ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ TOY LEAKE ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μέσα στη διερεύνηση του περιηγητικού φαινομένου στον ελληνικό
χώρο, η μελέτη των αντιδράσεων των πληθυσμών του σ' αυτό, γενικά η
ειδικά, δεν έχει βρει ακόμη το δρόμο μιας καθολικότερης μελέτης. Μια
προσπάθεια συγκέντρωσης των ειδικών μαρτυριών για τις αντιδράσεις
αυτές, κατεσπαρμένων μέσα σε μια πληθώρα ποικίλων κειμένων, 1 η η
ανακάλυψη και η παρουσίαση τους μέσα από αθησαύριστα κείμενα η άλ
λες έγγραφες μαρτυρίες 2 αποτελεί τη βασική προύπόθεση για μια συν
θετική μελέτη πάνω σ' αυτή την πλευρά του περιηγητικού φαινομένου,
που αναμφισβήτητα αποτελεί μια βασική πηγή για την ιστορία του ελλη
νισμού στις εποχές της τουρκοκρατίας και βενετοκρατίας. Οι μαρτυρίες
—οποιασδήποτε μορφής— των σύγχρονων με τους περιηγητές κατοίκων
του ελληνικού χώρου, οι μνείες εγγράφων της τουρκικής διοίκησης που
τους αφορούν, καθώς και αναφορές στα ίδια τα περιηγητικά κείμενα, σχε
τικά με τις θέσεις και αντιδράσεις των πληθυσμών, είναι οι βασικές πηγές
για τη σύνθεση της καθολικής μελέτης που αναφέραμε. Πρόσθετα, οι μαρ
τυρίες των σύγχρονων εΐναι στοιχεία που μπορούν, μετά από προσεκτική
αξιολόγηση τους, να χρησιμεύσουν στη διερεύνηση της προσωπικότητας
των περιηγητών, πέρα από τη μαρτυρία που προσφέρουν τά κείμενα τους
η τη γενική η ειδική προσφορά και θέση τους απέναντι στον νεοελληνισμό.
Μια μικρή συμβολή στο θέμα αυτό θέλει να είναι αυτή η παρουσίαση
μιας αθησαύριστης μαρτυρίας για το πέρασμα του άγγλου περιηγητή Leake
από την κωμόπολη της Θεσσαλίας, τη Τσαρίτσανη, η οποία περιέχεται
στο περιηγητικό του Άγγλου Urquhart που πέρασε από τη Τσαρίτσανη
το 1830,3 και αναφέρεται σε ένα συμβάν που του διηγήθηκαν δυο Έλληνες
σχετικά με το πέρασμα άπ' έκεϊ του συνταγματάρχη Leake.
Ό Leake πέρασε από τη «Τζαρίτζενα», όπως την γράφει ελληνικά στο
κείμενο του, στις 9 Δεκεμβρίου του 1806, και αναφέρει πώς ήταν μια έλληνική
1. Αφετηρία είναι πάντα η συλλογή ενθυμήσεων του Σπ. Λάμπρου που δημοσιεύ
τηκε στο περιοδικό του Νέος Ελληνομνήμων.
2. Βλ. Α. Κ. Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς : Οι περιηγήσεις στη Θεσσαλία των Σουηδών
J. J. Bjornstahl (1779) και Α. F. Sturtzenbecker (1784). Αυτόγραφα τους σε κώδικες μονα
στηριών και χρονογραφικά σημειώματα της εποχής. Προεκτάσεις πάνω σε προβλήματα
μελέτης του περιηγητισμού στον ελληνικό χώρο, (τυπώνεται :) Δελτίον Ιστορικής και
Εθνολογικής 'Εταιρείας της 'Ελλάδος 25 (1982).
3. D. Urquhart, The spirit of the East. In two Volumes. 2nd Edit. London 1839.
Ό Άγγλος D a v i d U r q u h a r t (1805- 1877) προσωπικότητα με πλούσια μόρφωση
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πόλη με 700 εως 800 σπίτια. 4 Ό U r q u h a r t έφτασε στη Τ σ α ρ ί τ σ α ν η
στα τέλη του 'Ιουλίου και έκανε έκεϊ σταθμό στην πορεία του από τη Λά
ρισα προς τον "Ολυμπο, σε εκπλήρωση μιας «ισχυρής επιθυμίας» να συναν
τήσει και να γνωρίσει τους άρματωλούς που ήσαν σκορπισμένοι στις κορυ
φές του. 5
Τ ο ν συνόδευε ένας Έ λ λ η ν α ς που είχε σπουδάσει στο σ χ ο λ ε ί ο της
Τσαρίτσανης αλλά εϊχε να πάει εκεί δώδεκα χρόνια, και που τον ο δ ή γ η σ ε
να γνωρίσει τον παλιό του δάσκαλο.
Π ρ ι ν προχωρήσουμε στην περιγραφή του επεισοδίου των δυο Ε λ λ ή 
νων με τον Leake είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τα όσα γράφει γ ι ' αυτούς
ό U r q u h a r t καθώς και μερικές παρατηρήσεις του για την τότε κατάσταση
τ η ς Τσαρίτσανης.
[• . .] Μπαίνοντας στην πόλη, μου φάνηκε ότι αυτή είχε ξεφύγει, από
την εικόνα της ερήμωσης που τώρα τελευταία
είχα συνηθίσει να βλέπω.
