσης εις 

τα £νταίθα άναχώρησίς μου. 'Αλλ' επρεπεν εν ταύτω να συναναχωρήση 

καί ό αείμνηστος Πρίγκηψ Κωνσταντίνος Μουρούζης, διότι αν εμενεν ε-

κινδννενεν. Έπείσθη ο μακαρίτης καί ήγωνίζετο να πείση την δύσπειστον 

Μητέρα καί τον ακριτον Μανρογορδάτον τον Χάτμανον καί σύμβονλόν 
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τον. 'Αλλ' έν τω μεταξύ παρήρχετο ό καιρός, και τα πράγματα ετρα-

χύνοντο. Έτραχννοντο δε και οι εχθροί. Πολλοί τίνες τών αρχόντων 

τον Σοντσικον κόμματος κατεφέροντο κατά τον άοιδίμου Έφέσον εν 

ω ήτον φυλακωμένος. Μεταξύ τών άλλων τών διασπειρομένων κατη

γοριών μία ήτον, και δτι ήτον εξαρχος και προστάτης τών κ α ρ μπο -

νάριδων, τών οποίων πρώτιστοι είναι οι πεπαιδενμένοι. 'Εδώ το μεν 

εμον όνομα εσιωπάτο δια χάριν και φόβον τον Διερμηνέως Μουρούζη. 

Περιεσύρετο δε το τον Κονμα. Ό αχρείος Ίλαρίων ό Σιναΐτης ήτον 

ο κήρνξ, τον όποιον μίαν εξ εκείνων τών πολνστενάκτων ημερών άπαν-

τήσας εις τον Πεϊζαδε Γιάγκον τον Καλλιμάχη κατεφόρτωσα μέ τονς 

δριμντάτονς ελέγχονς, εξαρνον τών πάντων γινόμενον. Τελενταϊον σνγ-

κροτειται σύνοδος περί καθαιρέσεως τών φιλοσοφικών μαθημάτων, 

κάί δτι ό Κούμας πρέπει να παραδειγματισθή ως διασπείρων άποστα-

τικά φρονήματα. Εις την σύνοδον μετά τον άειμνήστον Διερμηνέως 

παρενρέθψ και εγώ. Μη δννηθείς να υποφέρω τον μακαρίτον Θεσσα~ 

λονίκης, και τον άναξίως ζώντος Χαλκηδόνος τάς κατά Κοραή και τών 

οπαδών τον ! ! νβρεις, εξέβρασα χολήν. 'Ελάλησα τόσα, και τοιαύτα, 

ώστε ο μακαρίτης ό Πατριάρχης και άκων και εκών στραφείς ήλεγξε 

τονς "Αρχιερείς, δτι δεν πρέπει όνοματωδώς εις τοιοντονς καιρούς να 

κατηγορώσιν άνδρας πεπαιδενμένονς, εΐ σε μή, είναι άξιοι να θεωρών-

ται ως φονείς. "Επειτα στρέψας προς με τον λόγον ))ήσύχασε, οικονόμε, 

με εΐπεν, και εγώ δίδω εϊδησιν τον Κούμαν να αναχώρηση άπα την 

Σμύρνην και ό Βενιαμίν μαζί, διότι δεν σνμφέρονν τα φιλοσοφικά. Έν 

τούτοις ήλθε και ό Σκαρλάτβοδας, και εδιωρίσθησαν τα γράμματα 

προς τον Σμύρνης. Διελύθη ή Σύνοδος, και ενθνς απεσταλμένος της 

Πόρτας ζητεί τον Θεσσαλονίκης, τον Τονρνόβον και τον άειμνήστον 

Άδριανονπόλεως, τονς όποίονς καί άπήγαγεν ενθνς. 'Εγώ δε άναβάς 

εις Θεραπεία περιέμενον τον Δραγονμάνον δια να άποφασίση την άνα-

χώρησιν. 'Εν τούτοις ήνοίγοντο κρνφίως τα γράμματα, δια τούτο αφ* 

ον το έμαθα ύστερον δεν σ' έγραψα τι λεπτό μερέστερον, και σ* έγραψα 

να μή με γράφης τίποτε. (Πώς διεσώθη εις χείρας μον χωρίς να άνοι-

χθή ή επιστολή εις τήν οποίαν με περιέκλειες τήν τον Φραγκίσκου, 

κάί ή άλλη εις τήν οποίαν έγραφε κάποια ύποπτα ό Πετράκης "Ομη

ρος ! ήτον έλεος της θείας άγαθότητος). 'Εξηγούσε δε τάς επιστολάς 

ό Προδότης τον γένονς 'Ασημάκης, ό κατά δνστνχίαν Πελοποννή-

σιος. 'Εξηγείς τώρα φίλτατε τήν άμηχανίαν μον με τήν οποίαν σ' εγρα-

ψα τήν τελενταίαν εκ Θεραπειών επιστολήν. Έν τούτοις εξαίφνης αυτό

γραφος προσταγή τον Σονλτάνον να καταβώσιν δλοι οι Προύχοντες 

τον γένονς εις το Φανάριον εκ τών χωρίων αυθημερόν. Κατέβην λοι

πόν καί εγου μετά της Δομνίτσας και της οικίας τον Διερμηνέως, αφή-
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σας εν σενδοΰκι γεμάτον εις Βιούκδερε (εις την οΐκίαν της Δομνίτζας) 

με πολλά και καλά μον πράγματα, ασημικά δια την οίκίαν, τρία σιάλια 

αξιόλογα, ωρολόγια, γούνες κτλ. καϊ πολλά (δός με νά εϊπω και καλά) 

χειρόγραφα μον, και βιβλία, τά όποια δλα εδημενθησαν ύστερον με 

τά πρά^/ιατα της Δομνίτσας. 'Αλλ' άπέκαμα ψίλτατε εις την εξιστό-

ρησιν, ενθυμούμενος τάς ψρικτάς εκείνας ώρας. "Εβλεπον τον κίνδν-

νον. άλλ' αν άλόγως έφευγα (και χωρίς άργύριον άνά χείρας) ευθύς ώς 

γνωστός ήθελα βεβαίως δώσει ύποψίαν, καϊ έκινδννενες εις Σμνρνην 

συ μετά της οικίας. Έμείναμεν εις το Φανάριον τρεις ημέρας. Την 

μεγάλην δευτέραν (έμελέτα ôè νά ψνγωμεν την μεγάλην Πέμπτην) 

άπεκεφαλίσθη ό άθλιος διερμηνεύς. θρήνος, θόρυβος, σφράγισις των 

οικιών, και εγώ μεταξύ τον θορύβου κρύβεις, διεβην με μόνον το μπε-

νήσι μου την μεγάλην τρίτην μεταξύ μυρίων τονφεκισμάτων (τά όποια 

ερριπτον οι βάρβαροι άλόγως δι ημέρας όλης καϊ νυκτός) εις Γαλα-

τάν, οπού ετοιμάσας οίκίαν δια καταφυγήν τής Δομνίτσας, διεσώθην 

εις Καράβιον, και απέπλευσα την μεγάλην Παρασκευήν είς Όδησσόν 

όπου έφθασα μετά πλουν τεσσάρων ημερών. Άπο το πλοϊον σ' έγραψα 

εις Σμνρνην την άναχώρησίν μου. και από την Καραντίναν εδώ την 

σωτηρίαν μου. Πώς σε διεσώθη ή Δομνίτσα, εκείνα χρειάζονται βι-

βλίον μακρόν, αλλά περί τών παρελθόντος δεν είναι καιρός νά εξοδεύω 

το χαρτίον. 'Εγώ κρίνοι άναγκαϊον νά μείνο) ακόμη εδώ μετά τής Δο-

μνίτσης, και τής άλλης τής Δομνίτζης Ραλλοϋς και τών ορφανών τοϋ 

πεγζαδε Κωστάκη, δια νά διορθώσωμεν όπωσονν την χρηματικήν μας 

ανάγκην. Περί δε τής φαμίλιας μας (είναι όλοι καλά; πώς νά μη φέ-

ρης μετά σεαντοϋ γράμμα τής ανεψιάς σου; Ό δε σεβάσμιος θείος ό 

γέρων ό πολύπαθης, μας εχαρίσθη βέβαια παρά θεον. Πόσον δι' αυτόν 

ετρεμεν ή καρόϊα μου !) αν ή ανάγκη τών εξόδων τους κρατεί είς Τζι-

ρίγον, δεν εχο) τίποτε νά ειπώ. αν και αντον οικονομούνται με τά αυτά 

έξοδα, καλλιώτερον με φαίνεται νά τους φέρης καί αντονς εις Τεργέ-

στην, δια την άνατροφήν τών παιδιών, και δια την ενκολόν μας άντα-

πόκρισιν. Κάμε φίλτατε δτι γνωρίζεις σνμφερώτερον, μην ελπίζης 

δμως τόσον ενκολον την επανάκαμψιν ! ! άφ' ον πάλιν επιστρέψης 

τον χειμώνα είς Τζιρίγον, πώς θέλομεν γράφειν προς άλλήλονς ; Διά 

τοντο [·•·•] σνμφερωτέρα ή Τεργέστη, και διά το επάγγελμα 

σον ϊσως δεν είναι παντάπασιν άχρηστος. [•··•] τών οικείων, τοΰτο 

δι' εμε είναι ιερόν. Μην άργήσης δε νά με το [. . . .] εκ Σμύρνης είς 

Κοονσταντινούπολιν τους φίλους μισερ Στεφανήν και Τζόγιαν, [. . . .] 

ϋτοι, εν ω τους έκλαια, μανθάνω χθες το θαϋμα μετά πληροφορίας/ 

[....] νά άναχωρήσωσιν εις την Σμύρνην, και ήδη ήσαν εν [. . . .Στε]-

φανής και ό Γέρων "Ομηρος με δόσιν χρημάτων άδράν. ταϋτα φίλτα-
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τ ε σε γράφο / . . . . / φίλους, αλλ' αν μείνωσι πάλιν εις την Σμύρνην 

θέλονσι φανή πολλά ανόητοι. Λόξα τω θεώ δτι διεσώθησαν ούτοι, διότι 

άλλως επάθομεν φίλοιν ζημίαν πολλήν και μεγάλην. Ό δυστυχής Σκαρ-

λ.άτβοδας εξόριστος μετά της οικογενείας του εις μπουρλοϋν, τείχος 

επέκεινα της Νικομήδειας, ό άθλιος γέρων ο πατήρ του απέθανε καθ' 

όδόν. οι δε άρχοντες τον εξόριστοι και αυτοί εις τήν Άσίαν άλλος 

άλλαχοϋ. εκεί είναι και ό Μαυρογορδάτος μετά τοϋ δύστυχους νιου τον 

και μαθητού μου, αν ακόμη ζήΐ Μέγας Διερμηνεύς είναι δ Άριστάρχης 

και ό αδελφός του διερμηνενς της θαλάσσης. (Ποίας;) αμφότερα άθλια 

υποκείμενα. Ούτοι μόνον ύπάρχουσιν ε'ις Κωνσταντ. από τον κατάλογον 

των αρχόντων, και αυτοί διότι δεν ήσαν από γένους άρχοντες. Εις τήν 

άθλίαν Καίνσταντ. κατά το παρόν επανσεν ή σφαγή, ή Σμύρνη ειρη

νεύει, θερίζει δε εκεί το θανατικόν. à φίλτατε τι να σε πρωτογράψω ; 

tua vidi ! quorumque miser pars fui ! άλλα ζώμεν ! χάρις τω θεώ. 

Άνδρίζου φιλτάτη καρδία ! έπαθες και πάσχεις μυρία. το αισθάνομαι, 

και το γνωρίζω, πλην υπομονή ! ο γέρων αρχιμανδρίτης 'Αρσένιος 

ήτον μετά τοϋ Ύψηλάντου. διέφυγε δε μετά τον δλεθρον τοϋ στρατο

πέδου. Και δ αδελφός καθώς με βεβαιόνουσι διέφυγε μετά της φαμί

λιας του εις Βρασοβόν, δπου διατρίβει μετά τού Σλατινιάνου. αλλ' 

ακόμη γράμμα του δεν έ'Αα/?α μ' δλον δτι τον έγραψα τρίς. Εις δλα 

του φρόνιμος, και εις καιρόν σιωπά. Λάβε το επιτροπικδν και γράμμα 

προς τον Δέλταν. Εις το επιτροπικδν δεν ε/?αλα μάρτυρας δια να μή 

νομίσωσιν δτι εχομεν θησαυρούς. Γράψε με φίλτατε αν επήρετε και 

τα πράγματα και πόσα άπδ τήν Σμύρνην. ή εις Κωνσταντ. ζημία μας 

εστάθη αρκετή, και μάλιστα τών χειρογράφων, τα δποΐα δεν ημπορώ 

να σε ειπώ, πόσον ήθελαν μας χρησιμεύσει. Άλλα και σεις αν δεν επή

ρετε τίποτε πάλιν δέν με μέλει. Ζώμεν. Ζήθι φίλτατε και χαίρε και 

υγίαινε. 

δ αδελφός. 
[Στο αριστερό περιθο'ιριο τοϋ φ. 1ν:] 

Γράψε με κάί περί τών δούλων της οικίας αν τους επήρετε. "Αν 

ή ανάγκη σας κράτηση εις Κύθηρα, καλόν είναι ή 'Ανθούσα να διά

βαση Γαλλικά, αν είναι αυτού γνωστοί φαμελίαι και συγχωρούσι τα 

έξοδα φέρε τους αυτού. άλλα τι να σε ειπώ περί τούτου ; κάμε τδ σνμ-

φερώτερον. 

[Στο αριστερό περιθώριο τοϋ φ. 1Γ:] 

'Εδώ εμαθον προ πολλού δτι εχρεωκόπησεν δ 'Ελευθέριος Ήσαιον. 

Δεν αμφιβάλλω δτι και εκεί εχάσαμεν δτι εϊχαμεν. Πλην πάλιν αδια

φορία. 'Υγεία. Γράψε με μόνον χάριν περιέργειας και τα περί τούτον. 
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ή κυρία Δομνίτσα μετά της οικογενείας άπάσης σε κατασπάζεται νπερ-

ήδιστα. 
[Στο φ. 1ν ή διεύθυνση:] 

A Monsieur M. Le docteur 

Etienne Économe médecin 

Trieste. 

Προς τον εξοχώτατον κνριον 

Στέφανον ΟΙκονόμον Ίατρον 

εις Τριέστι. 

Για τήν κατανόηση της επιστολής είναι απαραίτητα μερικά προκαταρ

κτικά σχόλια. 'Από τα 1820 ή οικογένεια Οικονόμου αρχίζει να διασκορπί

ζεται. Ό Κωνσταντίνος φεύγει άπο τη Σμύρνη για τήν Κωνσταντινούπολη, 

αφήνοντας πίσω του τον αδελφό του Στέφανο, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας του : τή μητέρα του Άνθία, τον θειο του Δημήτριο, τή σύ

ζυγο του Ελένη και τα παιδιά τους 'Ανθή και Σοφοκλή. Στην Κωνσταντι

νούπολη ό Κ. Οικονόμος κατοικεί στο σπίτι της «δομνίτσας» Ευφροσύνης 

Μουρούζη, χήρας του πρώην Μεγάλου Διερμηνέα της Πύλης Δημητρίου 

Μουρούζη, πού είχε θανατωθεί άπο τους Τούρκους στα 1812. Τον Απρίλιο 

του 1821, λόγω των επαναστατικών γεγονότων, ό Κ. Οικονόμος δραπετεύει 

στην 'Οδησσό, ενώ ή οικογένεια του φεύγει για τα Κύθηρα, δπου και παρα

μένει για δύο σχεδόν χρόνια χωρίς τον Στέφανο Οικονόμο, ό όποιος έχει στο 

μεταξύ εγκατασταθεί στην Τεργέστη. Για αρκετούς μήνες ό Κ. Οικονόμος 

δεν έχει καμιά βέβαιη πληροφορία για τήν τύχη της οικογένειας του. Τα 

πρώτα νέα τους τα μαθαίνει άπο γράμμα του Στέφανου, στις 5 Αυγούστου 

18213, στο όποιο και άπαντα με τήν επιστολή πού σχολιάζουμε εδώ. 

