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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΙΑΦΟΊΊΣΜΟΣ

Α '  Γενικά

Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός καλύπτει την περίοδο 1750-1821(1>. Για τη διαμόρ

φωση της νεοελληνικής παιδείας η περίοδος του νεοελληνικού Διαφωτισμού υπήρ

ξε εποχή καίρια. Στη Δυτική Ευρώπη ο Διαφωτισμός καλύπτει τα χρονικά όρια 

1690-1788®. Ο χώρος με'σα στον οποίο διαδόθηκε η κίνηση του νεοελληνικού Δια

φωτισμού ήταν, εκτός από τον Ελ\αδικό, και εκείνος όπου έδρασαν και έζησαν 

Έλληνες. Τα εμπορικά αστικά κέντρα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, των παραλίων 

της Μ. Ασίας, των Παραδουναβίων Ηγεμονιών ήταν εστίες του νεοελληνικού πολι

τισμού. Σε αυτές διαμορφωνόταν μία νεοελληνική αστική τάξη. Η τάξη αυτή έδρα

σε κυρίως έξω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις παροικίες του Ελληνισμού 

της Δυτικής Ευρώπης, όπως στην Αυστροουγγαρία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, όπου 

ο ελληνισμός παρουσίαζε οικονομική ευρωοτία.

Την ιδεολογία αυτής της αατικής τάξης την εκφράζουν οι Έλληνες λόγιοι του 

18ου αιώνα, κληρικοί, σπουδαστές και έμποροι. Μέσα στο πνεύμα της εποχής τους 

εντάχθηκαν οι λόγιοι αυτοί. Το ελληνικό στοιχείο εκδηλώθηκε σε διάφορα επίπε

δα, όπως είναι: το οικονομικό, το πολιτισμικό και το πολιτικό. Ό λα αυτά τα επίπε

δα συμπλέκονται. Το όρομα του Ρήγα Βελεστινλή για συνεργασία είναι ένα χαρα

κτηριστικό παράδειγμα του νεοελληνικού κοσμοπολιτισμού.(3) Η εκκοσμίκευση η

1. Για τον νεοελληνικό Διαφωτισμό βλ. Κ. Θ. Δημαρά, Ο Κοραής και η εποχή του (Βασική Βιβλιο

θήκη 9), Αθήνα 1953, Εισαγωγή, σ. 7-63, Του ιδίου, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1977. Βλ. 

επίσης Αναστασίου Γιανναρά, Ο Αγγλικός Εμπειρισμός και ο Γαλλικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1976, 

σ. 26

2. Ρωξάνης Αργυροποΰλου, Ο Βενιαμίν Λε'σβιος και η Ευρωπαϊκή σκε'ψη του 18ου αιώνα, Αθήνα 

1983, σ. 10. Βλ. επίσης Μιχαήλ Δημητρακοποΰλου, Μία Εισαγωγή στο Φιλοσοφικό Κίνημα του 

Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, Αθήνα 1985, σ. 20.

3. Νικολάου Πανταζοποΰλου, Ρήγας Βελεατινλής, Η πολιτική ιδεολογία του Ελληνισμού προάγγε- 

λος της Επαναστάσεως, Θεσσαλονίκη 1964. ·
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οποία συντελέσθηκε στην ηγεσία του ελληνισμού από το τέλος του 17ου αιώνα συ

νέβαλε στην ευόδωση του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η τάξη των Φαναριωτών ει

σχωρεί μεταξύ της οθωμανικής αρχής και του Π α τρ ια ρ χε ίο υ .Θ α  δοθεί στους πε

ρισσότερους Φαναριώτες η ευκαιρία με την άνοδό τους στα ανώτατα αξιώματα του 

μεγάλου διερμηνέα και του δραγομάνου του στόλου, καθώς και των Ηγεμόνων στις 

Παραδουνάβιες περιοχές, να διαδραματίσουν στις Ηγεμονίες αυτές το ρόλο του 

πεφωτισμένου ηγεμόνα. Οι φαναριώτες θα κάνουν μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία 

και κυρίως θα φροντίσουν την εκλαΐκευση της εκπαίδευσης. Είχαν μαθητές από 

πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από διάφορες εθνότητες, οι 

σχολές του Ιασίου, του Βουκουρεστίου, της Χίου, των Κυδωνιών, που είχαν ιδρυθεί 

από την ελληνική αστική τάξη και από τους Φαναριώτες. Στην αφύπνιση της εθνι

κής συνείδησης των μαθητών συνέτειναν τα έργα των ελλήνων λογίων. Σημαντικός 

είναι ο ρόλος των λογίων αυτών στον σχηματισμό της ελληνικής εθνικής συνείδη

σης. Στην ιδεολογία του Διαφωτισμού επικρατούσε ότι όλοι οι λαοί είναι ίσοι με ίσα 

δικαιώματα για ελευθερία και ανεξαρτησία.

Β '  Συγκρούσεις ιδεολογικές

Επειδή η νεοελληνική παιδεία την περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού είχε 

επηρεασθεί από την δυτική Ευρώπη, άρχισαν ιδεολογικές συγκρούσεις. Εκείνοι 

που ήταν πιστοί στην ανθενωτική βυζαντινή παράδοση πίστευαν ότι με κάθε τρό

πο έπρεπε να αποφευχθεί η εξάρτηση αυτή.® Όσοι πολεμούσαν τη διάδοση του 

Διαφωτισμού, θεωρούσαν τους φιλοσόφους εχθρούς της ορθοδοξίας, τους ονόμα

ζαν θεομάχους και έβλεπαν τη δυτική Ευρώπη με θρησκευτικό φανατισμό. Οι πε

ρισσότεροι φανατικοί πολέμιοι του Διαφωτισμού ανήκαν στους Κολλυβάδες. Πρό

κειται για κίνημα που είχε εκδηλωθεί στο Άγιον Ό ρος από το 1755 και είχε επε

1. Διον. Ζακυθηνοΰ, Η πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, Αθήνα 1965;' σ. 40.

-  Βλ. επίσης Λε'ανδρου Βρανοΰση, Ο κόσμος των Φαναριωτών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 

«Εκδοτικής Αθηνών», ΙΑ* (1975) 444 και εξής.

2. Διον. Ζακυθηνοΰ, Ιδεολογικοί συγκρούσεις εις την πολιορκουμε'νην Κωνσταντινοΰπολιν, ΝΕ 37 

(1950) 794-799.
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κταθεί στους κύκλους του Φαναριού.(|) Οι Κολλυβάδες δέχονταν τη βυζαντινή διά

κριση ανάμεσα στην εσωτερική φιλοσοφία και την εξωτερική ή θύραθεν φιλοσο

φία. "Ηταν συνεχιστές των ησυχαστών του 14ου αιώνα των οποίων πρωτεργάτης 

ήταν ο Γρηγόριος Παλαμάς. Πολεμούσαν κάθε ανακαινιστική προσπάθεια, που εί

χε προέλευση τη Δύση.

Ο Γρηγόριος Ε' έδωσε κύρος στην διοικούσα Εκκλησία. Η πολιτική του Γρηγο- 

ρίου Ε' είχε σημεία κοινά με την παράταξη των Κολλυβάδων. Η στάση του ήταν 

εχθρική απέναντι στο Διαφωτισμό. Δεν ήθελε να διασπασθεί η εξάρτηση της φιλο

σοφίας από τη ΘεολογίαΤ Στιγματίζει τους Γάλλους. Γράφει ότι ζουν εις παντελή 

αθεΐαν και ασέβειαν.'*” Ο Δημήτριος Καταρτζής συσταίνει να προτιμούνται οι Πα

τέρες της Εκκλησίας από τους Στωϊκούς και τους Περιπατητικούς.<3) Και ο Ευγένιος 

Βούλγαρης και ο Ρήγας εκφράζουν το συγκερασμό της δυτικής φιλοσοφίας με την 

Βυζαντινή σκέψη.Η) Σχετικά με τους Αρχαίους Έλληνες ο Μοισιόδαξ γράφει: «... μέ

ρος της Παιδείας εφεύρηκαν, και μέρος εξηκρίβωσαν. Άνθρωποι ήσαν και αυτοί 

προικισμένοι με μία πεπερασμένην και ατελή φύσιν».(5)

Οι λόγιοι του νεοελληνικού Διαφωτισμού επιδίωκαν την αποδέσμευση της φιλο

σοφίας από τη θεολογία και την ένταξή της στα πλαίσια ενός ευρύτερου στόχου που

1. Για το κίνημα των Κολλυβάδων βλ. Ν. Μπουγάτσου, Πνευματικαί επιδράσεις του Αγίου Όρους 
εις την Ελλάδα, Αθήνα 1954.

-  Βλ. επίσης X. Τζώγα, Η περί μνημοσυνών ε'ρις εν Αγίω Ό ρει κατά τον ΙΗ ' αιώνα, Θεσσαλονί

κη 1969

-  Βλ. επίσης Κ. Παπουλίδη, Το κίνημα των Κολλυβάδων, Αθήνα 1971.

2. Νικ. Ζαχαροπου λου, Γρηγόριος Ε', Σαφής έκφραση της εκκλησιαστικής πολιτικής επί Τουρκο

κρατίας, Θεσσαλονίκη 1974, 38 κ. εξής.

2α. Γ. Παπαδοποΰλου -  Γ. Αγγελοποΰλου, Τα κατά τον αοίδιμον πρωταθλητήν του ιεροΰ των Ελ

λήνων αγώνος τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τον Ε', τόμ.1-2, Αθήνα 1865
1866.

