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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΟΧΑΝΗΣ 
ΕΝΑΣ ΜΕΣΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗ' ΑΙΩΝΑ 

Στα 1775 γράφτηκε στη Σίφνο από ένα δάσκαλο της Κυνουρίας, τον 
Εμμανουήλ Τροχάνη, ένα επικό ποίημα 1: 783 «Στίχοι Ηρωϊκοί εις τον 
Οικουμενικόν Πατριάρχην Σωφρόνιον, εν οις λεληθότως περιέχει και 
όπως δει είναι τον επίσκοπον». Στο γραμμένο σε δακτυλικό εξάμετρο 
ποίημα προτάσσονται επιστολή και εξάστιχο «ηρωελεγείον» προς τον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σωφρόνιο Β' (1775-1780). Το όλο έργο 
αποτελεί ένα χάρτινο τεύχος 30 φύλλων (28,5 εκ. ύψος Χ 20 εκ. πλάτος) 2. 
Η μορφή του δίνει την εντύπωση μαθηματαρίου : αραιή τοποθέτηση των 
στίχων και ιδιόχειρα σχόλια στα περιθώρια. Προφανώς ο Τροχάνης είναι 
επηρεασμένος από τη μορφή των μαθηματαρίων που κυκλοφορούσαν τότε 
για τη μελέτη των αρχαίων συγγραφέων. Παρόλο που δε διακρίνεται για 
την πρωτοτυπία του, το έργο μπορεί να μας διαφωτίσει για το επίπεδο των 
αφανών δασκάλων των επαρχιακών κέντρων, αυτών που δε δίδασκαν στις 
μεγάλες σχολές και ακαδημίες. Α π ' αυτή τη σκοπιά, αποτελεί μέτρο σύγ
κρισης και τεκμήριο για το μέσο πολιτισμικό επίπεδο της εποχής. Η 
προσωπογράφηση του συγγραφέα του, του Εμμανουήλ Τροχάνη, είναι 
λοιπόν χρήσιμη ακριβώς μέσα στην ίδια προοπτική. 

* Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Β. Βλ. Σφυρόερα για την καθοδήγηση του κατά τη 
διάρκεια της έρευνας, καθώς και τον λέκτορα κ. I. Κ. Προμπονά για τη συμβολή του 
στη φιλολογική ανάλυση του ποιήματος του Εμμ. Τροχάνη. 

1. «Εφιλοπονήθη εν τη νήσω Σίφνω κατά το αφοε' έτος το σωτήριον παρ' εμού 
Εμμανουήλ Τροχάνη του Λάκωνος» (φ. 30). 

2. Ανήκει στα χειρόγραφα του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου Κωνσταντινουπό
λεως με αρ. 339 (παλαιά αρίθμηση Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Βενετία 1872, τ. Α', 
σ. 294) και 452 (νέα αρίθμηση Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιο
θήκη, Πετρούπολη 1915, τ. Ε', σ. 16-17, όπου υπάρχει και περιγραφή του έργου). Το έρ
γο περιγράφει επίσης ο πρεσβ. Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, «Συμπληρωματικός κατά
λογος κωδίκων του εν Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως Μετοχίου του Παναγίου Τάφου» 
Ορθοδοξία 10 (1935) 330. Εξάλλου ο Θ. Κ. Βαγενάς στο έργο του Ιστορικά Τσακωνιάς 
και Λεωνιδίου, Αθήνα 1971, αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στον Εμμανουήλ Τροχάνη 
(σ. 199-202), όπου και παραθέτει την περιγραφή του Παπαδόπουλου - Κεραμέως (σ. 201). 
Α ς σημειωθεί ότι το κεφάλαιο αυτό αποτελεί τη μόνη ως τώρα μελέτη για τον Εμμ. 
Τροχάνη. Ο καθηγητής Β. Βλ. Σφυρόερας σκόπευε επίσης ν' ασχοληθεί με το θέμα. Βλ. 
«Θεοδώρητος Σαλούφας και άλλοι αρχιερείς Ρέοντος και Πραστού κατά το 1H' αι.». Πε
λοποννησιακά Ζ' (1969-70) 404 σημ. 1. 
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Ο Εμμανουήλ Τροχάνης υπήρξε ένας από τους λόγιους - δασκάλους 
του β' μισού του ΙΗ' αιώνα. Ο ίδιος υπογράφει ως «Λάκων», καταγόταν 
όμως από τον Πραστό της Τσακωνιας (Κυνουρίας). Άνηκε σε πλούσια 
και μορφωμένη οικογένεια. Οι Τροχαναΐοι αναφέρονται ως πρόκριτοι 
της περιοχής τους μαζί με άλλους στα απομνημονεύματα του Χρυσανθό¬ 
πουλου3, καθώς και ως «τίμιοι άρχοντες» σε επιγραφή του 1711 εντοιχι
σμένη στη μονή Ορθοκωστάς4. Φαίνεται πως η οικογένεια ήδη από τις 
αρχές του ΙΗ' αι. διέθετε αρκετή περιουσία ώστε να χρηματοδοτεί ανακαι
νιστικές εργασίες σε μονές της περιοχής 5. Ο Deffner άλλωστε τη θεωρεί 
ως μια από τις πιο παλαιές και ονομαστές τσακώνικες οικογένειες*. Α ρ 
γότερα, στην Επανάσταση του '21, μέλη της οικογένειας θα αγωνισθούν 
και θα ενισχύσουν οικονομικά τον Αγώνα. Χαρακτηριστικό είναι το πα
ράδειγμα του Αναγνώστη Τροχάνη που συνεργαζόταν σε ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις με τον Χατζηπαναγιώτη στο Λεωνίδι7 και πρόσφερε στον 
Αγώνα 23.209 γρόσια 8. 