Τα γεγονότα πού περιγράφονται στην επιστολή του Κ. Οικονόμου χρο

νολογούνται άπο τις αρχές Μαρτίου ως τις αρχές 'Απριλίου 1821. "Εχει προ

ηγηθεί ή έκρηξη του κινήματος 'Υψηλάντη στις παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες, 

τον Φεβρουάριο του 1821. Μόλις φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ή είδηση 

τών επαναστατικών γεγονότων, αρκετοί φαναριώτες άρχοντες, φοβούμενοι 

τα αντίποινα τών Τούρκων, σπεύδουν να δραπετεύσουν μέ τις οικογένειες 

τους. 'Αμέσως μετά εκδηλώνονται οί πρώτες διώξεις εναντίον τών χριστια

νών. "Ενα άπο τα πρώτα θύματα είναι ό Διονύσιος Καλλιάρχης, μητροπολί-

3. Βλ. εδώ, σ. 124. Ή επιστολή βρίσκεται στο 'Αρχείο Οικονόμου, φάκ. XVIII, 
άρ. 215. Σ' αυτήν, δπως και σέ άλλες πού ακολουθούν, ό Στέφανος διεκτραγωδεί τις πε
ριπέτειες της οικογένειας Οικονόμου άπο τή στιγμή πού αναχώρησε άπο τή Σμύρνη (23 
'Απριλίου 1821). Οί επιστολές αυτές αποτελούν μέρος της 'Αλληλογραφίας τοϋ Κ. Οικο
νόμου, πού προγραμματίζεται να εκδοθεί άπο το Κέντρο Έρεύνης του Μεσαιωνικού καΐ 
Νέου Ελληνισμού. 
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της 'Εφέσου, δ όποιος συλλαμβάνεται, καί φυλακίζεται στις 9 Μαρτίου4. Ή 

σύλληψη τοΰ Διονυσίου αποδίδεται στο γεγονός δτι ό αδελφός του Γρηγόριος 

ήταν άνθρωπος τοΰ πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας Κωνσταντίνου 'Τψηλάντη, 

ό όποιος στα 1806 είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη θέση του καί να κα

ταφύγει στη Ρωσία, Οπου τόν ακολούθησε καί ό Γρηγόριος5. Ό λόγος αυτός 

ασφαλώς άρκοΰσε για να προκαλέσει τη σύλληψη του Διονυσίου. Ή επι

στολή όμως του Οικονόμου, σε συνάρτηση με τις γνώσεις μας για την προ

σωπικότητα του Διονυσίου, μας επιτρέπει να υποθέσουμε δτι ό λόγος αυτός 

δεν ήταν ό μόνος. Είναι γνωστό δτι ό Διονύσιος Εφέσου ήταν ένας άπό τους 

λίγους φωτισμένους αρχιερείς. "Ανθρωπος με σημαντική πνευματική καλ

λιέργεια, είχε συμβάλει με πολλούς τρόπους στην ανάπτυξη της παιδείας καί 

είχε υποστηρίξει συχνά το έργο καί τις ιδέες προοδευτικών λογίων, δπως ό 

Βενιαμίν Λεσβίος, ό Κ. Οικονόμος καί ό Κούμας. Ή στάση του αυτή, καί 

γενικότερα ή φιλελεύθερη ιδεολογία του, θα τόν είχε φέρει ασφαλώς σε σύγ

κρουση με τους συντηρητικούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης, πού φο

βούνταν, οχι αδικαιολόγητα, δτι ή διάδοση τών φώτων απειλούσε τήν κατε

στημένη τάξη πραγμάτων. Είναι πιθανό, λοιπόν, δτι ή σύλληψη του Διονυ

σίου συνδέεται καί με τα προοδευτικά του φρονήματα, για τα όποια οι τουρ

κικές αρχές θα ήταν καλά ενημερωμένες6. Άλλα στο θέμα αύτο θα επανέλ

θουμε παρακάτω. 

4. Κ.Ν. Τριαντάφυλλου, δ.π., σ. 48. Κ. Οικονόμος, Τα Σωζόμενα Φιλολογικά, 

6.π., σ. 377· βλ. επίσης τη μαρτυρία του Κ. Κούμα : «ό της Εφέσου Μητροπολίτης συλ

ληφθείς εν Κωνσταντινουπόλει ένεκλείσθη τη τών κακούργων είρκτη μαστιγούμενος καί 

καταικιζόμενος (Πολ. Κ. Ένεπεκίδης, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, 'Αθήνα 1967, σ. 91). 

Πβ. Π.Μ. Κοντογιάννης, «Διονύσιος Καλλιάρχης», Άθψα 18, 1906, σ. 194. 

5. K.M. Κούμας, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τ. IB', Βιέννη 1832, σ. 495· 

πβ. Π.Μ. Κοντογιάννης, δ.π., σ. 148 - 149. Ό Κ. "Αμαντος, «Οί Καλλιάρχαι της Χίου», 

'Ελληνικά 8, 1935, σ. 84 αποδίδει τή σύλληψη τοϋ Διονυσίου 'Εφέσου στο Οτι ήταν 

μέλος της Φιλικής Εταιρείας· την πληροφορία αύτη αντλεί άπό τον 'Ιωάννη Φιλήμονα, 

Δοκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής 'Επαναστάσεως, τ. Α', 'Αθήνα 1859, σ. 36. 

6. Ό Διονύσιος 'Εφέσου θανατώθηκε στις 10 'Απριλίου 1821, τήν ϊδια μέρα μέ τον 

πατριάρχη Γρηγόριο Ε'. Πάνω στο νεκρό σώμα του οί Τούρκοι κρέμασαν το συνηθισμένο 

σ' αυτές τις περιπτώσεις επίσημο έ'γγραφο (γιαφτάς), πού αναφερόταν στους λόγους της 

καταδίκης του. Το έγγραφο αύτο διέσωσε σέ γαλλική μετάφραση ό άγγλος πρεσβευτής 

στην Κωνσταντινούπολη Stangford (βλ. έκθεση του, άπό 13/25 'Απριλίου 1821, F.O., 

σειρά 78, τόμ. 98, φ. 114, 118· το έγγραφο αυτό, δπως καί άλλα παρακάτω, τα χρη

σιμοποιώ άπό μικροταινίες πού άπόκεινται στο Κέντρο Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ 

Νεωτέρου Ελληνισμού). Σ' αύτο αναφέρεται δτι ό Διονύσιος, παραβαίνοντας τα καθή

κοντα του, πού ήταν νά επιβλέπει τή διαγωγή τών υπηκόων του, να τους συμβουλεύει 

καί νά γνωστοποιεί στην Πύλη τις παρεκτροπές τους, «πήρε ενεργό μέρος στή στάση καί 

τις ταραχές, πού ορισμένοι συνωμότες είχαν αποφασίσει νά κάνουν καί πού αποκαλύφθη

καν άπό αξιωματούχους της Πύλης». 'Επειδή λοιπόν, συνεχίζει το έ'γγραφο, πρόδω

σε τήν Πύλη καί το έθνος του, αποφασίστηκε νά θανατωθεί. Είναι δύσκολο νά ποϋμε 
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Ή σύλληψη του Διονυσίου προκαλεί αμηχανία και φόβο στις τάξεις 

των φαναριωτών και καλλιεργεί ακόμη περισσότερο τις τάσεις φυγής. "Ετσι, 

σύμφωνα με την επιστολή μας, ή Ευφροσύνη Μουρούζη ετοιμάζει μαζί με 

τον Κ. Οικονόμο ενα σχέδιο για την αναχώρηση τους άπα την Κωνσταντι

νούπολη. Στο σχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και ή οικογένεια του Μεγάλου 

Διερμηνέα Κωνσταντίνου Μουρούζη : «Έπείσθη δ μακαρίτης», αφηγείται 

ό Οικονόμος, «και ήγωνίζετο να πείση την δύσπειστον Μητέρα και τον 

άκριτον Μαυρογορδάτον τον Χάτμανον και σύμβουλόν του»7. Τελικά δμως 

το σχέδιο αύτο δεν πραγματοποιήθηκε, ούτε και ενα επόμενο πού πρόβλεπε 

τη φυγή των Μουρούζηδων τρεις μέρες μετά τον αποκεφαλισμό του Μεγά

λου Διερμηνέα (4 'Απριλίου 1821). 

Η επιστολή του Οικονόμου δεν διευκρινίζει τους λόγους πού οδήγησαν 

στην αναβολή καί, τελικά, στή ματαίωση της φυγής των Μουρούζηδων. Ό 

Οικονόμος, κρίνοντας μάλλον έκ των υστέρων τα πράγματα, καταλογίζει 

ευθύνες στή μητέρα του Μεγάλου Διερμηνέα καί στον «άκριτον» σύμβου

λο του. Φαίνεται δμως δτι και ό 'ίδιος ό Κ. Μουρούζης, παρά τήν αρχική συγ

κατάθεση του, άμφιταλαντευόταν αν έπρεπε να εγκαταλείψει ή οχι τήν Κων

σταντινούπολη. Έ στάση του αυτή εξηγείται ϊσως άπο το γεγονός δτι ως 

τα τέλη Μαρτίου ή Πύλη δεν φαινόταν δτι θα προχωρούσε σε διώξεις εναν

τίον των Ελλήνων αξιωματούχων της, τουλάχιστο εκείνων πού δεν είχαν 

αποδεδειγμένα αναμιχθεί στο κίνημα τής αποστασίας. "Αν έφευγε, λοιπόν, 

αύτο θα ήταν για τήν Πύλη μια απόδειξη τής ένοχης του, πράγμα πού θα 

προκαλούσε σφοδρές διώξεις εναντίον των ανθρώπων του περιβάλλοντος του 

πού θα παρέμεναν στην Κωνσταντινούπολη καί, ενδεχομένως, εναντίον του 

χριστιανικού πληθυσμού. Τις συνέπειες αυτές τις γνώριζε καί ασφαλώς θα 

τις υπολόγιζε ό Μουρούζης. Είναι πιθανό, επίσης, δτι στους κύκλους των 

φαναριωτών υπήρχε ή αίσθηση δτι τα επαναστατικά γεγονότα δεν ήταν παρά 

μια προσωρινή κρίση, πού αργά ή γρήγορα θα ξεπερνιόταν. ΤΗταν προτιμό

τερο λοιπόν να τηρήσουν μια στάση αναμονής, παρά να βιαστούν να φύγουν 

καί να απεμπολήσουν έτσι, οριστικά, τα αξιώματα καί τά αγαθά πού κατεΐ-

κατά πόσο ή κατηγορία αύτη αποδίδει τήν πραγματικότητα ή αποτελεί κοινό τόπο στις 
σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις της Πύλης. Το ί'διο περίπου σκεπτικό υπάρχει καί 
στους γιαφτάδες πού κρεμάστηκαν στα σώματα του Κωνσταντίνου Μουρούζη (βλ. εδώ, 
σημ. 9) καί τοϋ Γρηγορίου Ε' (δημοσιεύτηκε μεταφρασμένος στα ελληνικά άπο τον 'Ιω
άννη Φιλήμονα, δ.π., τ. Γ', σ. 443-444· γαλλική του μετάφραση βλ. στο F.O., δ.π., φ. 139 
καί Γεώργιος Θ. Ζώρας, «Ό άπαγχονισμος του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε' είς εκ
θέσω του 'Ολλανδού επιτετραμμένου Κωνσταντινουπόλεως», Παρνασσός 18, 1976, σ. 
131 - 132). 

7. Βλ. εδώ, σ. 124. Ό σύμβουλος τοϋ Κ. Μουρούζη είναι μάλλον ό 'Αλέξανδρος 
Γ. Μαυροκορδάτος ό χάτμανος, παντρεμένος μέ τήν αδελφή τοϋ Μεγάλου Διερμηνέα Σμα-
ράγδα· βλ. E.R. R[angabé], Livre d'or, 'Αθήνα 1904, σ. 131. 
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χαν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί πρέπει να ήταν μερικοί άπο τους λόγους 

για τους οποίους ό Μουρούζης δίστασε να πραγματοποιήσει το σχέδιο φυ

γής. Ή κατάσταση όμως χειροτέρευε συνεχώς, ιδιαίτερα άπο τη στιγμή πού 

έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη οι ειδήσεις για τήν Επανάσταση στην Πε

λοπόννησο8. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, και μπροστά στον κίνδυνο πού 

απειλούσε τώρα τον 'ίδιον και τήν οικογένεια του, ό Μουρούζης αποφάσισε να 

φύγει* τελικά όμως τον πρόλαβε ό θάνατος9. 

8. Γύρω στις 2 Απριλίου· βλ. Βίος και Πολιτεία τον ίερομάρτυρος Γρηγορίου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 'Αθήνα 1853, σ. 40· πβ. εδώ, σ. 147. 

9. Είναι γνωστοί οί λόγοι πού προκάλεσαν τήν θανατική καταδίκη του Κ. Μουρού-
ζη. Σύμφωνα με τον Σπυρ. Τρικούπη ('Ιστορία της Ελληνικής 'Επαναστάσεως, τ. Α', 
Λονδίνο 1853, σ. 99), τήν ώρα πού έμπαινε στην Πύλη τον πλησίασε κάποιος και του 
έδωσε'γράμμα τοϋ Υψηλάντη, «λέγον τα κατά τάς Ήγεμονείας συμβάντα, και ένΟαρρύνον 
αυτόν, ως μεμυημένον τα της Εταιρίας, εις τον αγώνα. Ό Μουρούζης λαβών το γράμμα 
παρ' άγνωστου και ενώπιον πολλών, και νομίσας δτι δεν έπρεπε να το απόκρυψη μήπως 
κινήση καθ' έαυτοϋ υποψίας, το έκοινοποίησε τώ ρεήζ - έφέντη αποδίδων αυτό εις 
ραδιουργίαν . . .». Προφανώς ή Πύλη δεν πείστηκε για τήν αθωότητα του και στις 4 
'Απριλίου τον αποκεφάλισε. Το ϊδιο περιστατικό περιγράφεται και άπο τον 'Ιωάννη Φι-
λήμονα (ό'.π., τ. Γ', σ. 210). Ό Φιλήμων τονίζει με έμφαση δτι ή επιστολή ήταν πλα
στή· αυτό το κατάλαβε αμέσως ό Μουρούζης, γράφει, γι' αυτό έσπευσε να τήν παρα
δώσει στην Πύλη, «άποδεικνύων το ψευδές και βέβαιων άθώον εαυτόν άπο της τοιαύτης 
έξυφανθείσης ένοχοποιήσεως». Κάπως διαφορετικά όμως παρουσιάζει τα πράγματα ό 
άγγλος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη (έκθεση της 13/25 'Απριλίου 1821, F.O., δ.π., 
φ. 114). Σύμφωνα μ' αυτόν, ό Μουρούζης πήρε ένα γράμμα άπο τον Υψηλάντη πού τον 
καλούσε «να συμμετάσχει στα σχέδια του». Το γράμμα αυτό το κοινοποίησε σέ μετάφρα
ση στην Πύλη. Ό σουλτάνος δμως ζήτησε νά δει το πρωτότυπο και ανέθεσε σέ κάποιον 
άλλον νά το μεταφράσει. 'Από τή δεύτερη μετάφραση αποδείχτηκε δτι ό Μουρούζης είχε 
παραλείψει ή μετριάσει μιά παράγραφο, «ή οποία επιδίωκε νά ενοχοποιήσει μια ξένη δύ
ναμη». Προφανώς ή δύναμη αυτή ήταν ή Ρωσία. Στην ϊδια έκθεση ό άγγλος πρεσβευτής 
παραθέτει και τήν εκδοχή τοϋ ρώσου πρεσβευτή, τήν οποία ό ίδιος δεν θεωρεί πιθανή. 
Σύμφωνα μ' αυτήν, ή παράγραφος πού αποσιωπήθηκε αναφερόταν στην ύπαρξη μιας 
προηγούμενης αλληλογραφίας ανάμεσα στον Μουρούζη και τον 'Υψηλάντη. Ή πε
ριγραφή τοϋ άγγλου πρεσβευτή δεν επιβεβαιώνει, δπως βλέπουμε, τήν πληροφορία τοϋ 
Φιλήμονα οτι ή επιστολή ήταν πλαστή· Δεν αποκλείεται δμως ό Μουρούζης νά 
τή θεώρησε πραγματικά ύποπτη. "Ισως για το λόγο αυτό, άλλα και γιατί ή επί
δοση της έγινε, σύμφωνα μέ τον Τρικούπη, μπροστά και σέ άλλους, ό Μουρούζης 
βρέθηκε στην ανάγκη νά τήν παραδώσει στην Πύλη. Επειδή δμως το περιεχόμενο της 
ήταν, έτσι κι αλλιώς, επιβαρυντικό γιά τον ίδιο, φρόντισε νά περικόψει στή μετάφραση τα 
τμήματα έκεϊνα άπο τα όποια προέκυπτε δτι διατηρούσε σχέσεις μέ τον Υψηλάντη. 
Νά σημειώσουμε δτι στον γιαφτά πού επικολλήθηκε στο νεκρό σώμα τοϋ Μουρούζη ανα
φέρεται δτι καταδικάστηκε σέ θάνατο, επειδή «συμμάχησε» μέ τους στασιαστές της Βλα
χίας και της Μολδαβίας (παρατίθεται σέ γαλλική μετάφραση άπο τον άγγλο πρεσβευτή· 
βλ. έκθεση του άπο 9/21 'Απριλίου 1821, F. Ο., δ. π., φ. 86, 89). Πβ. γιά το ίδιο θέμα 
Γ. Θ. Ζώρας, ό'.π., σ. 156 και Κυρ. Σιμόπουλος, Πώς είδαν οί ξένοι την Ελλάδα τοϋ 
'21, τ. Α', 'Αθήνα 1979, σ. 121. 
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Οι πληροφορίες για τα σχέδια φυγής των Μουρούζηδων δεν έχουν περάσει 

στην ιστοριογραφία του 'Αγώνα. Είναι πολύ πιθανό δτι ή απουσία αύτη δεν είναι 

μόνο αποτέλεσμα άγνοιας των σχετικών περιστατικών, άλλα και συνειδητής 

αποσιώπησης τους. Για τη ρομαντική ιστοριογραφία του 'Αγώνα, πού ενδιαφε

ρόταν πάνω άπ' δλα να εξάρει τον ηρωισμό και το πνεύμα αυτοθυσίας τής ηγε

τικής τάξης τής Κωνσταντινούπολης, τέτοιου τύπου πληροφορίες, πού απο

κάλυπταν μια διαφορετική, και ασφαλώς πιο ανθρώπινη, συμπεριφορά απέ

ναντι στον κίνδυνο, ήταν μάλλον ανεπιθύμητες. "Ετσι, ό 'Ιωάννης Φιλήμων 

παρουσιάζει τον Κ. Μουρούζη —τη στιγμή πού, όπως ξέρουμε, σχεδίαζε να 

φύγει — να αρνείται κατηγορηματικά να εγκαταλείψει τή θέση του : «αν 

φύγω εγώ», φέρεται να άπαντα στον πατριάρχη Γρηγόριο πού τον προειδο

ποιεί για τον κίνδυνο πού διατρέχει, «σώζω μεν τήν ζωήν μου, θέλω όμως 

ιδεί έξαγορασθησομένην αυτήν δι' αίματος απείρων αθώων (...). "Ας θυσια-

σθώ εγώ Δεσπότη μου' άλλ' ας σωθώσιν οι αθώοι, ας σωθή το έθνος»10. 