3. Δημ. Καταρτζή, Τα ευρισκόμενα, έκδ. Κ.Θ. Δημαράς, Αθήνα 1970, σ. 61.

4. Βλ. Δ. Γληνοΰ, Η αξία των ανθρωπιστικών γραμμάτων στην Ελλάδα, Αθήνα 1945," σ. 38-39.

5. Ιωσ. Μοισιόδακος, Ηθική Φιλοσοφία, μεταφρασθείσα έκτου ιταλικού ιδιώματος, Βενετία 1761, 

τόμ. 1, σ. ΙΖ
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ήταν η διαπαιδαγώγηση του γένους. Ο Αδαμάντιος Κοραής αναφέρει: «Όταν τα 

φώτα λάμψωσιν,η δουλεία εξ ανάγκης πρέπει να παυσει... επιστήμαι και τυραννία 

ποτέ δεν συγκατοίκησαν ομού· αν η τυραννία δεν προφθάση να τας διώξη, πρέπει 

εξάπαντος να διωχθή από αυτάς».(1>

Γ  Α νδψ ος  Γαζής

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η προσωπικότητα του Ανθίμου Γαζή, μιας 

από τις ηγετικές μορφές των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας. Η προσωπι

κότητα του Ανθίμου Γαζή, που βασικό στοιχείο της ήταν ο συνδυασμός της θεωρίας 

με την πράξη, ξεπερνά τα όρια ενός απλού διδασκάλου και λογίου. Ως άνθρωπος 

της δράσης εμφανίζεται ένας ηγέτης του Αγώνα, που με πλήρη συναίσθηση της 

ιστορικής του ευθύνης, όταν ήρθε η ώρα ξεδίπλωσε τη σημαία της επανάστασης 

στη Θεσσαλομαγνησία.

Στοιχεία για την ανασύνθεση της προσωπικότητάς του αντλούμε βασικά από τα 

σωζόμενα έργα του που είναι: Το Ελληνικό Λεξικό, η Ελληνική Βιβλιοθήκη, η Δια

θήκη \ου, οι επιστολές του και οι Πρόλογοί του στις εκδόσεις έργων που επιμελή- 

θηκε. Δίπλα στο κύριο αυτό υλικό ιδιαίτερη χρησιμότητα έχουν και οι επιστολές 

και τα έργα φίλων και συνεργατών του, όπως είναι τα έργα του Κωνσταντίνου Κού- 

μα, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων® και το Λεξικό.® Οι επιστολές του Ιγνατί

ου Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας(4), έγγραφο σχετικό με την έκδοση του λεξικού 

του Ανθίμου Γαζή σωζόμενο στο Αρχείο του Αθανασίου Ψαλίδα®, τα Απομνημο

νεύματα του Εμμανουήλ Ξάνθου"”, κείμενα στο Λόγιο Ερμή του Ανθίμου Γαζή και

1. Αδαμαντίου Κοραή, Αλληλογραφία (ΟΜΕΔ) «Εστία» τόμ. Br, Αθήνα 1964-1966, σ. 122.

2. Κωνσταντίνου Κοΰμα, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, τόμ. ΙΒ/ , Βιέννη 1832, σ. 585-586

3. Κωνσταντίνου Κοΰμα, Λεξικόν δια τους μελετώντας τα των Παλαιών Ελλήνων συγγράμματα, κα

τά το Ελληνογερμανικόν του Ρεϊμέρου συνταχθέν μετά προσθήκης συντόμου πραγματείας περί 

προσωδίας, τόμ. 1, Βιέννη 1826, σ. ΚΕ/ [1η έκδ. του Λεξικοΰ του Φρειδερίκου Ρεϊμέρου 1814].

4. Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη , Ιγνάτιος μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, τόμ. 2, Αθήνα 1967.

5. Γ.Α.Κ. Αρχείο Αθανασίου Ψαλίδα, έγγραφα (1771-1810) Κ. 71, Φάκ. 7.

6. Εμμανουήλ Ξάνθου, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα 1845, σ. 59.

4



άλλων που αναφέρονται σ’ αυτόν, οι δημοσιεύσεις στον Ελληνικό Τηλέγραφο ιΙ) και 

οι δημοσιεύσεις επίσης στο Περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων

σταντινουπόλεως.(2’

Χρήσιμη είναι και η δημοσίευση στην εφημερίδα της Ύ δρας «Φίλος του Νό

μου» (Απρίλιος του 1825) αναφερόμενη στη Σχολή της Τήνου, της οποίας ο Άνθι

μος Γαζής υπήρξε Σχολάρχης από το 1825 έως το 1827, και η ανακοίνωση του θα

νάτου του στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» του 1828.

Βασικό βοήθημα για τα βιογραφικά του Ανθίμου Γαζή αποτελεί και το έργο του 

Αναστασίου Γούδα «Βίοι Παράλληλοι».'5’ Ο Γουδας αναφέρει ότι πολλές πληροφο

ρίες οφείλει στην ανεψιά του Γαζή, Μαρία, που ζούσε μαζί με το θείο της στη Σύ

ρο μέχρι το θάνατό του.

Στην παρούσα διατριβή προσπαθούμε να επισημάνουμε και να καταγράψουμε 

σε όλη την έκταση τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά του Ανθίμου Γαζή. Την 

αναγκαιότητα μιας εργασίας, που θα παρακολουθεί τον Άνθιμο Γαζή από τη γέν

νησή του έως το θάνατό του την επισημαίνουν πολλοί ερευνητές. Ως προς την τελι

κή μορφή της η εργασία αποτελείται βασικά από τρία μέρη. Στο πρώτο και δεύτε

ρο μέρος προσπαθώ με τη βοήθεια των κειμένων να εντοπίσω τη δράση του. Στα 

πλαίσια αυτής της προσπάθειας συχνά αντιμετωπίζονται προβλήματα και ταυτό

χρονα σταθμίζεται η συμβολή του. Εδώ δηλαδή εξετάζεται κατά τομείς δράσης: Ως 

Ιερεύς, Συγγραφέας, Εκδότης, Διδάσκαλος και Επαναστάτης.

Στο τρίτο μέρος αντιμετωπίζεται ως επιστολογράφος. Η εργασία κλείνει με πί

νακα του εκδοτικού του έργου και με τρία Παραρτήματα.

1. Περιοδικόν «Ελληνικός Τηλέγραφος», Βιέννη, Ιούλιος 1814, αρ. 85.

2. Περιοδικόν Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. 13 (1878-79),σ. 215
216.

3. Αναστασίου Γούδα, Βίοι Παράλληλοι των επί της Αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων,

τόμ. Α', Αθήνα 1869.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΤΟ

ΤΑ ΓΙΡΟΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Α '  Καταγωγή - Σπουδές

Ο Άνθιμος Γαζής,"’ το κοσμικό όνομα του οποίου ήταν Αναστάσιος Γκάζαλης, 

γεννήθηκε το 1758 στις Μηλιές του Πηλίου.12' Πατέρας του ήταν ο Παναγιώτης 

Γκάζαλης και μητέρα του η Μαρία Αργυρίου Φιλιππίδη, θεία του πατρός του Δα

νιήλ Φιλιππίδη.'31 Η οικογένειά του ήταν φτωχή. Μεγάλωσε μαζί με τους άλλους 

τέσσερις αδελφούς και τέσσερις αδελφές του. Όταν ο πατέρας του πέθανε, ο Άνθι

μος ήταν τριών ετών.
Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε ο Άνθιμος στις Μηλιές, κοντά στον ιερομόναχο 

Άνθιμο Παπαπανταζή.Η) Για το πρώτο σχολείο στο οποίο φοίτησε γράφει: «Το Σχο- 
λείον έλαβεν αρχήν εις Μηλιαίς από του 1770, σωτηρίου έτους, του οποίου αρχη
γός και κτίτωρ εγένετο Άνθιμος τις εγχώριος, ένθα και Μονύδριον υπάρχει επ' 
ονόματι του αγίου Νικολάου τιμώμενον»'3’ Για να φοιτήσει σε ανώτερο σχολείο θα

1. Την πρώτη βιογραφία του Γαζή οφείλουμε στον Αναστάσιο Γούδα, Βίοι Παράλληλοι, τ. Α ', 

Αθήνα 1869, σ. 347. Βλ. επίσης Ι.Μ. Χατζηφώτη, Άνθιμος Γαζής, Αθήνα [1969], σ. 27. Αλλη βι

βλιογραφία για τον Ανθιμο Γαζή βλ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, Γνώσεις ανατομίας και φυ

σιολογίας του Θεσσαλού διδασκάλου του Γένους Ανθιμου Γαζή, Αθήνα 1993, σ. 7.

2. Την πληροφορία για τον τόπο της γέννησής του έχουμε από επιστολή του ιδίου της 14ης Οκτω

βρίου 1814 προς τους εφόρους της Φιλομούσου Εταιρείας Αθηνών, όπου διαβάζουμε: «Πατρίδα 

μου είναι αι Μηλιαί κατά το Πήλιον όρος, πλησίον του Βόλου κειμένη». Εθνική Βιβλιοθήκη 

Ελ\άδος, Τμήμα Χειρογράφων, Αρχείον Αγωνιστών, αρ. 10520. Αγνωστο γιατί ο I. Φιλήμων 

αναφέρει ως τόπο γεννήσεώς του τους Κοκκωτούς Αλμυρού. Δοκίμιον Ιστορικόν της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, τόμ. Γ', Αθήνα 1860, σ. 135.