Και όμως εδώ αισθάνθηκα τις δυστυχίες, στις όποιες αυτή η χώρα έπεσε
θύμα, να μού παρουσιάζονται
με ένα τόσο εντυπωσιακό τρόπο f. . .J.e
οι δυο Έ λ λ η ν ε ς ήσαν, ό παλιός δάσκαλος του συνόδου του U r q u h a r t
και 'ένας δημογέροντας της Τσαρίτσανης. η περιγραφή που τους γίνεται
από τον περιηγητή μας είναι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή τ ό σ ο γ ι ' αυτούς, ο σ ο και
για την κατάσταση που επικρατούσε τότε σ τ η ν Τ σ α ρ ί τ σ α ν η . Ό νεαρός
συνοδός αναζήτησε τον παλιό του δάσκαλο, και ό U r q u h a r t γράφει :
, που πήρε στην 'Αγγλία και στην Ευρώπη, έφθασε στις αρχές του 1827 στην Ελ
λάδα και έλαβε μέρος στον επαναστατικό αγώνα ως αξιωματικός του ναυτικοί). Τραυμα
τίστηκε στις επιχειρήσεις της Χίου, ένώ ό αδελφός του Charles σκοτώθηκε, το Μάρτιο
του 1828, στις επιχειρήσεις της Γραμπούσας. Το Μάρτιο του 1830, ξεκίνησε για μια
περιήγηση έκτος των συνόρων που καθόριζε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, και επισκέ
φτηκε την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία. Γνωρίζοντας ελληνικά, ήλθε σε επαφή
με τους Έλληνες και τους Τούρκους των περιοχών αυτών, και τα ταξιδιωτικό του είναι
γεμάτο από ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και κρίσεις για την κατάσταση έκεϊ. Κατόπιν
μπήκε στη διπλωματική υπηρεσία, όπου σημαντικός υπήρξε ό ρόλος του σαν γραμμα
τέας της πρεσβείας τους στην Κωνσταντινούπολη. Μετά ασχολήθηκε με την πολιτική
και χρημάτισε βουλευτής στη Βουλή των Κοινοτήτων. Έγραψε, πριν και μετά το ταξι
διωτικό αυτό, και αλλά ενδιαφέροντα βιβλία.
Βλ. σχετικά Dictionary of National Biography (DNB), τ. 20, σ. 43 - 45.
4. W i l l i a m M a r t i n L e a k e , Travels in Northern Greece. In four volumesLondon 1835, τ. Ill, σ. 347 (ανατύπωση : Amsterdam 1967). Σχετικά για τον Leake βλ,
The Dictionary of National Biography, τ. 11, σ. 764 - 5 και τη μελέτη του Γ. Π. Σ α ββ ί δ η, «Ό Μιλόρδος - Ποιητής και ô συνταγματάρχης - Τοπογράφος (George Gordon
Lord Byron and William Martin Leake), Περιηγήσεις στον Ελληνικό χώρο, Επιλεγό
μενα Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα 1968, σ. 91 -100. (Σχεδίασμα χρονογραφίας Ούίλιαμ Μάρ
τιν Λήκ σ. 101 - 111) [=Εποχές τχ. 43, Νοέμβριος 1966, σ. 480 - 500].
5. Urquhart, ο.π., σ. 381.
6. Urquhart, ο.π., σ. 386,
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[...]
Γρήγορα βρήκαμε το σπίτι τον, αλλά η πόρτα έλειπε. Αφού τον
καλέσαμε για αρκετό διάστημα, παρουσιάστηκε σε ένα παράθυρο ένα γερα
σμένο κεφάλι με μια, λίγο μαύρη, γενειάδα και γυαλιά στη μύτη. Περάσαμε
την πόρτα και σε κάποια απόσταση βρήκαμε το δρόμο που οδηγούσε εκεί
που κατοικούσε ο "λογιότατος" [ελληνικά στο κείμενο] αφού μπήκαμε από
μια τρύπα που υπήρχε στο μαντρότοιχο τον κήπου. Βρήκαμε το δάσκαλο να
κάθεται πάνω σ' ένα χαλί στην άκρη ενός μεγάλου χώρου που ήταν κάποτε
διαιρεμένος σε πολλά δωμάτια. Οι διαχωριστικοί τοίχοι ήσαν πεσμένοι κάτω
και το πάτωμα ήταν κατεστραμμένο αρκετά. Τα τελευταία τρία χρόνια είχε
χρησιμοποιηθεί για «κονάκι» των Αλβανών. Έτσι ο δάσκαλος έμπαινε εκεί
από μια κρνφή είσοδο, αφού είχε διαπιστώσει πώς θα ήταν αρκετά δαπανηρό
να επισκευάσει την πόρτα κάί έτσι ζούσε μέσα στα ερείπια χωρίς καμμιά
ενόχληση. Γελούσε με την καρδιά του καθώς μού διηγιόταν την ιστορία του,
κτυπώντας το δάχτυλο στο μέτωπο του, σκόπιμα, δείχνοντας πώς γνωρίζει·
κάτι παρόμοιο με την αγαπημένη στάση τού Swift.
Μετά πήγα να επισκεφτώ έναν από τους παλιούς πλούσιους κατοίκους
^ής περιοχής και όπως ο ((διδάσκαλος» μού είπε, ήταν άνθρωπος μελετημέ
νος και φιλόσοφος. Μπήκαμε μέσα σε μια μεγάλη αυλή, που την περιέβαλαν
κτίρια μιας σημαντικής έκτασης. Περπατήσαμε μέσα από αρκετές ξεχαρβα
λωμένες εισόδους και διαδρόμους, αλλά δεν βρίσκαμε ψυχή. Τελικά μας
απάντησε μια διαπεραστική και ραγισμένη φωνή, κι από τον ήχο οδηγηθή
καμε σε ένα μικρό δωμάτιο οπού βρήκαμε τον φιλόσοφο που αναζητούσαμε,
καθισμένο σε μια γωνιά πάνω σε μια μπέρτα να γράφει πάνω σ° ένα σκαμνί,
βρέθηκε σε μεγάλη αμηχανία από την ξαφνική κάί απρόσμενη εμφάνιση
ενός Ευρωπαίου, αλλά αμέσως πήρε τον αέρα μιας αφύσικης ηρεμίας.
Ένοιωθα
ταυτόχρονα εύχαριοτημένος και λνπημένος παρατηρώντας
την αντίθεση που φανέρωνε αυτός δ χαραχτήρας σε οχέση με τους συνεχείς
και χωρίς περιεχόμενο θρήνους και τις απαιτήσεις των 'Ελλήνων. Ούτε μια
φορά δεν έκανε νύξη για τα παθήματα του λαού κάί τις προσωπικές του δυ
στυχίες· και με πολλή τέχνη μεταχειρίστηκε ένα γείτονα για να φτιάξει και
να μας φέρει καφέ, σαν να ήταν άνθρωπος στην υπηρεσία του. Μού είπε πώς
εγκατέλειψε την αυλή κάί το σπίτι του α' αυτή την άθλια κατάσταση που
,το είδα, για λόγους απόλυτης σκοπιμότητας, γιατί έτσι δεν θα τραβούσε την
προσοχή των 'Αλβανών. "Ήταν η πρώτη φορά που γνώριζα έναν αστό Έλληνα,
που δεν μού έκανε μια παράθεση των δυστυχιών του και της φτώχειας του
(πραγματικής η προσποιητής), ούτε μού ζήτησε στα πρώτα πέντε λεπτά
«αν υπάρχει καμιά καλωσύνη, κάποια ελεημοσύνη», [στο κείμενο αναγρά
φεται ελληνικά : δεν εϊναι καμμια καλλοσύνη, κανένα έλεος].