Η οικογενειακή αυτή παράδοση φαίνεται λοιπόν πως δημιούργησε 
και για τον Εμμανουήλ Τροχάνη τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για μια κα
λύτερη μόρφωση. Σε έγγραφα που έχουν ήδη εκδοθεί, τον συναντάμε για 
πρώτη φορά στις 19 Μαΐου 1753, όταν συντάσσει και υπογράφει ως μάρ
τυρας ένα δικαιοπρακτικό έγγραφο 9. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ 

3. Καλ. Καλλούτσης, Κυνουριακά, Αθήνα 1930, σ. 58. 
4. Για την επιγραφή βλ. Γιάννης Κούσκουνας, «Η μονή Ορθοκωστάς», Κυνου¬ 

ριακή Επιθεώρηση, Α' τεόχ. 6 (Δεκ. 1937, Φεβρ. 1938), 177-180. Επίσης Μ. Deffner, 
«Drei Zaconische Heiratsprotocolle», Archiv für mittelund neugriechische Philolo
gie τ. I, Αθήνα 1880, σ. 180. 

5. Παρόμοιες με της μονής Ορθοκωστάς ανακαινιστικές εργασίες αναφέρονται 
και στη μονή Ελώνης. Βλ. Γ. Ν. Δεληγιάννης, « Η Ιερά Μονή Ελώνης», Δελτίον Ιστο

ρικής και Εθνολογικής Εταιρείας, 10 τεύχ. Δ' (1929), 91. Επίσης η μονή του Εγκλει¬ 
στουρίου — σύμφωνα με παράδοση που υπάρχει — κτίστηκε το 1700 από τον καπετάν 

Κωνσταντή Τροχάνη και τον Ιωάννη Μετερτίκα. Βλ. Τ. Γριτσόπουλος, «Χριστιανικά 
Μνημεία Πραστοά», Πελοποννησιακά, ΙΒ' (1977), 194. 

6. Μ. Deffner, ό.π., σ. 180. 
7. Β. Κρεμμυδάς, Αρχείο Χατζηπαναγιώτη, τ. Α' (Χατζηπαναγιώτης -Πολίτης), 

Αθήνα 1973, σ. 15, 20, 44, 50, 110, 140, 141, 162. Ο Κρεμμυδάς θεωρεί τον Αναγν. Τρο
χάνη ως ένα από τους πλουσιότερους Πελοποννήσιους. 

8. Βλ. Καλ. Καλλούτσης, ό.π., σ. 69. Επίσης φάκελλος «Αναγνώστης Τροχάνης», 
Αρχείο Αγωνιστών Εθνικής Βιβλιοθήκης, και Στεφ. I. Μακρυμίχαλος, «Τσακώνικα 
προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αι.», Πελοποννησιακά, Η' (1971), 395. Επιπλέον 
ανέκδοτα ναυτιλιακά έγγραφα, διαφωτιστικά για το εμπόριο του Λεωνιδίου με το Αι
γαίο και κυρίως τις Σπέτσες, βρίσκονται στην κατοχή της οικογένειας Τροχάνη. 

9. Τ. Γριτσόπουλος, « Η κατά την Κυνουρίαν μονή της Παλαιοπαναγιάς, Σύμβο
λαί εις την Αρκαδικήν ιστορίαν», Θεολογία, 22 (1951) 479 σημ. 3. 
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σ' αυτό το έγγραφο υπογράφει ως Μανόλης Γεωργίου Τρουχάνης, σε 
άλλο έγγραφο της 1ης Αυγούστου 1758 υπογράφει ως Τροχάνης 1 0 . Η 
αλλαγή αυτή παρατηρείται στα ονόματα όλης της οικογένειας, που από 
Τρουχάνηδες γίνονται Τροχάνηδες. Τή μεταβολή επισήμανε ο Deffner, 
ο οποίος γράφει ότι ο Εμμ. Τροχάνης ήταν ο πρώτος που έγραψε το όνο
μα του με «ο» αντί «ου», επειδή προφανώς θεωρούσε ότι προέρχεται από 
τη λέξη «τροχός 1 1». 

