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ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟ 

ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 

Το καλοκαίρι του 1937 ό Μανουήλ Γεδεών (1851-1943) στέλνει στον μητρο

πολίτη Μηθύμνης [Διονύσιο Μηνά] μια ανέκδοτη βιογραφία του Βενιαμίν Λε

σβίου (1759-1824). Ή βιογραφία συνοδευόταν άπο ενα γράμμα στο όποιο ό 

Γεδεών τον ενημέρωνε για την προέλευση του κειμένου: «έργον ίδιόγραπτον 

υπάρχει του μακαρίτου φίλου μου Σοφοκλέους Κ. τοΰ εξ Οικονόμων άποστα-

λεϊσαν εις έμέ κατά το τέλος του 1869, διετήρησα μέχρι σήμερον». Στο ίδιο 

γράμμα ό Γεδεών παρέθετε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία για τον Βενιαμίν 

και ζητούσε άπο τον μητροπολίτη «χάριν της μνήμης και τοΰ Βενιαμίν και του 

Σοφοκλέους Οικονόμου» να δημοσιεύσει τη βιογραφία στο Δελτίον της μητρό

πολης Μηθύμνης, όπως και έγινε.1 

Το 1869 πού ό Σοφ. Οικονόμος στέλνει στον Γεδεών τη βιογραφία τοΰ 

Βενιαμίν είναι ακριβώς το έτος πού αρχίζει, με πρωτοβουλία τοΰ Γεδεών, ή 

επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών μια επικοινωνία επιστολική, ή οποία φτά

νει ως το 1877 πού πεθαίνει ό Οικονόμος.2 ,νΑς δοΰμε σύντομα τα πρόσωπα. 

1. «Περί Βενιαμίν τοΰ Λεσβίου», Δελτίον 'Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης, έτος Θ', 
τχ. 7-8, 1937, σ. 87-90 (μαζί μέ τή βιογραφία και το γράμμα τοϋ Γεδεών). 'Αναδημο
σίευση : Γ. Βαλέτας, Βενιαμικά. Τα μικρά κείμενα τον Βενιαμίν Λεσβίου και οι βιογραφικές 
πηγές τον, Μυτιλήνη 1982, σ. 44-50. Το πρωτότυπο της βιογραφίας σώζεται στο 'Αρχείο 
Οικονόμων (ΚΕΜΝΕ 'Ακαδημίας Αθηνών), φάκ. XXX, 11. Πρόκειται για ενα τετρασέ
λιδο κείμενο, γραμμένο μέ το χέρι τοΰ Σοφ. Οικονόμου, στο όποϊο έχουν γίνει άπο άλλο 
χέρι ορισμένες προσθήκες, σύγχρονες μέ το κείμενο. 'Από τή σύγκριση τοϋ πρωτοτύπου μέ 
το δημοσίευμα διαπιστώνουμε δτι λείπει άπο το τελευταίο μια παράγραφος μέ το έξης 
ανεκδοτολογικό ενθύμημα: «Διηγούνται περί τοϋ μακαρίτου Βενιαμίν δτι έπισκεψάμενός 
ποτέ τήν έαυτοΰ πατρίδα έξεφώνησε λόγον έπ' εκκλησίας, δι' οΰ προέτρεψε τους αύτοΰ συμ-
πολίτας ίνα μη παριδόντες τα στελέχη των δένδρων περί & και μόνον ήσχολοϋντο στρέψωσι 
τήν προσοχήν αυτών και εις τα σκάφη τών πλοίων. Αυτή δέ ή λακωνική προτροπή συνετέ-
λεσεν ίνα οι Πλωμαρίται πλοία ναυπηγήσαντες έπιδοθώσι τή ναυτιλία, άφ' ής ούκ ολίγον 
ώφελήθησαν. Βλ. Νεολόγον αριθμ. 620». 

2. Ή αλληλογραφία μεταξύ τών δύο ανδρών σώζεται στο 'Αρχείο Οικονόμων. 
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Tò 1869 δ Γεδεών είναι δεκαοχτώ χρονών και έχει, μόλις τελειώσει τις σπουδές 

του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, ενώ 6 Σοφ. Οικονόμος, λόγιος γιατρός 

στην 'Αθήνα, είναι γύρω στα εξήντα. Τί ήταν εκείνο πού είχε κάνει τον νεαρό 

Γεδεών να σχετιστεί με τον Οικονόμο; Μαθητής ακόμη στη Μεγάλη τοΰ Γέ

νους Σχολή, ό Γεδεών είχε αρχίσει να στρέφεται προς τή μελέτη της ιστορίας, 

και ιδιαίτερα της ιστορίας τοΰ «μεσαιωνικού ελληνισμού». Έ ν α χρόνο πριν τε

λειώσει τις σπουδές του, ιδρύει στην Κωνσταντινούπολη τον φιλολογικό σύλλογο 

«Πιερία» (1868) και το επόμενο έτος τον σύλλογο «Μαγναύρα», ό όποιος το 

1870 συγχωνεύεται με την «Πιερία». 3 Σκοπός των συλλόγων αυτών, όπως και 

άλλων παρόμοιων πού ιδρύει στα επόμενα χρόνια («Σύλλογος των Μεσαιωνικών 

Σπουδών», «Εταιρία των Μεσαιωνικών Ερευνών»), ήταν ακριβώς ή μελέτη 

της ελληνικής φιλολογίας κατά τήν περίοδο τοΰ μεσαιωνικού έλληνισμοΰ, τον 

όποιο ό Γεδεών με τον κύκλο του ήθελαν να εκτείνεται άπό τον 4ο μ.Χ. αιώνα 

ως τήν 'ίδρυση τοΰ ελληνικού κράτους.4 Πώς και γιατί è Γεδεών στρέφεται προς 

τον μεσαιωνικό ελληνισμό είναι ένα θέμα πού δεν θα με απασχολήσει. Θα ση

μείωνα μόνο οτι το ενδιαφέρον του για τήν περίοδο αυτή δεν ήταν άσχετο με 

τή γενικότερη στροφή προς τή μελέτη της μεσαιωνικής 'ιστορίας πού είχε αρ

χίσει ήδη και στην Ελλάδα καί μάλιστα με το γεγονός δτι ό Γεδεών είχε δια

μορφωθεί σ' ενα περιβάλλον δπου το «μεσαιωνικό» παρελθόν ήταν ακόμη ζων

τανό, ιδιαίτερα με τον θεσμό τοΰ Πατριαρχείου. 

"Ενας νέος, λοιπόν, της Κωνσταντινούπολης με τα ενδιαφέροντα τοΰ Γεδεών 

ήταν φυσικό να επιδιώξει επαφές με λογίους τοΰ έλληνικοΰ κράτους καί μάλι

στα της πρωτεύουσας, ο'ι όποιοι είχαν ανάλογα με τα δικά του ενδιαφέροντα. 

Μεταξύ αυτών ήταν καί ό Σοφοκλής Οικονόμος. Γιος τοΰ Κωνσταντίνου Οι

κονόμου τοΰ εξ Οικονόμων (1780-1857), ό Σοφοκλής είχε ανδρωθεί κάτω άπο 

τή βαριά σκιά τοΰ πατέρα του. Κληρονόμος καί συνεχιστής μιας λόγιας συντη

ρητικής παράδοσης, θα εγκύψει στην έρευνα καί μελέτη της πνευματικής καί 

μάλιστα της θρησκευτικής ζωής στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, με κύριο 

στόχο τήν ανάδειξη τοΰ ρόλου της Εκκλησίας στή «διάσωση» τοΰ ελληνισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό ασχολείται με πάθος με τή μελέτη χειρογράφων καί συγ

κεντρώνει πλούσιο υλικό για τή ζωή καί δράση διαπρεπών λογίων. Ό 'ίδιος, 

συνεχίζοντας τήν παράδοση τοΰ πατέρα του, διατηρεί στενές σχέσεις μέ κλη

ρικούς καί λογίους της Κωνσταντινούπολης, ο'ι όποιοι τον τροφοδοτοΰν με χει

ρόγραφο υλικό άπό τις έκεϊ βιβλιοθήκες. 

3. Βλ. επιστολή του Γεδεών προς τον Σοφ. Οικονόμο άπο 22 Μαΐου 1870 ('Αρχείο 
Οικονόμων, φάκ. XIV, άρ. 402). Μέ τους πρώιμους αυτούς συλλόγους τοϋ Γεδεών θα ασχο
ληθώ μέ άλλη ευκαιρία. 

4. Βλ. πρόχειρα Δελτίον της 'Εταιρίας των Μεσαιωνικών Ερευνών, τχ. Α', Κων
σταντινούπολη 1880, σ. 8. 
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Μέ ολα αυτά δ Σοφ. Οικονόμος ήταν για τον νεαρό τελειοδίδακτο της 

Μεγάλης του Γένους Σχολής ό άνθρωπος στον όποιο μπορούσε να απευθυνθεί 

και να ζητήσει τη βοήθεια του στις πρώτες ίστοριοδιφικές του εργασίες. Στην 

αλληλογραφία τους, πού έχει κυρίως φιλολογικό χαρακτήρα, ό Γεδεών ζητάει 

άπό τον Οικονόμο βιβλιογραφικές πληροφορίες για λογίους της Τουρκοκρατίας 

και υλικό άπό το πλούσιο άρχεϊο του άλλα και βιβλία πού εκδίδονται στην 

'Αθήνα. Ό Οικονόμος ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Γεδεών, ζητώντας 

του, στη βάση της αμοιβαιότητας, υλικό άπό βιβλιοθήκες και αρχεία της Κων

σταντινούπολης. Ό ϊδιος συσταίνει τον Γεδεών σε λογίους της πρωτεύουσας, 

τον συμβουλεύει και τον καθοδηγεί στις έρευνες του, 5 καί είναι αυτός πού 

φροντίζει το 1870 για την καταχώριση στο περιοδικό Πανδώρα μιας επιστο

λής του Νικολάου Λογάδη (1814) σχετικής μέ τήν έκδοση του Λεξικού Κιβω

τός, τήν οποία του έ'στειλε ό Γεδεών για δημοσίευση.6 

Στο πλαίσιο ακριβώς των επαφών αυτών εντάσσεται καί ή αποστολή άπό 

τον Σοφ. Οικονόμο στον Γεδεών τής βιογραφίας του Βενιαμίν Λεσβίου. Τον 

'Οκτώβριο του 1869 ό Γεδεών γράφει στον Οικονόμο να του στείλει πληρο

φορίες για τον Βενιαμίν καί τον Δανιήλ Κεραμέα, προκειμένου να τις χρησι

μοποιήσει σέ μια διάλεξη πού θα έκανε στον Σύλλογο «Μαγναύρα».7 Ό Οικο

νόμος ανταποκρίνεται στο α'ίτημά του καί του στέλνει, έκτος των άλλων, ενα 

βιογραφικό σημείωμα για τον Βενιαμίν πού είχε καταρτίσει ό ϊδιος. Πρόκειται 

για το κείμενο πού ό Γεδεών έ'στειλε, όπως είδαμε, για δημοσίευση το 1937 

στον μητροπολίτη Μηθύμνης. 

Πριν μιλήσουμε για το κείμενο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε δτι άπό 

τον θάνατο του Βενιαμίν καί ύστερα εϊχαν δει το φως τής δημοσιότητας διά

φορες βιογραφικές πληροφορίες καί σημειώματα για τον λέσβιο λόγιο, πού συ

χνά επαναλαμβάνονται. Το 1824, πού πεθαίνει, δημοσιεύεται στον Φίλο τον 

Νόμου ενα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Τα βιογραφικά του Βενιαμίν εμπλου

τίζουν στα επόμενα χρόνια ό Karl Iken (Leukothea, I, 1825), ό Ίακωβάκης 

Ρίζος Νερουλός (Cours de littérature grecque moderne, 1827)8 καί ό Α. Πα

παδόπουλος Βρετός (Νεοελληνική Φιλολογία, Β', 1857). Περισσότερες πληρο

φορίες για τον Βενιαμίν άποθησαυρίζονται στην κυδωνιακή καί λεσβιακή βι

βλιογραφία: στον Κνδωνιάτη του Ν. Ι. Σαλτέλη (1842), στα Λεσβιακά του 

5. «Ή δλη προς εμέ αλληλογραφία του αειμνήστου ίατροΰ, άπό του 1869-1870, 
πλήρης έστιν οδηγιών τε καί παραινέσεων περί τοϋ τρόπου του έρευναν τήν μεσαιωνικήν 
ίστορίαν εν γένει», θα γράψει αργότερα ό Γεδεών ('Αναγραφή συγγραφών καί εκδόσεων 
εικοσιπενταετίας, 1871-17/29 Ιουνίου 1896, Κωνσταντινούπολη 1896, σ. 35-36). 