Ίσως ή στιχομυθία αυτή έχει ως βάση τις άμφιταλαντεύσεις του Μουρούζη 

πού επισημάναμε παραπάνω. Πολύ πιθανότερο όμως είναι δτι πρόκειται για 

κοινό τόπο —ιδιαίτερα προσφιλή στην Ιστοριογραφία τής 'Επανάστασης και 

στη σχετική πατριωτική ρητορεία—, άφοΰ ή στιχομυθία αυτή δεν είναι ή 

μόνη πού παραδίδεται. 'Ανάλογες προειδοποιήσεις και προτροπές, μέ τήν 

ϊδια πάντα κατάληξη, υποτίθεται δτι είχαν γίνει και σε άλλους φαναριώτες 

άρχοντες11, καθώς και στον ΐδιο τον πατριάρχη Γρηγόριο12. 

'Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην περιγραφή των γεγονότων. 'Αμέσως μετά 

τή φυλάκιση του Διονυσίου 'Εφέσου, ό πατριάρχης Γρηγόριος εξέδιδε στις 

11 Μαρτίου τήν πρώτη αφοριστική εγκύκλιο κατά του κινήματος του 'Υψη

λάντη. Στις μέρες πού ακολουθούν ή πόλη αρχίζει να ζει μέσα σε καθεστώς 

βίας καί τρομοκρατίας. Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα13, 

ή Πύλη έδωσε εντολή στο «πόπολον» να εξοπλιστεί για να αντιμετωπίσει 

τους χριστιανούς πού σχεδίαζαν «να βάλουν σπαθί δια να μας πάρουν τον 

θρόνον»· καί «ευθύς άλλαλαγμος μέγας τρέχοντας οι Τούρκοι να αγοράζουν 

άρματα άπο το Παζάρη, άρχησαν λοιπόν ήμερα καί νύκτα, να ρίχνουν πι-

10. Ίω. Φιλήμων, ο.π., τ. Γ', σ. 209· πβ. Γ.Γ. Παπαδόπουλος - Γ.Π. 'Αγγελό
πουλος, Τα κατά τον άοίδιμον . . . Γρήγορων τον Ε', τ. Α', σ. 371 - 372, 376 - 377. Ή 
στιχομυθία μεταξύ τοϋ Κ. Μουρούζη καί τοϋ Γρηγορίου Ε' επιβιώνει, μαζί μέ άλλα ανεκ
δοτολογικά στοιχεία, ώς τήν πρόσφατη ιστοριογραφία μας· βλ. χαρακτηριστικά τήν έγ
κριτη 'Ιστορία τον 'Ελληνικού "Εθνους, τ. IB', 'Αθήνα «'Εκδοτική 'Αθηνών» 1975, σ. 130. 

11. J. Rizo Néroulos, Cours de littérature grecque moderne, Γενεύη 1828, σ. 
91-92. 

12. Γ. Τερτσέτης, 'Ομιλία περί άοιδίμον Γρηγορίον πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως, 'Αθήνα 1853, σ. 36 - 38· πβ. Γ.Γ. Παπαδόπουλος - Γ.Π. 'Αγγελόπουλος, Τα κατά 
τον άοίδιμον . . . Γρηγόριον τον Ε', τ. Β', σ. 18 - 19 καί τ. Α', σ. 373 - 374. 

13. «Χειρόγραφον τοϋ 1821 έτους», ο.π., σ. 200. 
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στολίαις τόσον και έμπροσθεν εις τον σουλτάνον εις των γραικών τα οσπήτια, 

τρόμος και φόβος (...) έτότε άρχησαν οί Τούρκοι μέσα εις τον δρόμον να γδύ

νουν τους Γραικούς αρπάζοντας τα γρόσια τους, έβαλαν χέρι και είς τα εργα

στήρια τους φόβος οί χριστιανοί άρχησαν να σφαλούν τα μαγαζιά τους...». 

'Ακολουθούν συλλήψεις και εκτελέσεις φαναριωτών. Στις 17 Μαρτίου απο

κεφαλίζονται1 4 ό ποστέλνικος Νικόλαος Σκαναβής, ό χάτμανος Μιχαλάκης 

Μάνος, ό λογοθέτης Θεόδωρος Ρίζος Νερουλός καί ό 'Αλέκος Φωτεινός, με 

την κατηγορία οτι είχαν σχέσεις με τις φαναριώτικες οικογένειες πού δρα

πέτευσαν άπο την Κωνσταντινούπολη ή οτι ήταν πληροφορημένοι για την 

'Επανάσταση στη Μολδοβλαχία15. Το ϊδιο καιρό άρχισε και «το Πόπολον 

οί Τούρκοι να σκοτώνουν είς τους δρόμους δια ύπεργούστον»16. 

Μέσα στις δραματικές αυτές συνθήκες, καί ενώ τα πράγματα συνεχώς 

«έτραχύνοντο», οί συντηρητικές δυνάμεις της Κωνσταντινούπολης βρίσκουν 

την ευκαιρία να επιτεθούν εναντίον τών προοδευτικών λογίων καί να κατα

δικάσουν τη φιλελεύθερη σκέψη. Τα γεγονότα αυτά, αποτυπωμένα με ακρί

βεια στην μνήμη του Οικονόμου, έρχονται για πρώτη φορά στην επιφάνεια 

με την επιστολή του πού σχολιάζουμε έδώ. Βέβαια οί επιθέσεις εναντίον της 

προοδευτικής σκέψης καί τών φορέων της δεν είναι κάτι καινούριο* στην 

πραγματικότητα αποτελούν συνέχεια τών προεπαναστατικών ιδεολογικών 

συγκρούσεων πού είχαν φτάσει σε ιδιαίτερη οξύτητα δυο χρόνια πριν από 

την έκρηξη της 'Επανάστασης 1 7. 'Εκείνο δμως πού είναι πραγματικά και

νούριο είναι οτι οί επιθέσεις καί οί καταγγελίες εκδηλώνονται τώρα μέσα σ' 

ένα κλίμα επαναστατικού αναβρασμού, εξαιρετικά επικίνδυνο για τους οπα

δούς τών προοδευτικών ιδεών. 

Μια άπο τις κατηγορίες πού είχε διατυπωθεί, άμεσα ή έμμεσα, εναντίον 

τών «πεπαιδευμένων» λίγο πριν άπο την Επανάσταση, ήταν οτι με τις νεω-

τερικές αντιλήψεις τους καλλιεργούσαν το έδαφος για την ανάπτυξη επα

ναστατικών ιδεών. Ή κατηγορία αύτη αποκτούσε τήν άνοιξη του 1821 μια 

δραματική επικαιρότητα, καθώς ή αποστασία εναντίον τών Τούρκων είχε 

πλέον συντελεστεί καί ή Πύλη προχωρούσε στή λήψη σκληρών μέτρων έναν-

14. Κ.Ν. Τριαντάφυλλου, δ.π., σ. 48· πβ. Μαριέττα Μινώτου, ό'.π., σ. 482 καί 

«Χειρόγραφον τοϋ 1821 έτους», δ.π., σ. 200. 

15. Βλ. έκθεση τοΰ άγγλου πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Stangford, 19/31 

Μαρτίου 1821 (F.O., σειρά 78, τόμ. 98, φ. 55). 

16. «Χειρόγραφον τοϋ 1821 έτους», ό'.π., σ. 200. 

17. Για τις συγκρούσεις αυτές διαθέτουμε σήμερα δύο σημαντικές μονογραφίες του 

Φίλιππου Ήλιου : Κοινωνικοί αγώνες καί Διαφωτισμός. Ή περίπτωση της Σμύρνης 

(1819), 'Αθήνα 1986 καί «"Τύφλωσον Κύριε τον λαόν σου". Οί προεπαναστατικές κρίσεις 

καί ό Ν.Σ. Πίκκολος», στον τόμο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. 'Αφιέρωμα στον Κ.Θ. Δη

μαρά [ = Ό Ερανιστής 11, 1974], 'Αθήνα 1980, σ. 580-626. 
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τίον των χριστιανών. Μπροστά στη νέα αύτη πραγματικότητα, οι συντηρη

τικές δυνάμεις της Κωνσταντινούπολης, «δικαιωμένες» άπό την εξέλιξη των 

γεγονότων, δέν διστάζουν να κατονομάσουν τους «ενόχους» της αποστασίας. 

"Ενας άπ' αυτούς είναι ό φυλακισμένος αρχιερέας Διονύσιος Καλλιάρχης : 

ή κατηγορία πού διασπείρεται εναντίον του είναι «δτι ήτον έ'ξαρχος και προ

στάτης τών καρμπονάριδων, τών οποίων πρώτιστοι είναι οι πεπαιδευμένοι»1 8. 

Με τον δρο καρμπονάριδες. τον όποιο ο Οικονόμος υπογραμμίζει στην επι

στολή του, υπονοούνται εδώ όλοι εκείνοι πού εμφορούνταν άπο ανατρεπτικές 

ιδέες, ιδιαίτερα οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι. Έκτος άπο το Ονομα του Διο

νυσίου Εφέσου, «περισύρεται»1 9 με ανάλογες κατηγορίες και το όνομα του 

Κούμα, ό όποιος άπο τον Αύγουστο του 1820 βρισκόταν στη Σμύρνη 2 0 . Δέν 

μας ενδιαφέρει εδώ αν οί παραπάνω κατηγορίες ανταποκρίνονταν ή όχι στην 

πραγματικότητα. Εκείνο πού έχει σημασία είναι ή έμμονη τών συντηρητι

κών κύκλων στην ιδέα ότι πίσω άπο την αποστασία βρίσκονται οί «πεπαιδευ

μένοι». 

Στην ομάδα τών προοδευτικών λογίων τοποθετείται και ό Κ. Οικονό

μος, άλλα το ονομά του, Οπως γράφει ό 'ίδιος, «έσιωπάτο δια χάριν και φό-

βον του Διερμηνέως Μουρούζη»21. Έ μαρτυρία αύτη παρουσιάζει ξεχωριστό 

ενδιαφέρον, διότι μας αποκαλύπτει ότι οί συντηρητικές δυνάμεις της Κων

σταντινούπολης δέν έπαψαν να βλέπουν στό πρόσωπο του Οικονόμου τον φι

λελεύθερο σχολάρχη της Σμύρνης και τον οπαδό του Κοραή. Είναι γνωστά 

τα γεγονότα στη Σμύρνη τό 1819, πού κατέληξαν στό κλείσιμο του Φιλολο

γικού Γυμνασίου και στην απομάκρυνση του Οικονόμου22. 'Ανάμεσα στίς κα

τηγορίες πού είχαν διατυπωθεί τότε εναντίον του ήταν ότι «έμποιεί κακόδοξα 

φρονήματα» στους μαθητές, ότι «άνακατόνεται εις τα πολιτικά», Οτι ή σχο

λή του «έκαμνε γύμνασιν πολεμικής δια να άποστατήση τό γένος ημών κατά 

τών κρατούντων»2 3. Οί κατηγορίες αυτές συνοδεύουν τόν Οικονόμο και στην 

Κωνσταντινούπολη, Οπου έφτασε, μετά άπό πρόσκληση του πατριάρχη Γρη-

γορίου Ε ' 2 4 , τόν Μάιο του 1820, και άφοΰ είχαν προηγηθεί σφοδρές αντιδρά

σεις τών συντεχνιών και τής μητρόπολης τής Σμύρνης εναντίον του. 

18. Βλ. εδώ, σ. 125. 

19. "Ο.π. 

20. Κ. Κούμας, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τ. IB', σ. 598. Βλ. καί εδώ, 

σημ. 41. 

21. Βλ. εδώ, σ. 125. 

22. Φ. Ήλιου, Κοινωνικοί αγώνες, δ.π. 

23. Κ. Οικονόμος, Τα Σωζόμενα Φιλολογικά, σ. λ' -λα', 471· πβ. Φ. Ήλιου, Κοι

νωνικοί αγώνες, σ. 35, 39. 

24. Κ. Οικονόμος, Τα Σωζόμενα Φιλολογικά, σ. λα', λβ'. Βλ. και Σπυρίδων Κ· 

Παπαγεώργιος, «Του μητροπολίτου "Αρτης Ιγνατίου Α' αλληλογραφία», Έπετηρίς Παρ

νασσού 13, 1917, σ. 225. 
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Σύγχρονες μαρτυρίες επιβεβαιώνουν την εχθρική διάθεση και τη δυσπι

στία πού συναντά δ Οικονόμος στην Κωνσταντινούπολη. Ό Γρηγόριος Ε' 

τον θεωρεί σχεδόν υπεύθυνο για τις ταραχές στή Σμύρνη, ένώ συγχρόνως 

δικαιώνει τον αντίπαλο του "Ανθιμο μητροπολίτη Σμύρνης, πού είχε πρωτο

στατήσει στην καταδρομή εναντίον του Φιλολογικού Γυμνασίου καί εναντίον 

του ϊδιου του Οικονόμου25. 'Από μια άλλη μαρτυρία πληροφορούμαστε, οτι 

τον Μάιο του 1820 ό Οικονόμος περιφερόταν «απροστάτευτος» στην Κων

σταντινούπολη καί οτι ό 'Αλέξανδρος Καλλιμάχης «εμπόδισε τους υιούς του 

άπο του να προστατεύσουν τοιούτον άθεον».26 

'Από την άλλη μεριά δμως ό Οικονόμος διαθέτει κάποια πλεονεκτή

ματα, πού αν δεν είναι ικανά να εξαλείψουν τήν καχυποψία των συντηρητι

κών κύκλων απέναντι του, τουλάχιστο του εξασφαλίζουν μια κάποια ανοχή : 

αυτά είναι ή ακτινοβολία του ως δασκάλου καί ιεροκήρυκα στή Σμύρνη, τά 

δείγματα νομιμοφροσύνης πού είχε δώσει στο παρελθόν στο Πατριαρχείο27 

— πρώιμο δείγμα της συμβιβαστικής τακτικής του— καί πάνω άπ Ολα η 

προστασία πού του παρείχαν προσωπικότητες της ανώτερης κοινωνικής καί 

εκκλησιαστικής τάξης, όπως οι Μουρούζηδες, ό Διονύσιος 'Εφέσου, ό Δωρό

θεος Άδριανουπόλεως, ο Γρηγόριος Δέρκων κ.ά. Πιθανώς χάρη σ' αυτά τα 

πλεονεκτήματα επιτυγχάνεται καί ό διορισμός του, στα τέλη Μάιου του 

25. Έ μ μ . Γ. Πρωτοψάλτης, 'Ιγνάτιος Ονγγροβλαχίας (1766 - 1828), τ. Β', 'Αθή

να 1961, σ. 121. 

26. "Ο.π., σ. 123. Ή φαναριώτικη οικογένεια Καλλιμάχη είναι την εποχή αύτη άπο 

τις Ισχυρότερες της Κωνσταντινούπολης : ό 'Αλέξανδρος καί ό μεγαλύτερος γιος του 

Σκαρλάτος είχαν περιβληθεί με τα αξιώματα τοΰ Μεγάλου Διερμηνέα της Πύλης και 

τοϋ 'Ηγεμόνα της Μολδαβίας· ό άλλος γιος του 'Ιωάννης είχε χρηματίσει δραγομάνος 

τοϋ στόλου καί τώρα ήταν Μεγάλος Διερμηνέας. Ή καταδρομή τοϋ Οικονόμου άπο τήν 

οικογένεια των Καλλιμάχηδων ήταν παλιά. Σύμφωνα με τήν παραπάνω πηγή, γύρω στα 

1808, πού ό Οικονόμος βρισκόταν στή Θεσσαλία ή τις Σέρρες, ό Κωνστάντιος μητρο

πολίτης Σερρών (1791 - 1811)—καί αργότερα Κυζίκου (1811 - 1824) — πνευματικός 

τοϋ 'Ιωάννη Καλλιμάχη, «ώνόμασε τον Εύγένιον άθεον, καί ό Οικονόμος τον ήναντιώθη». 

Ή στάση αυτή τοΰ Οικονόμου ήταν αρκετή να προκαλέσει εναντίον του τήν έχθρα της 

συντηρητικής οικογένειας των Καλλιμάχηδων, μιας οικογένειας πού, κατά τήν έκφραση 

τοΰ Κ. Κούμα, «έμοίραζε τήν φροντίδα της εις προσευχάς καί νηστείας καί εις χρηματι-

σμον» [Ίστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, τ. IB', σ. 514)' πβ. Έ π α μ . Ι. Σταματιάδης, 

Βιογραφίαι των Ελλήνων Μεγάλων Διερμηνέων τον'Οθωμανικού Κράτους, 'Αθήνα 1865, 

σ. 150, 175. 

27. 'Αναφέρομαι στην επιστολή τοϋ Κωνσταντίνου καί τοΰ Στέφ. Οικονόμου προς 

τον Γρηγόριο Ε' (19 'Απρ. 1819), με τήν οποία επιδοκίμαζαν τήν πατριαρχική εγκύκλιο 

τοΰ Μαρτίου 1819, στόχος της οποίας ήταν ή διδασκαλία των νεωτερικών μαθημάτων. Ή 

επιστολή δημοσιεύτηκε στο Γ.Γ. Παπαδόπουλος - Γ.Π. 'Αγγελόπουλος, Τα κατά τον 

άοίδιμον . . . Γρηγόριον τον Ε', τ. Α', σ. 305 - 309. Για τή σημασία της πατριαρχικής 

εγκυκλίου στην ανάσχεση των νεωτερικών κινημάτων της εποχής βλ. Φ. Ήλιου, «Τύ-

φλωσον Κύριε τον λαόν σου», σ. 607 κ.εξ. 