Ίσως η μεταβολή αυτή δεν είναι άσχετη με την άγνωστη ως τώρα 
μαθητεία του Τροχάνη στην Αθωνιάδα Σχολή, η οποία τοποθετείται ακρι
βώς σ' εκείνα τα χρόνια. Η πληροφορία προκύπτει μόνο από το έργο του 
«Στίχοι Ηρωϊκοί», όπου διηγείται τη μετάβαση, την παραμονή και την 
αναχώρηση του από τον Άθω (στ. 515-533). Εδώ αναφέρει και τη μαθη
τεία του κοντά στον Ευγένιο Βούλγαρη, που δίδασκε εκείνο το διάστημα 
στην Αθωνιάδα. Αλλά ο Τροχάνης δε στάθηκε ικανός ν' αντέξει τις στε
ρήσεις και τις κακουχίες της ασκητικής ζωής. Η φτώχεια, «σπουδής 
αντίπαλος» κατά την έκφραση του, και η αρρώστια τον ανάγκασαν να 
επιστρέψει στην πατρίδα του τον Πραστό. Η επιστροφή αυτή πρέπει να 
τοποθετηθεί οπωσδήποτε πριν το 1758 η έστω στις αρχές αυτής της χρο
νιάς 1 2 . Με τα γραφόμενα του Τροχάνη συμφωνεί και η πληροφορία ότι 
γύρω στα 2/3 των μαθητών της Σχολής ήταν άποροι κι ότι αρκετοί, «εγγύς 
των τεσσαράκοντα», βρέθηκαν στην ανάγκη να α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν 1 3 . Για την 
πενία του θα μιλήσει ο Τροχάνης άλλες δύο φορές μέσα στο έργο του. 
Κατά την αντίληψη της εποχής βέβαια, πλούτος και σοφία δε συμβιβά
ζονται. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του αδυστήνου σοφού» που ο 
ίδιος δίνει: περιπλανιέται φτωχός και πειναλέος σα ζητιάνος, χωρίς κα
μιά αμοιβή (στ. 751-764). 

Μετά το 1760 βρίσκουμε τον Εμμ. Τροχάνη δάσκαλο στον Πραστό. 
Από εδώ θα φύγει ανάμεσα στα 1770 και 1775 για να πάει στη Σίφνο. 
Η μετάβαση αυτή ερμηνεύτηκε ως φυγή εξαιτίας της ανάμειξης του στα 
Όρλωφικά 1 4 . Στο ποίημα του δεν αναφέρει τίποτα για τέτοιου είδους 

10. Ιωάννα Γιανναροπούλου, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού», 
Πελοποννησιακά, Η' (1971), 218, αρ. έγγραφου 23. 

11. Μ. Deffner, ό.π., σ. 181. 
12. Εφόσον τον Αύγουστο 1758 υπογράφει ως μάρτυρας στον Πραστό (βλ. πα

ραπάνω σημ. 10). 
13. Αλκής Αγγέλου, «Το χρονικό της Αθωνιάδος», Νέα Εστία, Χριστούγεννα 

1963, σ. 97. Πβ. Επίσης κώδικα 2952 της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Ικετηρία ως εκ των 
μαθητών της Σχολής, σ. 150). 

14. Θ. Κ. Βαγενάς, ό.π., σ. 200. Με τα Ορλωφικά συνδέουν επίσης την αναχώρηση 
του Τροχάνη ο Φ. Κουκούλες, «Τα Σχολεία της Κυνουρίας κατά το πρώτον ήμισυ του 
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ΙΘ' αι.», Αθηνά, ΛΘ' (1927), 106 και ο Τρ. Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, 
1936, τ. Α', σ. 310, ο οποίος στηρίζεται στον Κουκουλέ. Ακόμη ο Τ. Γριτσόπουλος, «Η 
Πελοποννησιακή παιδεία μετά την άλωσιν», Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελο
ποννησιακών Σπουδών, ανάτυπον εκ του Α' τόμου, Αθήνα 1981 - 82, 274. 

15. Για τη διδασκαλία του Τροχάνη στη Σίφνο αναφέρουν όλοι όσοι έχουν γρά
ψει γι* αυτόν, αν και με αρκετές ανακρίβειες. Ειδικότερα βλ. Κ. Γκιων, Ιστορία της νή
σου Σίφνου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, μετά της περιγραφής 
των αρχαίων αυτής μεταλλείου χρυσού και αργύρου, Σύρος 1876. Σ. Συμεωνίδης, «Τα 
γράμματα στο νησί της Σίφνου (1650-1833)», ανάτυπον εκ της εφημ. Κυκλαδικόν Φως, 
Πειραιάς 1962, και Κ. Ναυπλιώτης, Κυκλαδικά ήτοι συλλογή σημειωμάτων περί Κυ
κλάδων και Κυκλαδιτών, Αθήνα 1930. 

16. Βλ. «Αποσπάσματα από τα Ανέκδοτα Απομνημονεύματα του Αναγνώστη 
Κοντάκη», Κυνουριακή Επιθεώρηση, Α' τεύχ. 1 (Δεκ. 1936), 9-10. Στο «Σημειωματάριο 
του Αγωνιστού» που δημοσίευσε ο Δ. Καμπούρογλους στην Εστία (21.4.1914) αναφέ
ρεται ότι ο Τροχάνης δίδαξε στον Πραστό τα χρόνια 1790-1800. Α ς σημειωθεί συμπλη
ρωματικά ότι και ο Villoison αναφέρει το 1788 κάποιο «διδάσκαλο» στον Πραστό που 
φαίνεται πως είναι ο Τροχάνης. (Ομήρου Ιλιάς συν τοις σχολίοις. Homeri Ilias ad 
veteris codicis Veneti fidem recensita. Scholia in eam antiquissima ex eodem 
codice aliisque nunc primum cdidit cum asteriscis, obeliscis aliisque signis criticis 
Joh. Baptista Caspar d' Ansse de Villoison,Venetiis, typis et sumptibus FratrumColeti, 
1788, σ. XLIX). 