6. Πανδώρα 20 (1870) 411-412. 
7. 'Αρχείο Οικονόμων, φάκ. XIII, άρ. 384, 24 'Οκτ. 1869. 
8. Πβ. Μέντωρ 4 (1872) 346-347, όπου μεταφράζονται άπό το Cours de littérature 

grecque moderne (σ. 58-62) τα σχετικά με τον Βενιαμίν. 
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Εύστ. Γεωργιάδη (1849), στο έργο Ή Λεσβίας Ώ&η του Σταυράκη Α. Άνα-

γνώστου (1850) καί στο έργο Αϊ Κνδωνίαι προ τον 1821 της Χαρίκλειας Σταυ

ράκη Α. Άναγνώστου (1861).9 Σ ' αυτά πρέπει να προσθέσουμε καί Ινα ανέκ

δοτο βιογράφημα του Βενιαμίν, πού είχε συντάξει το 1869 ό Ι. 'Αναστασίου, 

τελειοδίδακτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής. 1 0 

Στη σειρά αύτη ερχόταν τώρα να προστεθεί καί το πόνημα του Σοφ. Οι

κονόμου, πού ήταν μια τυπική βιογραφία βασισμένη σέ διάφορες πηγές. Ό 

συγγραφέας γνωρίζει καί χρησιμοποιεί το βιβλίο της Χαρίκλειας Σταυράκη, 

ενώ παράλληλα αντλεί πληροφορίες καί άπο άλλα παλαιότερα βιβλία, περιοδικά 

καί εφημερίδες (Λόγιος Έρμης, 'Ελληνικός Τηλέγραφος, Φίλος τον Νόμον). 

Ή βιογραφία εμπλουτίζεται επίσης άπο ανεκδοτολογικές μαρτυρίες. *Η τοπο

θέτηση του Οικονόμου απέναντι στον Βενιαμίν είναι αυστηρά κριτική. 'Ανα

γνωρίζει σ' αυτόν τη φιλοπατρία πού επέδειξε κατά τήν 'Επανάσταση, δέν συμ

μερίζεται όμως καθόλου τις φιλοσοφικές καί επιστημονικές απόψεις του. Παίρ

νοντας αφορμή άπο τη γνωστή επίθεση του Δωρόθεου Βουλή σμά κατά του Βε

νιαμίν, επισημαίνει οτι στα συγγράμματα του φαίνεται «ού πάνυ έμβριθώς όρ-

θοτομών τον λόγον της ευσεβούς διδασκαλίας, αλλά καί πάνυ άβασανίστως καί 

άπερισκέπτως έστιν οτε φιλοτιμούμενος μεταγγίσαι εις τάς έτι ακατάρτιστους 

των ημετέρων νέων ψυχάς δόξας καινοτέρας καί ού πάνυ συναδούσας προς τά 

παρ' ήμΐν καθεστώτα, τινάς δε καί παντάπασιν άσυστάτους». 'Ακόμη, αποδίδει 

στον Βενιαμίν «κουφότητα καί ταχυπείθειαν» καί χαρακτηρίζει ως «ματαιολε-

σχίας» τα σχετικά με τή θεωρία του περί «Πανταχηκινήτου». 'Εκφράζει μά

λιστα τήν απορία του για δσα επαινετικά είχε γράψει για τον Βενιαμίν το 1818 

ό Γ. Κωζάκης Τυπάλδος: οτι, δηλαδή, «έσπειρε μετ' επιμελείας άκρας καί φρο-

νήσεως σπέρματα υγιούς καί έξηκριβωμένης φιλοσοφίας».1 1 Ή αρνητική στάση 

του Σοφ. Οικονόμου απέναντι στον Βενιαμίν εΤναι ενδεικτική της συντηρητικής 

ιδεολογίας του, τήν οποία γνωρίζουμε καί άπο τά άλλα έργα του. 

"Ολα αυτά δμως δέν εμποδίζουν τον Σοφ. Οικονόμο να ασχοληθεί μέ τον 

Βενιαμίν. Καί τούτο γιατί ό λεσβίος λόγιος, ανεξάρτητα άπο τις ιδέες του, 

πού αφορούσαν άλλωστε ένα παρελθόν πού φάνταζε ήδη αρκετά μακρινό, εϊχε 

περάσει ήδη στο πάνθεο της ελληνικής παλιγγενεσίας. "Ετσι κι αλλιώς ό Βε

νιαμίν εκπροσωπούσε μια εποχή πού ενδιέφερε τον Οικονόμο καί άπο τήν άπο

ψη αυτή δέν μπορούσε να μείνει έξω άπο τις ιστοριογραφικές αναζητήσεις του. 

9. Πβ. Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Λεσβίος και ή ευρωπαϊκή σκέψη τον 
18ον αιώνα, Διδακτορική διατριβή, 'Αθήνα 1983, σ. 95. 

10. Ρ. 'Αργυροπούλου, δ.π., σ. 95. Βλ. καί Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Μνεία των προ 
εμον, 1800-1863-1913, 'Αθήνα 1934, σ. 359. 

11. Γ. Κωζάκης Τυπάλδος, 'Επιστολή προς τον Χ: 'Εμμανουήλ Σαλτέλη, Παρίσι 
1818, σ. 24. 



Προφορικές παραδόσεις για τον Βενιαμίν Λεσβίο «(.Ι 

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε 8τι με έναυσμα το αίτημα του Γεδεών διευρύ

νει την ερευνά του γιά τον Βενιαμίν. "Ετσι, τον Δεκέμβριο του 1869 δ Οικο

νόμος ζητάει άπο έναν αγιορείτη μοναχό, τον Παΐσιο, πληροφορίες για τον βίο 

και το έργο του Βενιαμίν και την παραμονή του στο "Αγιο "Ορος.1 2 Οι ζητή

σεις του επεκτείνονται και στην Κωνσταντινούπολη, άπ' δπου ό Δωρόθεος Εύελ-

πίδης του στέλνει αντίγραφο ενός λόγου του Βενιαμίν1 3 και τον πληροφορεί 

οτι σε κώδικα τοΰ Πατριαρχείου υπάρχει ή απολογία πού απηύθυνε ό Βενια

μίν στο Πατριαρχείο το 1805. 1 4 Δέν παύουν ωστόσο να τον απασχολούν και 

να τον προβληματίζουν οί «κακοδοξίες» τοΰ Βενιαμίν. 'Αμέσως μόλις παίρνει 

άπο την Κωνσταντινούπολη τον λόγο πού τοΰ έστειλε ό Εύελπίδης, τοΰ γρά

φει δτι έλπιζε να βρει σ' αυτόν κάτι πού θα μπορούσε να χρησιμεύσει «προς 

άνατροπήν των περί τα θρησκευτικά διακωδωνιζομένων έλευθεροφρόνων δοξα

σιών» τοΰ Βενιαμίν. «'Αλλά κατά δυστυχίαν», συμπληρώνει, «ούδεν εύρον προς 

τον σκοπόν μου τούτον συμβάλλον...».15 

Ά ς ξαναγυρίσουμε στην αλληλογραφία τοΰ Σοφ. Οικονόμου με τον Γε

δεών. Ό τελευταίος, παίρνοντας τη βιογραφία, έστειλε ώς αντίδωρο στον Οι

κονόμο, τον Δεκέμβριο τοΰ 1869, ενα σημείωμα μέ πέντε ενθυμήματα για τον 

Βενιαμίν,16 υποσχόμενος να τοΰ στείλει και αποσπάσματα άπο μια ανέκδοτη 

βιογραφία τοΰ Βενιαμίν πού είχε στα χέρια του. Τα ενθυμήματα άφοροΰσαν 

περιστατικά της ζωής τοΰ Βενιαμίν, τα όποια είχε αφηγηθεί στον Γεδεών πριν 

άπο έναν ακριβώς χρόνο (Δεκέμβριος 1868) στην Κωνσταντινούπολη ό Νεό

φυτος Λεσβίος. 

Οί πληροφορίες πού έχουμε για τον Νεόφυτο Αέσβιο είναι λιγοστές και 

προέρχονται αποκλειστικά άπο τον Γεδεών και το περιβάλλον του. Τ Ηταν ένας 

ηλικιωμένος ιερέας (διάκονος ή πρεσβύτερος),17 ό όποιος κατοικούσε στο άγιο-

ταφίτικο μετόχι τοΰ Φαναριού και πέθανε «ύπερεβδομηκοντούτης» τον 'Απρί

λιο τοΰ 1870. 1 8 Στην επιστολή τοΰ Γεδεών προς τον Οικονόμο, οπού και τα 

12. 'Αρχείο Οικονόμων, φάκ. XV, φ. 185α-β, 14 Δεκ. 1869. 
13. "Ο.π., φάκ. XV, φ. 200α, 23 Ίουν. 1870 (πβ. φάκ. XIV, άρ. 406, 16 Ίουν. 1870). 

Το επόμενο έτος ό Σοφ. Οικονόμος ζητάει πάλι άπο τον Δωρόθεο Εύελπίδη να τοϋ προ
μηθεύσει άπο το βιβλιοπωλείο Δεπάστα στην Κωνσταντινούπολη την 'Αριθμητική τοϋ Λε
σβίου (δ.π., φάκ. XV, φ. 252α, 7 Δεκ. 1871). 

14. "Ο.π., φάκ. XIV, άρ. 416, 12 Αύγ. 1870. Την απολογία τοϋ Βενιαμίν δημοσίευσε 
ό Σοφ. Οικονόμος στα Σωζόμενα Φιλολογικά Συγγράμματα τοϋ Κωνσταντίνου Οικονόμου, 
'Αθήνα 1871, σ. 435-437. 

15. 'Αρχείο Οικονόμων, φάκ. XV, 23 Ίουν. 1870, φ. 200α. 
16. "Ο.π., φάκ. XIII, άρ. 387, 13 Δεκ. 1869. 
17. Στην επιστολή του προς τον μητροπολίτη Μηθύμνης (1937) ό Γεδεών γράφει οτι 

«αγνοεί» αν ό Νεόφυτος ήταν διάκονος ή πρεσβύτερος («Περί Βενιαμίν τοΰ Λεσβίου», 
δ.π., σ. 90). 

18. 'Αρχείο Οικονόμων, φάκ. XIV, άρ. 401, 30 'Απρ. 1870. 'Ας σημειωθεί οτι ό 
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ένθυμήμ,ατα, αναφέρεται. δτι δ Νεόφυτος είχε σπουδάσει στη Μεγάλη του Γέ

νους Σχολή με δασκάλους τον Δωρόθεο Πρώιο και τον Νικόλαο νΥογάδη στα 

1812-181519 και δτι τότε «έτυχε να Ι'δη τον Βενιαμίν Λέσβιον». Οι σχετικές 

πληροφορίες δμως δεν φαίνονται πολύ ακριβείς, τουλάχιστο όσον άφορα τη μα

θητεία του Νεόφυτου στον Πρώιο, άφοϋ ό τελευταίος είχε αποχωρήσει άπο τή 

Σχολή το 1807.20 

,νΑς δοϋμε τα πέντε ενθυμήματα του Νεόφυτου, έτσι όπως καταγράφονται 

στην επιστολή του Γεδεών: 

[1] Καθ' ήν ήμέραν ό Βενιαμίν εφθασεν εις Κ/πολιν xai άνέβη εις τα 

Πατριαρχεία, ό τότε πατριαρχεύων Κύριλλος εκείνος ο από 'Ικονίου εκτιμών 

τάς άρετάς τον ανδρός προϋπήντησεν αυτά) προ της θύρας τον Συνοδικού, ο 

Βεν. εκυψε και λαβών την δεξιάν του πατριάρχου ήθέλησεν ιν άσπασθή αυτήν 

αλλ' εκείνος ήρνήθη τοντο και μάλιστα λάβουν παρ' αύτω τον Βενιαμίν παρε-

κάλεαεν όπως καθεσθή επί τον ανακλίντρου. 