3. Θεοδοσίου Σπεράντσα, Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς ως έφορος της παιδείας ανά τας Κυκλάδας, 

Επετηρίς της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 1 (1961) 115.

4. Για τον διδάσκαλο Ανθιμο Παπαπανταζή βλ. Bayy. Σκουβαρά, Ιωάννης Πρίγκος (1725-1789). Η 
ελληνική Παροικία του Άμστερνταμ, η Σχολή και ή βιβλιοθήκη Ζαγοράς, Αθήνα 1964, σσ. 231, 
233-235.

5. Βλ. Ανθίμου Γαζή, Προς τους Ομογενείς, Λόγιος Ερμής, τ. Δ' (Βιέννη 1814), σ. 72.



φύγει από τις Μηλιε'ς ο Άνθιμος και θα μεταβεί στη Ζαγορά.(1ί Εκεί θα φοιτήσει στο 
«Ελληνομουσείο».<2) Το σχολείο αυτό, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σκουβαράς, 
ιδρύθηκε το 1702 ή το 1712 και λειτουργούσε σε κελλί του ναού του Τιμίου Προ
δρόμου.(3> Στο σχολείο αυτό θα διδαχθεί ο Γαζής, εκτός από την ελληνική γλώσσα, 
τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, την αστρονομία, τη γεωγραφία, τη φιλοσο
φία και τη λογική.*41

Η Ζαγορά στην οποία πήγε ο Άνθιμος Γαζής παρουσίαζε οικονομική ανάπτυξη. 
Η ευημερία της οφειλόταν στη βιοτεχνία υφασμάτων^τα οποία εξάγονταν και στο 
εξωτερικό, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι ανήκε στα βακούφια των μεγάλων τζαμιών 
της Πόλης. Είχε εξασφαλίσει έτσι η Ζαγορά την προστασία της τουρκικής εξουσίας 
και οι κάτοικοι μπορούσαν να οπλοφορούν, για να αντιμετωπίζουν τις ληστρικές 
επιδρομές.131

Υπάρχει πληροφορία ότι ο Άνθιμος Γαζής μαθήτευσε στη σχολή της Αγίας Μα
ρίνας της Σύμης.<6) Η πληροφορία όμως δεν επιβεβαιώνεται από πηγές. Ο ίδιος δεν 
αναφέρει στο έργο του τη Σύμη. Αντίθετα στον πρώτο δάσκαλό του Άνθιμο Παπα- 
πανταζή αφιερώνει τη Χημική Φιλοσοφία του Φουρκροά, που εκδίδει στη Βιέννη 
το 1802.17'

1. Γούδα , ό.π. σ. 349

2 Βλ. Βαγγ. Σκουβαρά, Ιωάννης Πρίγκος, σ. 239, όπου και η πληροφορία ότι ο Πατριάρχης Καλ
λίνικος Δ', που διέμενε τότε στη Ζαγορά,ονόμασε έτσι το Σχολείο.

3. Σκουβαρά , ό.π. σ. 225.

4. Αυτόθι, σ. 234, σημ. 1.
Βλ. επίσης Χριστόφορου Περραιβού, Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θεσ- 
σαλού, Αθήνα 1860, σ. 6.

5. Για τη Ζαγορά βλ. τη μελέτη Βασ. Σφυρόερα, Επισκόπηση οικονομική και δημογραφική του 
Τουρκοκρατούμενου ελληνικού χώρου (1669-1821) (Ανάτυπο από την Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους), «Εκδοτική5Αθηνών.., Αθήνα 1979, ο. 35-36.

-  Βλ. William Leake, Travels in Northern Greece, London 1835, τόμ. Γ,” σ. 374-375.
-  Βλ. και Βασιλ. Φίλια-, Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα, (Αθήνα) 1974, τόμ. 1 Η νόθα αστι

κοποίηση 1800-1864, σ. 19: «Ο χωρικός χειροτέχνης που παράγει με ιδιόκτητα μέσα παραγω
γής ένα βιοτεχνικό προϊόν και μάλιστα πολύ συχνά μόνο σ’ ένα πρώτο στάδιο επεξεργασίας 
και αντίστοιχα χαμηλό βαθμό επαγγελματικής επιτηδειότητας και τεχνικής εκπαίδευσης δΐ.ν 
είναι αστός, και από άποψη κοινωνικοοικονομική δεν σπάει το φεουδαρχικό - γαιοκτητικό 
πλαίσιο, αλλά εναρμονίζεται μαζί του».

6. Μιχαήλ Γρηγοροπούλου, Η νήσος Σύμη, Πραγματεία υπό γεωγραφικήν, ιστορικήν και στατιστι
κήν έποψιν μετά εικονογραφιών, Αθήνα 1875, σ. 62.

7. Χημική Φιλοσοφία, σ. V', VIII
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Ο Αναστάσιος Γκάζαλης φρόντισε, όταν σπούδαζε στη Ζαγορά, να αλλάξει «το μη ελ
ληνικήν προφοράν έχον επώνυμον αυτού».11’ Έτσι ονομάζεται Αναστάσιος Γαζής. Σύμ
φωνα με τον Γοΰδα: «Ο Γαζής ο νεώτερος, καίτοι ουδεμίαν σχέσιν ή συγγε'νειαν έχων 
προς τον πρεσβΰτερον, άμα λαβών όμως το επώνυμον αυτοΰ, εθεώρει εαυτόν υποχρεω- 
με'νον τρόπον τινά να υπερβή τον ομώνυμον αυτοΰ κατά την παιδείαν και τας αρετάς. 
Έκτοτε ο ζήλος του νεωτέρου Γαζή προς εκπαίδευσιν κατέστη τω όντι ακατάσχετος».121

«Προτροπή θείου του τινός»(3) το 1774 χειροτονείται διάκονος σε ηλικία μόλις 16 
ετών. Πολλοί νέοι ακολουθούσαν τότε ιερατική σταδιοδρομία. Με τις συνθήκες του Κι- 
ουτσοΰκ Καϊναρτζή (1774), του Ιασίου (1792) και της Κωνσταντινουπόλεως (1800) η 
Πύλη ανελάμβανε την υποχρέωση να σέβεται την θρησκευτική ελευθερία των υπηκόων 
της, να επιτρέπει την ανέγερση ναών, να προστατεύει την κτηματική τους περιουσία.141

Το επόμενο έτος χειροτονείται πρεσβύτερος και φεύγει από τις Μηλιές, για να υπη
ρετήσει ως δάσκαλος για ένα έτος στη Βυζίτσα, χωριό που βρίσκεται σε απόσταση δύο 
χιλιομέτρων από τις Μηλιές, με ετήσιο μισθό εκατό γρόσια. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο 
μοναστήρι ανήκε ως ιερομόναχος. Τα Πρακτικά της κοινότητας του Αγίου Γεωργίου 
Βιέννης τον αναφέρουν με το επίθετο «Καρακαλλινός», δηλαδή της μονής Καρακάλ- 
λου του Αγίου Όρους».151

Το 1776 πήγε ο Άνθιμος Γαζής στην Κωνσταντινούπολη,<6> και ο Πατριάρχης Σω
φρόνιος Β' τον προσέλαβε ως γραμματέα. Το Πατριαρχείο τα χρόνια εκείνα ενίσχυε 
οικονομικά τα φιλανθρωπικά καταστήματα της Πόλης και εφρόντιζε για την ψυχική 
υγεία των τροφίμων. Με πολύ ζήλο εργάσθηκε σε αυτά ο Άνθιμος Γαζής. Ο Πατριάρ
χης αναγνωρίζοντας το έργο του τον τιμά με το «οφφίκιο» του Αρχιμανδρίτη.<7)

Η Κωνσταντινούπολη το δέκατο όγδοο αιώνα ήταν ένα εμπορικό κέντρο, που 
συγκέντρωνε το ενδιαφέρον του πολιτικού και οικονομικού κόσμου. Έλληνες από 
όλα τα διαμερίσματα του ελληνισμού, από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ή πειρο,

Ι.Αναστασίου Γοΰδα, Βίοι Παράλληλοι, ό.π. ο. 350

2. Αυτόθι
3. Αυτόθι

4. Χρήστου Πατρινε'λη, «Εκκλησία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους «Εκδοτικής Αθηνών», ΙΑ' 
(Αθήνα 1975) 123.

5. Βλ. Σωφρονίου Ευοτρατιάδη, Ο εν Βιε'ννη ναός του Αγίου Γεωργίου και η κοινότης των Ελλήνων 
Οθωμανών υπηκόων, Α\εξάνδρεια 1912, σ. 137.

6. Βλ. Γοΰδα, ό.π. σ. 351.

7. Για τα «οφφίκια» βλ. το έργο της Ελένης Κοΰκκου, Θεσμοί και Προνόμια του Ελληνισμοΰ μετά 
την άλωση, Αθήνα 1984, σ. 90, σημ. 3.