17. «σχολαρχών εκείσε μέχρι της αποβιώσεώς του» (Αμβρ. Φραντζής, Επιτομή 
της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, τ. I, 1839, σ. 83). Ως μάρτυς υπογράφει ο 
«διδάσκαλος Εμμανουήλ Τροχάνης» σε έγγραφο από τη μονή Ορθοκωστάς (15 Αυ
γούστου 1796). Αυτή είναι και η χρονικά τελευταία γνωστή μαρτυρία γι' αυτόν 
EBE Α 10562). 

18. Παραθέτω την ανάγνωση του Τ. Γριτσόπουλου,«Χριστιανικά μνημεία Πραστού», 
Πελοποννησιακά, IB' (1977), 183, η οποία δε συμπίπτει απόλυτα με την ανάγνωση του 
Γ. θ . Παπαγεωργίου, Η ιστορία του Πραστού, Αθήνα 1970, σ. 89. Την ανάγνωση του 
Παπαγεωργίου χρησιμοποιεί ο Στ. I. Μακρυμίχαλος, ό.π., σ. 393 και ο Θ. Κ. Βαγενάς 
ό. π., σ. 201. 

δράση. Πάντως ακόμα κι αν ο ίδιος δεν ανέλαβε επαναστατική δράση, 
ήταν γενικότερη η αναστάτωση στην Πελοπόννησο μετά τα Ορλωφικά 
και πολλοί έφυγαν τότε στα νησιά. Στη Σχολή του Μετοχίου του Παναγίου 
Τάφου της Σίφνου θα διδάξει για μια δεκαετία (1775-1785)15. Στη συνέχεια 
θα επιστρέψει στον Πραστό για να διδάξει μέχρι το 18001β, που φαίνεται 
πως είναι και η χρονιά του θανάτου του 1 7. 

Έργα του Τροχάνη είναι επίσης δύο έμμετρες επιγραφές εντοιχισμέ
νες σε ναούς της Κυνουρίας. Η πρώτη (του 1762) βρίσκεται πάνω από 
την κεντρική Ν. πύλη του ναού της Παναγίας στον Πραστό 1 8 : 

ΕΥΜΕΝΕΤΕΙΡΑ ΑΝΑΣΣΑ 
ΤΕΟΓΣ ΠΡΟΠΟΛΟΙΣΙΝ Ο 
ΠΑΣΕ ΔΩΡΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙΣ 
ΟΛΒΙΑ ΣΩ ΤΕΜΕΝΕΙ ΤΕΥΞΑΝ 
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ΟΠΕΡ ΠΡΑΣΤΟΥ ΝΑΟΣ ΗΡΕ ΣΕ ΔΑ 
ΠΑΝΗΣΙΝ ΣΠΟΥΔΗ ΗΔΕ ΠΟΝΩ 
ΕΙΝΕΚΑ MNHMOCYNHC 
ΕΥ TE PEONTOC ΕΗΝ ΔΙΕΠΩΝ 
ΚΑΘΕΔΡΗΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 
ΠΟΙΗΤΗΣ Δ' ΕΠΕΩΝ EMMA 
ΝΟΗΛ ΤΡΟΧΑΝΗΣ ΑΨΞΒ' 
ΕΠΙΣΤΑΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

Η δευτέρα επιγραφή (του 1795) βρίσκεται στο ναό της Αγ. Κυριακής 
του Λεωνιδίου, η οποία — όπως φαίνεται από το ίδιο το κείμενο — έχει 
μεταφερθεί στο Λεωνίδιο από εκκλησία του Πραστου 1 9 : 

ΤΟΝΔΕ ΝΕΩΝ ΠΡΑΣΤΟΥ ΝΑΕΤΑΙ ΑΝΕΚΑΙ 
ΝΙΣΑΝ ΩΔΕ, KYPIAKHC AΓIHC ΣΗΜΑ 
ΘΕΟΦΡΟΣΥΝΗΣ. ΜΝΩΕΟ ΤΩΝΔΕ ΘΕΟΥ 
ΛΟΓΕ ΔΜΩΩΝ ΚΟΣΜΟΔΟΜΗΤΟΡ, 
ΣΕΥ ENI ΚΟΙΡΑΝΙΗ ΛΑΜΠΡΑ ΕΛΕΥ 
ΣΟΜΕΝΟΣ. ΕΚΤΙΣΘΗ ΜΕΝ OYTOC Ο ΠΕΡΙΚΛΥΤΟΣ ΝΑΟΣ 
ΕΠΙ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ PEONTOC, ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗ 
ΡΙΩ ΑΨ'Ε' - ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΓ' 
ΗΝ Δ' ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΟΔΩ 
POC ΣΚΑΡΜΠΟΥΝΗC 
ΠΟΙΗΤΗΣ Δ' ΕΠΕΩΝ EMMA 
ΝΟΗΛ ΤΡΟΧΑΝΗΣ. 

Στον Τροχάνη αποδίδεται επίσης και μια τρίτη επιγραφή σε βρύση, 
της κεντρικής πλατείας του Πραστου 2 0 . Η πατρότητα όμως της επιγρα
φής μπορεί να αμφισβητηθεί αφού έχει γραφεί το 1738, δεκαέξη δηλ. ολό
κληρα χρόνια πριν τη μετάβαση του Τροχάνη στον Άθω. 