«Πάνε πολλά χρόνια», μου είπε, «αφότου τά παιδιά των Ελλήνων,
σ' αυτά τα μέρη, κοκκίνιζαν σαν τα κοιτούσαν τα μάτια ενόςελεύθερουανθρώπου
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. Εκείνο που τώρα μας απομένει είναι το κύπελο της φιλοσοφίας
που
συμβαίνει να περιέχει μόνο τα κατακάθια της. Κοιτάζοντας εμένα, τη φορε
σιά μου, την κατάσταση μου και το άντρο μου, θαυμάσια θα μπορείτε
να
φανταστείτε
τον εαυτόν σας ότι επισκέπτεται
τον Διογένη· αλλά, και λυπά
μαι που το λέω, δλες οι ομοιότητες τελειώνουν
εκεί».''
Ό παλιός προύχοντας που ό U r q u h a r t αποκαλεί «Διογένη», προθυμο
ποιήθηκε να τον συνοδεύσει στην κορυφή τον Ολύμπου η στο τέλος του
κόσμου. Ό τ α ν π ή γ ε να τον συναντήσει το πρωί μιας κατοπινής ημέρας,
ο μικρόσωμος αυτός άνθρωπος φάνηκε μπροστά μου με μια τέλεια
μεταμόρ
φωση που θα μπορούσε να κάνει ποτέ άνθρωπος. Ήταν ντυμένος για το τα
ξίδι με ένα κοστούμι άξιο για τον σχεδιαστή του Marriage-a-la-mode.
Έva
καλοβαλμένο καλπάκι, κίτρινες παντόφλες,
τζουμπές
και αέρας
δραγουμάνον, τον μεταμόρφωναν
σε κάτι μεταξύ Τάρταρου και
σκιάχτρου.*
στη συνέχεια ό U r q u h a r t δίνει μια λεπτομερή περιγραφή της παρά
ξενης φορεσιάς τοβ φιλόσοφου προύχοντα, και καταγράφει τις εκδηλώσεις
του «Διογένη» στη διάρκεια της πορείας τους, που αξίζουν να παρατε
θούν, γιατί ολοκληρώνουν την παρουσίαση ένας από τους ήρωες του επει
σοδίου που μας ενδιαφέρει. Γράφει ό U r q u h a r t :
[. • •] ο γηραλέος κύριος ένοιωθε έναν ασυγκράτητο
ενθουσιασμό
που
θα επισκεπτόταν
πάλι τον Ό λ υ μ π ο , έναν ενθουσιασμό σκολειαρόπαιδου
και
με το πάθος ένας Ιουλιανού ήρωα 9 (συνέβαινε αυτό τον Ιούλιο του 1830).
Απάγγελνε Όμηρο και τραγουδούοε
επαναστατικά
ελληνικά
τραγούδια.
Παρά την κωμική του εμφάνιση του φερόντουσαν παντού με έναν υπέρτατο
σεβασμό. Και οι βρισιές ακόμη, που συνέχεια εξαπέλυε για τους
"Ελληνες,
με επίθετα όπως ((λιπόψυχε», ((άμυαλε», ((χοντροκεφαλε» ,((μπάσταρδοι
των
προγόνων σας και ανάξιοι της πατρίδας και του ονόματος σας», που τον
ήδόνιζαν και τον γοήτευαν, γίνονταν πάντοτε δέκτες με σιωπή. Στην αρχή
έμεινα έκπληκτος.
αλλά
τότε ανακάλυψα ότι στέκεσαι καλύτερα με ένα
πλήθος που το βρίζεις, γιατί αυτό σημαίνει πώς σέβεσαι τη χώρα του- Μια
ελαφριά απόκλιση από τις συνήθειες και την ((ετικέτα» του τόπον,
μπορεί
να ζημιώσει ένα ξένο περισσότερο, από όσο μια έκφραση οποιασδήποτε
αντί
ληψης, οσοδήποτε προσβλητική
κι αν είναι· το ϊδιο μπορεί
να συμβεί και
σε παράβαση του καθήκοντος οσοδήποτε ιερό κι αν είναι. Αυτό που ανέφερα,
είναι μια απλή και εύκολη υπόθεση, αλλά η εφαρμογή της αποτελεί το μεγα
λύτερο μυστικό στη φύση.10

7. Urquhart, ο.π., σ. 387 - 389.
8. Urquhart, ο.π., σ. 393.
9. Εννοεί τη Γαλλική Επανάσταση (14 'Ιουλίου του 1789).
10. Urquhart, ο.π., σ. 395.
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στη συνέχεια ό U r q u h a r t περιγράφει το επεισόδιο των δυο αυτών
Τσαριτσαναίων με τον Leake, όταν πέρασε α π ' εκεί το 1806.
[. . .] Το άλλο συμβάν ήταν η ανάκριση που μού έγινε από τον δάσκαλο
και τον συνταξιδιώτη
μου (τον όποιον θα αποκαλώ Διογένη) για τον συν
ταγματάρχη
Leake. Πώς τον υπολόγιζαν στην Αγγλία; Ποια ήταν η γνώ
μη μου γι' αυτόν;
Τους απάντησα πώς ο συνταγματάρχης
Leake ήταν όχι μόνο πολύ
γνωστός, αλλά και η κύρια αυθεντία, για μας, αν όχι η μοναδική
σχετικά
με τη χώρα τους και πώς στην Αγγλία, η μόνη μελέτη πάνω στην ελλη
νική επανάσταση, η οποία θα επιζούσε της εποχής μας, ήταν μια δική τον.11
Παραδόθηκα σε ένα ισχυρό συναίσθημα
υπερηφάνειας
ακούγοντας
το
δνομα του συμπατριώτη
μου και μια τέτοια λεπτομερειακή
ανάκριση γι'
αυτόν σε ένα τόσο απομονωμένο
χωριουδάκι.
Γρήγορα
όμως
ανακάλυψα
πώς οι καινούργιοι φίλοι μου και εγώ διαφέραμε στις απόψεις μας.
Έτσι
τους ρώτησα πώς, πότε και που είχαν γνωρίσει τον συνταγματάρχη
Leake,
οπότε τα ακόλουθα συμβάντα ήλθαν στην
επιφάνεια.