136 Κώστας Λάππας 

1820, στη θέση του Ιεροκήρυκα του Πατριαρχείου28. Παρά ταΰτα, οί συν

τηρητικοί της Κωνσταντινούπολης συνεχίζουν, καθώς είδαμε, να τον συγκα

ταλέγουν στην προοδευτική παράταξη. Τήν ίδια γνώμη δμως έχει και δ Οι

κονόμος για τον εαυτό του. Έχει συνείδηση, δηλαδή, οτι ανήκει στον ίδιο 

ιδεολογικό χώρο με τον Κούμα και τους άλλους νεωτεριστές δασκάλους και 

δτι οί φήμες πού διασπείρονται εναντίον τους αφορούν και τον ίδιο προ

σωπικά. Γι αυτό και ή στάση του απέναντι στους κατήγορους των «πεπαι

δευμένων» είναι επιθετική. 

Κεντρικό πρόσωπο, άπο την πλευρά τών συντηρητικών δυνάμεων, είναι 

ό Ίλαρίων Σιναίτης : επόπτης και λογοκριτής του πατριαρχικού τυπογρα

φείου και επίσημος εκφραστής τών απόψεων του Πατριαρχείου. Είναι γνω

στή ή άντιδιαφωτιστική δραστηριότητα του Ίλαρίωνα τήν εποχή αυτή29. 

Ένα χρόνο πριν, στα 1820, είχε συνεργήσει στο να καούν άπο το Πατριαρ

χείο οί Στοχασμοί τον Κρίτωνος, έ'να άπο τα πιο τολμηρά κείμενα τοΰ νεοελ

ληνικού διαφωτισμού30. Τον ίδιο χρόνο, σύμφωνα με τή μαρτυρία τοΰ Ν. 

Πίκκολου, «έδωκε γνώμην να παιδευθοΰν μέ ποινήν θανάτου πέντε εξ άπο 

τους θέλοντας να ενσπείρουν έπανάστασιν» και απείλησε δτι «θέλει φέρει τον 

Κοραήν σιδηροδέσμιον» στην Κωνσταντινούπολη31. Άπο τήν παρούσα επι

στολή μαθαίνουμε δτι ό «αχρείος Ίλαρίων» συνέχισε τις επιθέσεις του και 

μέσα στις κρίσιμες εκείνες συνθήκες, γεγονός πού προκαλεί τήν αγανάκτη

ση τοΰ Οικονόμου : σύμφωνα μέ τήν αφήγηση του, «μίαν εξ εκείνων τών 

πολυστενάκτων ήμερων» συνάντησε τον Ίλαρίωνα στο σπίτι τοΰ Γιάγκου 

Καλλιμάχη και τον «κατεφόρτωσε μέ τους δριμύτατους έλεγχους»32. 

Στην ομάδα τών κατηγόρων περιλαμβάνονται και ορισμένοι άρχοντες 

τοΰ «Σουτσικού κόμματος», πού καταφέρονται εναντίον του Διονυσίου Έφέ-

28. Κ. Οικονόμος, Τα Σωζόμενα Φιλολογικά, σ. λβ' - λδ'. Σύμφωνα μέ μια σύγ
χρονη μαρτυρία, τον διορισμό του ως ιεροκήρυκα πρότεινε ό Δωρόθεος Πρώιος, μητρο
πολίτης Άδριανουπόλεως· βλ. Ε.Γ. Πρωτοψάλτης, Ιγνάτιος Ονγγροβλαχίας, 3.π., σ. 
123. — Ό τίτλος τοϋ Ιεροκήρυκα είχε απονεμηθεί στον Οικονόμο τον 'Ιούλιο του 1819* 
βλ. Γ.Γ. Παπαδόπουλος - Γ.Π. 'Αγγελόπουλος, Τα κατά τον άοίδιμον . . . Γρήγορων τον 
Ε', τ. Α', σ. 105 - 107. 

29. Φ. Ήλιου, «Τύφλωσον Κύριε τον λαόν σου», σ. 605 κ.εξ. 
30. Δ. Γκίνης, «Κρίτωνος Στοχασμοί», στον τόμο "Έρανος είς 'Αδαμάντων Κο

ραήν, 'Αθήνα 1965, σ. 145. 
31. Φ. Ήλιου, «Τύφλωσον Κύριε τον λαόν σου», σ. 593. 
32. Βλ. εδώ, σ. 125. Ή συνάντηση στο σπίτι τοϋ 'Ιωάννη Καλλιμάχη, Μεγάλου 

Διερμηνέα της Πύλης (1819-1821), χρονολογείται άπο τα συμφραζόμενα μετά τή 
σύλληψη τοϋ Διονυσίου 'Εφέσου (9 Μάρτ. 1821). "Ομως ό Καλλιμάχης είχε εκπέσει 
άπο το άξίωμά του και εϊχε εξοριστεί στην Καισαρεία άπο τον Φεβρουάριο τοΰ 1821 
(βλ. Μαριέττα Μινώτου, δ.π., σ. 482· πβ. π. 'Ελληνικός Τηλέγραφος, 1821, σ. 145). 
Επομένως το περιστατικό αυτό ή είναι παλαιότερο ή έγινε χωρίς τήν παρουσία τοΰ 
Καλλιμάχη. 
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σου. Στο κόμμα αυτό άνηκαν, προφανώς, οι αρχοντικές εκείνες οικογένειες 

πού είχαν συγγενικές και άλλες σχέσεις μέ τον έκπτωτο ηγεμόνα της Μολ

δαβίας Μιχαήλ Σούτσο. Έ συμμετοχή του τελευταίου στο κίνημα του 'Τψη-

λάντη θα είχε φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους ανθρώπους τ ο υ 3 3 . Θέ

λοντας λοιπόν να αποδείξουν τη νομιμοφροσύνη τους καί, ενδεχομένως, να 

αποσείσουν τις υποψίες ή τις κατηγορίες πού θα κυκλοφορούσαν εις βάρος 

τους, αναζητούν εξιλαστήρια θύματα στο φιλελεύθερο χώρο. 

Πίσω άπο τις συντονισμένες αυτές επιθέσεις βρίσκεται το Πατριαρχείο, 

το οποίο δέν θα αργήσει να προχωρήσει στή λήψη συγκεκριμένων μέτρων εναν

τίον τοΰ φιλελεύθερου πνεύματος. Γύρω στις 27 Μαρτίου 1 8 2 1 3 4 συγκροτείται 

πατριαρχική σύνοδος «περί καθαιρέσεως τών φιλοσοφικών μαθημάτων» 3 5. 

Σ ' αυτήν συμμετέχει, μαζί μέ τον Κωνσταντίνο Μουρούζη, καί ό Οικονόμος. 

Κύριος στόχος της συνόδου ήταν τά νεωτερικά μαθήματα : οι επιστήμες καί 

γενικότερα ή φιλοσοφία. Παράλληλα όμως σκόπευε, σύμφωνα μέ τή μαρτυ

ρία τοΰ Οικονόμου, καί να «παραδειγματίσει» τον Κούμα, επειδή διέσπειρε 

«άποστατικά φρονήματα». Ό Οικονόμος δέν διευκρινίζει εδώ τον τρόπο μέ 

τον όποιο το Πατριαρχείο θα παραδειγμάτιζε τον Κούμα : υπονοεί άραγε κά

ποιο επιτιμητικό γράμμα πού θα εξέδιδε ή σύνοδος εναντίον του ή κάποια 

άλλη μορφή παραδειγματισμού ; Δέν είναι σαφές. Ά π ο τή συνέχεια της 

αφήγησης, πάντως, δέν φαίνεται να πάρθηκε τέτοια απόφαση. 

Η συζήτηση στή σύνοδο έγινε μέσα σ' έ'να εξαιρετικά οξύ κλίμα καί 

33. Σύμφωνα μέ τον Κ. Κούμα (ο.π., σ. 609), ό Μιχαήλ Σούτσος, λίγο πριν ξεσπάσει 

το κίνημα στή Μολδαβία, είχε ειδοποιήσει τους ανθρώπους του στην Κωνσταντινούπολη 

να φύγουν εκείνοι «έντρομοι γενόμενοι έδωκαν εϊδησιν εις τον άγαπητον τοΰ Σουλτάνου 

Χαλέτ, δτι ό Υψηλάντης έμελέτα να έμβή εις τήν Μολδαυΐαν. Ό Χαλέτ τους είπε να 

γράψωσι τον Αύθέντην να προσεχή εις τά κινήματα τούτου, καί να άναγγέλλη τα πάντα" 

Αυτοί δμως τήν νύκτα άνεχώρησαν δι' Όδησσόν, καί το πράγμα εγεινεν ευθύς δημόσιον». 

'Από άλλες σύγχρονες πηγές πληροφορούμαστε δτι πραγματικά στις 3 Μαρτίου «ώχοντο 

φυγάδες δτε σπαθάρης νικολάκης αύτάδελφος του μηχαλβόδα [Σούτσου] καί ό έπ' αδελ

φή αύτοϋ γαμβρός ποστέλνικος 'Ιωάννης σχοινάς καί ό χάτμανος σχοινάς σύν γυναιξί καί 

τέκνοις καί τοις σύν αύτοίς» (Κ. Τριαντάφυλλου, ο.π., σ. 48· πβ. Μαριέττα Μινώτου, ο.π., 

σ. 482). Οι παραπάνω άρχοντες ήταν ενα μόνο τμήμα άπο το «κόμμα» τοϋ Μιχαήλ Σού

τσου· οί υπόλοιποι εϊτε γιατί δέν κατάφεραν να φύγουν, είτε γιατί θεωρούσαν δτι δέν κιν

δύνευαν άμεσα, παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη. 'Απ' αυτούς θά ήταν εκείνοι πού 

καταφέρονταν εναντίον τοϋ Διονυσίου 'Εφέσου. 

34. Ή ημερομηνία προκύπτει άπο τήν πληροφορία της επιστολής δτι αμέσως μετά 

το τέλος της συνόδου συνελήφθησαν οι αρχιερείς Θεσσαλονίκης, Τουρνόβου καί Άδριανουπό-

λεως· αυτό έγινε στις 27 Μαρτίου 1821- βλ. Κ. Τριαντάφυλλου, ο.π., σ. 48 καί Ν. Σπη-

λιάδης, 'Απομνημονεύματα, τ. Α', Αθήνα 1851, σ. 99. Λίγο νωρίτερα δμως—στα «μέσα 

της Δ' Εβδομάδος τών Νηστειών», δηλ. γύρω στις 23 Μαρτίου— χρονολογεί τή σύλλη

ψη τών τριών αρχιερέων ό Βίος και Πολιτεία τοϋ ίερομάρτνρος Γρηγορίον, δ.π., σ. 38. 

35. Βλ. εδώ, σ. 125. 
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προχώρησε πολύ πέρα άπο την περίπτωση του Κούμα. Τα συντηρητικότερα 

άπο τα μέλη της συνόδου, ανάμεσα στα όποια οί μητροπολίτες 'Ιωσήφ Θεσ

σαλονίκης και Γεράσιμος Χαλκηδόνος, εξαπολύουν μια υβριστική επίθεση 

εναντίον του Κοραή και των «οπαδών)) του. Ή αναφορά σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα λογίων προκαλεί τήν επέμβαση του πατριάρχη Γρηγορίου, ό όποιος 

ζητεί άπο τους συνοδικούς να αποφεύγουν τίς επώνυμες καταγγελίες, διότι 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν «φονεις» των κατηγορουμένων. Ά π ο τή σύ

σταση αυτή του πατριάρχη γίνεται φανερό Οτι οί κατηγορίες πού διατυπώνον

ταν εναντίον συγκεκριμένων προσώπων ήταν τόσο όξεΐς και απροκάλυπτες, 

πού μπορούσαν να έχουν τραγικές συνέπειες για τή ζωή τους. 

Ή θέση του Οικονόμου στή σύνοδο ήταν εξαιρετικά δύσκολη : οχι μόνο 

γιατί ή επίθεση κατά των οπαδών τού Κοραή περιελάμβανε σιωπηρά και τον 

ίδιον, άλλα κυρίως γιατί έπρεπε να υπερασπιστεί φίλους και δικούς του αν

θρώπους στή Σμύρνη πού διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο : τον Κούμα, τον Βενια

μίν Λέσβιο, πού δίδασκε στην Ευαγγελική Σ χ ο λ ή 3 6 και ακόμη τον αδελφό 

του Στέφανο, πού είχε χρηματίσει δάσκαλος και στενός συνεργάτης του Κού

μα στο Φιλολογικό Γυμνάσιο. Παρεμβαίνει λοιπόν στή συζήτηση καί, κατά 

τα λεγόμενα του 'ίδιου, αποδοκιμάζει έντονα τή στάση της συνόδου απέναντι 

στους «πεπαιδευμένους». Ό πατριάρχης Γρηγόριος τον καθησυχάζει, δια

βεβαιώνοντας τον οτι θά ειδοποιήσει τον Κούμα και τον Βενιαμίν να φύγουν 

άπο τή Σμύρνη, «διότι δεν συμφέρουν τά φιλοσοφικά». Πραγματικά, λίγο 

πριν κλείσει ή συνεδρίαση, έρχεται ό Σκαρλάτος Καλλιμάχης καί ετοιμάζον

ται τά γράμματα προς τον Άνθιμο Σμύρνης. Το κλείσιμο της συνόδου επι

σφραγίζεται με ενα δραματικό γεγονός : «Διελύθη ή Σύνοδος, καί ευθύς απε

σταλμένος της Πόρτας ζητεί τον [Ιωσήφ] Θεσσαλονίκης, τον [Ίωαννίκιο] 

Τουρνόβου καί τον άείμνηστον [Δωρόθεον] Άδριανουπόλεως, τους οποίους 

καί άπήγαγεν ευθύς». Οί τρεις άρχειρεΐς οδηγήθηκαν στή φυλακή και στις 3 

'Ιουνίου θανατώθηκαν3 7. Ή σύλληψη τους — π ο ύ φυσικά δέν είχε καμιά σχέ

ση με το αντικείμενο της συνόδου — είναι ενδεικτική για το κλίμα πού επι

κρατούσε στην Κωνσταντινούπολη τή στιγμή πού το Πατριαρχείο αποφά

σιζε να «καθαιρέσει)) τά φιλοσοφικά μαθήματα. 

Ά π ο τήν περιγραφή τού Οικονόμου φαίνεται οτι το κύριο θέμα πού 

απασχόλησε τή σύνοδο ήταν ή αποδοκιμασία τών φιλοσοφικών μαθημάτων 

36. Ή παραμονή του Βενιαμίν Λεσβίου στή Σμύρνη τοποθετείται μεταξύ Σεπτεμ

βρίου 1820 καί Μαρτίου 1821· βλ. Ρωξάνη Δ. 'Αργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Λεσβίος καί 

ή ευρωπαϊκή σκέψη του 18ου αΙώνα, 'Αθήνα 1983, σ. 79· πβ. Μ. Παρανίκας, 'Ιστορία 

της Ευαγγελικής σχολής Σμύρνης, 'Αθήνα 1885, σ. 145. Περί τα τέλη Μαρτίου ό Βενια

μίν αναχώρησε για τίς Κυδωνιές· βλ. Γ. Βαλέτας, Βενιαμικά, Μιτυλήνη 1982, σ. 280 -

281, 386. 

37. Κ. Τριαντάφυλλου, δ.π., σ. 50 καί Μαριέττα Μινώτου, δ.π., σ. 483. 
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καί, συνακόλουθα, το κλείσιμο των σχολείων με την απομάκρυνση των δα

σκάλων άπ' αυτά. Αύτη ήταν καί ή ρητή απόφαση της συνόδου : να 

ειδοποιηθούν εγγράφως οι δάσκαλοι να φύγουν, επειδή διέτρεχαν κίνδυνο 

και επειδή «δεν συμφέρουν τα φιλοσοφικά». Ή τελευταία αυτή φράση, 

σε συνδυασμό με τήν κατηγορία εναντίον του Κούμα ότι διέσπειρε «άπο-

στατικά φρονήματα», αποκαλύπτει το σκεπτικό της συνοδικής απόφασης. 

Τα φιλοσοφικά μαθήματα καί γενικότερα ο'ι νεωτερικές διδασκαλίες είχαν 

συντελέσει στή διάδοση ανατρεπτικών ιδεών, ανάμεσα στις όποιες ήταν καί 

ή αποστασία άπό τήν «κραταιά» οθωμανική βασιλεία. Φορείς καί προπαγαν

διστές τών ιδεών αυτών ήταν οι φιλελεύθεροι δάσκαλοι καί διανοούμενοι. 

Επειδή τα φρονήματα τους ήταν, ή μπορούσαν να γίνουν, γνωστά στις τουρ

κικές αρχές αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να διωχθούν. Τον κίνδυνο αυτό κα

θιστούσαν αμεσότερο οι επώνυμες καταγγελίες πού διατυπο)νονταν τώρα 

ανοιχτά εναντίον τους, πράγμα το όποιο γνώριζε το Πατριαρχείο. Γι' αυτό 

καί ό Γρηγόριος Ε' προειδοποιούσε στή σύνοδο τους αρχιερείς να μήν κατηγο

ρούν ονομαστικά τους ((πεπαιδευμένους». Λαμβάνοντας υπ' όψη λοιπόν ή σύνο

δος τήν κρισιμότητα τών περιστάσεων άλλα καί τις δικές της ευθύνες, έκρινε 

ότι έπρεπε να ειδοποιήσει τους δασκάλους της Σμύρνης — άλλα καί άλλων 

περιοχών, όπως θα δούμε παρακάτω — να φύγουν. 