Ό Βενιαμίν εφόρει πενιχρά η μάλλον ρυπαρά ενδύματα, σκοϋφον επιμήκη, 

εμβάδας και περικνημίδας ήμιεφθαρμένας. Έκράτει πάντοτε ανά χείρας και 

επαιζεν κομβολόγιον, ό δ' έτερος των οφθαλμών ήν κεκλεισμένος. ( ;) 

Κύριλλος ô Ç. Ιδών την ρυπαρότητα τών φορεμάτων εδωκεν αύτω και-

νουργες ράσον, περικνημίδας και νέα μεστοπάπουτσα. Άλλα την επο-

μένην ήμέραν άμα εισελθών εις το μέγα Σννοδικόν (βεβαίως ίνα δικασθή ή 

γνωστή ύπόθεσις, δι' ήν κατήλθεν εις Κ/πολιν) εκσφενδονίζει και τάς δύο 

ταύτας εμβάδας προ τών ποδών τοϋ πατριάρχου λέγων : Δεσπότη μου, 

επειδή έκαμες τ ή ν χάριν κ ai μ ο ι έδωκες α υ τ à ς τ à ς 

( σ ν ρ τ à ς ( ;) εμβάδας, δ ό ς μ ο ι Σε παρακαλώ και δύο 

τρεις'διάκου ς, όπου ν à μ ο Ι φέρουν α υ τ à ς αν κ ai άλ

λοτε έκσφενδονισθώσι τόσον μακράν. "Ισως ήθελε νά εμ-

παίξη δια τούτου το εθος τινών αρχιερέων τοϋ να σύρωσιν όπισθεν αυτών τρεϊς 

και τεσσάρας διακόνους. 

[2] Ό τότε μέγας Διερμηνεύς της Υ.Π. εζήτησε παρά τον πατριάρχου 

νά σταλή προς αυτόν ό άοίδιμος διδάσκαλος και ό Βενιαμίν ύπακούσας έρχε

ται, εισέρχεται εις τον οίκον τοϋ άρχοντος και κατ ευθείαν εμβάς εις το προ 

αύτοϋ δωμάτιον άνέβη φορών εισέτι τά πέδιλα ακάθαρτα οντά και εκάθησεν 

Νεόφυτος είχε δώσει στον Γεδεών και πληροφορίες σχετικά με το Πατριαρχικό Τυπογρα
φείο (δ.π., φάκ. XIV, άρ. 395, 14 Φεβρ. 1870). 

19. ,νΗ στα 1810-1815 (βλ. επιστολή τοϋ Γεδεών στο 'Αρχείο Οικονόμων, φάκ. XIII, 
άρ. 391, 31 Δεκ. 1869). 

20. Βλ. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Χρονικά της Πατριαρχικής 'Ακαδημίας, Κωνσταντινού
πολη 1883, σ. 180. 
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επί τού σοφά. Το δωμάτων εκείνο, κατά δνστνχίαν, ήτο τον γραμματέως τον 

άρχοντος επί τίνος δε τραπέζης εκειντο βιβλία τίνα. πλησιάσας εις την τρά-

πεζαν ήρχισε να ερεννα τα βιβλία, αλλ' εν τω μεταξν ο γραμματεύς ειδοποιη

θείς δτι ζητιάνος τις είσελθών εις τον οντά εζήτει να κλέψη βιβλία και πι-

στεύσας εις την εϊδησιν ξνλοκοπήσας ανηλεώς τον Βενιαμίν εκδιώκει της οι

κίας, όστις μηδέν ειπών άπήλθεν. 

Έν τούτοις την ιδίαν έσπέραν δ μέγας Διερμηνενς ελθών ήρώτα εάν ήλθεν 

ό Βενιαμίν, αλλ' οι υπάλληλοι αντού αποκρίνονται δτι 'δεν είδον αυτόν μη πι-

στενσαντες δτι άνήρ σοφός, ούτινος ή φήμη άνά πασαν εξηπλώθη την 'Ελλά

δα, δτι δ τοιούτος άνήρ ήθελε φορεί τοιαύτα ενδύματα. 

Ό μέγας Διερμηνενς στείλας άνθρωπον φέρει εις τον οίκον αντον τον 

Βενιαμίν. Πλην όπόση νπήρξεν ή τον γραμματέως εκπληξις δτε εϊδεν δτι δ 

κύριος αντον προνπαντήσας τον Βενιαμίν (τα αντά πάντοτε φορούντα ενδύ

ματα) ήσπάσθη την χείρα αντού. Τότε βαλών μετάνοιαν εζήτησε σνγγνώμην 

παρά τού διδασκάλον. 

[3] Κατ' εκείνο τον χρόνον ή Μ. τού Γ. Σχολή ενρίσκετο εις παραλυσ/αν, 

δπως, απαράλλακτα καΐ σήμερον, ή Μεγάλη 'Εκκλησία ή φροντίζονσα περί της 

ενκλείας της Σχολής πάντοτε^ προτρέπει τον Βενιαμίν Ιν άναλάβη τήν διεν-

θννσιν αντής. δ δε σοφός άνήρ επρότεινε πρότερον δρονς τινάς, ων μεταξν ήτο 

και τις λέγων δτι Ισα μεταξν θέλει θεωρεί και τα τέκνα των πενήτων και τα 

τέκνα των πλονσίων. πλην οι άρχοντες άπεδοκίμασαν τάς προτάσεις αντού, ή 

δε Ί. Σύνοδος προσεκάλεσεν τότε Γρήγορων τον Σαράφην. 

[4] Έκ Βονκονρεστίον άνεχώρησεν δια τήν έξης αΐτίαν. Γνωστόν δτι τότε 

είχε γεννηθή μεταξν των λογίων ερις περί τού: τις των γλωσσών πρέπει να 

λαλήται καϊ να γράφηταν ή αρχαία ή ή νεωτέρα ελληνική. Και της μεν μερί-

δος της τήν άνάστασιν της αρχαίας ποθονσης κάί ζητούσης Νεόφντος δ Δού

κας δ τότε σννδιδάσκων τω Βενιαμίν προΐστατο. της δε ετέρας δ Κοραής καί 

Βενιαμίν. ΟΙ τρεις ούτοι άνδρες περιέπεσον εις έριδας μεταξν, καί αϊ έριδες 

από τών διδασκάλων περιήλθον και εις τονς μαθητάς. Τότε οι μαθηται τού 

Βενιαμίν νύκτα τίνα παρεφνλαξαν τονς νιους τού άρχοντος Βραγκοβάνον^ 

καταβαίνοντας τήν κλίμακα τής Σχολής, επιχέονσι στάκτην κατά κεφαλής, 

τνλίσσονσιν αμέσως εντός ψιάθον και, ξύλοις και ροπάλοις, το δή λεγόμενον 

τύπτοντες, άφίνονσιν ήμιθανεϊς. 

Τήν Ιδίαν νύκτα δ Βενιαμίν απέρχεται τού Βονκονρεστίον. 

(α) παραδόξως πως επί Γρηγορίον Ç. ήδη, ή Εκκλησία άγ ρ òv ή γ ό ρ α σ εν. 
(β) περί τούτον δέομαι ίνα όσας αν οϊδατε ειδήσεις πέμψητέ μοι προσεχώς. 
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[5] Κατά τάς τελευταίας στιγμάς της ζωής αυτόν προτρεπόμενος ϊν εξ

ομολογηθώ ελεγεν οτι δεν εξομολογείται εις ανθρωπον αλλ' εις τον Θεόν. 'Απο

θνήσκων δε φιλόσοφος και Χριστιανός άνεκραξεν 

ώ αιτία των αίτιων ε λ ε η σ ό ν με. 

'Από τα πέντε ενθυμήματα τα τρία πρώτα αναφέρονται, δπως βλέπουμε, 

σε περιστατικά πού σχετίζονται με την παρουσία του Βενιαμίν στην Κωνσταντι

νούπολη' το τέταρτο άφορα την απομάκρυνση του άπο τη σχολή του Βουκου

ρεστίου, ενώ το πέμπτο περιγράφει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Για 

ορισμένα άπο τα περιστατικά πού διαδραματίζονται στην Κωνσταντινούπολη 

δ Νεόφυτος είχε πιθανώς άμεση εμπειρία" τα υπόλοιπα θα τα είχε ακούσει να 

τα αφηγούνται άλλοι. Σε κάθε περίπτωση δμως μεσολαβεί ως τήν καταγραφή 

τών περιστατικών ένα μεγάλο διάστημα χρόνου, στή διάρκεια του όποιου αυτά 

θα υπέστησαν, δπως συνήθως, αρκετές αλλοιώσεις. 

Τα ενθυμήματα του Νεόφυτου θέτουν ορισμένα πραγματολογικά ζητήμα

τα, στα όποια αξίζει να σταθούμε λίγο. Στο πρώτο ενθύμημα ό Βενιαμίν εμφα

νίζεται να πηγαίνει στο Πατριαρχείο «(βεβαίως 'ίνα δικασθή ή γνωστή ύπό-

θεσις, δι' ην κατηλθεν εις Κ/πολιν)». Δεν ξέρουμε αν το παρενθετικό αυτό σχό

λιο ανήκει στον Νεόφυτο ή τον 'ίδιο τον Γεδεών πού μεταφέρει το ενθύμημα' 

πιθανότερο είναι το δεύτερο. "Αδηλη είναι επίσης ή «γνωστή ύπόθεσις» για 

τήν οποία θα «δικαζόταν» ό Βενιαμίν. Ά π ' οσο ξέρουμε τουλάχιστο, τήν εποχή 

αυτή δεν εκκρεμούσε οΰτε έγινε καμιά «δίκη» του Βενιαμίν στο Πατριαρχείο. 

Πιθανότατα υπάρχει εδώ κάποια σύγχυση: ό Νεόφυτος ή ό Γεδεών, δηλαδή, 

αναφέρεται στή γνωστή καταδρομή του Βενιαμίν άπο τον Δωρόθεο Βουλησμά, 

πού είχε συμβεί μερικά χρόνια πρίν (1803-1805), μετά άπο καταγγελία του 

μονάχου 'Ιακώβου, και εϊχε υποχρεώσει τον Βενιαμίν να απολογηθεί στο Πα

τριαρχείο.21 'Ανάλογες χρονολογικές συγχύσεις συναντάμε και σε άλλους πα

λαιότερους βιογράφους του Βενιαμίν, δπως ό Ν. Σαλτέλης. Ό τελευταίος, ανα

φερόμενος στις διώξεις του Βενιαμίν, γράφει: «'Ιάκωβος τις μοναχός, αισχρό

τατης διαγωγής άνθρωπος, κατηγόρησεν αυτόν εις τήν Μεγάλην Έκκλησίαν 

της Κωνσταντινουπόλεως, ως διδάσκοντα της γης τήν κίνησιν. Έγένετο μέγας 

θόρυβος (...) Ό ταλαίπωρος διδάσκαλος έφοβερίζετο να πάθη τήν τύχην του 

Γαλιλαίου, αν δέν έπρολάμβανε ν' άπολογηθή και ν' άποσυρθή του Γυμνασίου. 

Συνέβη τοΰτο τον Μάϊον ή Ίούνιον του 1812, επί της πατριαρχείας 'Ιερεμίου 

21. Βλ. τήν εργασία του "Αλκή Αγγέλου, «Προς τήν ακμή τοϋ Νεοελληνικού Δια
φωτισμού (Οί διενέξεις του Λεσβίου στή Σχολή Κυδωνιών)», Μικρασιατικά Χρονικά 1 (1956) 
1-81 (= Τών Φώτων. "0%ρεΐζ τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού, [τ. Α'], Αθήνα Έρμης, 
1988, σ. 211-291). 
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Δ, του άπο Μυτιλήνης».22 Προφανώς, ή δίωξη του Βενιαμίν μετατίθεται 

εδώ εσφαλμένα, όπως και στο σχετικό ενθύμημα, άπο τα 1803-1805 στο 

1812. 