-  βλ. επίσης Κ. Θ. Δημαρά, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1983, σ. 23.
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την Πελοπόννησο και τα νησιά, από τον Πόντο και τα παράλια της Ιωνίας, αναζη
τώντας εργασίακαι καλυτέρους όρους διαβίωσης εγκαθίστανται στην Πόλη. Στο τέ
λος του 18ου αι. οι Έλληνες ήταν 120.000 χιλιάδες.01

Οι Έλληνες με τη δυναμική παρουσία τους στο εμπόριο/2’ στις τέχνες'3’ και στην 
οικονομική ζωή αποτελούν το πιο ζωτικό στοιχείο της Πόλης. Στην Πόλη ζούσε και 
ο έμπορος Αγγελής Μαμμάρας, που καταγόταν από τη Μακρινίτσα.14’ Ο Άνθιμος 
Γαζής είχε συνδεθεί μαζί του με φιλία. Εκείνος ήταν που τον προέτρεψε και τον 
εφόδιασε με τα αναγκαία έξοδα, για να μεταβεί στη Βιέννη,'151 όπου είχε εμπορικό 
οίκο που τον επέβλεπε ο αδελφός του Δημήτριος. Έφυγε ο Άνθιμος Γαζής, σύμφω
να με τον Γούδα, από την Πόλη για τη Βιέννη σε ηλικία 31 ετών το 1789.

Β 'Ο ι  εΑΑηνικές κοινότητες της Βιέννης
Ιδιαίτερη ακμή σημείωσαν οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις χώρες της Αυ- 

στροουγγ ρικής μοναρχίας.16’ Εκεί αφού επιδόθηκαν στο εμπόριο αναδείχθηκαν 
νωρίς πολύ σπουδαία εμπορική και οικονομική δύναμη.

Το εμπόριο μεταξύ Αυστροουγγρικής μοναρχίας και Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη του Πασσάροβιτς (21 Ιουλίου 1718) 
και την εμπορική συμφωνία που επακολούθησε μεταξύ Αυστρίας και Πύλης (27 
Ιουλίου 1718) «προς στερέωσιν της μεταξύ των συμβαλλομένων ειρήνης, αμοιβαί
ας εμπιστοσύνης και καλής αρμονίας»/7’

1. Βλ. Βασ. . Σφυρόερα, Επισκόπηση του Ελληνισμού κατά περιοχές, Ιστορία του Ελληνικού 
‘ Εθνους «Εκδοτικής Αθηνών», ΙΑ' (Αθήνα 1975) 190.

2. Mantran Robert, Η καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη τον αιώνα του Σουλεϊμάν του Με
γαλοπρεπούς, Μετάφραση Γιάννης Αγγέλου, Αθήνα 1999, 2η έκδ., σσ. 171-177.

-  Μουζέλη Νίκου, Νεοελληνική κοινωνία όψεις υπανάπτυξης, Μετάφραση ΤζένηίΜαστοράκη, 
Αθήνα 1978, 2η έκδ. σσ. 22-30 -  Β. Φίλια, τόμ. 1. Η νόθα αστικοποίηση, 1800-1864, ό.π. σ. 
25, 26, 35.

3. Mantran Robert, ό.π. σ σ. 155-162..

4. Βλ. Ιωσήπου Μοισιόδακος, Απολογία, Μέρος Πρώτον, Βιέννη 1780, επιμ. Άλκη Αγγέλου, Αθήνα 
1976, σ. 10: «Συνδρομητής ο τιμιώτατος Δημήτριος Μαμμάρας εκ της Μακρινίτσης της Ζαγο
ράς».

5. Βλ. Αν. Γούδα, ό.π. σ. 352: «δεν προσεκλήθη εις Βιέννην, αλλ' απήλθε κατά το 1789, εκεί δε πα- 
ρελήφθη βραδύτερον ως εφημέριος».

6. Σωφρ. Ευστρατιάδη, Ο εν Βιέννη ναός του Αγίου Γεωργίου και η κοινότης των Ελλήνων Οθωμα
νών υπηκόων, Αλεξάνδρεια 1912, σ. 6.

7. Ολ. Κατσιαρδή - Her ing, Η ελληνική Παροικία της Τεργέστης, τ. I, Αθήνα 1986, σ. 4.

-  Βλ. και Απ. Βακαλοπούλου. «Ο ελληνισμός της Διασποράς», Ιστορία του Ελλ. Έθνους«<Εκδοτι- 
κής Αθηνών* ΙΑ' (1975) 231. .

-  Σπ. Δουκάτου, «Ο πολιτικός βίος των Ελλήνων της Βιέννης», Δ.Ι.Ε.Ε.Ε. 15 (1961) 295, σημ. 2.
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Τα εμπορικά προνόμια επικυρώθηκαν και με τη συνθήκη του Βελιγραδιού (18 

Σεπτεμβρίου 1739), που συνήφθη με γαλλική μεσολάβηση. Τα προνόμια αυτά των 

συνθηκών του Πασσάροβιτς και του Βελιγραδιού επικυρώθηκαν από τη Μαρία 

Θηρεσία και τον Μαχμούτ Α' (25 Μαΐου 1747) με συνθήκη φιλίας και εμπορίου. 

Κατά τη συνθήκη αυτή:

«Αι καμηιάλαι, ήτοι αι συναλλαγματικοί ομολογίαι ήσαν ο βασικός τρόπος, δια των οποίων 

οι πραγματευτάδες της Ανστρονγγαρίας και οι Έ λληνες κατ’ ακολουθίαν, επλήρωνον ή ηγόρα- 

ζον εμπορεύματα και δια των οποίων καθόλου διεξήγετο το μετά της Ανατολής εμπόριον».01

Η Βιε'ννη, λόγω της εξαιρετικής θέσης στο κέντρο της Ευρώπης, ενωρίς έγινε 

σπουδαιότατο ελληνικό εθνικό κέντρο του απόδημου Ελληνισμού, επί Τουρκοκρα

τίας.12’ Τον 18ο αιώνα και τις αρχές του 19ου ήταν η μεσαποθήκη του εμπορίου που 

διεξήγετο μεταξύ Τουρκίας και Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Το 

χρηματιστήριο που υπήρχε στην Πόλη διευκόλυνε τους εμπορευόμενους στις συ

ναλλαγές τους.13’ Στη Βιέννη γίνονταν κάθε χρόνο δύο εμπορικά πανηγύρια, που 

έδιναν ζωή στο εμπόριο. Το ένα διαρκούσε δεκατέσσερις ημέρες προ της Πεντη

κοστής και έντεκα μετά, και το άλλο τέσσερις εβδομάδες, και άρχιζε δεκατέ(^ρις 

ημέρες προ της εορτής της Αγίας Αικατερίνης.141

Η οικονομική και εμπορική ένωση των πραγματευτάδων της Βιέννης, η ονομα

ζόμενη κομπανία, αποτέλεσε την πρώτη βάση από την οποία προήλθε η κοινοτική 

τους συσπείρωση που πέτυχε την ασφάλιση της ελευθερίας της θρησκείας και λα

τρείας, και αργότερα την αυτονομία σχεδόν της εθνικής παιδείας.

1. Σπ. Δουκάτου, Ο Πολιτικός βίος, ό.π. σ. 300.

2. Αναστ. Παλλατίδου, Υπόμνημα ιστορικόν περί αρχής και προόδου και σημερινής ακμής του εν 

Βιέννη ελληνικού συνοικισμού, Βιέννη 1845, σ. 6-13.

3. Αποστόλου Βακαλοπούλου, «Ο ελληνισμός της Διασποράς», ό.π. σ. 234.

4. Νικολάου Παπαδοπούλου, Ερμής ο Κερδώος, ήτοι εμπορική εγκυκλοπαίδεια συγγραφείσα πα

ρά Νικολάου Παπαδοπούλου δια προτροπής και δαπάνης του εν Κωνοταντινουπόλει τιμίου και 

φιλογενούς εμπορικού συστήματος το)\· Ελλήνων μεγαλεμπόρων προς χρήσιν και ωφέλειαν αυ

τών και των απανταχού ομογενών. Επιστασία και διορθώσει Σ.Β. (Σπυρίδωνος Βλαντή). Εν Βενε

τία παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1815, τ. Γ', σ. 382. Βλ. Επίσης Σπ. . Λουκάτου ό.π. 

σ. 303.
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Οι ελληνικές κοινότητες της Βιέννης ήταν δύο, η κοινότητα των Ελλήνων που 

διατήρησαν την οθωμανική υπηκοότητα και η κοινότητα των Ελλήνων που αποδέ

χτηκαν την αυστριακή. Διακρίνονταν από το ιδιαίτερό τους εκκλησιαστικό κέντρο 

αντίστοιχα στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου και στην κοινότητα της Αγίας Τριά- 

δος.

Η διαίρεση αυτή των Ελλήνων που ζούσαν στη Βιέννη σε ντόπιους και ξένους ή 

τουρκομερίτες, όπως ονομάζονταν εκείνοι που διατηρούσαν την οθωμανική υπη

κοότητα, προερχόταν κυρίως, επειδή πολλοί απ’ αυτούς ερχόμενοι σε σχέσεις επι

γαμίας με Αυοτριακούς προσαρμόζονταν προς τα τοπικά ήθη και έθιμα, υπόκει- 

νταν στους αυστριακούς νόμους, γίνονταν Αυστριακοί υπήκοοι και έτσι μπορούσαν 

να διευρύνουν τις εμπορικές τους συναλλαγές.