Αυτό ήταν τό σκεπτικό της συνοδικής απόφασης. Δεν υπάρχει αμφιβο

λία Οτι ό κίνδυνος πού απειλούσε τους δασκάλους ήταν πραγματικός. Πρέπει 

να σημειώσουμε όμως ότι ή απόφαση αυτή πάρθηκε σέ μια στιγμή όπου ή 

εξέλιξη τών επαναστατικών πραγμάτων ήταν ακόμη αβέβαιη. "Οταν στα 

τέλη Μαρτίου συνέρχεται ή σύνοδος δεν είναι ακόμη γνωστή ή επέκταση 

του κινήματος στην Πελοπόννησο, πού είχε ως αποτέλεσμα τή γενίκευση 

τών δκόξεων καί τών σφαγών στην Κωνσταντινούπολη, τή Σμύρνη καί σέ 

άλλες μεγάλες πόλεις. Άπό τήν άποψη αυτή, ή απόφαση της συνόδου για 

τήν απομάκρυνση τών δασκάλων καί τό κλείσιμο τών σχολείων είχε μάλλον 

προληπτικό χαρακτήρα : απέβλεπε, δηλαδή, στην εξουδετέρωση εστιών πού 

θα μπορούσαν να γίνουν αφορμή να κατηγορηθεί τό Πατριαρχείο άπό τήν 

Πύλη Οτι υποθάλπει τό επαναστατικό κίνημα. 'Ανεξάρτητα όμως άπό τις σκο

πιμότητες αυτές, ή συνοδική απόφαση ανταποκρινόταν, ως Ινα σημείο, καί 

προς τήν πολιτική του ίδιου του Πατριαρχείου, καθώς έθετε υπό απαγόρευ

ση τα νεωτερικά μαθήματα, τα όποια, δυο χρόνια πρίν, τόν Μάρτιο του 

1819, είχε αποδοκιμάσει μέ τή γνωστή 'Εγκύκλιο τού Γρηγορίου Ε' 3 8 . 

Άπό μια άποψη λοιπόν, ή απόφαση της συνόδου «περί καθαιρέσεως τών 

φιλοσοφικών μαθημάτων» δεν αποτελεί παρά τή συνέχεια καί τό τέλος μιας 

παλιότερης υπόθεσης. Ή 'Εγκύκλιος τού 1819 αποτέλεσε, Οπως έ'χει παρα-

38. Βλ. έδώ, σημ. 27. 
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τηρηθεί 3 9, την αφετηρία για την παρακμή καί τη διάλυση των προεπαναστα

τικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πού έμπνέονταν άπο τις ιδέες του διαφωτι

σμού. Το καλοκαίρι του 1819 το Φιλολογικό Γυμνάσιο κλείνει κάτω άπο 

τη συντονισμένη επίθεση τών συντεχνιών και του μητροπολίτη της Σμύρνης, 

δ όποιος έχει την υποστήριξη του Γρηγορίου Ε'. Τον επόμενο χρόνο το Πα

τριαρχείο προκαλεί εμπόδια στή λειτουργία της σχολής τών Κυδωνιών και 

αποδοκιμάζει το πρόγραμμα τής σχολής τής Χίου 4 0 . Τον Αύγουστο τοϋ 1820 

ό Κούμας προσπαθεί, άλλα χωρίς επιτυχία, να ανασυστήσει το Φιλολογικό 

Γυμνάσιο4 1. Το μόνο πού πετυχαίνει, σύμφωνα με μια μεταγενέστερη μαρ

τυρία, είναι να ανοίξει μια δική του σχολή* άλλα «μόλις παρήλθον όλίγαι ήμέ-

ραι και οί περί τον δημεγέρτην Μερίκαν και Σάβ. Μουσουδάκην έπελθόντες εις 

τήν νέαν ταύτην σχολήν άπεδίωξαν δια κλητήρων τοϋ Κοινού τον διδάσκα-

λον Κούμαν»4 2. Στο μέτρο λοιπόν πού τα προοδευτικά σχολεία τής εποχής 

39. Φ. Ήλιου, «Τύφλωσον Κύριε τον λαόν σου», σ. 623 - 624. 

40. "Ο.π. 

41. Άπο τα τέλη του 1819 ό Κούμας ετοιμάζεται να κατεβεί άπο τη Βιέννη στή 

Σμύρνη. Σκοπός του ήταν, σύμφωνα με τή μαρτυρία του φίλου του Θ. Φαρμακίδη, 

«ν'άγωνισθή (. . .) υπέρ τοϋ σχολείου» [τοϋ Φιλολογικού Γυμνασίου]· βλ. επιστολή τοϋ Θ. 

Φαρμακίδη προς τον Κ. Οικονόμο άπο Γοττίγγη, 13 Δεκ. 1819, στο 'Αρχείο Οικονόμου, 

φάκ. VII, άρ. 7. Ή αναχώρηση τοϋ Κούμα πραγματοποιήθηκε μερικούς μήνες αργότερα. 

Στις 24 Μαίου 1820 φεύγει άπο τή Βιέννη και μέσω τής Όδησσοϋ φτάνει στην Κωνσταν

τινούπολη στις 8 Ιουλίου· αρχές χΛ,ύγούστου βρίσκεται στή Σμύρνη. (Σχετικά μέ το ταξίδι 

του αυτό βλ. Κ. Κούμας, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τ. IB', σ. 597 - 598 καΐ 

επιστολή τοϋ ϊδιου προς τον Fr. Thiersch άπο Σμύρνη, 16 Σεπτ. 1820, πού σώζεται στα 

κατάλοιπα τοϋ Fr. Thiersch, στή Bayerische Staatsbibliothek τοϋ Μονάχου· τή χρη

σιμοποιώ άπο φωτοτυπία πού βρίσκεται στα κατάλοιπα τοϋ Γεωργίου Λαΐου, στο 

Κέντρο Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικοΰ και Νέου Ελληνισμού). Πριν κατεβεί στή Σμύρνη, 

ό Κούμας περνάει άπο τήν Κωνσταντινούπολη, μέ σκοπό να διερευνήσει ((τίνα δρόμον 

ε/Τ) ή περί τοϋ Γυμνασίου στάσις» (Κ. Κούμας, ο.π., σ. 597) και κυρίως για να κάνει 

τα απαραίτητα διαβήματα στο Πατριαρχείο, ώστε να πετύχει τήν επαναλειτουργία τοϋ 

Γυμνασίου. Ή προσπάθεια του αυτή φαίνεται δτι τελεσφόρησε. Άπο ανώνυμη επιστο

λή, γραμμένη στα Θεραπεία τον Αύγουστο τοϋ 1820, πληροφορούμαστε δτι «ό Κούμας 

κατώρθωσε να εύγάλη πατριαρχικά συγκίλια, εν δυνάμει τών οποίων να άποκατασταθώσιν 

οι Οικονόμοι και αυτός, ως πρότερον, εις το σχολεϊον». Ή υποδοχή δμως τοϋ Κούμα 

στή Σμύρνη ήταν εξαιρετικά εχθρική : ((ό άγριος Σμύρνης [Άνθιμος]», συνεχίζει ό επι

στολογράφος, ((άφ' ου τα έ'λαβεν [τα σιγίλλια], ανέβαλε τήν έπ' εκκλησίας άνάγνωσίν 

των, έ'ως ού προδιέθεσε τους συμφατριαστάς του. Και ούτως άναγινωσκόμενα ακολού

θως, ώρμησαν, τά άρπαξαν άπο τάς χείρας τοϋ άναγινώσκοντος αυτά ιερέως, τά κατεξέ-

σχισαν μετά μεγάλης ταραχής εις το μέσον τής εκκλησίας...». (Ή επιστολή δημοσιεύτη

κε στο π. Μέλισσα, τχ. Γ', Παρίσι 1820, σ. 274 - 275· πβ. Φ. Ήλιου, Κοινωνικοί αγώ

νες, σ. 35-36). Οι βίαιες αυτές εκδηλώσεις εμπόδισαν, οριστικά πιά, τήν επαναλειτουρ

γία του Φιλολογικού Γυμνασίου. Βλ. και τήν έπόμ. σημ. 42. 

42. Τήν πληροφορία αυτή δίνει ό Σοφ. Οικονόμος (Κ. Οικονόμος, Τα Σωζόμενα 
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'έχουν ήδη αποδυναμωθεί άπο τις παρεμβάσεις της 'Εκκλησίας, ή αποδοκι

μασία τών φιλοσοφικών μαθημάτων στα 1821 ήταν περισσότερο μια συμβο

λική πράξη, με την οποία το Πατριαρχείο αποδείκνυε τη νομιμοφροσύνη του 

απέναντι στην Πύλη, άλλα και την έμμονη αντίθεση του προς τίς νεωτερι-

κές ιδέες, πού τη στιγμή εκείνη ταυτίζονταν με το πνεύμα της αποστασίας. 

Είδαμε παραπάνω δτι ό Κούμας είχε κατηγορηθεί δτι «διέσπειρε άπο-

στατικά φρονήματα». Ή κατηγορία αυτή υποθέτω δτι διοχετεύτηκε στην 

Κωνσταντινούπολη άπο τους αντιπάλους του Φιλολογικού Γυμνασίου και του 

ϊδιου του Κούμα και βασίστηκε δχι σε κάποια συγκεκριμένη συνομωτική 

δραστηριότητα του, άλλα μόνο στή γνωστή ιδεολογική του τοποθέτηση. Ό 

ίδιος ό Κούμας, αύτοβιογραφούμενος στα 1832 4 3 , αρνείται δτι είχε οποια

δήποτε σχέση με τίς επαναστατικές κινήσεις της εποχής. Την ύπαρξη της 

Φιλικής Εταιρείας πληροφορήθηκε για πρώτη φορά, δπως γράφει, στην 

Οδησσό, δταν στα 1820 κατέβαινε άπο τή Βιέννη στή Σμύρνη· κι άφοΰ εγκα

ταστάθηκε εκεί απέφυγε κάθε επαφή με τους Φιλικούς πού περνούσαν άπο τή 

Σμύρνη και «έτάρατταν συχνάκις τήν ήσυχίαν του με λόγους αινιγματώδεις» 4 4. 

"Ασχετα άπο τίς διαβεβαιώσεις αυτές του Κούμα, πού δεν έχουμε λόγο να 

τις αμφισβητήσουμε, οί αντίπαλοι του στή Σμύρνη και τήν Κωνσταντι

νούπολη δεν χρειάζονταν ιδιαίτερες αποδείξεις για να στοιχειοθετήσουν τήν 

ενοχή του : καί μόνο ή προηγούμενη θητεία του στο Φιλολογικό Γυμνάσιο 

Φιλολογικά, σ. λα', σημ.), στηριζόμενος σέ μαρτυρίες Σμυρναίων πού έζησαν άπ& κοντά 
τά γεγονότα. Τίς μαρτυρίες αυτές ό Σοφ. Οικονόμος τίς χρησιμοποιεί για να διαψεύσει τον 
Κούμα, ό όποιος είχε υποστηρίξει δτι ό "Ανθιμος Σμύρνης καί οί δημογέροντες «τοϋέπρό-
σφεραν ευθύς τήν καθέδραν του εις το Γυμνάσιον», άλλα εκείνος τήν αρνήθηκε, «τρέμων 
μή έξαφνα ή [Φιλική] εταιρεία περιπλέξη καί αυτόν καί το κοινόν εις δυστυχίαν μέ έξαφνον 
τινά έκπυρσοκρότησιν» (Κ. Κούμας, δ.π., σ. 598). Είναι κάπως δύσκολο να πιστέψουμε δτι ό 
Κούμας πήρε εντολή να ξανανοίξει το Φιλολογικό Γυμνάσιο, αν λάβουμε ύπ' δψη το άντι-
διαφωτιστικό κλίμα πού συνέχιζε να επικρατεί στή Σμύρνη, καί μάλιστα το γεγονός δτι 
είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται σ' αυτήν έντονες συνωμοτικές κινήσεις. Ή κατάσταση αύτη 
κάθε άλλο παρά ευνοούσε τήν επαναλειτουργία ενός σχολείου πού ένα χρόνο πριν εΐχε 
κλείσει λόγω ακριβώς τοϋ νεωτερικοΰ χαρακτήρα του. Πιθανότερη λοιπόν φαίνεται ή εκδοχή 
του Σοφ. Οικονόμου δτι ή μητρόπολη καί οί δημογέροντες της Σμύρνης τό μόνο πού επέ
τρεψαν στον Κούμα ήταν να ανοίξει «έν άλλη οικία σχολήν ιδίαν» [Τα Σωζόμενα Φι. 
λολογικά, δ.π.). 

43. Κ. Κούμας, υ.π., σ. 597 - 598. 

44. Τόν Αύγουστο τοϋ 1822, στή Βιέννη, ό Κούμας θα συλληφθεί καί θά άνακριθεϊ 
άπό τίς αυστριακές αρχές γιά συμμετοχή στις επαναστατικές κινήσεις. Καί στην περίπτω
ση αυτή θά αρνηθεί δτι εΐχε οποιαδήποτε ανάμιξη σ' αυτές : «παντός εγκλήματος διατελώ 
αμέτοχος· ουτ' άκήκοά τι ποτέ τών μελετηθέντων, οΰτ' έγνων τινά τών λεγομένων έται-
ριστών», γράφει στον Fr. Thiersch- Πολ. Κ. Ένεπεκίδης, Κοραής, Κούμας, Κάλβος, 
δ.π., σ. 94· πβ. σ. 68- 71, 80-81. 
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καί ή παρουσία του στη Σμύρνη σε μια εποχή επαναστατικού αναβρασμού, 

έφταναν να κινήσουν τις υποψίες των αντιπάλων του και να τον χαρακτηρί

σουν ως φορέα «άποστατικών φρονημάτων». 

Οί πληροφορίες πού μας δίνει è Οικονόμος σχετικά με τή σύγκληση 

της συνόδου τον Μάρτιο του 1821 δεν είναι γνωστές άπο άλλου. 'Υπάρχουν 

όμως ορισμένες άλλες σχετικές μαρτυρίες, αναφερόμενες στην εφαρμογή της 

συνοδικής απόφασης, οί όποιες επιβεβαιώνουν και συμπληρο^νουν τις πληρο

φορίες του Οικονόμου. Άπο τις μαρτυρίες αυτές προκύπτει δτι ή εντολή 

για τήν απομάκρυνση των δασκάλων έφτασε πραγματικά στον προορισμό 

της και προκάλεσε το κλείσιμο των σχολείων και τή φυγή των δασκάλων. 

Μερικούς μήνες αργότερα, τον 'Ιούλιο του 1821, ό Κούμας περιγράφει 

σέ επιστολή του4 5 άπο τήν Τεργέστη, τις συνθήκες κάτω άπο τις όποιες εγ

κατέλειψε τή Σμύρνη. Οί ειδήσεις για τις διώξεις και τις σφαγές στην Κων

σταντινούπολη, γράφει, δημιούργησαν στή πόλη ένα κλίμα πανικού. "Εντρο

μοι οί χριστιανοί κατεβαίνουν στο λιμάνι και προσπαθούν να επιβιβαστούν 

στα πλοία για να σωθούν : «Έσπευδον ούν πάντες εις τά πλοία και ήν ή πόλις 

θορύβου μεστή, τρεχόντων, μετοικούντων εις τα παράλια, μετακομιζόντων, 

συνωθουμένων εις τον λιμένα και τήν πόλιν άποκενούντων». Τον ί'διο καιρό, 

συνεχίζει ό Κούμας, έφτασε άπο τήν Κωνσταντινούπολη καί κυκλοφορούσε 

ή είδηση Οτι το Πατριαρχείο διέταξε τήν απομάκρυνση των δασκάλων : 

«καί λόγος κοινός εν τε Κωνσταντινουπόλει και Σμύρνη τους λογίους είναι το 

πρώτον αίτιον τών δεινών, καί τον Πατριάρχην (ει αύτοκίνητον, ει έτεροκίνη-

τον ούκ οίδα τάληθές) έπιτάξαι μυστικώς τήν έκ τών 'Ιωνικών χωρίων άπο-

χώρησιν έμοΰ καί Βενιαμίνου, καί Βάμβα καί Θεοφίλου, ήνάγκασάν με (. . .) 

άποδράναι τήν ταχίστην εκείθεν»46. 

Ή μαρτυρία αυτή αποδίδει συνοπτικά, άλλα μέ ακρίβεια, τήν απόφαση 

της πατριαρχικής συνόδου καί τους λόγους πού τήν προκάλεσαν. Μας πλη

ροφορεί ακόμη δτι το Πατριαρχείο είχε διατάξει να φύγουν οχι μόνο ό 

Κούμας καί ό Βενιαμίν Λεσβίος, άλλα καί δύο ακόμη γνωστοί δάσκαλοι : ό 

Νεόφυτος Βάμβας καί ό Θεόφιλος Καίρης. Καί οί δύο άνηκαν στή σφαίρα 

επιρροής του Κοραή καί διηύθυναν δύο άπο τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της εποχής : τή σχολή της Χίου ό πρώτος καί τών Κυδωνιών ό 

δεύτερος. Γνωστοί για τις νεωτερικές ιδέες τους, θα είχαν ίσως κατονομαστεί 

καί αυτοί κατά τή διάρκεια τής συνόδου. 