Κάποιο χρόνο που εχω ξεχάσει, ο συνταγματάρχης
Leake έφθασε στη
Τσαρίτσανη έχοντας μαζί του έναν καβάση και ένα μπουγιουρντϊ
του
Αλή
πασά. Ο φίλος μου ο ((Διογένης» ήταν τότε κοτζαμπάσης
η
δημογέροντας·
και καθώς έφτασε στο σημείο αυτό της αφήγησης του σταμάτησε,
τέντωσε
προς τα πάνω το ψηλό λαιμό του, κούνησε το κεφάλι του, με κύτταξε
κατά
ματα και μού είπε : ((Ποιος ήταν ο Αλήη πασάς για μένα; Τι εξουσία είχε
ένας τάρταρος καβάσης μέσα στην ιερή χώρα του Όλυμπου;» Κατόπιν
μού
εξέθεσε την πολλή χαρά που είχε νοιώσει, να καλωσορίσει και να δεχτεί
με αγάπη έναν Ά γ γ λ ο και έναν λόγιο. Αλλά αυτός ο συνταγματάρχης
Leake,
συσχέτισε δλη την καλωσύνη και το ενδιαφέρον τους με τις διαταγές
του
πασά και αρκέστηκε να τους κάνει μερικές ερωτήσεις, χωρίς όμως και να
ρωτήσει και για την υγεία κανενός απ' αυτούς.12
11. Πρόκειται για το βιβλίο "An historical outline of the Greek revolution, with
a few remarks on the present state of affairs in that country, by William Martin Leake·
London 1825. Δεύτερη έκδοση του το 1826.
12. Στο σημείο αυτό ό Urquhart παραθέτει μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση στο
κείμενο του (ο.π. σ. 398), που είναι η ακόλουθη :
« μ ε αφορμή το επεισόδιο αυτό μού ήταν δύσκολο να καταλάβω την αξία των οδη
γιών του Τσάρου της Ρωσίας, που είχε δώσει στον πρώτο πρεσβευτή που είχε στείλει
στον Σουλεϊμάν τον Μεγάλο : "μην ρωτάς για την υγεία του Σουλτάνου μέχρις ότου σε
ρωτήσουν για την υγεία του Τσάρου". Ό λ η η ανατολική διπλωματία και ιστορία είναι
γεμάτη από τέτοιου είδους επεισόδια. δεν έχω παρά να αναφερθώ στις πρόσφατες και
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες των ταξιδιών του Burnes. [Πρόκειται για το ταξιδιωτικό
του άγγλου υπολοχαγού A l e x B u r n e s , Travels to Bokhara and narrative of a voya
ge up the Indus, London, 1834, 3 τ.]. και είναι γελοίο που οι άνθρωποιδενπροσαρμόζονται
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Ό Διογένης, τότε, εξοργίστηκε πολύ- σπηρούνισε το άλογό του και τρά
βηξε για την κοιλάδα των Τεμπών, οπού ο Leake είχε προηγούμενα κατευ
θυνθεί, (πιθανώτατα πάνω στο ϊδιο άλογο, την Rozinante13
με το όποιο
τώρα θα με συνόδευε), καθώς το συμβάν έγινε όχι πάνω από 15 χρόνια πριν 14
και κρέμασε στην κοιλάδα των Μουσών την ακόλουθη αποστροφή αγανά
κτησης, απευθυνόμενη από την προκληθεϊσα Ελλάδα, προς τον υπερβόρειο,
και παγερό απρόσκλητο επισκέπτη.15
Στη συνέχεια ό Urquhart παραθέτει ελληνικά το κείμενο, όπως του
το έδωσε γραμμένο, κατά τα φαινόμενα, ό «Διογένης» ή ό δάσκαλος. Είναι
γραμμένο σε αρχαιοπρεπή γλώσσα, και ό Urquhart δεν το μεταφράζει
για τους αναγνώστες του : 16

σ' αυτά τα προβλήματα. Δίνοντας ένα γυμνό μέρος του σώματος μας, είναι για
τους ανατολίτες ένας γελοίος τρόπος χοπρετισμού. Και ακόμη, βγάζοντας το καπέλο
όταν μπαίνεις σ' ένα δωμάτιο στην Ευρώπη είναι σχεδόν, στην ουσία, σάν να ρωτάς
για την υγεία και να χαιρετάς στην Ανατολή. Στην πραγματικότητα, ακόμη και μεταξύ
μας, ένα σύντομο "How do you do" ανταλλάσσεται, παρ' όλο ότι δεν παίρνουμε απάν
τηση απ' όλους της συντροφιάς. Στην Ανατολή όμως αυτό γίνεται με σοβαρότητα και
απαντούν κι' αυτή η ερώτηση [εννοεί την ερώτηση για την υγεία] έρχεται μετά το χαι
ρετισμό και όταν όλοι καθήσουν».
13. Rozinante: το άλογο τού Δον Κιχώτη.
14. Όπως αναφέραμε, ό Leake είχε περάσει από την Τσαρίτσανη τόν Δεκέμβριο
του 1806, δηλαδή 24 χρόνια πρίν. στη δεύτερη περιήγηση του στη Θεσσαλία, το 1809,
έμεινε στον Τύρναβο στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως η πορεία του άπ' εκεί να δεί
χνει πώς πέρασε πάλι από την Τσαρίτσανη. Στο περιηγητικό του όμως κάνει μερικές
ενδιαφέρουσες αναφορές σ' αυτήν, (ο.π. Τόμ. IV, σ. 297), όπου γράφει: «[·.·] Σ' αυτές
τις δυο πολιτείες [αναφέρεται στα Τρίκαλα και τη Λάρισα] οι φθινοπωρινοί πυρετοί
είναι πιο διαδεδομένοι άπ' ότι στον Τύρναβο. Στην Τσαρίτσανη, οι βράχοι που δεσπό
ζουν εκεί, πιστεύεται πώς είναι φθοροποιοί για τόν αέρα και πώς δημιουργούν, χωρίς
αμφιβολία, συγκέντρωση θερμότητας, καθώς είναι εκτεθειμένοι στους νότιοδυτικούς
ανέμους. Παρόλα αυτά η Τσαρίτσανη είναι η πιο ακμάζουσα πολιτεία της Θεσσαλίας,
μετά τα Αμπελάκια [...]».
15. Urquhart, ο.π., σ. 397-399.
16. η κακή τυπογραφική μεταγραφή του επιγράμματος το φόρτωσε με τόσα λάθη
ώστε να απαιτούνται τολμηρές φιλολογικές διορθώσεις για κάποια αποκατάσταση.