Ως το 1784, οπότε θεσπίσθηκε ο όρος της δεκαετούς διαμονής στην Αυστρία για 

τη χορήγηση της υπηκοότητας, αρκούσε η διαπίστωση της ολόψυχης πρόθεσης για 

παραμονή στις αυστριακές επαρχίες, που αποδεικνύετομε την εγκατάσταση της οι

κογένειας του ενδιαφερόμενου ή με τη δήλωση για τη μεταφορά της μέσα σε έξι 

μήνες, από την αίτηση, και με την αγορά ακινήτων, σπιτιών ή οικοπέδων. Στην 

Τεργέστη πάντως οι συνθήκες ήταν περισσότερο ελαστικές, αφού υπήρχε απόλυτη 

ανάγκη προσέλκυσης κεφαλαίων. Έτσι αρκετές φορές και η προϋπόθεση της δε

καετούς διαμονής παρακάμφθηκε, εφόσον πρόκειτο για κατόχους αξιόλογων κε

φαλαίων.<υ

Την υπηκοότητα την διατηρούσαν και όταν ακόμη ξαναγύριζαν στην πατρίδα. 

Έλληνες με αυστριακή υπηκοότητα υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη ως και το 1876.®

Οι Έλληνες Αυστριακοί υπήκοοι δεν είχαν καμία εξάρτηση από την Οθωμανι

κή αυτοκρατορία, κανένα δεσμό δεν διατηρούσαν με αυτή και καμία υποχρέωση 

δεν αναγνώριζαν απέναντι σ’ αυτή.

Οι τουρκομερίτες απολάμβαναν μερικές ατέλειες και απαλλάσσονταν από φο

ρολογικές υποχρεώσεις που επιβάλλονταν από τους αυστριακούς νόμους, όμως οι 

εμπορικές τους συναλλαγές περιορίζονταν σε εμπόριο ειδών χονδρικής πωλήσεως, 

που καθορίζονταν από τις αυστροτουρκικές εμπορικές συνθήκες. Με το να κατα

'Κατσιαρδή-Hering. Η Ελληνική Παροικία της Τεργέοπης (1751- 1830), τ. I, Αθήνα 1986, σ.

2. An. Βακαλοπουλου, «Ο Ελληνισμός της Διασποράς», ό.π., σ. 234.



γράφονται στους απογραφικούς πίνακες υπόκεινταν στους νόμους και τις σουλτα- 

νικές διατάξεις, τις οποίες υποχρεώνονταν να εκπληρώνουν από φόβο για αντίποι

να κατά των συγγενών τους, που ζούσαν στην Ελλάδα.

Καταγραφή των Ελλήνων τουρκικής υπηκοότητας, όπως και των άλλων εμπό

ρων, βάσει του Η ' άρθρου της «πατέντας περί καμπίου» της Μαρίας Θηρεσίας, έγι

νε το έτος 1767 με σκοπό την παρακολούθηση της εκπληρώσεως των φορολογικών 

τους υποχρεώσεων από τις αυστριακές οικονομικές υπηρεσίες. Από την καταγρα

φή αυτή καταδείχθηκε ότι από τους 134 εμπορικούς οίκους ή εμπόρους τουρκικής 

υπηκοότητας οι 82 ήταν Έλληνες. Η ελληνική κοινότητα της Βιέννης των Τουρκο

μεριτών ήταν αξιόλογη.

Σ’ αυτούς που καταγράφονταν τους εδίδετο ερωτηματολόγιο, για να συμπληρώ

σουν τα στοιχεία: καταγωγή, γέννηση και τις εμπορικές τους ασχολίες.0’

Μεταξύ όμως των ελληνικών κοινοτήτων της Βιέννης επήλθε διάσταση, η οποία 

κυρίως επέδρασε στη διαίρεσή τους.

Η εθνική δράση των Ελλήνων της Βιέννης πολύ νωρίς έγινε γνωστή. Το 1788 

βοήθησαν τον Λάμπρο Κατσώνη, που προέβη στη Βιέννη στις αναγκαίες προπα- 

ρασκευές για σύσταση στόλου και καταναυμάχηση του τουρκικού.12’ Τον ελληνικό 

τους χαρακτήρα διατήρησαν και οι δυο κοινότητες, παρά τη διαίρεσή τους, που 

οπωσδήποτε έβλαψε την ενότητα και τη συνοχή τους.

Γ  Ελληνικό Σχολείο  Βιέννης

1. Ίδρυση και λειτουργία του σχολείου

Εκκλησία και Σχολείο ήταν κατά την τουρκοκρατία οι δύο πόλοι περί τους οποί

ους περιεστρέφετο ο πνευματικός βίος του Ελληνισμού. Γι’ αυτό οι Έλληνες έμπο

ροι της Βιέννης και μετά τη θεμελίωση της εκκλησίας τους, την εξασφάλιση της 

πλήρους κυριαρχίας και την οργάνωση της διοικήσεως στράφηκαν και προς την 

ίδρυση ελληνικού σχολείου.

1. Σπυρ. Λάμπρου, «Απογραφικοί πίνακες...» Νε'ος Ελληνομνήμων, τόμ. 18 (1924), τεύχος Δ', σ. 

374, και τόμ. 19 (1925), τεύχος Α, σ. 225.

-  Γεωργ. Λαΐου, Δ.Ι.Ε.Ε.Ε. τόμ. 14 (1960) 615-617

2. Λεάνδ. Βρανούση, Ρήγας, Αθήνα 1953, σ. 30 κ. εξής
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Το ελληνικό σχολείο της Βιέννης λειτούργησε01 προ του 1770 αλλά όχι οργανω
μένο. Φαίνεται μάλλον ότι επίσημο ελληνικό δεν υπήρχε, αλλά όπως συνέβαινε 
υπήρχαν οικοδιδάσκαλοι.(2)

Οι Έλληνες υπήκοοι της Αυστρίας με ετήσιο κληροδότημα 1000 φιορινίων του 
Χριστοφόρου Νάκου αναδιοργάνωσαν μεταξύ των ετών 1802-1804 το κοινοτικό 
σχολείο/5’

Την 19η Μαΐου 1804 εκδόθηκε Αυλικό θέσπισμα, με το οποίο επιτρεπόταν στην 
ελληνική κοινότητα της Αγίας Τριάδος η ίδρυση ελληνικού Σχολείου. Καθορίζετο 
ότι η επιστασία και η διοίκηση του σχολείου περιήρχετο στους Έλληνες Αυστρια
κούς υπηκόους της κοινότητας της Αγίας Τριάδος. Το σχολείο θα στεγάζετο στο 
«δεύτερο πάτωμα του οσπητίου της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος και θα είχεν ευ- 
ρυχώρους και φωτεινός αιθούσας».(4) Η κοινότητα του Αγίου Γεωργίου δεν είχε κα
μία ανάμειξη στη διοίκηση και εποπτεία.

Το ελληνικό σχολείο της Βιέννης βάσει «του αυλικού θεσπίσματος»'5’ ετίθετο υπό 
τον δημόσιον αυστριακόν έλεγχο. Υπήγετο υπό την επίβλεψη του πρώτου εφόρου 
των γερμανικών σχολείων της Βιέννης και γενικότερα στην πρώτη εφορεία της αυ
στριακής τοπικής διοικήσεως, όπως και κάθε άλλο σχολείο. Αυστριακές εκπαιδευ
τικές αρχές επόπτευαν επίσης την ευταξία και μεθοδική διδασκαλία στο σχολείο, 
ενέκριναν κάθε μεταβολή της εσωτερικής διοικήσεως του σχολείου, επιδοκίμαζαν 
την ετήσια λογοδοσία εσόδων και εξόδων που υποβάλλετο σ’ αυτές από τη Δωδε
κάδα της κοινότητας της Αγίας Τριάδος, επικύρωναν κάθε διαταγή του δασκάλου 
προ της εφαρμογής της και μαζί με τους «δώδεκα» ρύθμιζαν κάθε λεπτομέρεια της 
ομαλής λειτουργίας του. Ακόμη η πρώτη τοπική εφορεία έλεγχε το ήθος και δοκί

1. Βλ. Νικ. Τωμαδάκη. «Η συμβολή των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού εις τον αγώνα της 

ελευθερίας», Αθήνα 1953, σ. 16.

2. Σπ. Δουκάτου, ό.π. σ. 324. Βλ. επίσης Φιλίππου Ιωάννου, «Λόγος εκφωνηθείς εν τω ελληνικώ 

Πανεπιστήμια) κατά την επέτειον της καθιδρύσεως αυτού εορτήν», Αθήνα 1845: «Ο Γρηγόριος 

Κωνσταντάς τω 1790 αναχωρήσας εις Βιέννην της Αυστρίας διέμεινεν εν αυτή δύο περίπου έτη, 
διδάσκων τους υιούς ομογενών τινων εμπόρων».

3. Γράμμα της Ελληνικής Κοινότητος της Αγίας Τριάδος της Βιέννης προς τον Αυτοκράτορα της 

Αυστρίας Φραγκίσκο Β', την 6 Μαΐου 1804: ARCHIV DES M IN ISTERIU S FLIR CU LTU S 
UND UNTERRICH T. 7739, Wien.

4. Σπ. Λουκάτου, ό.π. σ. 325.

5. «Αυλικόν θέσπισμα 19 Μαΐου 1804», Βιβλιοθήκη Βουλής στο λήμμα Φραγκίσκος Β', ΙΔ', 4, 
ΝΛΛ. και Γεννάδειος, H.G. 14. Α9 V94.
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μαζε τις γνώσεις των δασκάλων του σχολείου, τους οποίους αυτή μετά την δοκιμα
σία διόριζε και ενέκρινε τα διδακτικά βιβλία που προτείνοντο από τη «Δωδεκάδα».