Το κύριο έργο του Τροχάνη είναι το πολύστιχο ποίημα του προς 
τον πατριάρχη Σωφρόνιο. Ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο, το έρ
γο δεν έχει — όπως ήδη αναφέρθηκε — καμιά πρωτοτυπία. Πέρα από 
μια ολοφάνερη προσπάθεια για επιτήδευση πνεύματος, που αποτελεί κοινό 
τόπο των περισσότερων συγχρόνων του συγγραφέων, ο Τροχάνης φαίνεται 
να θέλει να παρουσιάσει σ' αυτό το ποίημα όλες του τις γνώσεις και να 
προκαλέσει το θαυμασμό του αναγνώστη. Ο χαρακτήρας του έργου του 
είναι περιγραφικός και διδακτικός. Ο ίδιος γράφει ότι «τέχνης και σκέ
ψεως ταυτί τα έπη ενήρμοσε ποδηγέτην έχων εις μεν τας λέξεις και του 
μέτρου το ύφος τον κορυφαίον των ποιητών Όμηρον, τον δε νουν την αλή-

19. Β. Βλ. Σφυρόερας, ό.π., σ. 403 και Θ.Κ. Βαγενάς, ό.π., σ. 201-2, όπου όμως γρά
φει ΑΨΩΕ' αντί Α Ψ Ε ' . 

20. Deffner-, ό.π., σ. 181. Μ. Τσάκωνας, «Η ύδρευση του Πραστου», Χρονικά Τσα¬ 
κώνων, Δ' (1974), 102, Τ. Γριτσόπουλος, ό.π., (βλ. παραπάνω σημ. 5, 9, 14). 
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αλήθειαν». Οι δύο κύριες πηγές του έργου του φαίνεται πως είναι, πράγματι ο 
Όμηρος και ο Σολομών. Ο Τροχάνης είναι καλός γνώστης και χειριστής 
της ομηρικής γλώσσας. Η μίμηση όμως του Όμηρου σημαίνει τις περισ
σότερες φορές απλή αντιγραφή ομηρικών εκφράσεων και στίχων 2 1 . Χα
ρακτηριστική είναι η επίκληση στη μούσα στην αρχή του ποιήματος και 
η χρήση στερεότυπων εκφράσεων των ομηρικών επών 2 2 . Παρ' όλα αυτά 
το λεξιλόγιο του Τροχάνη δεν είναι αμιγώς ομηρικό - σημαντικός είναι 
επίσης ο αριθμός των λέξεων της εκκλησιαστικής γραμματείας. Ώ ς προς 
το μέτρο, η χρήση του δακτυλικού εξαμέτρου είναι αρκετά σωστή. Λάθη 
φυσικά υπάρχουν, είναι όμως ελάχιστα. 

Το περιεχόμενο του έργου έχει ως αφετηρία του τη Σοφία Σολομών¬ 
τος. Ο Τροχάνης χρησιμοποιεί τα βασικά νοήματα του Σολομώντος «πα¬ 

ραφρασθέντα εις εποποιΐαν» (σχόλ. στους στ. 12-25) και εμπλουτισμένα 
με τις προσωπικές του γνώσεις, καρπό της παραμονής του στον Άθω. Υ 
μνεί λοιπόν τη σοφία, η οποία είναι η «δέσποινα πουλυέραστος» του 
πατριάρχη Σωφρόνιου. Ακολουθώντας πιστά τον Σολομώντα, συγκρίνει 
τη σοφία με τον ήλιο, τη σελήνη, τ' αστέρια, με τα επίγεια αξιώματα και 
τον πλούτο, με τα πολύτιμα μέταλλα και τους πολύτιμους λίθους 2 3 , αλλά 
και με τα δέντρα και τα ευώδη φυτά. Αυτές οι συγκρίσεις του δίνουν την 
ευκαιρία να επιδείξει τις γνώσεις του για τους πολύτιμους λίθους και τα 
φυτά, και μάλιστα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Η αύξηση του εν
διαφέροντος για τις φυσικές επιστήμες, την ιατρική και τη γεωγραφία που 
διαφαίνεται στη συγγραφική δραστηριότητα της περιόδου 2 4 μπορεί ν' 
ανιχνευθεί σε μικρότερο βαθμό ίσως και στο έργο του Τροχάνη. Ως εκ
δήλωση ενός τέτοιου ενδιαφέροντος θα πρέπει να θεωρηθεί τόσο το πεί
ραμα με αμίαντο που αναφέρει πως ο ίδιος έκανε (σχόλ. στον στ. 338), όσο 
και η απαρίθμηση των λαών της Κωνσταντινούπολης (στ. 416-457), που 
θυμίζει βέβαια κατά κάποιο τρόπο και τον περίφημο «Κατάλογο των 
νεών» στο Β της Ιλιάδας. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο από τη Σο
φία Σολομώντος είναι η συνάντηση του πατριάρχη Σωφρόνιου με τη σο
φία, ο οποίος «ηράσθη τε λίην θηητού κάλλεος αυτής» (στ. 142) και «έ-

21. Παραθέτω ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα σε αντιστοιχία με το ομηρικό 
κείμενο : επί γήραος ουδώ (στ. 163 : Χ 60, ο 348), τριγλώχινι οϊστώ (στ. 195 : Ε 393), 
πυρός αιθομένοιο (στ. 81 : Ζ 182), άχος αινόν (στ. 77: Δ 169), μαλερόν πυρ (στ. 339 : 
στον Όμηρο το «μαλερόν» είναι πάντα επίθετο του πυρός) κ.ά. Επίσης οι στίχοι 341 
και 735-7 αποτελούν αντιγραφή των ομηρικών Ε 488 και Β 87-89 αντίστοιχα. 