Υπάρχει δμως εδώ και μια άλλη σύγχυση. "Οπως είναι γνωστό, το 1812 

ό Βενιαμίν παραιτήθηκε άπο τη σχολή τών Κυδωνιών.2 3 Το 'ίδιο έτος πήγε 

στή Μυτιλήνη για να ανοίξει έκεΐ σχολείο και κατόπιν στην Κωνσταντινούπο

λη, οπού παρουσιάστηκε στο Πατριαρχείο. Πότε ακριβώς δμως πήγε στην 

Κωνσταντινούπολη; Κατά τήν εκδοχή τοΰ Ν. Σαλτέλη πού παραθέσαμε πιο 

πάνω, ό Βενιαμίν βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο ή τον 'Ιούνιο 

τοΰ 1812, δταν πατριάρχευε ό 'Ιερεμίας Δ ' . 2 4 Έ χρονολογία αυτή φαίνεται να 

υποστηρίζεται και άπο μια επιστολή του Βενιαμίν άπο τήν Κωνσταντινούπολη 

προς κάποια Μαριγώ, πού φέρεται να έχει χρονολογία 6 'Ιουνίου 1812. 2 5 "Οπως 

ορθά δμως επισήμανε ό Κ. Θ. Δημαράς, πού είδε το πρωτότυπο της επιστο

λής, το έτος δέν είναι 1812 άλλα 1813. 2 6 Κατά συνέπεια, ό Βενιαμίν βρισκό

ταν στην Κωνσταντινούπολη το 1813. Αυτό ενισχύεται τώρα και άπο τή μαρ

τυρία τοΰ Νεόφυτου στο πρώτο ενθύμημα, δπου αναφέρεται δτι ή επίσκεψη 

τοΰ Βενιαμίν στο Πατριαρχείο έγινε στα χρόνια της πατριαρχίας τοΰ Κυ-

22. Ν. Ι. Σαλτέλης, Ό Κυδωνιάτης, ποίημα εις άσματα τέσσαρα, 'Αθήνα 1842, σ. 
ψ-ω. Τον Σαλτέλη ακολουθούν ό Ευστάθιος Γεωργιάδης, Τα Λεσβιακά, ήτοι ιστορία τής 
νήσου Λέσβου..., 'Αθήνα 1849, σ. 292, ό Γ. Α. 'Αριστείδης, Βενιαμίν ό Λεσβίος, 'Αθήνα 
1880, σ. 29 και άλλοι μεταγενέστεροι. Ό Σοφ. Οικονόμος, γνωρίζοντας καλύτερα τα σχετικά 
με τή δίωξη τοΰ Βενιαμίν, στή δική του βιογραφία βάζει στή θέση τοΰ μονάχου Ιακώβου 
τον Δωρόθεο [Βουλησμα] («Περί Βενιαμίν του Λεσβίου», δ.π., σ. 87). 

23. Ρ. 'Αργυροπούλου, δ.π., σ. 63-64. 

24. Τον Σαλτέλη ακολουθούν και οι επόμενοι βιογράφοι τοΰ Βενιαμίν. 
25. Εκδόθηκε άπο τον Ι. Κ. Βογιατζίδη, «Νεοελληνικά ανέκδοτα, 1812-1831», ΔΙΕΕΕ 

7 (1910) 21. 
26. Κ. Θ. Δημαράς, «Ένας διώκτης τοϋ Νεοφύτου Δούκα —Σαμουήλ ό "Ανδριος—», 

'Αφιέρωμα εις τήν "Ηπειρον εις μνήμην Χρίστου Σούλη (1892-1951), 'Αθήνα 1956, σ. 147. 
Φωτοαντίγραφο της επιστολής, πού σώζεται στο 'Αρχείο Θεοφ. Καίρη (φάκ. 10, άρ. 89), είχε 
τήν καλοσύνη να μοϋ στείλει ό Δημήτριος Ι. Πολέμης, τον όποιο ευχαριστώ θερμά. Μέ τήν 
ευκαιρία αυτή σημειώνω ορισμένα λάθη και παραλείψεις πού υπάρχουν στην ε'κδοση Βο
γιατζίδη [ΔΙΕΕΕ 7, 1910, σ. 21): το ψεϋσται έχει διαβαστεί Ιδιώται (στ. 8)· μετά το ό 
άγιος σας (στ. 18) έχει παραλειφθεί το επίρρημα αύτοϋ [αντιγράφεται σωστά στή σ. 6, 
δπου απόσπασμα τής επιστολής]. Μετά το εις τήν Βλαχίαν (στ. 13) παραλείπεται το έξης 
απόσπασμα (στην ε'κδοση δηλώνεται με άποσιωπητικά) : Είπες πώς θέλεις ίατρικσν δια τον 
όφθαλμόν. ώστε λάβε παρά τοϋ Αντωνίου τρίμματα κιχριμπαρίου, και μέ ολίγον κάπνιζε τον 
κάθε ήμέραν. "Αν και συ έταξίδευες, ήθελες ίατρευθής άνευ ιατρικού, λάβε παρά τοϋ 'Αντω
νίου και 20 γρόσια, δια τήν αίτίαν όπου εχω νά σοι ειπώ δταν αύτοϋ έλθω. "Ενα δεύτερο 
απόσπασμα, πού δηλώνεται επίσης μέ άποσιωπητικά, παραλείπεται στο τέλος τής επιστολής 
(μετά τό δια τοϋ 'Αντωνίου, στ. 25): 'Ελπίζω δτι και ή αδελφή σου έπανδρεύθη ώς μοι 
εγραφεν ό πατήρ σου, το όποιον και έπεθνμεις. ασπασμούς εις τάς άδελφάς σου καί είς 
τήν μητέρα σου. 
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ρίλλου ΣΤ', ό όποιος διαδέχτηκε τον 'Ιερεμία Δ' τον Μάρτιο του 1813.27 

Με την παρουσία του Βενιαμίν στην Κωνσταντινούπολη το 1813 συνδέε

ται και το τρίτο ενθύμημα, πού αναφέρεται στην πρόσκληση του άπό το Πα

τριαρχείο να αναλάβει τη διεύθυνση της Μεγάλης του Γένους Σχολής (της σχο

λής του Κουρούτσεσμε). Ή πρόσκληση του αύτη είναι γνωστή άπό σύγχρονες 

πηγές.28 "Οσο για τον δρο πού φέρεται να έθεσε ό Βενιαμίν προκειμένου να απο

δεχτεί τήν πρόσκληση —να υπάρχει, δηλαδή, ισότιμη αντιμετώπιση των πλού

σιων και των φτωχών μαθητών— αυτός μνημονεύεται το 1889 άπό τον Γε-

δεών,29 ό όποιος αντλεί προφανώς τήν πληροφορία άπό το σχετικό ενθύμημα 

του Νεόφυτου. Παραμένει ωστόσο άδηλο αν τα πράγματα έγιναν έτσι ή αν ό 

δρος του Βενιαμίν, τον όποιο φέρονται να απέρριψαν οί άρχοντες, δεν ήταν παρά 

ένας μύθος πού κατασκευάστηκε για να ερμηνευτεί ή άρνηση του να αναλάβει 

τή σχολή. ,ΝΑς σημειωθεί, πάντως, δτι ό δρος του Βενιαμίν παραπέμπει σε 

μια πραγματική κατάσταση: στα προνόμια πού, όπως είναι γνωστό, απολάμ

βαναν στή σχολή του Κουρούτσεσμε οι μαθητές άπό ανώτερες κοινωνικές τά-

27. Μέ βάση τα παραπάνω θα πρέπει να αποκατασταθεί ή σύγχυση πού υπάρχει 'έως 

και σήμερα στίς βιογραφίες του Βενιαμίν σχετικά μέ τις μετακινήσεις του, πού οφείλεται 

στο δτι δέν προσέχτηκε το παραπάνω δημοσίευμα τοϋ Δημαρά. Οί βιογράφοι του Βενια

μίν, προσπαθώντας να συνδυάσουν τή μαρτυρία του Σαλτέλη δτι ό Βενιαμίν ήταν στην 

Κωνσταντινούπολη τον Μάιο ή 'Ιούνιο τοϋ 1812 μέ το γεγονός δτι ό ίδιος τον 'Ιούλιο τοϋ 

1812, δπως ξέρουμε άπό δύο άλλες επιστολές του (Γ. 'Αριστείδης, Βενιαμίν ô Λεσβίος, δ.π., 

103-105), βρισκόταν στή Μυτιλήνη, αναφέρουν δτι μετά τήν παραίτηση του άπό τή σχολή των 

Κυδωνιών πήγε πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, μετά στή Μυτιλήνη δπου προσπάθησε να α

νοίξει σχολείο καί κατόπιν πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Στην πραγματικότητα δμως φαίνε

ται δτι μετά τήν παραίτηση του άπό τή σχολή τών Κυδωνιών πήγε στή Μυτιλήνη καί κα

τόπιν στην Κωνσταντινούπολη (πβ. Εύστ. Γεωργιάδης, 7α Λεσβιακά, δ.π., σ. 292). Σχε

τικά μέ τή διόρθωση Δημαρά ας σημειωθεί δτι ό Γ. Βαλέτας δημοσιεύει το 1974 σέ άρθρο 

του στα Αιολικά Γράμματα (τχ. 22, Ίούλ.- Αΰγ. 1974, σ. 285-286) τήν επιστολή τοϋ Βε

νιαμίν άπό τήν Κωνσταντινούπολη μέ τή χρονολογία πού δίνει ό Βογιατζίδης (1812), ενώ 

μερικά χρόνια αργότερα πού ξαναδημοσιεύει το άρθρο διορθώνει, μέ βάση τον Δημαρά, τή 

χρονολογία της επιστολής σέ 1813, χωρίς δμως να προσαρμόζει στο νέο αυτό δεδομένο τα 

σχετικά μέ τίς μετακινήσεις τοϋ Βενιαμίν (Βενιαμικά, δ.π., σ. 273, 278, 315-317, πβ. 

σ. 385). Βλ. καί Ίωάν. Μουτζούρης, Βενιαμίν ό Λεσβίος. Οι κατήγοροι τών Ιδεών τον 

και ή Μεγάλη 'Εκκλησία, 'Αθήνα 1982, σ. 171-173, δπου, άπό παρανόηση σχετικής ανα

φοράς στον Λόγιο Έρμη, ό Βενιαμίν εμφανίζεται να πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη δχι 

μόνο τον Μάιο ή 'Ιούνιο τοϋ 1812 άλλα καί πρωτύτερα, τον Φεβρουάριο τοϋ ϊδιου έτους. 

28. Μνημονεύεται άπό τον ίδιον τον Βενιαμίν στή γνωστή επιστολή του άπό τήν 

Κωνσταντινούπολη (Ι. Βογιατζίδης, «Νεοελληνικά ανέκδοτα», ό'.π., σ. 21)· βλ. καί Έρμης ό 

Λόγιος, 1813, σ. 115 καί 1816, σ. 323. 

29. Μ. Ι. Γεδεών, « Ή πνευματική κίνησις τοϋ Γένους ημών κατά τα πρώτα τοϋ ΙΘ' 

αιώνος ^τη», Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 9 (1889) 376 ( = Μανουήλ Ι. Γεδεών, Ή πνευμα

τική κίνησις τον Γένους κατά τον IH' και ΙΘ' αιώνα, εκδοτική επιμέλεια "Αλκής Αγγέλου -

Φίλιππος Ήλιου, 'Αθήνα, 'Ερμής, 1976, σ. 238). 
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ξεις.3 0 Στο ίδιο ενθύμημα υπάρχει και ή πληροφορία δτι στή θέση του Βενιαμίν 

προσκλήθηκε ό συνδιδάσκαλός του στις Κυδωνιές Γρηγόριος Σαράφης, κάτι πού 

δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ό τελευταίος κλήθηκε νά διδάξει 

στην Κωνσταντινούπολη αρκετά αργότερα (1820) και κάτω άπο διαφορετικές 

συνθήκες.31 Πιθανότατα πρόκειται για παραθύμημα. 