Σύμφωνα με το «Αυλικό θέσπισμα^επί του ελληνικού σχολείου ασκείτο πλήρης ο 
έλεγχος των αυστριακών εκπαιδευτικών αρχών. Την οικονομική εποπτεία του σχο
λείου ασκούσε η κοινότητα, η οποία εφρόντιζε για όλα τα απαραίτητα, ώστε να μην 
επιβαρύνεται η αυστριακή πολιτεία. Για να διορισθεί κάποιος δάσκαλος έπρεπε να 
γνωρίζει τη γερμανική γλώσσα, εφόσον οιμαθητές έπρεπε να γίνουν άξια μέλη της 
Καισαροβασιλικής επικράτειας, και να συνδυάζει τη διδασκαλία της με τη διδα
σκαλία της καθομιλουμένης ελληνικής. Γι’ αυτό καθορίζετο και τα διδακτικά βιβλία 
να έχουν υτο ένα μέρος το γερμανικό και στο άλλο το ελληνικό κείμενο.

Το ελληνικό σχολείο της Βιέννης καθορίζετο όχι επιστημονικό αλλά Πολιτικό Δι
δασκαλείο συνισιάμενο, από τέσσερις κλάσεις στις οποίες να διδάσκεται η Θρη
σκεία, η Ανάγνωση, η Γραφή, η Αριθμητική, η Γεωγραφία, και η ελληνική Γραμμα
τική. Ορίζετο η θρησκευτική διδασκαλία «προς φωτισμόν του νοός και της καρδίας» 
και η παράδοση του μαθήματος της κατηχήσεως από δόκιμο ιερέα σε κάθε τάξη 
δύο φορές την εβδομάδα από μία ώρα.

Εάν οι μαθητές του ελληνικού σχολείου της Βιέννης ήθελαν να παρακολουθήσουν 
α\ ώτερες σπουδές στη Ρεάλ Ακαδημία, το Γυμνάσιο ή το Πανεπιστήμιο, όφειλαν να 
υποστούν την καθορισμένη Δοκιμασία, όπως και κάθε άλλος μαθητής από οποιο
δήποτε σχολείο προερχόμενος.

Το ελ\ηνικό σχολείο δεν έλαβε όμως την πρέπουσα οργάνωση και ανάπτυξη. 
Φαίνεται ότι οι Έλληνες Οθωμανοί υπήκοοι δεν το ενίσχυσαν. Ο Νεόφυτος Δούκας 
υποστήριζε τη σύσταση δεύτερου ελ\ηνικού σχολείου από την κοινότητα του Αγίου 
Γεωργίου και έψεγε τη λειτουργία εκείνου που υπήρχε. Στις δύο παραινέσεις του 
προς τους φιλογενείς Έλληνες της Βιέννης το 1810 ανέφερε ότι τα μέχρι τότε σχο
λεία λειτουργούσαν κακώς, ενώ αυτά είναι που συντελούν στην ανάσταση του Γέ
νους. Βασικές προϋποθέσεις, προς σύσταση σχολείου, θεωρούσε αυτός το διδακτικό 
προσωπικό και την κάλυψη των εξόδων του.

Γράφει σχετικώς: «Σχολείον ουχί τοιούτον οίον να έχει εν τη καθέδρα ανθρωπά- 
ριόν τι απατηλόν και αδύνατον, το οποίον θέλει αγρυπνεί μάλλον περί την εύνοιαν 
του δυνατωτέρου δια τα ενδεχόμενα μήτε αύθις τοιούτον ταπεινόν και ευπτόητον, εις 
το οποίον αρκούντως να συχνάζωσι δεκατρία τυχόν παιδάρια νήπια».

1. Νεοφύτου Δούκα, «Παραίνεσις προς τους εν Βιε'ννη φιλογενείς Έλληνας εις σύοτασιν σχολείου 

Ελληνικού», Βιέννη 1810, σ. 7.
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Φαίνεται ότι το ελληνικό σχολείο της Βιέννης το 1810 αριθμούσε 13 μαθητές. Κα
τά το Δούκα θα μπορούσε να αριθμεί πενήντα μαθητές και να έχει 2-3 δασκάλους 
«ουχί τους τυχόντας ή εκ κολακείας προτιμωμένους, αλλ’ εκ πάντων 
τους πρώτους κατ’ εκλογήν ζητουμένους τούς και μαθήσει αξίους και ήθει κοσμί- 
ους και φιλοτιμία προθύμους».<η

Προς κάλυψη των εξόδων ο Δούκας δεν θεωρούσε επαρκές το εισόδημα της εκ
κλησίας του Αγίου Γεωργίου και ζητούσε προς σύσταση σχολείου την αύξηση αυ
τού με την καθιέρωση ειδικής εισφοράς, εν τοις χιλίοις (1 %6) επί των πραγματιών 
και με τις διαθήκες των φιλογενών, οι οποίοι όφειλαν μετά θάνατον να διαθέτουν 
μέρος του πλούτου τους.

Στην περίπτωση παραμελήσεως του σχολείου ή από έλλειψη δασκάλων ή από 
έλλειψη μαθητών, το χρηματικό κονδύλι που θα είχε διατεθεί για το σχολείο θα 
έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, για να συσταθεί «μία εταιρεία φιλολογική εν Βιέννη 
προς επεξεργασίαν και έκδοσιν των Ελλήνων συγγραφέων ή προς μετάφρασιν άλ
λων ωφελίμων βιβλίων».<2>

Η έλλειψη καλά οργανωμένου ελληνικού σχολείου στη Βιέννη φαίνεται και από 
το ότι ο Αυστριακός Κάρολος Ελλμάουερ, όταν ίδρυσε δικό του σχολείο, παρότρυ
νε τους ελληνόπαιδες, δημιουργώντας χωριστές τάξεις γι’ αυτούς. Τον Αύγουστο 
του 1813 δημοσιεύει στον «Λόγιο Ερμή»13’ ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι 
στο «βάσει Καισαροβασιλικού διατάγματος, το 1807, ιδρυθέν παιδευτήριον των νέ
ων» προστέθηκε και ιδιαίτερο τμήμα για τους Γραικούς τούς από Βλαχίας καιΜολ- 
δαυίας και εν γένει από τα ανατολικά της Ευρώπης ερχομένους νέους. Στην ίδρυση 
του τμήματος αυτού οδηγήθηκε από παροτρύνσεις πολλών σημαινόντων προσώ
πων, επειδή θα φοιτούσαν και νέοι «των ευγενίαν ανατολικών». Στην ανακοίνωση 
προτάσσει τις γενικές αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του Σχολείου για τους νέους 
Γραικούς σύμφωνα προς την εθνική τους παιδεία.

2. Περίοδος Καλής Λειτουργίας τον Σχολείου

Παρά τις αντιδράσεις και τα εμπόδια που συνάντησε κατά τα πρώτα χρόνια της 
λειτουργίας του και το ελληνικό σχολείο της Βιέννης άρχισε από το 1815 να λει
τουργεί συστηματικά και να προσελκύει πολ\ούς μαθητές, αν και εκείνοι που προ-

1. Νεοφ. Δοΰκα, «Παραίνεσις...» ό.π. ο. 11, σ. 17.

2. Νεοφ. Δοΰκα, ό.π., σ. 35.

3. «Ερμής ο Λόγιος» της 15ης Αυγοΰστου 1813, σ. 162-164.
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έρχονταν από Έλληνες Οθωμανούς υπηκόους ήταν ολιγάριθμοι, έναντι των προερ- 
χομένων από Έλληνες Αυοτριακοΰς υπηκόους. Στην επιτυχή λειτουργία συνέτεινε 
και η όλη ελληνική πνευματική κίνηση που σημειώθηκε στη Βιέννη μετά την ίδρυ
ση εκεί της Φιλομούσου Εταιρείας.

Ό πω ς πληροφοροΰμεθα από επιστολή λογίου που δημοσιεΰθηκε στη Βιέννη στο 
«Λόγιο Ερμή»,01 το ελληνικό σχολείο ευρίσκετο σε ανάπτυξη το 1816. Το σχολείο 
είχε δύο τάξεις με δύο δασκάλους και φοιτούσαν σαράντα ένας συνολικά μαθητές, 
από τους οποίους οι είκοσι τρεις στη μία και οι δεκαοκτώ στην άλλη. Η φοίτηση 
διαρκούσε τρία χρόνια.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1816 διενεργήθηκαν οι εξετάσεις ενώπιον των δύο δασκά
λων, των Εφόρων, των Ιερέων και πολλών λογίων και εμπόρων και του Αυστριακού 
εφόρου των σχολείων Σεβαστιανού Αγγερμαϋέρου. Οι μαθητές εξετάσθηκαν στην 
κατήχηση, στα αρχαία ελληνικά κείμενα και μάλιστα στον «Περί Στεφάνου» λόγον 
του Δημοσθένους και τα «Ελληνικά» του Ξενοφώντος, στην αριθμητική, την γεω
γραφία και γραμματική και σε όσους πρώτευσαν απενεμήθηκαν βραβεία-βιβλία 
ανάλογα της ηλικίας τους.

Ο επιστολογράφος επισημαίνει αδυναμία των μαθητών στη χρήση της ομιλου- 
μένης ελληνικής γλώσσας, αν και «τινές νεννηθέντες εις την Ελλάδα ή εις άλλα της 
Οθωμανικής Επικρατείας μέρη Γραικοί εκ Γραικών, εξεύρουν την μητρικήν των 
γλώσσαν, μαθόντες αυτήν εξ απαλών, ούτως ειπείν, ονύχων».