45. Δημοσιεύεται άπο τον Πολ. Κ. Ένεπεκίδη, δ.π., σ. 91 - 94. Ή επιστολή απευ
θύνεται προς τον Fr. Thiersch. 

46. "Ο.π., σ. 92. 'Αναδημοσιεύω το απόσπασμα άπο το πρωτότυπο, πού βρίσκεται 
σέ φωτοτυπία στα κατάλοιπα του Γ. Λαίου (βλ. εδώ, σημ. 41). Ό Ένεπεκίδης διαβά
ζει είτε Κωνσταντινουπόλει αντί του όρθοϋ εν τε Κωνσταντινουπόλει, τάληθή αντί τάλψ 
0ες καί ήνάγκασέ με αντί ήνάγκασάν με. 
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Στην επιστολή του Κούμα δεν γίνεται ρητά λόγος για την άφιξη των 

πατριαρχικών γραμμάτων στη Σμύρνη. Πρόκειται, νομίζω, για απλή πα

ράλειψη, πού οφείλεται στον συνοπτικό τρόπο περιγραφής των περιστατι

κών. 'Αποδέκτης τών γραμμάτων ήταν, καθώς είδαμε παραπάνω, ό μητρο

πολίτης "Ανθιμος, ό όποιος και θα ανακοίνωσε στον Κούμα το περιεχόμενο 

τους. Μαζί μ' αυτά έφτασαν πιθανώς και άλλες συμπληρωματικές ειδήσεις 

σχετικά με τίς κατηγορίες εναντίον τών λογίων. Μια άπ' αυτές, πού θα είχε 

ασφαλώς διατυπωθεί και στή σύνοδο, ήταν οτι οι λόγιοι είναι «το πρώτον 

αίτιον τών δεινών». Ή κοινολογούμενη αυτή κατηγορία καί, φυσικά, ή επι

τακτική πατριαρχική εντολή, «ανάγκασαν» τον Κούμα να φύγει άπο τή Σμύρ

νη. Είναι χαρακτηριστικό οτι ό Κούμας δεν συνδέει καθόλου τήν πατριαρχική 

εντολή με τον κίνδυνο πού διέτρεχε παραμένοντας στή Σμύρνη· περιορίζεται 

μονό να σημειώσει οτι αγνοεί αν τήν απόφαση για τήν απομάκρυνση του τήν 

πήρε ό πατριάρχης μόνος του ή μετά άπο υποκίνηση άλλων. Ή παράλειψη 

αυτή μοιάζει να υποδηλώνει οτι ό Κούμας δεν είχε πειστεί οτι πρόθεση 

του Πατριαρχείου ήταν να προφυλάξει τους δασκάλους άπο τον κίνδυνο. Αυτό 

δεν σημαίνει βέβαια οτι υποτιμούσε τήν κρισιμότητα τών περιστάσεων. Στή 

συνείδηση του δμως φαίνεται οτι βάραινε περισσότερο ή εχθρική στάση 

τών συντηρητικών κύκλων της Κωνσταντινούπολης απέναντι στα φιλοσοφικά 

μαθήματα καί στον ίδιον προσωπικά. 

Ή αναχώρηση του Κούμα άπο τή Σμύρνη έγινε στις αρχές 'Απριλίου, 

αμέσως μετά τή λήψη της πατριαρχικής εντολής : δπως αναφέρει ό ίδιος47, 

στις 14 'Απριλίου (με το ν.ή.) επιβιβάστηκε σέ αυστριακό καράβι καί οκτώ 

μέρες αργότερα απέπλευσε για τήν Τεργέστη. Ό άλλος δάσκαλος της Σμύρ

νης, ό Βενιαμίν Λεσβίος, είχε φύγει για τίς Κυδωνιές προς τά τέλη Μαρτίου 

18214 8, πριν φτάσει, ίσως, στή Σμύρνη ή γνωστή πατριαρχική απόφαση. 

Τή φυγή του Βενιαμίν, ό όποιος ήταν ήδη αναμεμειγμένος στις επαναστατι

κές κινήσεις49, θά έπέσπευσαν οι ειδήσεις για το κίνημα του Υψηλάντη στις 

'Ηγεμονίες καί για τά μέτρα πού άρχισε να παίρνει ή Πύλη εναντίον τών 

Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. 

Το δρόμο της φυγής ακολούθησαν καί οι άλλοι δύο δάσκαλοι : ό Καιρης 

και ό Βάμβας. Ό πρώτος πέρασε άπο τίς Κυδωνιές στα Ψαρά καί κατόπιν 

στην "Ανδρο, δπου τον Μάιο του 1821 κήρυξε τήν Επανάσταση50· ό δεύτε

ρος αναχώρησε άπο τή Χίο για τήν "Υδρα στις αρχές 'Απριλίου 1821. Δέν 

γνωρίζουμε τίς συνθήκες κάτω άπο τίς όποιες ό Καίρης εγκατέλειψε το σχο-

47. "0.71., σ. 92. 

48. Βλ. εδώ, σημ. 36. 

49. Ρωξάνη Δ. 'Αργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Λεσβίος, δ.π., σ. 77. 

50. Δημ. II. Πασχάλης, Ή "Ανδρος, ήτοι ιστορία της νήσου από τών αρχαιο
τάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς, τ. Β', 'Αθήνα 1927, σ. 378 - 379. 
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λείο των Κυδωνιών ασφαλώς, όμως, ακολούθησε και αυτός την πατριαρχική 

εντολή. 'Αντίθετα, για τή φυγή του Βάμβα διαθέτουμε αρκετές πληροφορίες. 

Σε επιστολή του, γραμμένη αρκετά χρόνια αργότερα51, απομνημονεύει ως 

έξης τα σχετικά γεγονότα : «ό άοίδιμος Γρηγόριος, ό τότε Πατριαρχεύων, 

έγραψε προς τον Πλάτωνα, αρχιερέα της Χίου, προστάζων να παύσωσι τα 

φιλολογικά καί επιστημονικά μαθήματα, καί να συρθή ο επιστάτης της σχο

λής, Ν. Βάμβας, με σκοπον βέβαια να βιασθώσιν ούτως οί ξένοι μαθηταί οίκο

θεν να άναχωρήσωσι, δια να μήν ερεθίζεται έκ της θέας των ή άνομος άγριό-

της των Τούρκων». Μετά άπ' αυτά ό Βάμβας, «εκτεθειμένος εις τον 

εσχατον κίνδυνον χωρίς άκρόασιν απολογίας και χωρίς καμμίαν κοινήν ώφέ-

λειαν», δραπετεύει στην επαναστατημένη "Τδρα, μαζί με αρκετούς μαθη

τές του 5 2 . 

'Από τή μαρτυρία αυτή του Βάμβα βλέπουμε δτι ή πατριαρχική εντολή 

πού τον αφορούσε ήταν διαφορετική άπο εκείνη πού έλαβε ό Κούμας. Η εν

τολή προς τον πρώτο ήταν να διακόψει τα μαθήματα, ενώ προς τον δεύτερο 

νά εγκαταλείψει τή Σμύρνη. Έ διαφορά αυτή οφείλεται οχι μόνο στο δτι 

ό Κούμας, σε αντίθεση με τον Βάμβα, δεν ασκούσε, επίσημα τουλάχιστο, 

διδακτικά καθήκοντα, άλλα καί στο γεγονός δτι το όνομα του πρώτου ήταν 

πολύ περισσότερο συνδεδεμένο με τα νεωτερικά κινήματα καί, επομένως, ή 

παραμονή του στή Σμύρνη ήταν εκτεθειμένη σε μεγαλύτερους κινδύνους. 

51. Δημοσιεύτηκε στην εφ. Ό Σωτήρ, άρ. 68, 13 Σεπτ. 1834" αναδημοσιεύεται στο 

Χιακον Άρχεΐον, έπιμ. Ίω. Βλαχογιάννης, τ. Α', 'Αθήνα 1924, σ. 457 - 459. 

52. "Ο. π. Λεπτομερείς πληροφορίες για τη φυγή τοϋ Βάμβα άπο τή Χίο καί 

τους κινδύνους πού διέτρεξε μας δίνει ό Γρηγόριος Φωτεινός, Χιακον Άρχεΐον, δ.π., σ. 

455 - 457" πβ. Γ. Λάιος, 'Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα τοϋ 1821, 'Αθήνα 1958, σ. 

113. Ή αναχώρηση του έγινε μετά την 1 'Απριλίου 1821· την ημερομηνία αυτή φέρει 

ενα πιστοποιητικό σπουδών, συνταγμένο άπο τον ϊδιον στή Χίο, αμέσως μετά τήν «διά-

λυσιν της Σχολής», γιά λογαριασμό τοϋ μαθητή του Κωνσταντίνου Τυπάλδου (βλ. Γεώρ

γιος Δ. Μεταλληνός, «Οί σπουδές τοϋ Κων. Τυπάλδου-Ίακωβάτου (1795-1867)», 

Δελτίον 'Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας 15, 1978, σ. 142 - 143). Ό Κ.Τυπάλδος 

ήταν έ'νας άπο τους μαθητές τοϋ Βάμβα πού τον ακολούθησαν στην "Τδρα. 'Από έκεΐ στέλ

νει στις 19 'Απριλίου 1821 ενα γράμμα στον πατέρα του, με το όποιο τον πληροφορεί για 

τα γεγονότα πού προηγήθηκαν : «Ή αιτία, δια τήν οποίαν έκ τής Χίου άνεχώρησα, είναι 

αυτή. Ή Ελλάς δλη άνεγερθεΐσα ζητεί τήν προ πολλοΰ έπιθυμουμένην έλευθερίαν άπο 

τον βαρβαρικον ζυγόν. Τούτου ένεκα, οίκονομίαν ποιοΰσα ή μεγάλη εκκλησία καί οί τοϋ 

Γένους προεστεύοντες, δια προσταγής των κατέπαυσαν τα Δημόσια Σχολεία τής τε 

Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης, Κυδωνιών, Πάτμου, καί τής περίφημου Χίου, καί δτι 

δλοι οί ξένοι μαθηταί νά άναχωρή ό καθείς εις τήν ιδίαν πατρίδα». (Δημοσιεύτηκε άπο 

τήν Βαρβάρα Καλογεροπούλου - Μεταλληνοϋ, «'Ανέκδοτος μαρτυρία περί τής Ελληνικής 

Επαναστάσεως», π. Πολυμνία 17, 1970, τχ. 143-4, σ. 29 - 30). 'Από τις παραπάνω 

πληροφορίες τοϋ Τυπάλδου φαίνεται δτι μαζί με τα σχολεία τής Σμύρνης, τών Κυδω

νιών καί τής Χίου έκλεισαν, μέ τήν ΐδια πατριαρχική εντολή, καί εκείνα τής Κωνσταντινού

πολης καί τής Πάτμου. 
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Τό ίδιο ίσχυε καί για τον Βενιαμίν Λεσβίο. Στην περίπτωση του Βάμβα 

εκείνο πού προείχε ήταν να σταματήσει τα μαθήματα για να μην «ερεθί

ζονται)) οί Τούρκοι· πρόκειται, φυσικά, για τα ίδια εκείνα μαθήματα πού 

είχαν προκαλέσει άλλοτε την αντίδραση του Πατριαρχείου. Παρά ταΰτα 

και ό Βάμβας αναγκάστηκε να φύγει άπό τη Χίο, κάτω άπο εξαιρετικά επι

κίνδυνες συνθήκες. 'Αρκετούς μήνες αργότερα ό Κοραής, ό όποιος στο με

ταξύ δεν είχε καμμιά πληροφορία για την τύχη του, θα γράψει στον 'Ιάκωβο 

Ρώτα : «Έμαθες ίσως δτι ό Βάμβας ζή παρά πασαν ελπίδα· ολίγον έλειψε, 

φίλε μου, να του σήκωση την ζωήν ό κατιμερτζής»53. «Κατιμερτζής» είναι 

ό πατριάρχης Γρηγόριος. Ό υπαινιγμός αυτός του Κοραή αναφέρεται σε προη

γούμενες ενέργειες του Γρηγορίου εναντίον του Γυμνασίου τής Χίου και του 

ίδιου του Βάμβα καί, ίσως, στην πρόσφατη απόφαση τής συνόδου για τη 

διάλυση του Γυμνασίου. 

Έκτος από τους τέσσερεις παραπάνω δασκάλους—τής Σμύρνης, των 

Κυδωνιών και τής Χίου — αναχώρησε άπο τη Σμύρνη, στις 23'Απριλίου, 

καί ό Στέφανος Οικονόμος, μαζί με την οικογένεια του άδελφοϋτου Κωνσταντί

νου54. Τη φυγή του προκάλεσε ή εξάπλωση τών βιαιοπραγιών στη Σμύρνη άλλα 

καί, πιθανότατα, ή είδηση για τη δραπέτευση του άδελφοΰ του άπο την Κων

σταντινούπολη. Τό τελευταίο αυτό γεγονός, σε συνδυασμό καί με την προηγού

μενη εμπλοκή του Στέφανου στην ιστορία του Φιλολογικού Γυμνασίου, καθι

στούσε τόν τελευταίο ύποπτο στις τουρκικές αρχές τής πόλης. Σταθμίζοντας λοι

πόν τήν κρισιμότητα τών περιστάσεων αποφάσισε να ακολουθήσει τό παρά

δειγμα του Κούμα. Ή αναχώρηση τοϋ Στεφάνου άπό τή Σμύρνη δεν ήταν 

καθόλου εύκολη. "Οπως αναφέρει ό ίδιος σέ επιστολή του μερικούς μήνες αργό

τερα55, «Βελτέρου καί Σάββα ανήκουστος κακουργία με έπροξένησε στενο-

χωρίαν έσχάτην, ώστε μόλις μετά πολλούς κόπους καί ετι πλειοτέραν δαπά-

νην απέπλευσα άπό Σμύρνης μετά τών οικείων...». Δεν ξέρουμε τι είδους 

«κακουργία» υπαινίσσεται εδώ ό Στέφανος Οικονόμος. Πάντως, τό ενα άπό 

τα δύο πρόσωπα πού ενέχονται σ' αυτήν είναι ό Σάββας Μουσουδάκης56, 

επικεφαλής τών συντεχνιών στις επιθέσεις εναντίον τοϋ Φιλολογικού Γυμνα

σίου τό 1819 καί ένας άπό τους σφοδρότερους αντιπάλους τών Οικονόμων. 

"Ισως ή «κακουργία» πού υπαινίσσεται εδώ ό Στέφανος να έχει σχέση με 

κάποιες καταγγελίες πού διατυπώθηκαν τήν τελευταία στιγμή εναντίον του 

53. Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, ε"κδ. ΟΜΕΔ, τ. Δ', 'Αθήνα 1982, σ. 
320. Πβ. Κ.Θ. Δημαράς, Δύο φίλοι. Κοραής και Βάμβας, 'Αθήνα 1953, σ. 37. 

54. Βλ. εδώ, σημ. 3. 
55. 'Αρχείο Οικονόμου, φάκ. XVIII, άρ. 215, 5/17 Αύγ. 1821· ή επιστολή γρά

φεται άπο τή Βενετία καί απευθύνεται στον αδελφό του Κωνσταντίνο. 

56. Κ. Οικονόμος, Τα Σωζόμενα Φιλολογικά, σ. 461, 466· πβ. Φ. Ήλιου, Κοινω

νικοί αγώνες, σ. 29. 
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και οί όποιες δυσκόλεψαν την αναχώρηση του. Τα χρήματα πού αναφέρει 

δτι. δαπάνησε προφανώς τα κατέβαλε στις τουρκικές αρχές για να του επι

τρέψουν να φύγει.. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω άπο τις 

όποιες αναχώρησε ό Στέφ. Οικονόμος από τη Σμύρνη περιλαμβάνονται σε 

μια μεταγενέστερη, ανέκδοτη, άπ' δσο ξέρω, βιογραφία τοΰ αδελφού του 

Κωνσταντίνου57. 

Στα τέλη Μαρτίου του 1821, λοιπόν, με εντολή τοΰ Πατριαρχείου τα 

σχολεία τοΰ άνατολικοΰ Αιγαίου κλείνουν. Μαζί μ' αυτά κλείνουν, σύμφω

να τουλάχιστο με τή μαρτυρία τοΰ Κων. Τυπάλδου5 8, και δύο ακόμη : 

της Κωνσταντινούπολης και της Πάτμου. Το πρώτο δμως βρισκόταν στο 

επίκεντρο τών ταραχών και θα είχε 'ίσως αναστείλει άπο πριν τήν κανονική 

λειτουργία του, ενώ το δεύτερο βρισκόταν τήν εποχή αύτη σε παρακμή. 

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ή πατριαρχική απόφαση άφοροΰσε κυρίως 

τα σχολεία εκείνα πού άνηκαν στο χώρο επιρροής τοΰ Κοραή και θεωρούν

ταν ως κέντρα διδασκαλίας και διάδοσης νεωτερικών ιδεών. Οί ιδέες αυτές 

και οί εκπρόσωποι τους είχαν αποτελέσει, άλλωστε — σύμφωνα με τή ρητή 

μαρτυρία τοΰ Οικονόμου — αντικείμενο οξύτατης κριτικής στή σύνοδο. 