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και συνεχίζει ό U r q u h a r t : Καταχώρησα αυτή την ασυγκράτητα
εκφρα
στική εκδήλωση,
σαν ένα αξιοσημείωτο
και ιδιόμορφο παράδειγμα
αυτής
της ευαισθησίας, που ακόμη και για έναν άνθρωπο που διατρέχει για
χρόνια
την Ανατολή μπορεί να μη γίνει αντιληπτή·
έτσι μπορεί να μένει σε παρό
μοια άγνοια των αιτίων για δ,τι βλέπει, των πραγμάτων που βλέπει, των
αντιδράσεων που προκαλεί η των αποτελεσμάτων που ήταν η αιτία τους.
Αυτό το συμβάν νομίζω πώς θα μπορούσε να είναι ένα ανεκτίμητο
μά
θημα, αν προερχόταν μόνο από τη σφαλερή εκτίμηση τους για έναν άνθρωπο
τόσο αξιόλογο και με χαρακτήρα τόσο αντίθετο από τη δική τους την απο
τίμηση [. . .]
και ό U r q u h a r t συμπληρώνει την περιγραφή και τις κρίσεις του για
το επεισόδιο με μια π λ η ρ ο φ ο ρ ί α που εϊχε σχετικά με την α ι τ ι ο λ ό γ η σ η
της γενικής συμπεριφοράς του Leake, που την καταχωρεί σε υποσημείωση : 17
Πληροφορήθηκα
κάποτε από έναν κύριο, που είχε γίνει,
περισσότερο
από κάθε Ευρωπαίο, αυθεντία στους τρόπους και τα έθιμα
της
Ανατολής,
πώς συνέβαινε που δ Burkardt18
με όλη τη γνώση των πραγμάτων,
να
αντιλαμβανόταν τόσο λίγο τη σκέψη του λαού. η απάντηση στο
ερώτημα
ήταν «γιατί σταθερά έβαζε τον εαυτό του σε μια λαθεμένη και
αμήχανη
θέση· είχε μια άτυχη τακτική, συνήθιζε να
σφυρίζει».
η σύγκριση της συμπεριφοράς των περιηγητών με τον Ανάχαρση, που επιχει
ρείται από τόν έπιγραμματοποιό, φτάνει σε δυσάρεστα συμπεράσματα για τους σύγχρο
νους επισκέπτες του ελληνικού χώρου και ιδιαίτερα βέβαια για τον Leake.
η αναφορά στον Σκύθη Ανάχαρση, για τη σύγκριση με τον Leake, πέρα από τον
συσχετισμό της βόρειας προέλευσης τους, θα μπορούσε να συνδυασθεί και με τα ερε
θίσματα που είχε, ίσως, προκαλέσει η σχετικά πρόσφατη μετάφραση στά ελληνικά του
βιβλίου του άββα Barthélémy: Περιήγησις του Νέου Άναχάρσιδος... παρά του κυ
ρίου Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ και μεταφρασθεϊσα παρά του Γ ε ω ρ γ ί ο υ Κ ω ν σ τ α ν 
τ ί ν ο υ Σ α κ ε λ λ α ρ ι ο υ . . . Τόμος πρώτος, Βιέννη 1797 και τόμος τέταρτος μετα
φρασθείς παρά Γ ε ω ρ γ ί ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Σ α κ ε λ λ α ρ ι ο υ και Ρ ή γ α
Β ε λ ε σ τ ι ν λ ή , Βιέννη 1797. Στον τ. Δ', Κεφ. ΛΕ': Όδοιπορία της Θεσσαλίας (σσ.
99 - 162).
και η Τσαρίτσανη ήταν τότε τόπος συγκέντρωσης πολλών λογίων αλλά και δίπλα
σ' αυτήν, στά Αμπελάκια, άσκούσε την ιατρική του το 1803, ό μεταφραστής του Νέου
Ανάχαρση Σακελλαριου (Βλ. Ι. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , Επιστολαί διαφόρων. Πρόλογος Γ.
Αντωνιάδη, παρουσίαση Μ. Παπαϊωάννου, Αθήνα 1964, σσ. 96 - 97 επιστολή του για
τρού Κ. Ζαχαρόπουλου από τη Λάρισα, στον γιατρό Γ. Σακελλαριου στα Αμπελάκια,
Απρίλιος 1803). Για τη λέξη «Ζιόν» του επιγράμματος ό Urquhart γράφει σε υποσημείω
ση : «Αυτό σημαίνει John· η γενική προσωνυμία για όλους τους Άγγλους, σε όλες τις
ξένες χώρες». και, όπως είναι γνωστό, αυτή επιζεί και μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.
17. Urquhart, ο.π., σ. 398.
18. Πρόκειται για τον γνωστό άνατολιστή Louis Burckhard (1784-1817) Βλ.
DNB, 7 σ. 292.— J. Brunei, Manuel du libraire et de amateur de livres, Ι. στ. 1401.
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στη μαρτυρία για το πέρασμα ενός περιηγητή, που παρουσιάσαμε,
έχουμε παραστατικά την αντίθεση μεταξύ του ταξιδιώτη και των γηγενών
ενός τόπου. η σύγκρουση αυτή, ξεχωριστή εξ αιτίας των ιδιοτήτων των
προσώπων και των δύο πλευρών, που συγκρούονται, και από το διαφορετικό
επίπεδο στο οποίο γίνεται, διαφέρει από τίς πολλές γνωστές συγκρούσεις
μεταξύ ταξιδιωτών και πληθυσμών του ελληνικού χώρου. Συγκρούσεις
που εΐχαν αντικείμενο την καθημερινότητα και τις ανάγκες των ταξιδιω
τών για καταλυμμα, για τροφή κ.α. και που τίς διαμόρφωναν πολλές φορές
οι Τούρκοι συνοδοί τους. Πρόσθετα και γιατί οι απαιτήσεις για προσφορά
διευκολύνσεων στηρίζονταν στα δικαιώματα που τους έδιναν φιρμάνια η
μπουγιουρντιά των τοπικών τουρκικών άρχων, με τα όποια ήταν εφοδια
σμένοι οι περιηγητές. Πολλές φορές μάλιστα έφταναν και μέχρι την κατά
χρηση των δικαιωμάτων αυτών.