Την αδυναμία αυτή αποδίδει στο γεγονός ότι οι περισσότεροι των μαθητών του 
σχολείου ήταν παιδιά από Αυστριακούς υπηκόους ή από Βλάχους και κατηγορεί 
τους γονείς, επειδή δεν μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα της πατρίδας. Εξη
γεί ότι Βλάχους εννοεί όχι τους κατοίκους της Βλαχίας και Μολδαυίας, αλλά αυτούς 
που κατοικούν στην Ελλάδα «ους εμπορείς να ονομάσης Έλληνας». Τέλος,προτεί
νει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αρτία εκμάθηση της νεοελληνικής και της αρ
χαίας γλώσσας.

Δ '  Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Βιέννης
1. Διοίκηση τον Ναού. Προβλήματα από Σέρβους καί από καθολικούς.

Η πρώτη κοινοτική ένωση των Ελλήνων εμπόρων της Βιέννης είναι των Οθωμα

1. «Ερμής ο Λόγιος» της 30ης Σεπτεμβρίου 1816, σ. 355-362.
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νών υπηκόων. Αυτοί, αφοΰ απέκτησαν από το εμπόριο σημαντική οικονομική δύ

ναμη και επιρροή, επέτυχαν ύστερα από ενέργειες και παρέμβαση του πρίγκηπα 

Ευγενίου της Σαβοΐας'" την έκδοση το 1723 αυτοκρατορικού εγγράφου από τον Κά

ρολο ΣΤ', το οποίο αναγνωρίσθηκε με διάταγμα του Ανωτάτου Πολεμικού Συμ

βουλίου της Αυστρίας12' την 9η Ιουνίου 1726, με το οποίο χορηγείτο στους Έλληνες 

Οθωμανούς υπηκόους το δικαίωμα της ιδρύσεως εκκλησίας επ’ ονόματι του Αγίου 

Γεωργίου προς ελεύθερα εκπλήρωση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.

Στην ίδρυση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου σημαντικά συνέβαλε και ο Αλέ

ξανδρος Μαυροκορδάτος «ο εξ απορρήτων», ο οποίος διευκόλυνε τη χορήγηση, 

προνομίων, αλλά και επειδή στην οικία του στεγάσθηκε στη Βιέννη το παρεκκλή- 

σιο του Αγίου Γεωργίου, στο οποίο τελέσθηκε η πρώτη ορθόδοξη λειτουργία του 

1723. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου ήταν η εξωτερική έκφραση της πολιτικής και οι

κονομικής συσπείρωσης τω\ Ελλήνων Οθωμανών υπηκόων της Βιέννης. Ανωτάτη 

πνευματική Αρχή αναγνωρίσθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.<2α) Η τάξη όμως 

αυτή δεν διατηρήθηκε για πολύ. Οι Σέρβοι Μητροπολίτες μέχρι και το 1776 διεκ- 

δικούσαν την κυριότητα της ελληνικής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Αλλά δεν 

ήταν μόνο οι καταπιέσεις και οι κίνδυνοι από τους Σλάβους Μητροπολίτες. Οι φα

νατικοί καθολικοί της Αυστρίας και προπάντων ο κλήρος, δεν ανέχονταν την ύπαρ

ξη ορθόδοξου ναού ελληνικού, στα σπλάχνα του καθολικισμού, επίσημα εγκαθι- 

δρυθέντος.

Οι Έλληνες, λόγω των προβλημάτων, αναγκάσθηκαν να κλείσουν τον ναό από 

τις 3 Σεπτεμβρίου 1761 μέχρι τις 2 Μαρτίου 1776.(3) Μετά από δύσκολες προσπά

θειες πέτυχαν να εκδοθεί από τη Μαρία θηρεσία, ύστερα από γνωμοδότηση επι

τροπής, το υψηλό αυτοκρατορικό προνόμιο, με το οποίο η κυριότητα του ναού του 

Αγίου Γεωργίου αναγνωριζόταν και επιδικαζόταν στην ελληνική κοινότητα και δια

τάσσονταν οι Σέρβοι Μητροπολίτες να επιστρέφουν ό,τι ανήκε σ’ αυτόν. Οι Έλλη

νες το κατόρθωσαν αυτό και με την υποστήριξη του Φαναριώτη Ιωάννη Μαυρόγέ-

1. Σωφρ. Ευστρατιάδη, ό.π., σ. 7.

2. Σπ. Λουκάτου, «Ο πολιτικός βίος...» ό.π. σ. 309.

2α. Ελ. Κοΰκκου, Θεσμοί και προνόμια του Ελληνισμού μετά την Άλωση, Αθήνα 1999® σ α. 40,
43, 46, 17, 58.

3. Ολγ. Κατσιαρδή - Hering, ό.π. τόμ. 1., σ. 117.
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νη, ο οποίος ήταν τότε πρεσβευτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.'1’
Ο Γεώργιος Καραγιάννης την 10η Σεπτεμβρίου 1802 χάριζε την οικία του (στη 

Βιέννη) στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.12’ Έτσι το 1803 τέθηκε ο θεμέλιος λί
θος του Ναού. Εκτός όμως από την μεγάλη δωρεά του Γεωργίου Καραγιάννη η 
Αδελφότητα δεν είχε άλλα κεφάλαια προς περάτωση του μεγάλου και πολυδάπα
νου έργου. Αποφάσισαν κάθε εμπορευόμενος να προσφέρει υπέρ του Ναού ένα 
φιορίνι επίτοις χιλίοις (1 %ο) για κάθε είδος εισαγωγής και εξαγωγής. Επειδή όμως 
αυτά δεν επαρκούσαν στην κάλυψη των μεγάλων δαπανών, συνήψαν δάνειο από τα 
μέλη της παροικίας προς 10%.

Το έργο τελείωσε και παραδόθηκε στην Ελληνική Κοινότητα στις 2 Φεβρουάρι
ου 1806. Βάσει των Καισαροβασιλικών προνομίων, αφού συνέρχονταν χωριστά κά
θε χρόνο οι Έλληνες Οθωμανοί υπήκοοι και οι Αυστριακοί υπήκοοι, συνιστούσαν 
τα εκλογικά σώματα των κοινοτήτων, στα οποία ανήκε και η εκλογή των αρχών και 
τα οποία αποφάσιζαν «κοινή γνώμη και δια των πλειόνων ψήφων», ή «με τα περισ
σότερα βότα».(3) Κάθε μέλος του εκλογικού σώματος της αδελφότητος υποχρεωνό
ταν να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του, διαφορετικά επιβάλλετο, σ’ εκείνους 
που απούσιαζαν, πρόστιμο από δέκα φιορίνια.14’ Η κοινότητα ως σώμα ήταν η ανω- 
τέρα αρχή. Είχε το δικαίωμα να ελέγξει κάθε «αδελφόν» ή και τους ιερείς της κοι
νότητας. Εάν ο πταίστης έπεφτε στη συνέχεια στο ίδιο παράπτωμα, είχε δικαίωμα 
η κοινότητα να τον αποβάλει από τους κόλπους της και να εκδιώξει από το παρεκ- 
κλήσιο τον ιερέα που έσφαλλε.(31 Η διοίκηση του «κοινού», που εκλέγετο κάθε χρό
νο από τους Έλληνες εμπόρους, ήταν κατ’ αρχάς 18μελής, μεταγενέστερα όμως έγι
νε 12μελής.

Η 12μελής αυτή επιτροπή εξέλεγε από το σώμα της τους τρεις επιστάτες του να
ού και επίσης τους ιερείς, εφημερίους και υπεφημερίους, και το υπόλοιπο υπηρε

1. Νικ. Τωμαδάκη. «Η συμβολή των Ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού εις τον αγώνα της 

ελευθερίας», Αθήνα 1953, σ. 16.

- Γ ια  την οργάνωση της Κοινότητας βλ. Όλ. Κατσιαρδή, Η Ελληνική Παροικία της Τεργέστης, 
τόμ. I, σ. 133, 139

2. Πολυχρ. Ενεπεκίδη, Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την Τουρκοκρατίαν, Ε.Μ.Σ. 

(1972) 9-79. «Από τους Καραγιάννηδες της Κοζάνης στους von Karajan της Βιέννης».

3. Σπ. Λουκάτου, ό.π., σ. 317.

4. Σωφρ. Ευστρατιάδη, ό.π., σ. 172.