Τον ίδιο καιρό υποχρεώνονται και οί δάσκαλοι — είτε άπο τα ίδια τα 

πράγματα, είτε με εντολή τοΰ Πατριαρχείου — να φύγουν. Οί δυσκολίες πού 

συνάντησαν κατά τήν αναχώρηση τους ό Βάμβας και ό Στέφανος Οικονόμος 

δείχνουν δτι ή παραμονή τους στις περιοχές αυτές περιέκλειε σοβαρούς κινδύ

νους : κινδύνους πού διέτρεχαν οχι μόνο λόγω τής επαναστατικής βίας πού 

απλωνόταν συνεχώς, πλήττοντας χωρίς διάκριση τον χριστιανικό πληθυσμό, άλλα 

κυρίως λόγω τοΰ δτι οί τουρκικές αρχές ήταν, πιθανότατα, πληροφορημένες για 

τα νεωτερικά τους φρονήματα, είτε άπο τις φήμες πού κυκλοφορούσαν εις 

βάρος τους, είτε άπο επώνυμες καταγγελίες, πρόσφατες και παλαιότερες. 

"Ενα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μας προσφέρει ή Σμύρνη : στην 

κρίση τοΰ 1819 οί αντίπαλοι τοΰ Φιλολογικού Γυμνασίου είχαν καταγγείλει τον 

Οικονόμο στις τουρκικές αρχές δτι «διδάσκει στους νέους συμπατριώτες του 

τα μέσα για να αποτινάξουν τον ζυγό τών μουσουλμάνων»59. Ανάλογες 

57. Βρίσκεται στο τμήμα τοϋ 'Αρχείου τών Οικονόμων πού απέκτησε πρόσφατα 
το «'Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο» (ΕΛΙΑ). Έχει γραφτεί άπο άγνω
στο πρόσωπο μετά το 1857. 'Από τή βιογραφία αύτη δημοσιεύεται σέ παράρτημα 
(σ. 151 - 153) έ'να απόσπασμα πού αναφέρεται στην αναχώρηση τοϋ Κ. Οικονόμου άπο 
τήν Κωνσταντινούπολη και του Στέφανου άπο τή Σμύρνη. — Ευχαριστώ ιόν πρόεδρο τοϋ 
ΕΛΙΑ Μάνο Χαριτάτο πού μου παραχώρησε ευγενικά την άδεια να χρησιμοποιήσω το 
χειρόγραφο. 

58. Βλ. εδώ, σημ. 52. 

59. Βλ. Ν. Σβορώνος, «Ή ελληνική οικονομία και κοινωνία τοΰ 1820», στον τόμο 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός. 'Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1980, σ. 396. Πβ. 
Φ. Ήλιου, Κοινωνικοί αγώνες, σ. 33. 
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καταγγελίες μπορούσαν να διατυπωθούν, όπως και έγινε, και μετά την έκρηξη 

της Επανάστασης 6 0 . 

Ξαναγυρίζουμε στην επιστολή του Κ. Οικονόμου. Οί πληροφορίες για 

την καταδρομή των φιλελεύθερων λογίων και τήν «καθαίρεση» τών φιλοσο

φικών μαθημάτων αποτελούν το κεντρικό σημείο της επιστολής. Ή άφήγη-

σ/) συνεχίζεται με τήν εξιστόρηση τών δραματικών γεγονότων του 'Απρι

λίου 1821 πού ανάγκασαν τον Οικονόμο να εγκαταλείψει τήν Κωνσταντινού

πολη. Τα γεγονότα αυτά είναι λίγο ή πολύ γνωστά. Γύρω στις 2 'Απριλίου 

φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ή είδηση για τήν 'Επανάσταση στην Πελο

πόννησο. Αύτο είχε ως αποτέλεσμα τήν εξαπόλυση ενός νέου κύματος βίας, 

με κυριότερο στόχο τώρα τους "Ελληνες αξιωματούχους της Πύλης και τους 

αρχιερείς. Παράλληλα, οί τουρκικές αρχές προχωρούν στή λήψη έκτακτων μέ

τρων. Τα γράμματα τών Ελλήνων πού φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη 

ανοίγονται κρυφά και διαβάζονται άπο τους Τούρκους : «Εξηγούσε δε τάς έπι-

στολάς», γράφει ό Οικονόμος, «ό Προδότης του γένους 'Ασημάκης6 1, ό κατά 

δυστυχίαν Πελοποννήσιος»62. Με το χαρακτηρισμό αύτο ο Οικονόμος έκφρά-

60. Το κλίμα τρομοκρατίας πού κυριαρχεί στή Σμύρνη άπο τον 'Απρίλιο τοϋ 1821, 
τροφοδοτεί τήν προϋπάρχουσα κοινωνική κρίση και οξύνει τις παλιές αντιπαλότητες. Συν
τηρητικοί κύκλοι της πόλης καταγγέλλουν στις τουρκικές αρχές μερικούς άπο τους σημαν
τικότερους παράγοντες τοϋ καταργημένου Φιλολογικού Γυμνασίου. Ανάμεσα σ' αυτούς 
είναι ο'ι έμποροι Στέφανος Ράλλης και Γεώργιος "Ομηρος, οί όποιοι κατηγορούνται ώς 
((μέτοχοι της αποστασίας». Τον Ιούλιο τοϋ 1821 συλλαμβάνονται και στέλνονται, μαζί 
μέ άλλους, στην Κωνσταντινούπολη για ανάκριση. Οί ερωτήσεις πού τους υποβάλλον
ται έκεϊ αναφέρονται κυρίως στις «ανατρεπτικές» δραστηριότητες τοϋ Οικονόμου στή 
Σμύρνη. Ή περιπέτεια τους έληξε, άφοΰ προηγουμένως υποχρεώθηκαν να καταβάλουν ένα 
σημαντικό χρηματικό ποσόν. (Οί παραπάνω πληροφορίες προέρχονται άπο το 'Αρχείο 
Οικονόμου της 'Ακαδημίας, φάκ. XVIII· βλ. επίσης Richard Glogg, «Smyrna in 1821 : 
Documents from the Levant Company Archives in the Public Record Office», 
Μικρασιατικά Χρονικά 15, 1972, σ. 340 - 341 και Ίω. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν, 
6. π., τ. Γ', 'Αθήνα 1860, σ. 252 - 253). Ή απελευθέρωση τών δύο Σμυρναίων—τοϋ 
«μισέρ Στεφανή» [Ράλλη] και τοϋ «Τζόγια» [Γ. Όμηρου]— μνημονεύεται και στην επι
στολή τοϋ Οικονόμου πού σχολιάζουμε έδώ (σ. 126-127). 

61. Είναι ό 'Ασημάκης Θεοδώρου άπο τή Ζάτουνα, γνωστός ώς προδότης τών μυ
στικών της Φιλικής Εταιρείας· βλ. 'Αμβρόσιος Φραντζής, Έπιτοαή, δ.π., σ. 158-159 
και Κ. Οικονόμος, Τα Σωζόμενα Φιλολογικά, σ. 371-372. 

62. Βλ. έδώ, σ. 125. Τήν ΐδια ακριβώς έκφραση («κατά δυστυχίαν Πελοποννήσιος») 
χρησιμοποιεί και ό ανώνυμος συγγραφέας τοϋ έργου Βίος και πολιτεία τοϋ ίερομάρτνρος 
Γρηγορίον, δ.π., σ. 35. Ή σύμπτωση αυτή δέν είναι τυχαία, άλλα οφείλεται στο γεγονός 
δτι το έργο αύτο —το όποιο ό Σοφ. Οικονόμος (Τα Σωζόμενα Φάολ,ογικά, σ. ιζ') προσ-
γράφει στον Κ. Κροκίδα — είναι επεξεργασμένο σέ μεγάλο βαθμό άπό τόν Κ. Οικονόμο. 
Στό 'Αρχείο του (φάκ. XXIII, άρ. 13) σώζεται τό αρχικό χειρόγραφο τοϋ Βίον, γραμμένο 
μέ άλλο χέρι και ανυπόγραφο. Πάνω στό χειρόγραφο αυτό ό Κ. Οικονόμος έχει κάνει 
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ζει την αποστροφή και συγχρόνως την απογοήτευση του, επειδή το πρό

σωπο αυτό τύχαινε να κατάγεται άπο τήν Πελοπόννησο, άπο μια περιοχή 

δηλαδή με σημαντική προσφορά στην 'Επανάσταση. 

'Ακολουθεί ή υποχρεωτική κάθοδος τών προυχόντων στο Φανάρι. Μαζί 

μέ τους Μουρούζηδες κατεβαίνει καί ό Οικονόμος. Στις 4 'Απριλίου, Μεγάλη 

Δευτέρα, αποκεφαλίζεται ό Κωνσταντίνος Μουρούζης. Ό Οικονόμος πανικο

βάλλεται καί αναζητεί τή σωτηρία του στή φυγή. Τή Μεγάλη Τρίτη θα περάσει 

«μεταξύ μυρίων τυφεκισμάτων» στον Γαλατά καί τή Μεγάλη Παρασκευή, 8 

'Απριλίου, θα αποπλεύσει για τήν 'Οδησσό. Οί μυθιστορηματικές, πραγμα

τικά, περιπέτειες του Οικονόμου «κατά τάς φρικτάς έκείνας ώρας» περιγρά

φονται εκτενώς στή χειρόγραφη βιογραφία του πού μνημονέψαμε παραπάνω 6 3 , 

άπο τήν όποια δίνουμε σε παράρτημα το σχετικό απόσπασμα. Ή εξιστό

ρηση τών γεγονότων στο κείμενο αυτό, διανθισμένη μέ πολλά δραματικά στοι

χεία, είναι βασισμένη εϊτε σε κάποιο αυτοβιογραφικό κείμενο του Οικο

νόμου, είτε σε πληροφορίες ανθρώπων του οικογενειακού του περιβάλλοντος, 

στους οποίους ό Οικονόμος θα είχε επανειλημμένα αφηγηθεί τις περιπέτειες 

του στην Κωνσταντινούπολη. 

Ή μεταφορά του Οικονόμου στην 'Οδησσό έγινε με πλοίο τών αδελ

φών Κουμπάρη. Τήν πληροφορία αυτή μας δίνει ή βιογραφία του 6 4 άλλα καί 

άλλες σύγχρονες πηγές. "Ετσι, τον 'Ιούλιο του 1825 ό Οικονόμος θα ευχα

ριστήσει με επιστολή του τους αδελφούς Κυριάκο καί Σταμάτη Κουμπάρη 

για τήν βοήθεια πού του πρόσφεραν στην Κωνσταντινούπολη65. Μερικά χρό

νια αργότερα, τον Μάρτιο του 1832, ό Κυριάκος Κουμπάρης, σε επιστολή 

του προς τον Ί ω . Πολυχρονιάδη66, αναφέρεται λεπτομερέστερα στή διάσωση 

του Οικονόμου : «Καταφυγόντα προς έμέ καί αυτόν, τον Ικρυψα εις τήν κατοι-

πλήθος προσθηκών καί διορθώσεων, έτσι πού το τελικό κείμενο θά ταίριαζε να προσ-
γραφεϊ περισσότερο στον Οικονόμο καί λιγότερο στον Κ. Κροκίδα. 

63. Βλ. εδώ, σημ. 57. 

64. 'Εδώ, σ. 152. 

65. Δημοσιεύτηκε άπο τον θ . Φαρμακίδη στην 'Απολογία του, 'Αθήνα 1840, σ. 

229-231 καί αργότερα άπο τον 'Αμβρόσιο Φραντζή, 'Επιτομή, ο.π., σ. 268-271 καί 

τον Άναστ. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι, τ. Δ', 'Αθήνα 1871, σ. 211 - 213.— Να σημειώ

σουμε ακόμη δτι τον 'Ιανουάριο τοϋ 1822 ό Κ. Οικονόμος καί άλλοι πρόσφυγες 

στην 'Οδησσό υπογράφουν έγγραφο, μέ το όποιο βεβαιώνουν δτι ό Κυρ. Κουμπάρης 

τους βοήθησε να φύγουν άπο τήν Κωνσταντινούπολη· βλ. Άμβρ. Φραντζής, ο.π., σ. 267 -

268· Ίω. Φιλήμων, ο.π., τ. Β', σ. 302· Άναστ. Γούδας, ο.π., σ. 203-204. 

66. Δημοσιεύτηκε άπο τον Θ. Φαρμακίδη στην 'Απολογία, ο.π., σ. 226 - 229, άλλα 
χωρίς το όνομα τοϋ αποδέκτη μέ το όποιο άρχιζε ή επιστολή· Το ονομά του υπάρχει, 
άλλα διαγραμμένο, σέ αντίγραφο της επιστολής πού απόκειται στο Τμήμα Χειρογράφων 
τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Ελλάδος ('Αρχείο Φαρμακίδη, φάκ. 29)· ευχαριστώ τον Φί
λιππο Ήλιου πού μοΰ το υπέδειξε. 
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κίαν μου, τον ώδήγησα υπό τον βραχίονα μου έν μέσω τών κροτούντων τουρ

κικών τουφεκιών, ριπτομένων εναντίον τών άοπλων ομογενών, εις το καράβι 

μου, και μετά του αδελφού μου Σταμάτη συνεταξίδευσε ανέξοδος εις Ό δ η σ -

σόν, έκαμε μέ έξοδα μας την κουαραντίναν, έκατοίκησεν εις την έν 'Οδησσό) 

κατοικίαν μας πολύν καιρόν, ξενιζόμενος μέ δλας τάς περιποιήσεις, και δ 

αδελφός μου 'Αλέξανδρος τον έδωσε και 200 ρούβλια δια τσεπχαρτζιλίκι». 

Τα ίδια περιστατικά, τέλος, άλλα μέ πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, έχει 

περιγράψει καί ό Σταμάτης Κουμπάρης σε ένα αυτοβιογραφικό του κείμενο67. 

Μέ τη βοήθεια τών αδελφών Κουμπάρη, λοιπόν, ό Οικονόμος κατόρθωσε 

να αποπλεύσει για την 'Οδησσό. Φεύγοντας άφησε στην Κωνσταντινούπολη 

ολη την κινητή περιουσία του, ανάμεσα στην οποία καί «πολλά (δός με να 

εί'πω καί καλά) χειρόγραφα μου καί βιβλία, τα όποια δλα έδημεύθησαν ύστερον 

μέ τα πράγματα της Δομνίτσας»6 8. Μαζί του διέφυγαν στην 'Οδησσό, κάτω 

άπο ανάλογες συνθήκες, και οί οικογένειες τών Μουρούζηδων : ή «δομνί-

τσα» Ευφροσύνη69 και ή χήρα του Μεγάλου Διερμηνέα Ραλλού μαζί μέ τα 

παιδιά τους. Ό Οικονόμος θα συνεχίσει καί στην 'Οδησσό να σχετίζεται μέ 

τους Μουρούζηδες· τον πρώτο καιρό μάλιστα θα φιλοξενηθεί μαζί μέ τήν οικο

γένεια της Ευφροσύνης στο σπίτι του έμπορου 'Ηλία Μάνεση7 0. 

Πέντε μήνες μετά τα δραματικά γεγονότα, ό Οικονόμος ξαναθυμάται 

τώρα, γράφοντας στον αδελφό του, τις δύσκολες στιγμές πού πέρασε στην 

67. «'Απόσπασμα εξ ανεκδότου χειρογράφου τοϋ Σταμάτη Κουμπάρη», δημοσιευ
μένο άπο τον Σακελ. Γ. Σακελλαρίου, Φιλική 'Εταιρεία, 'Οδησσός 1909, σ. 80 - 83. Να 
σημειώσουμε Οτι καί εδώ καί στην επιστολή τοϋ Κυρ. Κουμπάρη πού αναφέραμε παρα
πάνω, ό Οικονόμος εμφανίζεται να καταφεύγει πανικόβλητος στο μαγαζί τών Κουμπάρη-
δων, ζητώντας τή βοήθεια τους. 'Αντίθετα, ό ανώνυμος βιογράφος τοϋ Οικονόμου (εδώ, 
σ. 152) τον παρουσιάζει να συναντά τυχαία τον Κυρ. Κουμπάρη, τή στιγμή πού έτρεχε 
να σωθεί στή ρωσική πρεσβεία. 

68. Βλ. εδώ, σ. 126· πβ. σ. 152. — Για τα χαμένα χειρόγραφα έ'ργα τοϋ Οικονόμου 
στην Κωνσταντινούπολη βλ. Κ. Οικονόμος, Τά Σωζόμενα 'Εκκλησιαστικά Συγγράμ
ματα, τ. Α', 'Αθήνα 1862, σ. ς' καί Τά Σωζόμενα Φιλολογικά, σ. ς' - ζ', ιγ'. Κα
τάλογο τών έργων αυτών, καθώς καί τών άλλων πραγμάτων πού έ'χασε, υπέβαλε ό 
ίδιος λίγα χρόνια αργότερα στή ρωσική κυβέρνηση, ζητώντας, ώς ρώσος υπήκοος, να τοϋ 
χορηγηθεί αποζημίωση. 'Αντίγραφα τοϋ καταλόγου σώζονται στο 'Αρχείο Οικονόμου 
του ΕΛΙΑ. 

69. Σύμφωνα με το ημερολόγιο τοϋ Κυρ. Χαιρέτη (Κ. Τριαντάφυλλου, δ.π., σ. 
49), ή Ευφροσύνη Μουρούζη αναχώρησε άπο τήν Κωνσταντινούπολη στις 8 'Απριλίου 
1821, τήν ϊδια μέρα δηλαδή μέ τον Κ. Οικονόμο. Στή διάσωση της συνέβαλε ό ρώσος 
πρεσβευτής Στρογάνωφ· βλ. χφ. Βιογραφία Κ. Οικονόμου, σ. 11. Για τον τρόπο διαφυγής 
της Ευφροσύνης άπο τήν Κωνσταντινούπολη βλ. Ζ. Μαθάς, Κατάλογος ιστορικός τών 
πρώτων επισκόπων, Ναύπλιο 1837, σ. 284 καί ΒΊοςκαί Πολιτεία τον ίερομάρτνρος Γρή
γορων, δ.π., σ. 42 - 43. 