Ώ ς προς την απομάκρυνση του Βενιαμίν άπο τη σχολή του Βουκουρεστίου, 

πού έγινε τον 'Οκτώβριο του 1818, τα πράγματα είναι σήμερα αρκετά ξεκα

θαρισμένα. Στο σχετικό ενθύμημα του ό Νεόφυτος δίνει ένα γενικό περίγραμμα 

της κρίσης πού οδήγησε στή δίωξη του Βενιαμίν άπο τη Βλαχία άλλα με τρό

πο κάπως απλουστευτικό, καθώς ανάγει το ζήτημα αποκλειστικά στις γλωσ

σικές αντιθέσεις της εποχής. "Οσο για το πέμπτο ενθύμημα, πού αναφέρεται 

στις τελευταίες στιγμές του Βενιαμίν, αυτό τοποθετείται στο Ναύπλιο, δπου 

πέθανε ό Βενιαμίν τον Αύγουστο του 1824, «άσθενήσας άπο την (...) επικρα

τούσαν έπιδημικήν νόσον».32 

Το ενδιαφέρον των ενθυμημάτων δμως έγκειται οχι τόσο στις πληροφο

ρίες, σωστές ή λανθασμένες, πού περιέχουν, δσο στο γεγονός δτι διασώζουν 

κάτι άπο τη μορφή και τον χαρακτήρα του Βενιαμίν, έ'τσι δπως διατηρήθηκαν 

στή μνήμη ενός άνθρωπου πού τον είδε ή άκουσε να μιλούν γι' αυτόν. Φυσικά, 

ό Βενιαμίν δέν ήταν άπο τους ανθρώπους πού μπορούσαν να περάσουν απαρα

τήρητοι. Δάσκαλος και λόγιος πολύ πάνω άπο τον μέσο δρο της εποχής του 

και αγωνιστής στην Επανάσταση του '21, ό Βενιαμίν έγινε ιδιαίτερα γνωστός 

για τις νεωτερικές ιδέες του, πού σκανδάλισαν μέ τον αιρετικό χαρακτήρα τους 

τους συγκαιρινούς του, άλλα και για τον άψύ και μονοκόμματο χαρακτήρα του, 

την τόλμη και τήν παρρησία του. Τα τελευταία αυτά στοιχεία ήταν εκείνα 

ακριβώς πού διατηρήθηκαν περισσότερο στή μνήμη των συγχρόνων του. "Οπως 

παραδίδει ένας άπο τους πρώτους βιογράφους τοΰ Βενιαμίν, «οι λόγοι αύτοΰ 

ήσαν κεραυνοί εις τα άκοάς των ακροατών».3 3 'Οξύς και θυμόσοφος, «απότο

μος πολλάκις εις τάς απαντήσεις του και ενίοτε πικρός»,3 4 «ευτράπελος λίαν... 

και σφόδρα τολμηρός»,3 5 «έφείλκυε τους προσομιλοΰντας αύτω και ετερπεν άνα-

30. Ρ. 'Αργυροπούλου, ό'.π., σ. 65. 
31. [Μαργαρίτης Εύαγγελίδης], «Συμβολαί εις τήν ίστορίαν της εκπαιδεύσεως εν 

Μικρά Ασία», Ξενοφάνης 2 (1904-5) 421-424' Ι. Βογιατζίδης, «Νεοελληνικά ανέκδοτα», 
δ.π., σ. 22-26. 

32. Ό Φίλος τον Νόμου, άρ. 50, 5 Σεπτ. 1824. 
33. Εύστ. Γεωργιάδης, Τα Λεσβιακά, ο.π., σ. 292. 

34. Γ. 'Αριστείδης Πάππης, Συμπλήρωμα είς τήν κατά το έτος 1880 έκδοθεΐσαν 
υπ' αντοϋ βιογραφίαν Βενιαμίν τοϋ Λεσβίου, 'Αθήνα 1889, σ. 7. 

35. Χαρίκλεια Σταυράκη, Ai Κυδωνίαι προ τοϋ 1821 κατά τον Κύριον Μ, Δ. Ραφ-
φενέλον, Σμύρνη 1861, σ. 47. 
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μιγνύων εν ταΐς συνδιαλέξεσι το άστεΐον μετά του σπουδαίου».36 Τα χαρακτη

ριστικά αυτά δεν φαίνεται, να απέχουν πολύ άπο την πραγματικότητα: τα ανα

γνωρίζει κανείς στα κείμενα του Βενιαμίν37 άλλα και στη στάση καί τη συμπε

ριφορά του, ιδιαίτερα στα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Ά π ο τα χρό

νια ακριβώς αυτά έχουν άποθησαυριστεΐ αρκετά «ανέκδοτα», στα όποια εξαί

ρεται ή θυμοσοφία καί ή άψύτητα του λεσβίου λογίου.3 8 

Στη σειρά τών «ανεκδότων» γιά τον Βενιαμίν εντάσσονται καί τα πέντε 

ενθυμήματα, τα όποια ό Νεόφυτος διατήρησε στη μνήμη του ως το 1868. Στα 

ενθυμήματα αυτά αποτυπώνεται με ενάργεια ή μορφή του λεσβίου λογίου. 

Εκείνο πού διέσωσε περισσότερο στή μνήμη του ό Νεόφυτος ήταν τα εξωτε

ρικά χαρακτηριστικά του Βενιαμίν. Πενήντα πέντε χρονών περίπου το 1813, 

ό Βενιαμίν εμφανίζεται να έχει το ενα μάτι κλειστό —αποτέλεσμα του καταρ-

ράχτη άπο τον όποιο έπασχε άπο παλιά 3 9 — νά είναι ντυμένος με φτωχικά, 

«ρυπαρά» ράσα, νά φορά παπούτσια σχεδόν φθαρμένα καί νά κράτα στα χέρια 

του κομπολόι.4 0 Ή εμφάνιση αύτη μπορεί νά ήταν περίεργη καί ασυνήθιστη 

γιά έναν λόγιο της σειράς του —καί αύτη φαίνεται δτι ήταν ή εντύπωση τών 

ανθρώπων πού τον είδαν στην Κωνσταντινούπολη— ό ίδιος δμως δεν είχε κα

νένα πρόβλημα νά παρουσιαστεί έτσι μπροστά στον πατριάρχη, δπως καί στο 

αρχοντικό του Μεγάλου Διερμηνέα της Πύλης λίγο αργότερα. Βέβαια, ή φτω

χική εμφάνιση του Βενιαμίν θα γίνει αφορμή ενός δυσάρεστου συμβάντος, καθώς 

ό γραμματέας του Μεγάλου Διερμηνέα θα τον θεωρήσει ζητιάνο καί θα τον 

διώξει, ξυλοκοπώντας τον. Επεισόδια σαν αυτό όμως ήταν χωρίς σημασία γιά 

36. Γ. 'Αριστείδης, Βενιαμίν ο Λεσβίος, δ.π., σ. 38-39. 
37. Βλ. για παράδειγμα τον λόγο πού εκφώνησε ό Βενιαμίν στο Βουκουρέστι το 

1818, δπου καυτηριάζει την αδιαφορία τών κατοίκων της Βλαχίας για την εκπαίδευση καί 
το ευαγγελικό κήρυγμα" οί σχετικές απόψεις του λογοκρίθηκαν κατά τή δημοσίευση τοϋ 
λόγου στον Λόγιο Έρμη, 1818, σ. 200-209 (το πλήρες κείμενο του λόγου δημοσιεύεται 
άπο τον Γ. 'Αριστείδη, Βενιαμίν δ Λεσβίος, δ.π., σ. 53-54). 

38. Βλ. 'Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμων 'Ιστορικόν περί της 'Ελληνικής Επαναστάσεως, 
τ. Δ', 'Αθήνα 1861, σ. 351, 524" «Περί Βενιαμίν τοϋ Λεσβίου», δ.π., σ. 88, 90- Νικόλαος 
Δραγούμης, 'Ιστορικοί Αναμνήσεις, τ. Α', 'Αθήνα, Έρμης, 1973, σ. 28" Γ. 'Αριστείδης, 
Βενιαμίν ό Λεσβίος, δ.π., σ. 33-40, 109" Γ. 'Αριστείδης Πάππης, Συμπλήρωμα, δ.π., σ. 
7-8· Εύστ. Γεωργιάδης, Τα Λεσβιακά, δ.π., σ. 293. 

39. Ώς «μύωπα», μέ «ήμίκλειστον τον άριστερόν όφθαλμον» τον παρουσιάζει καί ό 
Μ. Χουρμούζης (Γ. 'Αριστείδης Πάππης, δ.π., σ. 7, 13). Βλ. επίσης Α. Μοσχίδης, «Συμ-
βολαί εις την ίστορίαν της παιδεύσεως. Περί της εν Κυδωνίαις Σχολής (1800-1821) καί τών 
τριών αυτής καί τοϋ Γένους διδασκάλων», Ή Νέα Ζωή 3 (1906) 623, 624. 

40. Πβ. Γ. 'Αριστείδης, Βενιαμίν ό Λεσβίος, δ.π., σ. 38: «λιτός τήν δίαιταν καί τήν 
περιβολήν, ώστε έπί πολλά κατά συνέχειαν έτη το αυτό έφερε ράσον καί ουδέποτε περιε-
βλήθη περικνημίδας διδάσκων έν Κυδωνίαις». Τελικά, ή αληθινή μορφή τοϋ Βενιαμίν μας 
διαφεύγει, άφοΰ δέν έχει σωθεί καμιά εικόνα του" μια φανταστική απεικόνιση του, σχεδια
σμένη στην εποχή μας, δημοσιεύεται στα Βενιαμικά τοϋ Βαλέτα, δ.π., σ. 16. 
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τον φιλόσοφο Βενιαμίν, άνθρωπο μέ σαφή συνείδηση της πνευματικής του αξίας, 

τήν οποία του αναγνώριζαν εξάλλου και οί εκπρόσωποι τής ιθύνουσας τάξης 

τής Κωνσταντινούπολης (χαρακτηριστικά, ό Μεγάλος Διερμηνέας του ασπάζε

ται το χέρι και του ζητάει συγγνώμη για το δυσάρεστο επεισόδιο, ένώ ή Με

γάλη Εκκλησία του προτείνει τη διεύθυνση τής σχολής του Κουρούτσεσμε). 

Έκτος άπο τήν εμφάνιση του Βενιαμίν, στή μνήμη του Νεόφυτου χαρά

χτηκε εξίσου έντονα καί το επεισόδιο στο Πατριαρχείο, οπού ό Βενιαμίν «εκ

σφενδονίζει» στα πόδια του πατριάρχη τις «έμβάδες» πού αυτός του είχε χα

ρίσει καί του ζητάει «δύο τρεις 'διάκους, όπου να μοί φέρουν αύτας αν καί 

άλλοτε έκσφενδονισθώσι τόσον μακράν». 'Ανεξάρτητα άπο το αν το επεισόδιο 

έγινε έτσι πού περιγράφεται καί άπο τή σημασία πού είχε ή πράξη αυτή του 

Βενιαμίν (κατά το ενθύμημα, ό Βενιαμίν «'ίσως ήθελε να έμπαίξη δια τούτου το 

εθος τινών αρχιερέων του να σύρωσιν όπισθεν αυτών τρεις καί τεσσάρας διακό 

νους»), ασφαλώς δμως θα θεωρήθηκε σκάνδαλο καί ασέβεια απέναντι στον πα

τριάρχη καί τήν εκκλησιαστική ιεραρχία. 

Ώ ς σκάνδαλο επίσης θα χαράχτηκε στή μνήμη τών συγχρόνων καί ή «αι

ρετική» στάση του Βενιαμίν λίγο πριν άπο τον θάνατο του, δπως περιγράφε

ται στο τελευταίο ενθύμημα. Χριστιανός άλλα πάνω άπ' Ολα φιλόσοφος, ό Βε

νιαμίν εμφανίζεται να έχει μια αντίληψη του θείου διαφορετική άπο τήν κρα

τούσα. Δεν αναγνωρίζει τους μεσάζοντες του θεοΰ καί δεν δέχεται τις καθιε

ρωμένες ιεροτελεστίες- κριτή του θεωρεί μόνο τον θεό, «τήν αίτίαν τών αιτιών», 

καί σ' αυτόν αποκλειστικά δίνει λόγο στις τελευταίες στιγμές του. Στα χαρα

κτηριστικά αυτά του Βενιαμίν ας προσθέσουμε καί μια αίσθηση δικαίου πού 

του αποδίδεται καί ή οποία τον κάνει να αρνηθεί τήν πρόταση τής Μεγάλης 

Εκκλησίας να αναλάβει τή διεύθυνση τής σχολής του Κουρούτσεσμε. 

Τα παραπάνω ενθυμήματα ό Γεδεών δεν τα σχολιάζει. Τα κοινοποιεί 

απλώς στον Σοφ. Οικονόμο, θεωρώντας Οτι μπορούσαν να φωτίσουν κάποιες 

όψεις τής προσωπικότητας του Βενιαμίν. Έ άποψη του Οικονόμου ήταν όμως 

διαφορετική. 'Αμέσως μόλις τα έλαβε έσπευσε να απαντήσει στον Γεδεών μέ 

ένα εκτενές γράμμα, στο όποιο αμφισβητεί ευθέως τήν αξιοπιστία τών ενθυ

μήσεων του άγιοταφίτη κληρικού.41 Τα «ίστορούμενα», γράφει στον Γεδεών, 

«εδοξάν μοι λίαν αφελή καί ένέχοντα πολλά τα άντιπίπτοντα». Σχετικά μέ το 

πρώτο ενθύμημα, παρατηρεί δτι ή φιλάνθρωπη στάση του Κυρίλλου απέναντι 

στον Βενιαμίν δείχνει το «φιλότιμον ήθος» του πατριάρχη, ό όποιος τιμούσε 

τους λογίους του γένους, θεωρεί απίθανο δμως ό Βενιαμίν να «εκσφενδόνισε» 

τις «έμβάδες» στα πόδια του πατριάρχη* μόνο ένας «παράφρων», σχολιάζει, 

θα το έκανε αυτό, καί τέτοιος δέν ήταν ό Βενιαμίν. Πιο πιθανή θεωρεί τήν 

εκδοχή να είπε ό Βενιαμίν στον πατριάρχη «χαριεντιζόμενος», ή καί για να 

41. 'Αρχείο Οικονόμων, φάκ. XV, 22 Δεκ. 1869, φ. 186β-188α. 