Η Τσαρίτσανη είχε μια ξεχωριστή θέση μέσα στην πνευματική πορεία
του νεοελληνισμού στην τουρκοκρατία, που είναι αρκετά γνωστή. 19 Οι
δυο εκπρόσωποι της, που σκιαγραφούνται ικανοποιητικά από τις περι
γραφές του Urquhart, έστω και μετά από 24 χρόνια από το επεισόδιο,
έρχονται σε αντίθεση με τον Leake όχι μόνο για λόγους επιφανειακούς,
που εξαντλούνται στη σύγκρουση εξαιτίας της παράβλεψης των εθιμικών
πλαισίων συμπεριφοράς, αλλά και στην ουσία, εξαιτίας των παρορμήσεων,
που ξεκινούν από την πνευματικά αναπτυγμένη συνείδηση του νεοελληνι
σμού, στη μικρή πόλη της Θεσσαλίας, που ξυπνά όταν η εθιμική τάξη
παραβιάζεται από τον ξένο ταξιδιώτη.
Ό δάσκαλος και ό λογιότατος της Τσαρίτσανης, χαρακτηριστικοί
εκπρόσωποι, μαζί με τους γιατρούς και τους φωτισμένους κληρικούς, της
πνευματικής υπόστασης του ελληνικού χώρου στην τουρκοκρατία, στέκουν
πάνω στην επιφανειακή συμπεριφορά του Leake και δίνουν προεκτάσεις
που ξεφεύγουν από την αυστηρά ατομική τους υπόσταση. οι επεκτάσεις
αυτές ακουμπούν πάνω στη συνείδηση εκπροσώπων, τη στιγμή εκείνη,
ένας συνόλου, με μια έκφραση και πράξη της εθνικής τους ευαισθησίας.
η δυσαρέσκεια τους, ιδιαίτερα του προύχοντα, για την υπερηφάνεια στις
κινήσεις και τίς εκδηλώσεις του Leake, τους οδηγεί στην ανάληψη της
ευθύνης να απαντήσουν στο όνομα της απρόσωπης Ελλάδας : τα άτομα
υψώνονται πάνω από τις άτομικότητές τους και αξιώνονται να αντιπροσω
πεύσουν το σύνολο.
Ό Urquhart στέκεται με συμπάθεια στην περίπτωση του «λογιώτατου» άρχοντα της Τσαρίτσανης, που τον ξεχωρίζει χαρακτηριστικά
19. Βλ. Ά χ ι λ. Γ. Λ α ζ ά ρ ο υ , Η παιδεία της περιφερείας Ελασσόνας στα χρό
νια της τουρκοκρατίας, «Ηώς», Αφιέρωμα στη Θεσσαλία, ετ. 9, αρ. 92 - 97, 1966,
σ. 289-298.
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για τη συμπεριφο ρά του, σε συσχετισμό με εκδηλώσεις άλλων Ελλήνων,
οσοδήποτε και αν ο Άγγλος είναι υπερβολικός στις γενικεύσεις του. Πρό
σθετα και μέσα ακόμη από την περιγραφή που κάνει της «γκροτέσκικης»
εμφάνισης του, και τον έμμεσο χαρακτηρισμό του σαν «Δον Κιχώτη»,
δείχνει τη συμπάθεια του σ' αυτόν τον γέρο φιλόσοφο, με τις υπερβολικές
του εκδηλώσεις.
Από την άλλη πλευρά η θέση που παίρνει για το επεισόδιο, δίνει
ουσιαστικά το δίκιο στους Έλληνες που γνώρισε, και συγχρόνως προσπα
θεί να αιτιολογήσει το φέρσιμο του Leake και να αφαιρέσει την πρόθεση
για προσβλητική συμπεριφορά.
Ένας σεβασμός και μια αγάπη γι' αυτόν τον παράξενο γέρο αναβλύζει
μέσα από το κείμενο του Urquhart, που η εμπειρία του από την ελληνική
και τουρκική πραγματικότητα φαίνεται να είναι σημαντική, από τα όσα
αναφέρει στο πολύ ενδιαφέρον ταξιδιωτικό του.
Θα σημειώσουμε τη διατήρηση στους δύο λόγιους της Τσαρίτσανης,
έντονης της ανάμνησης της συνάντησης με τον Leake, που έρχεται στην
επιφάνεια πάλι από την παρουσία ενός συμπατριώτη του, 24 χρόνια μετά.
Ρωτούν για τον Leake και αναζωπυρώνεται η αντίδραση τους στην ανά
μνηση του, μαζί με την απάντηση που πήραν από τον Urquhart γι' αυτόν.
το αποτέλεσμα ήταν να θυμηθούν την επιγραφή, και να την δώσουν γραπτή
στον Urquhart, γραμμένη και φυλαγμένη από τότε, το πιθανότερο, η από
τη μνήμη τους.
Η διάθεση τους είναι να κοινοποιήσουν την υπαρξή τους, τη στάση
τους, με ένα γραπτό κείμενο απέναντι σε ένα γνωστό και δημόσιο πρόσωπο
μιας μεγάλης χώρας που τόσο εγκωμίαζε ό συζητητής τους. Μια ιδιόμορφη
και αξιόλογη έκφραση, που ό Urquhart την σημειώνει, αλλά μένει στην
ερμηνεία μιας απλής «ευαισθησίας» των δυο αυτών Ελλήνων. Αυτό του
αρκεί : Πιστεύει στην αλήθεια του γεγονότος και το καταχωρεί.
Το βιβλίο του Leake είχε ήδη κυκλοφορήσει 3 χρόνια πριν από το
δικό του, χωρίς να αναφέρει τίποτε σχετικά. Ο Urquhart από τη μεριά
του τοποθετεί το επεισόδιο περίπου 15 χρόνια πρίν, ενώ θα ήταν εύκολο
να διαπιστώσει από το βιβλίο του Leake, πώς αυτός πέρασε από τη Τσα
ρίτσανη το 1806. Φαίνεται πώς ό Urquhart δεν είχε διαβάσει το βιβλίο
του Leake, πρίν στείλει το δικό του στο τυπογραφείο, μια που την εποχή
εκείνη ανάμεσα στις δύο εκδόσεις, βρισκόταν στην πρεσβεία της Κωνσταν
τινούπολης, απασχολημένος σε μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα. 20
από την άλλη μεριά όπως αναφέραμε, ό Leake δεν φαίνεται να ξαναπέ
ρασε από τη Τσαρίτσανη το 1810, όταν ανάμεσα 1808 και 1810, βρισκόταν
20. Βλ. σχετικά στο DNB, ο.π. η πρώτη έκδοση του βιβλίου του Urquhart έγι
νε το 1838.