22. π.χ. «έπη ιμερόεντα προσηύδα» (στ. 156) και «τόνδ' απαμειβομένη προσέφη» 
(στ. 160). 

23. Σοφία Σολομώντος, κεφ. Ζ'. 
24. Βλ. σχετικά Γιάννη Καρά, Οι φυσικές θετικές επιστήμες στον ελληνικό 18ο 

αιώνα, Αθήνα 1977. 
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εμάτευσε λαβείν περικαλλέα νύμφην» 2 5. Η σοφία γίνεται για τον πατριάρ
χη η ιδανική σύζυγος. 

Η δεύτερη συνιστώσα του περιεχομένου του ποιήματος είναι ιστο
ρική : η δράση του Σωφρόνιου μέχρι να γίνει πατριάρχης Κωνσταντινού
πολης (1775). Όπως γράφει στην επιστολή του, που προτάσσεται στο 
ποίημα, ο Τροχάνης δεν έχει άμεση αντίληψη αυτών των γεγονότων, αλλά 
στηρίζεται σε πληροφορίες που πήρε από τρίτους. Τα στοιχεία όμως που 
δίνει είναι — τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούν να ελεγχθούν — αρκε
τά ακριβή. 

Καταγόμενος από τη Χαλυβώνα (Χαλέπι) της Συρίας 2 8, ο Σωφρόνιος 
διδάχθηκε τα εγκύκλια γράμματα στα Ιεροσόλυμα, στη σχολή του Ιάκω
βου Πάτμιου, η οποία ιδρύθηκε το 1737 2 7. Στη συνέχεια γίνεται επίσκοπος 
στην πατρίδα του, όπου αγωνίζεται κατά των καθολικών, οι οποίοι τελικά 
επιτυγχάνουν τη φυλάκιση του. Απελευθερώνεται όμως από τα δεσμά του 
και διαφεύγει με πλοίο στην Πάτμο. Χάρη στη δράση του υπέρ της Ορθο¬ 
δοξίας εκλέγεται μητροπολίτης Πτολεμαΐδας. Τότε ταξιδεύει και στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου κηρύττει το λόγο του ευαγγελίου. Μετά το θά
νατο του πατριάρχη Ιεροσολύμων Εφραίμ ανακηρύσσεται διάδοχος του 
και πέντε σχεδόν χρόνια αργότερα ανεβαίνει στον πατριαρχικό θρόνο της 
Κωνσταντινούπολης. Ο Τροχάνης υμνεί ιδιαίτερα τη ρητορική ικανότητα 
του Σωφρόνιου 2 8. Χαρακτηριστικό είναι ότι, για να είναι το κήρυγμα του 
προσιτό σε όλους, δίδασκε σε τουρκική γλώσσα, της οποίας ήταν άρι
στος κάτοχος. «Μείλιχον, ευπρόσιτον, και ενηή, και ειρηναίον» τον χα¬ 
ρακτηρίζει ο Τροχάνης. Εύχεται μάλιστα ο θάνατος να τον βρει στον πα
τριαρχικό θρόνο. Έχει υπόψη του έξι προηγούμενους πατριάρχες, που 
όλοι — εξαιτίας των συνεχών ερίδων στους κόλπους της Εκκλησίας — 

25. Σοφία Σολομώντος κεφ. η'. 
26. Ο Τροχάνης δεν αναφέρει ποια ήταν η πατρίδα του Σωφρόνιου. Ο Σέργιος 

Μακραώς («Υπομνήματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας» στού Κ. Σαθα, 8.π., τ. Γ', σ. 321) 
λέει ότι καταγόταν «έκ τίνος κώμης των περιοίκων της Δαμάσκου». Ο Αθ. Κομνηνός¬ 
Ύφηλάντης γράφει : «τούτου πατρίς ήν το εν τη Ευφρατησία της Συρίας Κιλίσι, κείμενον 

παρά τώ Χαλέπι» (Τα Μετά την Άλωσιν, Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 619). Πατρίδα 
του πάντως θεωρείται το Χαλέπι (πβ. Παν. Γ. Νικολόπουλος, «Σωφρόνιος Ε' Ιεροσο

λύμων-Β' Κων/πόλεως», Θρησκ. και Ηθ. Εγκυκλοπαιδεία, τ. 11, Αθήνα 1967, στ. 645-
646, επίσης, Μαξίμου του Συμαίου, «Οι από της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου Πατριάρ¬ 

χαι της Ιερουσαλήμ άχρις έτους 1810ου», σ τ ο υ Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ό.π. 
Γ', 131). 

27. Νικ. Λ. Φορόπουλος, «Ιάκωβος Πάτμιος», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλο
παιδεία, τ. 6, Αθήνα 1965, στ. 643-645. 