7 
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σαρκάσει την «δοξοκομπίαν» των αρχιερέων, οτι οι έμβάδες του φεύγουν άπο 

τα πόδια και ότι έπρεπε να του δώσει και διακόνους για νά του τίς μαζεύουν. 

'Απορρίπτει επίσης ό Σοφ. Οικονόμος και το βίαιο επεισόδιο στο σπίτι 

του Μεγάλου Διερμηνέα, αρνούμενος να δεχτεί οτι αυτός μπορούσε να έχει 

έναν τόσο «βάρβαρο» και «απάνθρωπο» γραμματέα ώστε να ξυλοκοπήσει τον 

Βενιαμίν. 'Αντί της εκδοχής αυτής κατασκευάζει μια άλλη πιο λογικοφανή: οτι 

οί υπηρέτες του Μεγάλου Διερμηνέα (και οχι ό γραμματέας του), βλέποντας 

έναν άγνωστο άνθρωπο με «άπέριττον» και «άκομψον» ένδυμα να μπαίνει στη 

βιβλιοθήκη, δπου υπήρχαν βιβλία και έγγραφα, κάλεσαν με κραυγές τον γραμ

ματέα του και αυτός «δρομαΐος είσελθών εις το γραφεΐον εκ των φωνών καί 

ύπολαβών αυτόν άπροσέκτως ως παράτολμον άπέβαλεν αυτόν ελέγχων, ουχί δε 

καί ξυλοκοπών !». Τέτοια παραδείγματα παραγνώρισης ενός προσώπου, προσ

θέτει ό Οικονόμος, έχουμε πολλά, παλαιά καί νεότερα. 

Ύ π ο αμφισβήτηση θέτει ό Σοφ. Οικονόμος καί το τέταρτο επεισόδιο, το 

σχετικό με τήν αναχώρηση του Βενιαμίν άπο το Βουκουρέστι.42 Χαρακτηρίζει 

ψευδή τα ίστορούμενα άπο τον Νεόφυτο καί παραθέτει μια άλλη εκδοχή των 

γεγονότων, βπως του τήν είχε αφηγηθεί ένας αξιόπιστος μάρτυρας, πού βρι

σκόταν τότε στο Βουκουρέστι. Κατά τη μαρτυρία αυτή, ό ηγεμόνας 'Ιωάννης 

Καρατζάς (1812-1818) «ούκ ήγάπα τον Νεόφυτον Δούκαν σχολαρχουντα καί 

διδάσκοντα εν τή Σχολή του Βουκουρεστίου καί πως περιεφρόνει τον άνδρα», 

γι' αυτό προσκάλεσε ως άρχιδιδάσκαλο τον Βενιαμίν. 'Αλλά ό Γρηγόριος Βραγ-

κοβάνος, «άνήρ εμβριθής, άκρως ελληνιστής, ως μαθητεύσας παρά τω περι-

πύστω Λάμπρω καί φιλών τον Δούκαν, αντιπολιτευόμενος προς τον τρόπον 

του Καρατσά, παρεκάλεσε τον διδάσκαλον Δούκαν ίνα μη συνδιδάσκη μετά του 

Βενιαμίν, άλλα διατριβή παρ' αύτω, δος δωμάτια ηύπρεπισμένα εν τω ίδίω πα-

λατίω. "Οτε δε εφυγεν ό Καρατσάς (τή 30 Ό κ τ ω β ρ . 1818) εκ του Βουκορε-

στίου, αμέσως ανέλαβε τήν έπιτροπείαν τής ηγεμονίας ό Γρ. Βραγκοβάνος, δστις 

εκδικούμενος τήν προς τον Δούκαν περιφρόνησιν του φυγόντος ήγεμόνος διέ-

ταξεν αυθημερόν στρατιώτας αλβανούς, έκτελοΰντας τα παρά τής 'Αστυνομίας 

διακελευόμενα, ίνα μεταβάντες εις τήν Σχολήν συλλάβωσι τον διδάσκαλον καί 

άπαγάγωσιν έκτος των ορίων τής Δακίας». Οί στρατιώτες, συνεχίζει, πήγαν 

στή σχολή, δεν βρήκαν όμως τον Βενιαμίν, καί έ'μειναν έκεΐ περιμένοντας τον 

να επιστρέψει. «Μαθητής δε άκουσας τα γενόμενα περιέδραμεν άπο οικίας εις 

οικίαν ζητών τον διδάσκαλον. Καί εύρων αυτόν δηλοποιεΐ τον κίνδυνον. Ό δε 

Βενιαμίν κατέφυγεν εις τήν οικίαν του βαρώνου Σακελλαρίου, δστις ήν υπή

κοος αυστριακός. Ούτος δε σχέσεις έχων μετά του αυστριακού προξένου, έζή-

τησε τή μεσιτείαν του προξένου παρά τω Βραγκοβάνω, ίνα μή οΰτω βιαίως 

ό Βενιαμίν άποπεμφθή τών ορίων, άλλα δοθή αύτω προθεσμία μικρά προς άνα-

42. Βλ. γι' αυτό Ρ. 'Αργυροπούλου, ό'.π., σ. 72-76. 
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χώρησιν. Και τούτου γενομένου, άπήλθεν è Βενιαμίν μετά τινας ημέρας εις 

Ίάσιον». "Ολα αυτά, γράφει δ Οικονόμος στον Γεδεών, δεν τα περιέλαβε στη 

βιογραφία του Βενιαμίν πού του έστειλε, «χάριν της μνήμης του διδασκάλου». 

Ώ ς προς το πέμπτο ενθύμημα, τέλος, ό Σοφ. Οικονόμος θεωρεί απίθανο 

να είπε ό Βενιαμίν στις τελευταίες του στιγμές τα λόγια: «ώ αιτία των αιτιών 

έλέησόν με». Άλλα και αν τα είπε, γράφει, αυτό θα το έκανε σε κατάσταση 

παραληρήματος λόγω του τύφου από τον όποιο είχε προσβληθεί. «"Ωστε ό 

μακαρίτης διδάσκαλος ούκ ήν εν φρεσίν δτε είπε ταΰτα, είπερ είπε». "Οσο για 

την άρνηση του Βενιαμίν να εξομολογηθεί, ό Σοφ. Οικονόμος διαπιστώνει εδώ 

μια αντίφαση: «Μόνος ό μη χριστιανός φιλόσοφος αρνείται την έξομολόγησιν. 

Αυτός δε λέγων εαυτόν χριστιανόν φιλόσοφον και μη θέλων 'ίνα έξομολογηθή 

προς άνθρωπον, παρίσταται ώς άλλος τις διαμαρτυρόμενος». "Οπως και να 

έ'χουν δμως τα πράγματα, γράφει ό Σοφ. Οικονόμος, επεισόδια σαν αυτό είναι 

καλύτερα να άποσιωπώνται. Συμβουλεύει, λοιπόν, τον Γεδεών: «Δια τοΰτο το 

τοιούτο ουδόλως καταγραπτέον εν ώ συντάττετε βίω, ώς μέλλον δούναι άφορ-

μήν προς διασυρμον της μνήμης του διδασκάλου και σκανδαλίσαι καί τινας τών 

ήδη περί τά θρησκευτικά φρονήματα έλευθεριαζόντων νέων. Είσί γάρ, εμοι γε 

δοκει, καί παρασιωπητέα τοις βιογράφοις, οσα μη παραβλάπτοντα τον αληθή 

του ίστορουμένου χαρακτήρα, όταν σιγηθώσιν, εκτιθέμενα δμως τή του Χάμ 

κακοζηλία ενόχους αν καταδείξειαν τους γράφοντας απογόνους». 

Οι παρατηρήσεις του Σοφ. Οικονόμου στα ενθυμήματα του Νεόφυτου είναι 

αποκαλυπτικές τών ιστοριογραφικών του αντιλήψεων. Συγγραφέας ιστορικών 

πονημάτων καί εκδότης κειμένων, ό Οικονόμος αντιμετωπίζει με δικαιολογη

μένη, βέβαια, δυσπιστία τις προφορικές παραδόσεις. Δεν τις θεωρεί αξιόπιστη 

ιστορική υλη καί πιστεύει δτι ή χρήση τους πρέπει να γίνεται μετά άπό κρι

τικό έ'λεγχο. Το πρόβλημα δμως για τον Οικονόμο δέν έγκειται μόνο στην 

αξιοπιστία τών παραδόσεων άλλα καί στο περιεχόμενο τους. Ό ιστορικός καί 

μάλιστα ό βιογράφος δέν πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε είδους πληροφορίες, 

αδιαφορώντας για το αν αυτές είναι θετικές ή αρνητικές για τον βιογραφού-

μενο. 'Αντίθετα, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί, «χάριν της μνήμης» καί 

της υπόληψης τών βιογραφουμένων, ενα κώδικα ηθικής δεοντολογίας πού επι

βάλλει ακόμη καί τήν αποσιώπηση μαρτυριών μέ επιλήψιμο χαρακτήρα για 

τον βιογραφούμενο. Έκτος δμως άπο τή μνήμη τών βιογραφουμένων, ό Οικο

νόμος έχει στον νου του καί το αναγνωστικό κοινό καί γι' αυτό ενδιαφέρεται 

πρωτίστως. Μια βιογραφία δέν είναι ενα ουδέτερο ιστορικό κείμενο- είναι ενα 

ανάγνωσμα πού λειτουργεί στο παρόν καί πρέπει να δίνει στους αναγνώστες 

καλά παραδείγματα' να διδάσκει, να φρονηματίζει καί να καθοδηγεί στις αρχές 

της παραδοσιακής χριστιανικής ηθικής. Κάθε τί, επομένως, πού μπορεί να 

«σκανδαλίσει» τό κοινό, καλύτερα να αποσιωπάται. Αυτό ακριβώς έκανε καί 

ό ίδιος στη βιογραφία του Βενιαμίν πού έ'στειλε στον Γεδεών, αποσιωπώντας 
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το περιστατικό σχετικά μέ την αποπομπή του Βενιαμίν άπο το Βουκουρέστι: 

ένας καταξιωμένος «διδάσκαλος του γένους» δέν μπορούσε να εμφανίζεται ώς 

καταζητούμενος άπο την αστυνομία της Βλαχίας και άποπεμπόμενος άπο τη 

χώρα. Εξίσου ανάρμοστο ήταν και το να εμφανίζονται μαθητές του να πρωτο

στατούν σε βίαια επεισόδια, δπως ήθελε το σχετικό ενθύμημα του Νεόφυτου. 

Ή δημοσιοποίηση τέτοιου είδους περιστατικών, δπως και της θρυλούμενης θρη

σκευτικής άνορθοδοξίας του Βενιαμίν, μπορούσε, κατά τήν αντίληψη του Οικο

νόμου, να αποβεί βλαπτική για τα ήθη της νεολαίας της εποχής του. 