70. Βλ. χφ. Βιογραφία Κ. Οικονόμου, ο.π. 



loi) Κώστας Αάππας 

Κωνσταντινούπολη καί τους άρχοντες πού θανατοοθηκαν ή βρίσκονται εξό

ριστοι στη Μικρά 'Ασία : τον Σκαρλατόβοδα Καλλιμάχη και τον πατέρα του 

'Αλέξανδρο71, τον 'Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και τον γιό του Γεώργιο'2. 

'Από τις σφαγές στην Κωνσταντινούπολη — σχολιάζει πικρόχολα — δεν γλύ

τωσαν παρά μόνο μερικά «άθλια υποκείμενα», όπως ό νέος μεγάλος Διερμη

νέας Σταυράκης Άριστάρχης και ό αδελφός του, «διερμηνεύς της θαλάσσης»73, 

κι αυτοί επειδή δεν ήταν «άπο γένους» άρχοντες74. Συγχρόνως, ό Οικονόμος 

ζητεί πληροφορίες για τήν οικογένεια του πού ζει στα Κύθηρα, για τον αδελ

φή του 'Ιωάννη75 πού ήταν στο στρατόπεδο του 'Αλέξανδρου ' Γψηλάντη και 

τώρα τον βεβαιώνουν δτι βρίσκεται στο Βρασοβό, για τις ζημιές πού έπαθαν 

στη Σμύρνη. Δέν παραλείπει, φυσικά, να συμβουλεύσει τον Στέφανο για τον 

τρόπο με τον όποιο πρέπει να διαχειριστεί τα διάφορα οικογενειακά και οικο

νομικά τους ζητήματα. 

Ή διαμονή του Οικονόμου στην 'Οδησσό δέν κράτησε πολύ. Τον Αύ

γουστο του 1822 Οά αναχωρήσει για τήν ΙΙετρούπολη, Οπου θα ζήσει δέκα 

ολόκληρα χρόνια με οικονομική άνεση και τιμές. Ή μακροχρόνια παραμονή 

του Οικονόμου στην Ρωσία, μέσα σ' ενα συντηρητικό και θρησκευόμενο περι

βάλλον, προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στή νοοτροπία του και τους ιδεο

λογικούς προσανατολισμούς του. "Ετσι, ό φιλελεύθερος άλλα καί επιρρεπής 

σε συμβιβασμούς δάσκαλος της Σμύρνης, πού στα 1821 ακόμη συγκατα

λεγόταν στην ομάδα τών προοδευτικών λογίων, θα εγκαταλείψει βαθμιαία 

τις ιδέες του διαφωτισμού καί θα στραφεί σέ αντιλήψεις άκρως συντηρητικές. 

71. Εξορίστηκαν καί οι δύο τον 'Ιούνιο τοϋ 1821 στή Μ. 'Ασία, Οπού καί πέθα

ναν βλ. Κ. Τριαντάφυλλου, ο.π., σ. 50, 51 καί Μαριέττα Μινώτου, ο.π., σ. 483· πβ. π. 

'Ελληνικός Τηλέγραφος, 1821, σ. 347. 

72. Για τήν εξορία τους στή Μικρά 'Ασία βλ. 'Ηλίας Φωτεινός, ΟΙ άθλοι της èv 

Βλαχία ελληνικής Επαναστάσεως, ο.π., σ. 103 καί πρωτοσύγκελλος Άθηναγόρας, «Με

ρικά εύγλωττα κονδύλια», ο.π., σ. 196. 

73. Τελευταίος δραγομάνος τοϋ στόλου ήταν ό Νικόλαος Μουρούζης, πού αποκε

φαλίστηκε στις 6 Μαίου 1821. Ή πληροφορία τοϋ Οικονόμου δτι στή θέση αύτη διο

ρίστηκε κατόπιν ό αδελφός τοϋ Σταυράκη Άριστάρχη δέν είναι γνωστή, άπ' οσο ξέρω, 

άπο άλλη πηγή. 

74. Είναι γνωστή ή ταπεινή καταγωγή τών Άριστάρχηδων βλ. σχετικά Έπαμ. 

Ι. Σταματιάδης, Βιογραφίαι Μεγάλων Διερμηνέων, ο.π., σ. 185 κ.εξ. 

75. Νεώτερος αδελφός τοϋ Κωνσταντίνου καί τοϋ Στέφανου Οικονόμου. Αίγα βιο

γραφικά του στοιχεία έ'χει συγκεντρώσει ό Αημ. Μπαλάνος στο οικείο λήμμα της Με

γάλης 'Ελληνικής 'Εγκυκλοπαίδειας, τ. I H ' , Αθήνα 1932, σ. 759. Στο άρθρο αυτό ανα

φέρεται δτι ό 'Ιωάννης Οικονόμος πολέμησε καί τραυματίστηκε στή μάχη τοϋ Δραγα

τσανίου καί δτι «απέθανε μετ' ολίγον εκ τών πληγών (1821)». "Οπως φαίνεται δμως άπο 

τήν επιστολή πού σχολιάζουμε εδώ καί άπο άλλες τοϋ 'Αρχείου Οικονόμου, ό 'Ιωάννης 

επέζησε καί άπο τον Μάιο τοϋ 1822 κατοικοΰσε στο Βρασοβό (Στεφανούπολη), δπου καί 

πέθανε λίγο αργότερα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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σ. 6 ( · · ·) "Οταν περί τάς αρχάς Μαρτίου (1821) εφθασεν ή εϊδησις είς 

την Ύ. Πύλην της είσβο?ι.ής τον 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου εις την 

Μολδαβίαν, και της σφαγής τών εν Γαλαζίω ευρεθέντων 'Οθωμανών 

εμπόρων, δλοι οι εν τοις πράγμασι καί μη Οθωμανοί ήγριώθησαν ζη-

τοϋντες εκδίκησι,ν. όθεν ήρξαντο αί φυλακίσεις καί βάσανοι τών πρου

χόντων 'Αρχιερέων καί φόνοι τών επισήμων εκ τών φαναριωτών και 

λοιπών άλλων, μετοικιζομένων δε εκ τοϋ Καταστένου προς το φανάρι 

σ. 7 φαμηλικώς, και κρατουμένων υπό άστννο}μικήν επιτήρησιν, διαταττο-

μενου όργίλως τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου να φυλάττη πολάάς εξ 

αυτών οικογενείας, τότε και ό Οικονόμος συνοικών εν τω Πατριαρ

χείο), εθεωρείτο παρά πάσι τοις ΌΟωμανοΐς βλοσυρώς και μνησικά-

κως. αλλ' δτε το Σάββατον τον Ααζάρου (Άπριλ. 2) εφθασεν ή εϊ-

δησις είς την Πνλην, υτι έπανέστη ή Πελοπόννησος, τότε δη τότε τις 

διηγήσεται την λυσσώδη ^ααηαν εν γένει τών Μουσονλμάνων κατά τών 

ορθοδόξων Έλλι'/νων ! Πρωίαν της Μεγάλης Δευτέρας (Άπράίου 4) 

εκαρατόμησαν τον μέγαν Διερμηνέα της Πύλης Πρίγκιπα Κωνσταν-

τϊνον Μουρονζην, την Μεγάλην Τρίτην (5. Απριλίου) παρρησιάζεται 

Καβάζης Οθωμανός, Κρής την πατρίδα, γνωρίζων την καθομιλουμέ-

νην Έλληνικήν διάλεκτον, απεσταλμένος παρά τοϋ μεγάλου Βεζύρον 

προς τον αοίδιμον ΟΙκουμενικον Πατριαρχών Γρηγόριον, ζητών τον 

ΟΙκονόμον, συγχρόνως δ' εστάλη διαταγή προς τον εν Σμύρνη Μου-

σελήμην (διοικητήν) όπως συλλαβή και εξόντωση τήν εν Σμύρνη οϊκο-

γένειαν τοϋ Οικονόμου, ελθών δε ο Καβάζης εις το Πατριαρχεϊον και 

ζητήσας τον ΟΙκονόμον παρά τοϋ Πατριάρχου, θεία οικονομία δεν 

ενρεν αυτόν εκεί- διότι άπήν προς παρηγορίαν τής χήρας τοϋ τή προ-

* Βλ. εδώ, σ. 146, σημ. 57. Της βιογραφίας αυτής υπάρχουν στο ΕΛΙΑ δύο 

χειρόγραφα : το πρωτότυπο — από το οποίο και εκδίδεται το απόσπασμα — καί έ'να 

δεύτερο, ημιτελές, πού διαφέρει αρκετά άπο το πρώτο. Στο περιΟοίριο του πρώτου χει

ρογράφου καί στα διάστιχα ύπάργουν ορισμένες φραστικές διορθώσεις, τις όποιες εν

σωμάτωσα στο κείμενο: σ. 151 /στ. 24-25 δεν ενρεν αυτόν : ό Οικονόμος δεν ευρέθη 

151 / 25 άπήν : ην 152 / 3-4 της προς τον Πατριάργ^ην εισόδου : τής εισόδου προς τον 

Πατριάρχην 152/4 δεν εύρε: μη εύρων 152/6 ενώπιον: άπ' έμπροσθεν 152/8 

εισελθόντα δε καί πλησιάσαντα : εισήλθε και πλησιάσας 152/ 8-9 τώ λέγει ό Πατριάρ

χης εις το ους : τοϋ λέγει ει ςτο αυτί 152 / 18-19 Λιελθών δέ ό Οικονόμος : Πορευομέ-

νου δέ τοϋ Οικονόμου 152/24 οΰτος όέ : όστις 152/40-153/1 μητρός, συζύγου, 

τέκνων, πατροθείου... : μητέρα, σύζυγον, τέκνα, θείον (άδελφον τοϋ πατρός)... 153/16 

λαμβάνει : παίρνει 153 / 18 λάβωσιν : πάρουν 153 / 19 μόνον δε : ειμή. 



152 Κώστας Λόηηαe 

τεραία καρατομηθέντος Μπέη - Zuïoè Κωστάκη Μουρούζη. Ό Πα

τριάρχης οτέλλει διάκονον νά εϋρη τον ΟΙκονόμον κάί να φέρη αντυν 

σ 8 ευθύς, ό δε Καβάζης περιμένει στεχόμένος εις τον εξώστην της προς/ 

τον Πατριάρχην εισόδου. *0 σταλείς διάκονος δεν εύρε τον ΟΙκονόμον 

(διότι ήγνόει ποϋ ην). 6 δε Οικονόμος άγνοών ότι ζητείται, επέστρε

ψε προς τον Πατριάρχην, και διέβη ενώπιον τοϋ Καβάζη· άλλ' αυτός 

δεν τον εγνώρισε. διότι δεν τον είδε συνοδευόμενον παρά τοϋ Διακόνου· 

εισελθόντα òè και πλησιάσαντα να άσπασθή την δεξιάν του, τω λέγει 

ο Πατριάρχης εις το ους δακρύων «Σώσον σαυτόν, άφαντος γείνου». 

'Αμέσως εξελθών δια της ιδίας όψεως τοϋ ζητοϋντος τρέχει προς την 

παραλίαν τοϋ φαναριού, και εις το τυχόν Άκάτιον εμβάς επέρασεν είς 

την άντίπεραν παραλίαν τοϋ Γαλατά, την όνομαζομένην Καρά - Κιοϊ 

(αφ' ου διεπεράσθη το καλύπτον την κεφαλήν του σιάλη υπό σφαιρι

δίου πυροβόλου, άπα των αδιακρίτως πυρσοκροτούντων Μουσουλμά

νων)· ένθα άμα αποβιβασθείς εκ τοϋ 'Ακάτιου, εκρατηθη παρ' ενός 

των εκεί φυλάκων Μουσουλμάνων, άλλα νεύσει θεία 6 άρχιφύλαξ δια

τάσσει να άφεΟή ώς άνθρωπος τοϋ Πατριαρχείου (ονπω γαρ επεξετά-

θη ή κατά τοϋ Πατριάρχου δυσμένεια της Πύλης). Διέλθουν δε δ Οικο

νόμος 20 εως 30 βήματα ακούει φχονήν λέγουσαν ((Προς Θεοϋ, "Αγιε 

Οικονόμε, ποι πορεύη ; 'Ακολουθεί μοι». Ούτος ην ô Κυριακής Κου-

μπάρης, όστις έχων προστασίαν Άουστριακήν, και γνωστός τω Μπάσ -

αγά διοικητή τοϋ Γαλατά, δεν εδιώκετο νπο των φρουρών 'Οθωμανών, 

εισήγαγε λοιπόν αυτόν είς το παραπλήσιον εκεί κείμενον Μαγαζίον, 

και τον ήρώτησε το πώς ευρέθη εκεί' ούτος δε διηγηθείς το πρόλαβαν 

τω εϊπεν, δτι επεθύμει νά καταφυγή προς το εν Σταυροδρομεία) 'Ρώσ

ο. 9 σικον Παλάτιον, προς τον Βαρώνον / Στρόγανωφ, το καταφύγιον πάν

των τών καταδιωκομένων ορθοδόξων 'Ελλήνων ο δε τω άπήντησεν 

δτι αδύνατον εστί νά φθάση εκεί ζών, ένεκα της θηριωδίας τών Τούρ

κων, αλλά πλο'ιόν του μετά τοϋ άδελφοϋ του Σταμάτη Κουμπάρη άνα-

χο^ρει μετά 2 ώρας διά την Όδησσόν «Πηγαίνεις ;)) ό δε τω απήν

τησε· «Νά σωθώ, και οπουδήποτε πηγαίνω». Τότε όδήγησεν αυτόν 

κρατών και βιβλάον εις χείρας, δτι δήθεν τον εισάγει είς το πλοΐον νά 

ψάλη άγιασμόν, άραγμένον ον είς την παραλίαν τοϋ Μουμ-χανά, αμέ

σως δ' απέπλευσε διά την Όδησσόν, με μόνον εύρεθέντας είς το βαλάν-

τιόν του ρουμπιέδες' και με αυτούς μόνους εφθασεν εις την Όδησ

σόν άνευ ούδενος εκ της κινητής περιουσίας του, βιβλίων, συγγραμμά

των, ενδυμάτων, και λ.οιπών. Έξελθών δ' εκ τοϋ λίΟΐμοκαθαρτηρίον 

της Όδησσοϋ έφιλ^οξενήθη εν τη οικία τοϋ 'Αλεξάνδρου Κουμπάρου, 

άδελφοϋ τών άνω ε'ιρημένων. άγνοώιν δλως και καρδιοκτυπών περί 

τών εν Σμύρνη κατοικούνται οικείων του, ήτοι μητρός, συζύγου, τέκνων, 
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πατροθείου, καί αδελφού Στεφάνου Οικονόμου, Ιατροφιλοσόφου και 

Καθηγητού τον παρ' αύτοϋ καί K.M. Κονμα συσταθέντος, ώς προείρηται, 

'Ελληνικού Γυμνασίου. yΑλΧ αφίνοντες ήδη προς καιρόν μεταβαίνο-

μεν και εις Σμνρνην. Άφ' ου εφθασεν η αν ω ρηθείσα Σουλτανική δια

ταγή περί εξοντώσεως της Οικογενείας τοΰ Οικονόμου εις τον διοικη-

τήν, συνεκάλεσεν ούτος συμβοΰλιον, τους εν τοις πράγμασιν, ήτοι τον 

Μουλάν, Άγιάν-Πασι\ καί μεγάλον Κονμερκιάρην, δια να άναγνωσθή 

και εκτελεσθή' εν δε τη αναγνώσει ό Κουμερκιάρης, λέγει μυστικώς 

τω συνακολουθοϋντι πάντοτε πιστώ υπηρέτη του' ((τρέξε και είπε τον 

σ. 10 Χεκίμι μου /(Ιατρού) τοϋ Στεφάνου, μοϋ έσωσε την ζωήν, τοϋ σώνω 

κάγώ την Ίδικήν του, στην στιγμήν να γείνη άφαντος μετά της φαμη-

λιας του». Κατ' οίκονομίαν θεοϋ ό απεσταλμένος εϋρε τον Στέφανον 

έξωθεν της οικίας τον επιστρέφοντα από ιατρικός επισκέψεις' και μα

θών τα παραγγελθέντα, είσήλθεν εις τήν οίκίαν, εσφάλισε τήν προς 

την λεωφόρον θύραν (παράλιος ονσα ή οικία τον Οικονόμου είχε δύω 

θύρας, μίαν προς τήν ξηράν και έτέραν προς τον αίγιαλόν), /.αμβάνει 

τήν μΐβέρα, νύμφην, άνεψιάν Άνθήν, άνεψιον Σοφοκλέα, και τον 

ύπηρέτην αυτών Γιάννην, χωρίς να προφθάσωσι να λάβίοσιν ούδεν 

έτερον, μόνον δε ή μεν μήτηρ επήρε και αύθις τήν πάλαιαν εικόνα της 

Θεοτόκου, ή δε νύμφη έν μικρόν κιβώτιον με γυναικεία κοσμήματα, 

ό δε Στέφανος όσον χρηματικον έτυχε να ήναι δια τα καθημερινά έξο

δα' και εξελθόντες εκ της θύρας τοϋ Αιγιαλού είσήλθον εις άκάτιον, 

καί κατέφυγον εις πλο'ιον Ίόνιον, φέρον 'Αγγλικήν σημαίαν πληρόνει 

όλόκληρον τον ναϋλον τω πλοιάργω, όστις αναχωρεί αμέσως και τους 

μεταφέρει εις τα Κύθηρα. Οι δε Τούρκοι θραύσαντες τήν θύραν και μή 

ευρόντες ούδένα, εδήμευσαν τήν οίκίαν και τά εν αύτη πάντα (. ..) 
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