28. Τη ρητορική ικανότητα του πατριάρχη Σωφρόνιου εξαίρει και ο Σέργιος Μα¬ 
κραίος, ό.π., σ. 301, 316, 321. 
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29. Για τα ηρωελεγεία βλ. Μαργαρίτης Κωνσταντινίδης, «Συλλογή στίχων και 
επιγραμμάτων απαντωμένων εν τη προμετωπίδι, ή εν τω προοιμίω, ή εν τω τέλει διαφόρων 
από της Αλώσεως μέχρι των άρχων της ιθ' εκατονταετηρίδος ελληνικών εκδόσεων», 
εφ. Νέα Ήμερα Τεργέστης, αρ. 1867-1876 (12/24-9-1910 ως 13/26-9-1910). Το φωτοτυ
πημένο σώμα μού παραχώρησε ο κ. Τρ. Σ κ λ α β ε ν ί τ η ς . Για την επιστολογραφία βλ. Κ.Θ. 
Δημαράς, Νεοελληνική Επιστολογραφία, Βασική Βιβλιοθήκη αρ. 43, Αθήνα, Αετός, 
1955. 

30. Πβ. Ευγένιος Βούλγαρις, Της Αινειάδος Πουβλίου Ουϊργιλίου Μαρώνος τα ΙΒ 
Βιβλία εν ηρωϊκώ τω μέτρω ελληνιστί εκφρασθέντα και σημειώσεσι διηνεκέσι διεν¬ 
κρινηθέντα, τ. Α'-Γ', Πετρούπολη 1791-1792. 

καθαιρέθηκαν και εξορίστηκαν και κανένας τους δεν πέθανε στο θρόνο. 
Κατά σύμπτωση, ο Σωφρόνιος θα είναι ο πρώτος, μετά από πολλά χρόνια, 
που θα πεθάνει ως πατριάρχης Κωνσταντινούπολης το 1780. 

Φαίνεται λοιπόν πως το «όπως δει είναι τον επίσκοπον», που αποτελεί 
τη διδακτική όψη του ποιήματος, έχει ως αφετηρία τις έριδες μεταξύ των 
επισκόπων για οικονομικά κυρίως ζητήματα, δ η λ . Για το ποιος θα νέμεται 
τις πλουσιότερες επαρχίες. Εξαιτίας της πείρας του παρελθόντος, άλλωστε, 
ο Σωφρόνιος αρνήθηκε αρχικά το θρόνο της Κωνσταντινούπολης, παρά 
την ομόφωνη εκλογή του από τη σύνοδο, γιατί γνώριζε «ως μεγάλης πνυ¬ 
κός άστατος οίαξ». Ο Τροχάνης καταδικάζει τους «φαύλους νομήες», 
που κοιτάζουν μόνο το συμφέρον τους και εκμεταλλεύονται το ποίμνιο 
τους. Οι επίσκοποι δεν πρέπει να επιβουλεύονται ο ένας τον άλλο και να 
φιλονικούν αλλά να είναι παράδειγμα του καλού για το λαό. Καθήκον 
του επισκόπου δεν είναι μόνο να κηρύσσει το λόγο του Θεού αλλά και με 
πράξεις να επικυρώνει τα λόγια του. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι έξω 
από βιοτικά «μελήματα και περισπασμούς» και να αγρυπνεί για το ποί
μνιο του, τρέφοντας έρωτα προς τη νύμφη του, δηλ. την εκκλησία του 
(σχόλ. στους στ. 686-7). Θα έλεγε κανείς πως οι παρατηρήσεις αυτές του 
Τροχάνη έχουν περισσότερο στηλιτευτικό παρά διδακτικό χαρακτήρα. 
Και δημιουργείται το ερώτημα μήπως μέσα σ' αυτά τα λόγια θα μπορούσε 
να διακρίνει κανείς μια κάποια αντικληρική στάση, στάση που υποδηλώ
νεται ενδεχόμενα και από την εγκατάλειψη έκ μέρους του της μοναχικής 
ζωής στον Α θ ω . 