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διαπιστευμένος στην αυλή του Αλή πασά και έκανε τότε περιηγή
σεις και στη Θεσσαλία.
Για τη συμπλήρωση αυτής της μελέτης κρίθηκε απαραίτητη και μια
προσπάθεια για την ταύτιση των δύο ανώνυμων Ελλήνων της Τσαρίτσανης
στα 1830 με τα δρωντα εκεί πρόσωπα το 1806. την εποχή εκείνη ό δια
φωτισμός στη Θεσσαλία βρισκόταν σε μια έξαρση αξιοσημείωτη και η
κάθε πολιτεία της παρουσίαζε μια ικανοποιητική πνευματική άνθηση. η
Τσαρίτσανη, με την παρουσία εκεί γιατρών 21 και δασκάλων,—δηλωτική
για την οικονομική της ανάπτυξη—είχε τη θέση της στη διαφωτιστική
προσπάθεια σ' αυτόν το χώρο. η σχολή που λειτουργούσε από χρόνια
εκεί, με σημαντική παράδοση, θα πρέπει να θεωρηθεί σαν η βάση αυτής
της προσπάθειας. στη σχολή αυτή είχαν διδάξει ô Πέζαρος (1767- 1772),
ό κατοπινός γιατρός Κ. Ζαχαρόπουλος, ό Νοσήμαχος (1785 - 1790), και
στην ακμή της οι Κ. Κούμας (1798 - 1802), ό Γερμανός Σπαρμιώτης (1802 1805) και από το 1805 έως το 1807 ό Κωνσταντίνος Οικονόμος, που ήταν
σχολάρχης της την εποχή που πέρασε άπ' εκεί ό Leake. 22 στη σχολή της
Τσαρίτσανης δίδαξαν και άλλοι δάσκαλοι, πέρα από τους σχολάρχες της,
αλλά δεν γνωρίζουμε τά ονόματα τους. Ποιος άπ' αυτούς, βρισκόταν το
1806 στη Τσαρίτσανη και επιζούσε εκεί το 1830, για να ταυτιστεί με το
δάσκαλο του Urquhart, δεν είναι γνωστό από τά στοιχεία που έχουμε.
21. Αυτή την εποχή, αναφέρονται αρκετοί γιατροί να ασκούν το επάγγελμα στην
Τσαρίτσανη.
το 1798 βρίσκεται έκεΐ ό Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος, που βοήθησε στο διορι
σμό του Κούμα στη σχολή της Τσαρίτσανης. (Βλ. Ι. Οικονόμου, Επιστολές... δ.π.,
σ. 47, 48, 51).
Το 1802 αναφέρονται εκεί, «ό έξοχώτατος ιατρός κυρ Ζώης έκ Ζαγορίου» και ό
«έξοχώτατος κυρ Ιωάννης ιατρός, ανεψιός του κυρ Ζώη ΐατρού», όπως αναγράφονται
στους συνδρομητές του βιβλίου : Σύνοψις των κωνικών τομών, Γουίδωνος του Γρανδή...
εξ' ής μετήνεκται εις την Έλληνικήν παρά Ιωνά Ίερομ. Σπαρμιώτου... Βιέννη 1802,
σ. XVII.
Ό γιατρός Ζώης αναφέρεται ότι βρίσκεται στην Τσαρίτσανη και το 1804, στους
συνδρομητές του βιβλίου: Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής, και Ηθικής, υπό Φραγ
κίσκου Σοαυΐου... Μετάφρ. Γρ. Κωνσταντά... τ. Δ' Βενετία 1804, σ. 369.
Το 1802 και το 1803 αναφέρεται ότι βρίσκεται γιατρός στην Τσαρίτσανη και ο Μι
χαήλ Περδικάρης η Μιχαήλος Πρεδικάρης, όπως ό ίδιος υπογράφει τις επιστολές του(Βλ. Ι. Οικονόμου, Επιστολές, O.Π. και αντίστοιχα, σ. 84, ô αναφορά σε επιστολή του
Κ. Οικονόμου προς τόν Κούμα και σ. 88. επιστολή του Περδικάρη από την Τσαρίτσανη
προς τόν Κούμα στη Λάρισα).
22. Βλ. Μ. Κ. Π α ρ α ν ί κ α ς, Σχεδίασμα περί της έν τω Ελληνικώ Έθνει κατα
στάσεως των γραμμάτων από αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι των
αρχών της ένεστώσης (ΙΘ') εκατονταετήρίδος, Κωνσταντινούπολη 1867, σ. 85.
Τ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , η παιδεία επί τουρκοκρατίας. Ελληνικά Σχολεία από
της αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου, τ. Α', Αθήνα 1936, σ. 220-221.
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από την άλλη μεριά, όπως παρουσιάζεται ο δάσκαλος από τον Urquhart
δεν μπορούσε να εϊναι ιερωμένος, για να συνδεθεί με τους κατοπινούςτου
Κ. Οικονόμου δασκάλους, όπως ό παπάς Σωτήριος Στάϊκος μέχρι το 1813
και μετά ό διάκος Διονύσιος μέχρι το 1821. 23 Έτσι και για το παρόν, ό
δάσκαλος αυτός παραμένει στην ανωνυμία του.
Όσο για τόν προύχοντα «Διογένη» μόνο υποθέσεις μπορούμε να κά
νουμε για την ταυτότητα του, μια που αρκετοί προύχοντες της Τσαρίτσανης
προσδιορίζονται στο 1806, αλλά αγνοούμε ποιος η ποιοί επιζούσαν το
1830. από τους συνδρομητές βιβλίων που εκδόθηκαν γύρω στο 1806 και
κατοπινά, 24 και αναφέρονται να κατοικούν στη Τσαρίτσανη την εποχή
εκείνη, καθώς και από τη διερεύνηση των προσώπων αυτών και άλλων
μέσα στις «Επιστολές διαφόρων» του Ι. Οικονόμου, φτάσαμε από τη δια
σταύρωση των παραπάνω στοιχείων, σε μερικές διαπιστώσεις, που οδηγούν
όμως μόνο σε υποθέσεις.