Μέ ανάλογο τρόπο ό Σοφ. Οικονόμος αντιμετώπισε και ενα άλλο κείμενο 

για τον Βενιαμίν πού του έστειλε ό Γεδεών. "Οπως είδαμε παραπάνω, ό τε

λευταίος μαζί μέ τα ενθυμήματα του Νεόφυτου είχε υποσχεθεί να στείλει στον 

Οικονόμο και αποσπάσματα άπο μια ανέκδοτη βιογραφία του Βενιαμίν. Τελι

κά θεώρησε προτιμότερο να του στείλει, στα τέλη Δεκεμβρίου του 1869, ολό

κληρη τη βιογραφία, ή οποία έφερε τον τίτλο «Επιτάφιος Λόγος εις το μνη-

μόσυνον του άοιδίμου ίεροδιδ. Βενιαμίν του Λεσβίου».43 Στή συνοδευτική επι

στολή ό Γεδεών πληροφορεί τον Οικονόμο δτι ό «Επιτάφιος Λόγος» είχε συν

ταχθεί άπο ενα σπουδαστή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και οτι πε

ριέχει πολλά «τή υμετέρα και ημετέρα πληροφορία άντιπίπτοντα, άλλ' όμως ά-

ξιοσημείωτον οτι έν τή τελευταία στιγμή παριστά τον Βενιαμίν τών άχραντων 

μυστηρίων μεταλαμβάνοντα, δπερ αρνείται ό Νεόφυτος».44 

Ή ανάγνωση του «Επιτάφιου» απογοήτευσε και πάλι τον Οικονόμο: ό 

«νομιζόμενος θησαυρός ήν άνθρακες», γράφει στον Γεδεών.45 Κατά τή γνώμη 

του, δέν ήταν παρά ενα κακογραμμένο, «άκριτο» και «άμουσο» ρητορικό γύ

μνασμα. Προσάπτει στον συντάκτη του δτι ύπερεπαινεΐ το υφός τών συγγραμ

μάτων του Βενιαμίν και μάλιστα της Μεταφυσικής του (Βιέννη 1820), για τήν 

οποία ό ίδιος είχε τή χειρότερη γνώμη: «άναγνούς πρό τίνων ένιαυτών [τή 

Μεταφυσική]», γράφει ό Οικονόμος, «φέρω εισέτι τή μνήμη μου τήν κακήν 

έντύπωσιν, ήν ένεποίησέ μοι ού μόνον το άχαρι και ασαφές τής φράσεως, άλλα 

και τών πραγμάτων και εννοιών το σφαλερόν και σόλοικον. Πολλαχοϋ δέ 

σπουδάζει ίνα άνασκευάση γνώμας τινάς του ύψιπέτου Ευγενίου τοΰ Βουλγά-

ρεως. Άλλ' δμως έν τή ανασκευή καταδείκνυται ό καλός Βενιαμίν μήτ' εγκρα

τής τών φιλοσοφικών θεωρημάτων και κορύζης και τύφου ώς ουκ ώφελεν έμ-

πλεως!». 

Παράλληλα ό Οικονόμος διορθώνει και κάποιες ανακρίβειες πού περιείχε, 

κατά τή γνώμη του, ό «Επιτάφιος». Σχολιάζοντας τήν πληροφορία δτι ό Βε-

43. 'Αρχείο Οικονόμων, φάκ. XV, 6 Ίαν. 1870, φ. 190α-β. Το χειρόγραφο αυτό βρι
σκόταν στο 'Αρχείο Οικονόμων άλλα λανθάνει. 

44. Ό.π., φάκ. XIII, άρ. 391, 31 Δεκ. 1869. 
45. Ό.π., φάκ. XV, 6 Ίαν. 1870, φ. 190α-191α. 
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νιαμίν το 1821 βρισκόταν στη Σμύρνη —πληροφορία πού είναι σωστή— γρά

φει δτι ό 'ίδιος δεν θυμάται κάτι τέτοιο. Πιθανολογεί δτι ό Βενιαμίν κατέβηκε 

από την Κωνσταντινούπολη στη Σμύρνη ώς μέλος της Φιλικής Εταιρείας και 

πέρασε κατόπιν στην επαναστατημένη Ελλάδα. 'Επισημαίνει επίσης δτι κατά 

την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη ό Βενιαμίν δεν έμεινε στο σπίτι του 

Μουρούζη, όπως γράφει ό συγγραφέας του «Επιταφίου» —θέλοντας με τον 

τρόπο αύτο «να εξύμνηση» περισσότερο τον δάσκαλο— άλλα του Δεσύλλα.46 

Σχολιάζοντας, τέλος, τήν εκδοχή δτι ό Βενιαμίν κοινώνησε πριν πεθάνει, υπο

στηρίζει οτι στις αντίξοες συνθήκες πού επικρατούσαν στο Ναύπλιο το 1824, 

εξαιτίας των καθημερινών θανάτων άπο τήν επιδημία και τής αμηχανίας «εκ 

του καταλαβόντος πάντας τους κατοίκους τρόμου», θα ήταν περίεργο αν κά

ποιος ιερέας «εσπευσεν ϊνα μεταδώση των άχραντων μυστηρίων τω επί ψάθη 

κειμένω άπόρω Βενιαμίν». 

Ή κριτική του Οικονόμου στις προφορικές παραδόσεις για τον Βενιαμίν 

δεν πέρασε απαρατήρητη. Ό Γεδεών και το περιβάλλον του έλαβαν σοβαρά υπ' 

οψη τις παρατηρήσεις του, δπως φαίνεται άπο μια βιογραφία του Βενιαμίν πού 

συνέταξε ένας νεαρός λόγιος τής Κωνσταντινούπολης, ό 'Ελευθέριος Θωμά, και 

δημοσίευσε το 1876 στο περιοδικό Κόριννα τής Ζακύνθου.4 7 Στενός φίλος του 

Γεδεών, ό 'Ελευθέριος Θωμά είχε και αυτός ίστοριοδιφικά ενδιαφέροντα και 

συμμετείχε στις συλλογικές και εκδοτικές προσπάθειες του Γεδεών. Το 1875 

ήταν γραμματέας του «Συλλόγου Μεσαιωνικών Σπουδών» πού είχε ιδρύσει ό 

Γεδεών,4 8 ενώ τον 'ίδιο χρόνο υπογράφει μαζί μ' αυτόν προκήρυξη για τήν έκ

δοση «Μεσαιωνικής Ανθολογίας». 4 9 Ό 'ίδιος συνεργάζεται με τον Γεδεών και 

στην έφημ. Πρωία (1876). Έ κ τ ο ς άπο τή βιογραφία του Βενιαμίν, ό Ε. Θωμά 

δημοσίευσε αυτοτελώς μελέτες και αρκετά άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες.5 0 

46. Έρμης ό Λόγιος, 1816, σ. 16, 323' πβ. Εύστ. Γεωργιάδης, δ.π., σ. 292-293 καΐ 
Σοφ. Οικονόμος, «Περί Βενιαμίν τοϋ Λεσβίου», δ.π., σ. 87. 

47. Ελευθέριος Θωμά, «Ή εν Κυδωνίαις Έλλ. Σχολή και Βενιαμίν ό Λεσβίος», 
Κόριννα Ζακύνθου, έίτος Β', φυλλ. Η', 'Οκτώβριος 1876, σ. 122-126. Μετά τον τίτλο ακο
λουθεί ή αφιέρωση: «Σοφοκλεί Κ. τω έξ Οικονόμων ελάχιστον δείγμα ευγνωμοσύνης». Το 
άρθρο αναδημοσιεύεται άπο τον Γ. Βαλέτα στο βιβλίο του Βενιαμικά, δ.π., σ. 50-57, οπού 

δμως παραλείπονται οι περισσότερες άπο τΙς υποσελίδιες σημειώσεις τοϋ κειμένου και ή 
αφιέρωση. 

48. Αρχείο Οικονόμων, φάκ. XIV, άρ. 543, 15 Νοεμ. 1875. 
49. Χ. Γ. Πατρινέλης, «Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδεών. 'Αναλυτική αναγραφή», Έ-

πετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου 19/20 (1969-70) 13. 
50. Σημειώνω τα κυριότερα δημοσιεύματα του: Ό εν Ίπποορομείφ οβελίσκος, Κων

σταντινούπολη 1874' ΟΙ εν Παρισίοις έλληνισται και ό Βρούνε δε Πρέλ (Brunei de Presle), 
Σύρος 1876' Oi εν Παρισίοις έλληνισται και ό 'Αμβρόσιος Φιρμινος Διδότος (Ambroise 
Firmim Didot), Σύρος 1877" Οι Φαναριώται, 'Ιστορική πραγματεία, Κωνσταντινούπολη 
1878' «Βιογραφικον σχεδάριον Θεοφίλου Κορυδαλλέως», Ζακύνθιος 'Ανθών, Ζάκυνθος, 'έτος 
Β', φυλλ. ΙΓ', Μάιος 1876, σ. 2-6* «Άνατολικαί αναμνήσεις υπό του κόμητος Μαρκέλλου», 
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Πέθανε πριν άπο το 1883.51 

Στη συγγραφή της βιογραφίας του Βενιαμίν ό Ε. Θωμά βοηθήθηκε άπο 

τον Γεδεών. Ό τελευταίος έθεσε στή διάθεση του τή βιογραφία του Βενιαμίν 

πού είχε συντάξει δ Οικονόμος, καθώς και δικές του σημειώσεις: «έδανείσθη 

άπ' έμοΰ», γράφει ό Γεδεών, «τάς σημειώσεις ταύτας του Σοφοκλέους, ώς και 

τινας υπ' έμοϋ γραφείσας».5 2 Παράλληλα ό Ε. Θωμά χρησιμοποίησε στο πόνη

μα του, μέσα στο κείμενο ή σε υποσημειώσεις, και τα γνωστά ενθυμήματα για 

τον Βενιαμίν, «παραδοθέντα ήμΐν», όπως γράφει ό 'ίδιος, «υπό του Νεοφύτου». 

Το ενδιαφέρον εδώ είναι δτι ό Ε. Θωμά δεν παραθέτει τα ενθυμήματα 

δπως τα ξέρουμε άπο την επιστολή του Γεδεών. 'Ενημερωμένος για τήν αρνη

τική κριτική του Σοφ. Οικονόμου, τα τροποποιεί αναλόγως, ακολουθώντας τις 

απόψεις του τελευταίου. "Ετσι, στο πρώτο ενθύμημα ό Βενιαμίν δεν εμφανί

ζεται να εκσφενδονίζει τα «πέδιλα» στα πόδια του πατριάρχη. Ό συγγραφέας, 

υιοθετώντας σχεδόν τήν εκλογικευμένη εκδοχή του Οικονόμου, αναφέρει α

πλώς οτι μια μέρα του έφυγαν τα πέδιλα άπο τα πόδια επειδή ήταν μεγάλα 

και είπε στον Κύριλλο «χαριεντιζόμενος» να του δώσει και τρεις διακόνους να 

του τα μαζεύουν Οταν του φεύγουν άπο τα πόδια. 'Ανάλογες επεμβάσεις γί

νονται και στο δεύτερο ενθύμημα: ό γραμματέας του Μεγάλου Διερμηνέα, θεω

ρώντας ώς επαίτη τον Βενιαμίν πού είχε μπει στο δωμάτιο και ερευνούσε τα 

βιβλία, τον διώχνει απλώς - δεν τον ξυλοκοπεΐ.53 Στο τέταρτο ενθύμημα παρα

τίθεται πρώτα, σε συνεπτυγμένη μορφή, ή εκδοχή του Οικονόμου για τήν ανα

χώρηση του Βενιαμίν άπο το Βουκουρέστι και κατόπιν ή εκδοχή του Νεόφυ

του, ενώ στο πέμπτο παρατίθενται μόνο τα λόγια πού φέρεται να είπε ό Βε

νιαμίν πεθαίνοντας στο Ναύπλιο' το δτι αρνήθηκε να εξομολογηθεί παραλείπε

ται . 5 4 Ό συγγραφέας παραλείπει, τέλος, στο τρίτο ενθύμημα τα σχετικά με 

δ.π., φυλλ. ΙΕ', Ίούλ. 1876, σ. 73-79" «Οι Φαναριώται (απόσπασμα ανεκδότου συγγρα
φής)», δ.π., φυλλ. ΙΣΤ', Αΰγ. 1876, σ. 113-118" «Γεώργιος Βύνδαμ ό ελληνιστής», δ.π., 
φυλλ. IH', 'Οκτ. 1876, σ. 197-202· «Περί τοϋ Άκαθίστου "Υμνου», δ.π., φυλλ. ΚΑ', Ίαν. 
1877, σ. 295-299" «Φαναριώτικα ανέκδοτα. Μιχαήλ και Κωνσταντίνος Ρακοβίτσας», δ.π., 
φυλλ. ΚΔ', 'Απρ. 1877, σ. 388-391" «Φαναριώτικα ανέκδοτα», Παρνασσός 1 (1877) 401-
418. Βλ. επίσης εφ. Πρωία, 1876, άρ. 3, σ. 24-25, άρ. 6, σ. 51-53 και άρ. 7, σ. 59-62. 