Τόσο στην επιστολή όσο και στο ηρωελεγείο και στο ποίημα ανι
χνεύονται περισσότερο η λιγότερο εύκολα επιρροές και δάνεια από διά
φορες περιοχές. Η πρόταξη ενός ηρωελεγείου στα έργα της εποχής ήταν 
αρκετά συνηθισμένη, ενώ η επιστολή περιέχει εκφράσεις — κοινούς τό
πους στην επιστολογραφία της εποχής 2 9 . Στο όλο έργο είναι βέβαια προ
φανής η επιρροή του Βούλγαρη. Αύτη διακρίνεται τόσο στη γενικότερη 
μορφή του έργου — τη γλώσσα για παράδειγμα 3 0 — όσο και σε ειδικότερα 
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στοιχεία. Η χρήση του δακτυλικού εξαμέτρου συνδέεται οπωσδήποτε με 
τη μαθητεία στην Αθωνιάδα. Ακόμη και το ότι το έργο αφιερώνεται στον 
πατριάρχη Σωφρόνιο δε φαίνεται να είναι τυχαίο. Ήδη το 1772 ο Ευγένιος 
Βούλγαρης αφιερώνει στο Σωφρόνιο, τότε πατριάρχη Ιεροσολύμων, την 
έκδοση των έργων του Θεοδώρητου επισκόπου Κύρου 3 1. Η αφιέρωση του 
έργου στον πατριάρχη Σωφρόνιο ακολουθεί βέβαια τη συνήθεια της επο
χής. Σκοπός της αφιέρωσης ήταν ν' αποκτήσει το έργο πρόσθετη αίγλη. 
Υπάρχει φυσικά η πιθανότητα η αφιέρωση να σκόπευε στην αποκόμιση 
κάποιου προσωπικού οφέλους, αυτό όμως δεν είναι δυνατό να εξακριβω
θεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η καταδίκη των καθολικών εξάλλου 
— αρκετά οξεία — και η απαρίθμηση των αποκλίσεων τους οπό το ορθό
δοξο δόγμα μας φέρνει στο νου την «Κατά Λατίνων» επιστολή του Βούλ
γαρη 3 2 . Παρ' όλα αυτά η διδασκαλία των νεωτεριστικών ιδεών και της 
δυτικής σκέψης δε φαίνεται να άγγιξε αυτόν τον μαθητή του Βούλγαρη. 
Μόνο ίσως η αναφορά στην «υδρόγειο σφαίρα» (στ. 444) υπαινίσσεται 
την επαφή με τη σκέψη του δασκάλου 3 3 και ορισμένα άλλα επιμέρους 
στοιχεία που έχουν ήδη αναφερθεί. Ό σ ο για τις υπόλοιπες πηγές του έρ
γου, ο ίδιος ο Τροχάνης μας τις αναφέρει στα σχόλια του : πέρα από τον 
Όμηρο και την Άγια Γραφή, αναφέρονται ο Ησίοδος, ο Ιπποκράτης, ο 
Αριστοτέλης, ο Θεμίστιος, ο Ψελλός, ο πατριάρχης Φιλόθεος, η γραμμα
τική του Γαζή. Πηγές λίγο ως πολύ γνωστές σε όλους τους «ελληνομα
θείς» λόγιους της εποχής στους οποίους συγκαταλέγεται. 

Οπωσδήποτε το όνομα του Εμμανουήλ Τροχάνη δε μπορεί να στα
θεί πλάι στις μεγάλες μορφές της περιόδου, που σημάδεψαν με το έργο 
τους το πέρασμα σε μια άλλη εποχή. Η ακτινοβολία της δυτικής σκέψης 
και το συνυφασμένο μ' αυτή κίνημα του Διαφωτισμού, που κάνουν έντονη 
την παρουσία τους εκείνα τα χρόνια, φαίνονται να μην τον αγγίζουν η 
τουλάχιστον να μην τον κερδίζουν. Αντίθετα, όπως τόσοι άλλοι «ήσσονος 

31. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnèe des 
ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, έκδ. Louis Petit et Hubert 
Pernot, τ. Β', Paris 1928, σ. 92, ûp. 695. 

32. Κατά Λατίνων στηλιτευτική επιστολή συγγραφείσα παρά του αοιδίμου κ Ευ
γενίου του Βουλγάρεως, και συντόμως απαριθμούσα τας Λατίνων μίαν προς μίαν καινο
τομίας Κων/πολη 1849. 

33. Η λέξη συναντάται πρώτη φορά το 1760 στον Γ. Φατζέα, Γραμματική Γεω
γραφική. Επίσης στο Βούλγαρη, Περί συστήματος του παντός επίτομος έκθεσις σαφώς 
ως οίον τε εκ διαφόρων φιλοσόφων ερανισθείσα, Βιέννη 1805, σ. 2, 13. Το έργο εκδόθη

κε βέβαια το 1805, γράφτηκε όμως «του Βουλγάρεως ιεροδιακόνου έτι όντος και σχολαρ¬ 
χούντος εν τε Ιωαννίνοις και εν τη Αθωνιάδι Ακαδημία». Πβ. επίσης Στ. Κουμανούδης, 

Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της αλώσεως μέχρι των καθ' 
ήμας χρόνων, Προλεγόμενα Κ. β . Δημαρά, Αθήνα 1980. 
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νος» σημασίας σύγχρονοι του λόγιοι παραμένει προσκολλημένος στην 
αρχαία παράδοση και την ορθόδοξη κοσμοθεωρία. Το ποίημα του «Στί
χοι Ηρωικοί» δίνει το μέτρο των δυνατοτήτων ενός μέσου δασκάλου της 
εποχής. Είναι ένα από τα τόσα έργα που δεν εκδόθηκαν, αλλά έμειναν 
χειρόγραφα σε κάποια βιβλιοθήκη. Υπήρξαν όμως καρπός μιας πνευμα
τικής ανησυχίας και της θέλησης για κάποια δημιουργία, παρόλο που 
η μίμηση αποτελούσε για τους συγγραφείς τους το κατεξοχήν ευκταίο κα
τόρθωμα. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε κι εδώ ένα νέο πνεύμα που 
προέρχεται από τον συγκερασμό δύο τάσεων, της παραδοσιακής στάσης 
και των νέων αναζητήσεων, έστω κι αν τα ποσοστά συμβολής διαφέρουν. 
Η παράδοση είναι εδώ κυρίαρχη αλλά οπωσδήποτε δεν αποτελεί το μο
ναδικό παράγοντα. 
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