Ά ρ χ ω ν Λογοθέτης της Τσαρίτσανης, το 1806, φέρεται να είναι ό
Ιωάννης Στατήρης, που η γνώση του χειρισμού της γλώσσας είναι φανερή
σε επιστολή του, το 1805, προς το μητροπολίτη Λαρίσης Ραφαήλ και τόν
επίσκοπο Ελασσώνος Ιωαννίκιο. 25 Ό Στατήρης εμφανίζεται συνδρομητής
το 1802,26 οπού αναφέρεται σαν «εντιμότατος» και το 1804,27 όπου αναφέ
ρεται σαν «εντιμότατος άρχων Λογοθέτης». Ο Leake θα ήταν λογικό να
αναζητήσει τόν άρχοντα Λογοθέτη της Τσαρίτσανης, όπως συνήθως συνέ
βαινε με τους περιηγητές, μια και είχε και το μπουγιουρντί του Αλή και
τη σχετική συνοδεία. Πάντως ό Στατήρης δεν αναφέρεται στους συνδρο
μητές βιβλίου του 1807,28 όπου καταγράφονται άλλοι Τσαριτσανιώτες.
Από τους άλλους προύχοντες της Τσαρίτσανης, συνδρομητές των
βιβλίων ό Χατζή Κυρίτζης Χατζή Στάικος, αναφέρεται σαν «ευγενέστατος»
το 1802 και «χρησιμολογιώτατος» το 1807. Ό ίδιος αναφέρεται επίσης σε
αρκετές επιστολές της συλλογής του Ι. Οικονόμου και μάλιστα μια δική
του προς τόν Μητροπολίτη Λαρίσης Ραφαήλ, το Νοέμβριο του 1805,
τον αποκαλύπτει καλόν χειριστή της γλώσσας. 29
23. Τ. Εύαγγελίδης, ο.π.
24. Για την εντόπιση βιβλίων που οι συνδρομητές τους κατοικούσαν στη Τσαρί
τσανη την εποχή που μας ένδιαφέραι, χρησιμοποιήσαμε τη μελέτη του Φ. Η λ ι ο ύ ,
Βιβλία με συνδρομητές. Ι. Τα χρόνια του διαφωτισμού, Ο Ερανιστής, 12(1975) 101 179. Ευχαριστούμε τον κ. Ήλιου που μας παραχώρησε για μελέτη τους φωτοτυπημένους
καταλόγους των συνδρομητών και τά δελτία του με την επεξεργασία τους.
25. Ι. Οικονόμου, Επιστολές διαφόρων... σσ. 569 - 570.
26. Σύνοψις των κωνικών τομών..., ο.π. σ. XVII.
27. Στοιχεία της Λογικής..., ο.π. σ. 369.
28. Κ. Κ ο ύ μ α ς, Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγμα
τειών. .., Βιέννη 1807, σ. 269.
29. Ι. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , Επιστολές..., ο.π. σ. 578 - 9.
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Σημειώματα και μαρτυρίες

Αυτούς τους δύο προύχοντες της Τσαρίτσανης θεωρήσαμε πιθανό
τερους στην προσπάθεια ταύτισης με τον «λογιώτατο» «Διογένη» τού
Urquhart, χωρίς να μπορούμε να σταθούμε σε έναν απ' αυτούς, μια και δεν
γνωρίζουμε την επιβίωση τους το 1830.30
Ίσως η ύπαρξη στοιχείων, που δεν είναι γνωστά σε μας, και η ανεύ
ρεση τους στο μέλλον, οδηγήσουν στην «αποκάλυψη» του ανώνυμου «Διο
γένη» και ήρωα αύτού του ιδιόμορφου επεισοδίου που μας απασχόλησε.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Λ Ο Γ Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ : Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ Ι Α c. 1495

Κ.

Η

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΏΜΗ

c.

1517;

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ LEGRAND
Εΐναι γνωστό ότι ό Ιανός Λάσκαρις επιμελήθηκε μια σειρά ελληνι
κών κειμένων (Legrand Ι 13-16, 18-20, 58) που τύπωσε στη Φλωρεντία
ο Lorenzo di Alopa 1 από το 1494 ως το 1497. Τα ελληνικά τυπογραφικά
στοιχεία των οκτώ αυτών βιβλίων, μόνο κεφαλαία στην αρχή (1494 - 96),
υστέρα και καλλιγραφικά πεζά 2 (1496 - 97), σχεδιάστηκαν από τον ίδιο
τον Λάσκαρι. 3 Απ' όσα ξέρουμε, τα στοιχεία αυτά δεν ξαναχρησιμοποιή
θηκαν στη Φλωρεντία, εκτός από την περίπτωση τεσσάρων μόνο λέξεων
στο Hymni et Epigrammata του Ταρχανιώτη (Legrand III 52) που τυπώ
θηκε το 1497 από την τυπογραφική εταιρεία Compagnia del Drago η Societas Colubris.
Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, το 1514, ό Λάσκαρις, έχοντας μαζί του
τις μήτρες των στοιχείων αυτών, βρισκόταν στη Ρώμη όπου με την υπο
στήριξη του Πάπα Λέοντος Γ ίδρυσε το Ελληνικό Γυμνάσιο, γνωστό σαν
Gymnasium Mediceum. Για να καλυφθεί μέρος από τις διδακτικές ανάγκες
30. και οι δυο αυτοί προύχοντες, δεν αναφέρονται στους συνδρομητές του βιβλίου
του Μ ι χ α ή λ ο υ Π ε ρ δ ι κ ά ρ η , Προδοίκησις εις τον Έρμήλον η Δημοκριθηρά
κλειτον, Βιέννη 1817.
1. Ο τυπογράφος αυτός, Βενετός την καταγωγή, είχε ξεκινήσει σαν υπάλληλος
στο μοναστηριακό τυπογραφείο του S. Jacopo di Ripoli το οποίο διαλύθηκε το 1484
αφήνοντας στη μέση την εκτύπωση της μετάφρασης του Πλάτωνα από τον Μ. Ficino·
ο Alopa τέλειωσε μόνος του το βιβλίο το 1485 από τότε δεν ξέρουμε τι έκανε μέχρι το
1494 οπότε άρχισε η συνεργασία του με τον Λάσκαρι. Βλ. British Museum Cata
logue of books printed in the XVth century..., London 1908, τ. VI, a. XVI, 665.
2. R. Proctor, The printing of Greek in the fifteenth century, Oxford 1900,
σ. 80 - 83 (Αναλυτική περιγραφή).
3. Proctor, ο.π., σ. 78.
4. Ο Πάπας ήταν γιος του Λαυρέντιου Μέδικου.
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