51. Μ. Ι. Γεδεών, Χρονικά της Πατριαρχικής 'Ακαδημίας, δ.π., σ. 148, σημ. 1. 
52. «Περί Βενιαμίν τοΰ Λεσβίου», δ.π., σ. 89. Πβ. Μ. Ι. Γεδεών, «Εκκλησία και 

επιστήμη κατά τον Ι θ ' αιώνα», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 8 (1888) 298 (= Γεδεών, Ή 
πνευματική κίνησις τον Γένους..., δ.π., σ. 270) και 'Ελευθέριος Θωμά, «Ή εν Κυδωνίαις 
Έλλ. Σχολή...», δ.π., σ. 124. 

53. Έδώ όμως έχουμε και μια προσθήκη" ό Βενιαμίν εμφανίζεται να λέει στον γραμ
ματέα του Μ. Διερμηνέα, ό όποιος τοΰ ζήτησε συγγνώμη για το επεισόδιο: «αδελφέ μου, 
δικά σου ήταν τα χέρια σου». 

54. Δεν παραλείπει ωστόσο να σημειώσει δτι ό Βενιαμίν δεν κοινώνησε, ακολουθώντας 
καί πάλι τή σχετική άποψη τοΰ Σοφ. Οικονόμου. 
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την πρόσκληση τοΰ Σαράφη στην Κωνσταντινούπολη, πού δεν ανταποκρίνονταν, 

όπως είπαμε, στην πραγματικότητα. *Ας σημειωθεί ακόμη δτι ό Ε. Θωμά ήταν 

ενημερωμένος και για δσα είχε γράψει ό Οικονόμος στον Γεδεών σχετικά με 

τις φιλοσοφικές απόψεις τοΰ Βενιαμίν, με αφορμή τον «Έπιτάφιον λόγον εις 

το μνημόσυνον τοΰ άοιδίμου ίεροδιδ. Βενιαμίν τοΰ Λεσβίου». 'Αντιγράφοντας, 

λοιπόν, και έδώ τον Οικονόμο, επικρίνει τή Μεταφυσική τοΰ Βενιαμίν και μά

λιστα τήν προσπάθεια του να ανασκευάσει απόψεις τοΰ Ευγένιου Βούλγαρη.5 5 

Το πόνημα τοΰ Θωμά, δημοσιευμένο σε ενα μάλλον δυσπρόσιτο επαρχια

κό περιοδικό, έμεινε στην αφάνεια για πολλά χρόνια. Μαζί μ' αυτό έμειναν, 

φυσικά, στην αφάνεια και τα ενθυμήματα τοΰ Νεόφυτου. "Ετσι, τίποτε άπ' αυτά 

δεν υπάρχει στην πρώτη έγκυρη βιογραφία τοΰ Βενιαμίν πού δημοσίευσε το 

1880 ό Γ. Α. 'Αριστείδης και πού αποτέλεσε βασική πηγή για όσους ασχολή

θηκαν αργότερα με τον Βενιαμίν. Ό μόνος πού έκανε κάποια χρήση τών ενθυ

μημάτων, περιορισμένη όμως, ήταν ό Γεδεών. "Ετσι, το 1889 μνημονεύει, όπως 

είπαμε, τον δρο για τήν ισοτιμία τών μαθητών πού φέρεται να έθεσε ό Βενιαμίν 

προκειμένου να αναλάβει τή διεύθυνση της σχολής τοΰ Κουρούτσεσμε,56 ενώ πο

λύ αργότερα, στή γνωστή επιστολή του προς τον μητροπολίτη Μηθύμνης (1937), 

παραθέτει απλώς τα τελευταία λόγια τοΰ Βενιαμίν.5 7 Τα άλλα ενθυμήματα ό 

Γεδεών δεν τα χρησιμοποίησε, προφανώς γιατί θεώρησε, δπως και ό Σοφ. Οι

κονόμος, δτι ήταν αναξιόπιστα ή δτι δεν τιμοΰσαν τή μνήμη τοΰ Βενιαμίν. 

'Από τήν άλλη μεριά, οι αρνητικές κρίσεις τοΰ Οικονόμου για τον Βενιαμίν 

επηρέασαν και τή στάση τοΰ Γεδεών απέναντι στον λέσβιο λόγιο. Στή μελέτη 

του «Εκκλησία και επιστήμη κατά τον Ι Θ ' αιώνα» ό Γεδεών γράφει για τον 

Βενιαμίν δτι κανείς δέν μπορεί να αρνηθεί τή «φιλογένειά» του, ωστόσο «οφεί-

λομεν 'να είπωμεν δτι ό άνήρ μετά κουφότητός τίνος και ταχυπειθίας έδέχετο 

και έδίδασκε παράλογα τινά: οίον το παρ' ήμΐν άνόητον πανταχηκίνητον...».5 8 

Είναι φανερό δτι ό Γεδεών αντιγράφει ακριβώς τήν άποψη πού είδαμε παρα

πάνω να διατυπώνει ό Σοφ. Οικονόμος. Τον Οικονόμο αντιγράφει επίσης και 

δταν στην ίδια μελέτη αναρωτιέται ποΰ βασίζει ό Κωζάκης Τυπάλδος τήν άπο

ψη του δτι 6 Βενιαμίν «έ'σπειρε μετ' επιμελείας άκρας και φρονήσεως ( ! !) σπέρ

ματα ύγιοΰς και έξηκριβωμένης διδασκαλίας...».5 9 Ό ίδιος ό Γεδεών, τέλος, επι

χειρώντας νά εξηγήσει τή στάση της Εκκλησίας απέναντι στον Βενιαμίν, ύπο-

55. Ό Ε. Θωμά μνημονεύει και τα σχετικά με τον δρο του Βενιαμίν για ί'ση μεταχεί
ριση τών μαθητών στή σχολή τοΰ Κουρούτσεσμε, μεταθέτοντας τα δμως εσφαλμένα στο 
1818, δταν ό Βενιαμίν υποτίθεται δτι «προσεκλήθη και πάλιν εις Κωνσταντινούπολη ΐνα 
καταλάβη εδραν σχολάρχου έν τη εν Ξηροκρήνη σχολή». 

56. Βλ. σ. 94. 
57. «Περί Βενιαμίν τοΰ Λεσβίου», ο.π., σ. 90. 

58. Μ. Ι. Γεδεών, «Εκκλησία και επιστήμη...», δ.π., σ. 298. 
59. "Ο.π. 
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στηρίζει οτι αν ό Δωρόθεος Βουλησμας κατηγορούσε τον Βενιαμίν για άθεία, 

«είχεν εν μέρει δίκαιον υπό την γενικωτέραν αυτής σημασίαν λαμβανομένης της 

λέξεως. Βεβαίως ουδέποτε δ Βενιαμίν ήρνήθη την ΰπαρξιν του Θεοΰ, άλλα τα 

υπ' αύτοΰ τότε διδασκόμενα και τα τύποις ου μετά πολύ διαδοθέντα ουδείς αρ

νείται οτι πως οζουσι πανθεϊσμου».60 Παρά ταϋτα, επιλέγει ό Γεδεών, ή Εκ

κλησία έδειξε ανοχή απέναντι στον Βενιαμίν, αφήνοντας τον να γράφει και να 

εκδίδει ελεύθερα τά βιβλία του.61 

'Από τα παραπάνω φαίνεται οτι ό Γεδεών, άνθρωπος του περιβάλλοντος 

του Πατριαρχείου και υπερασπιστής της ιδεολογίας του, συμμερίζεται απολύ

τως τις απόψεις του Οικονόμου για τον Βενιαμίν και κατανοεί τή θέση της 

'Εκκλησίας απέναντι του. "Οσο για τις προφορικές παραδόσεις σχετικά με τον 

Βενιαμίν, ή στάση του Γεδεών είναι αυστηρά κριτική. Λόγιος με ιστορική αί

σθηση των πραγμάτων, δέν συμφωνεί με τήν ενσωμάτωση στις βιογραφίες ανε

πιβεβαίωτων παραδόσεων. 'Αναφερόμενος, έτσι, στον βιογράφο του Βενιαμίν Γ. 

'Αριστείδη, γράφει οτι ό τελευταίος «ύποσημειοΐ» στο έργο του «περίεργα τίνα 

ρήματα» σχετικά με τή στάση του Διονυσίου 'Εφέσου απέναντι στον Βενιαμίν: 

οτι è Διονύσιος έγραψε «κεραυνοβόλον έπιστολήν προς τον νέον Γαλλιλαΐον, επι

σείων αύτω τάς έκκλησιαστικάς τιμωρίας, αν δεν παύση τα άσεβη αύτοΰ διδά

γματα...».62 Αυτά, συνεχίζει ό Γεδεών, «αληθές μέν έστιν οτι αναφέρονται ως 

άδόμενα, άλλα πριν γραφώσι έδει 'να διέλθωσι δια του ήθμοΰ της κριτικής...». 

Και πραγματικά, ή επιστολή του Διονυσίου δέν είχε τον χαρακτήρα πού προσέ

διδαν σ' αυτήν οι παλαιότεροι βιογράφοι του Βενιαμίν. Με δεδομένη, λοιπόν, 

τήν κριτική στάση του απέναντι στις παραδόσεις για τον Βενιαμίν άλλα και 

τον σεβασμό του στή μνήμη του δασκάλου, ήταν εύλογο ό Γεδεών να κάνει στο 

έργο του επιλεκτική χρήση των ενθυμημάτων για τον Βενιαμίν πού είχε απο

θησαυρίσει ό Νεόφυτος. 

Συνοψίζοντας θα έλεγα οτι ή ιστορία των βιογραφιών του Βενιαμίν Λεσβίου 

αποτελεί ενα καλό παράδειγμα για τή χρήση τής προφορικής παράδοσης στή 

βιογραφία ενός διάσημου λογίου, δπως ήταν ό Βενιαμίν. Ή χρήση τής παρά

δοσης είναι επιλεκτική. Στο βαθμό πού αυτή δέν δημιουργεί κανένα πρόβλημα 

για τήν υστεροφημία του Βενιαμίν άλλα αντίθετα τονίζει θετικές όψεις τής προ

σωπικότητας του, έστω και αν αυτές διακρίνονται άπα κάποιες ιδιαιτερότητες 

—αναφέρομαι στις παραδόσεις για τον χαρακτήρα του Βενιαμίν πού ανάγονται 

στα χρόνια τής Επανάστασης— τότε δέν τίθεται ζήτημα- οι παραδόσεις ένσω-

60. "0.π. 
61."Ό.π. σ. 299. 
62. "Ο.π., σ. 298. Πβ. "Αλκής 'Αγγέλου, «Προς τήν ακμή τοϋ Νεοελληνικού Διαφω

τισμού», δ.π., σ. 61, 79-80. 
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ματώνονται, ομαλά στή βιογραφία του. Το πρόβλημα αρχίζει άπο τη στιγμή 

πού οι παραδόσεις αποτυπώνουν περιστατικά και συμπεριφορές πού κρίνεται δτι 

είναι πέρα άπο τα όρια του αληθοφανούς ή οτι υπερβαίνουν το πλαίσιο του κοι

νωνικά και ηθικά αποδεκτού, υπονομεύοντας την εξωραϊσμένη εικόνα για τους 

«διδασκάλους του γένους» πού εϊχε ήδη κατασκευαστεί. Στην πρώτη περίπτω

ση οι παραδόσεις τίθενται υπό κριτικό έλεγχο, ενώ στή δεύτερη κρίνεται σχε

δόν επιβεβλημένη ή αποσιώπηση τους για χάρη του 'ίδιου τοϋ βιογραφούμε-

νου, δπως τον θέλει βέβαια ό «χρυσούς κανόνας» της επίσημης βιογραφίας, 

άλλα και για χάρη του κοινωνικού σώματος, άφοΰ σκοπός της βιογραφίας δεν 

είναι απλώς να μιλήσει για τή ζωή και το έργο του βιογραφούμενου άλλα και 

να λειτουργήσει ως μέσο ηθικής διαπαιδαγώγησης του αναγνωστικού κοινού. 

"Ολα αυτά, βέβαια, απηχούν τις απόψεις ενός λογίου με εγνωσμένη συντηρη

τική ιδεολογία, όπως ήταν πραγματικά ό Σοφ. Οικονόμος. 'Αποτελούν ωστόσο 

τον κανόνα και για πολλούς άλλους συγχρόνους του πού καταπιάνονται με βιο

γραφίες διαπρεπών προσώπων, δπως καί για τον Μανουήλ Γεδεών, ό όποιος 

διαμορφώνεται κάτω άπο το «πατρικό» βλέμμα τοΰ Σοφ. Οικονόμου και επη

ρεάζεται άπο τις αντιλήψεις του. 
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