5. Σωφρ. Ευστρατιάδη, σ. 115-116.
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τικά προσωπικό της εκκλησίας, αποφασίζουσα πάντοτε κατά πλειοψηφία. Μόνον 
αυτή είχε το δικαίωμα του διορισμού και της απολύσεως των ιερέων του ναού, χω
ρίς παρέμβαση οιασδήποτε άλλης εκκλησιαστικής αρχής. Αυτή εδέχετο τα αποδει
κτικά των ιερέων γράμματα και γνωστοποιούσε απλώς την εκλογή που έγινε και το 
διορισμό των ιερέων και των βοηθών τους προς τον Μητροπολίτη Κάρλοβιτς, ο 
οποίος δεν είχε καμία άλλη ανάμειξη. Τα αυτοκρατορικά προνόμια καθόριζαν την 
εκλογή ενός μόνον ιερέως - εφημερίου, αλλά παρείχαν στην διοίκηση της κοινότη
τας το δικαίωμα να προσλαμβάνουν και άλλους υπεφημερίους και βοηθούς τους 
ονομαζόμενους «καπελλάνους». Καθορίζετο όμως ρητώς ότι οι εφημέριοι και υπε- 
φημέριοι όφειλαν να είναι Έλληνες το γένος, να ανήκουν στην ανατολική εκκλησία, 
να είναι ιερομόναχοι, να ανήκουν σε κάποιο από τα μοναστήρια που ευρίσκονται 
στην Οθωμανική Επικράτεια, στο Αρχιπέλαγος ή στη Ρούμελη και να εκλέγονται 
κατά πλειοψηφία: «Καθώς όμως ο εφημέριος, έτσι και οι καπελλάνοι αυτοί να εί
ναι το Γένος, και την Θρησκείαν Ρωμαίοι (Griechen), και του μοναδικού τάγμα
τος».'" Κανένας ξένος ορθόδοξος ιερέας, εκτός από τους Έλληνες, δεν είχε δικαίω
μα ιεροπραξίας ή τελετής.

Η «δωδεκάδα» πρόσφερε επίσης αξιόλογες υπηρεσίες στο Γένος, ενισχύοντας 
νέους στις σπουδές τους ή εμβάζοντας χρήματα για τη συντήρηση ελληνικών σχο
λείων. Χαρακτηριστικόν είναι ότι τα κληροδοτήματα για τα σχολεία της Βορείου 
Ελλάδος προήρθαν από τη Βιέννη.12’ Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου εκληροδότησε το 
1793 φιορίνια 20.500, για να συντηρείται με τους τόκους των η Σχολή Μετσόβου. 
Ο Δημήτριος Καλογιάννης βοήθησε το Σχολείο της Τσαριτσάνης και άλλοι άλλα 
της Πατρίδος μας πνευματικά ιδρύματα.

Την 4 Δεκεμβρίου του 1883 εόρτασε η Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου μεγαλο
πρεπούς τα 100 χρόνια από την παραχώρηση σ’ αυτήν των Προνομίων. Τότε η Κοι
νότητα έστειλε 1000 φιορίνια στο Δήμαρχο Uhl, για να τα διανείμει στους πτωχούς 
αδιακρίτως θρησκεύματος.

Με δωρεές κυρίως των Βαρώνων Σίμωνος Σίνα και Στεργίου Δούμπα κτίστηκε το 
1787 η εκκλησία της Αγίας Τριάδος για τους Έλληνες εκείνους που είχαν πάρει 
την αυστριακή υπηκοότητα.

Το α’ άρθρο των Προνομίων του Φραγκίσκου Β’ προς την ελληνική κοινότητα (8 
Οκτωβρίου 1796) αναφέρει ότι «η εκκλησία της Αγίας Τριάδος εν Βιέννη αφιερού- 
ται εις την εκλεγμένην κοινότητα των μη ηνωμένων ομοπίστων Γραικών...». Οι δια

1. Προνόμια Ιωσήφ B ' j W

2. An. Βακαλοποιίλου, Ο Ελληνισμός της Διασποράς, ό.π., σ. 234.
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τάξεις παραχωρούνται στην Γραικο-Βλαχική κοινότητα. Οι Αυστριακοί υπήκοοι 
συνερχόμενοι κάθε χρόνο συνιστούσαν το εκλογικό σώμα της κοινότητας?στο οποίο 
ανήκε και η εκλογή των αρχών «κοινή γνώμη και δια των πλειόνων ψήφων» ή «με 
τα περισσότερα βότα», όπως και στην Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου.

Όταν αναφύετο διχόνοια ή διαφωνία μεταξύ της αδελφότητας, έκρινε και απο
φάσιζε το Πολιτικό Δικαστήριο της Βιέννης (Μαγκιστράτον), αν πρόκειτο για δια
φωνίες της αδελφότητας του Αγίου Γεωργίου έκρινε το Justiz Banco Deputation 
της Κάτω Αυστρίας. Έτσι οι Έλληνες της Βιέννης στερούντο του δικαιώματος της 
δικαιοπραξίας, υπήγοντο και δικάζοντο για τις εμπορικές διαφορές στο «καμπια- 
λοκριτήριο» και για τις διαφορές της κοινότητας στα αυστριακά δικαστήρια (Πο
λιτικό, Μαγκιστράτον).

Οι ιερείς σε περίπτωση διαφωνίας προς την αδελφότητα και μη δικαιώσεώς 
τους από την γενική συνέλευση της αδελφότητας είχαν το δικαίωμα να απευθύνο
νται στο Landrecht της Κάτω Αυστρίας. Κρίνοντας το θεσμό των επιτρόπων, βρί
σκουμε ότι επικρατούσε τόσο στις παροικίες όσο και στις ελλαδικές κοινότητες, με 
τη διαφορά ότι σ’ αυτές, εκτός τις μακεδονικές περιοχές οι επίτροποι εκλέγονταν 
από τη Γενική Συνέλευση. «Η εκλογή των οργάνων της διοικήσεως γινόταν με την 
σύγκληση ειδικής γενικής συνελεύσεως του κοινού».(1) Ο αριθμός των «δημογερό
ντων», «προεστών», «επιτρόπων», «αρχόντων» των ελλαδικών κοινοτήτων ποίκιλλε· 
κυμαίνονταν από ένα ως πέντε, όμως τα καθήκοντά τους εκκλησιαστικά, εκπαιδευ
τικά, κοινοτικά, ήταν περίπου τα ίδια.

2. Πρώτη περίοδος της ειρημερίας τον Ανθίμου Γαζή
Το Μάιο του 1796, στη χηρεύουσα θέση του προϊσταμένου του Ιερού Ναού του 

Αγίου Γεωργίου Βιέννης εκλέγεται από τη 12μελή επιτροπή, που αποτελούσε τη δι
οίκηση της κοινότητας, με την ψήφο των περισσοτέρων, ο Ανθιμος Γαζής. Στο 
πρακτικό της κοινότητας φέρεται με το επίθετο Καρακαλλινός.® Τα αυτοκρατορι- 
κά προνόμια καθόριζαν ρητώς ότι οι εφημέριοι και υπεφημέριοι όφειλαν να είναι 
Έλληνες, να ανήκουν στην ανατολική Εκκλησία να είναι ιερομόναχοι, να ανήκουν 
σε κάποιο από τα μοναστήρια που ευρίσκονται στην Οθωμανική Επικράτεια, στο 
Αρχιπέλαγος ή στη Ρούμελη και να εκλέγονται κατά πλειοψηφία.|S)

1. Ελ. Κοΰκκου, Κοινοτικοί θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα 1984, σ. 72.

2. Βλ. το έργο του Σωφ. Ευστρατιάδη, ό.π. σ. 137. Βλ. επίσης I. Μ. Χατζηφώτη, Ανθιμος Γαζής 
[1969] σ. 29.

3. Προνόμια Ιωσήφ Β', το Λήμμα Ιωσήφ, ΙΔ4, ΝΛΛ, Βιβλιοθήκη της Βουλής της Ελλάδος.
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Ο Άνθιμος Γαζής δέχθηκε την εκλογή και η κοινότητα απέστειλε τα έγγραφα της 
χειροτονίας του στο Μητροπολίτη Κάρλοβιτς Στέφανο, για να χορηγήσει σ’ αυτόν 
την άδεια της ιερουργίας. Στο τρίτο άρθρο των προνομίων του αυτοκράτορα Ιωσήφ 
Β' αναφέρεται: «Οι πνευματικοί όπου έχουσι, δια να εκλεχθούν δια την εφημερίαν 
ταύτην, να δηλοποιούνται εις αυτόν τον Αρχιεπίσκοπον δια μέσου ενός γράμματος 
της αδελφότητος».(|)

Ο Μητροπολίτης Στέφανος απάντησε, και ο Άνθιμος Γαζής ανέλαβε τον Ιούλιο 
του 1796 τα καθήκοντα του στον Άγιο Γεώργιο.(2) Στο Ναό αυτό υπηρέτησε μέχρι το 
1802. Επειδή κλονίσθηκε σοβαρά η υγεία του, αναγκάσθηκε να αποχωρήσει απο 
τη Βιέννη. Μετά την ανάρρωσή του επιστρέφει πάλι στη Βιέννη το Νοέμβριο του 
1804, με τον Κωνσταντίνο Κούμα, που τον ήθελε ως επιστημονικό συνεργάτη, για 
την έκδοση του Λεξικού του.'31 .

Κατά την πρώτη περίοδο της εφημερίας του στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Βιέννης ο Άνθιμος, παράλληλα προς τα ιερατικά του καθήκοντα, επιδόθηκε στη 
μελέτη και στη συγγραφή. Ο Κωνσταντίνος Σάθας γράφει ότι ασχολήθηκε με την 
μελέτη των φυσικομαθηματικών επιστημόνων».'41 Αποτέλεσμα αυτών των δραστη
ριοτήτων ήταν η μετάφραση από τα γαλλικά και η έκδοση, στα 1799, του βιβλίου 
του Βενιαμίν Μαρτίνου «Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών».'5'

Κατά τη χρονική αυτή περίοδο εκδίδονται με επιμέλεια του Ανθίμου Γαζή και 
άλλα βιβλία, αλλά και Γεωγραφικοί Χάρτες.®

1. Προνόμια Ιωσήφ Β' ό.π. άρθρον τρίτον.

2. Σωφρ. Ευστρατιάδη, ο εν Βιέννη ναός του Αγίου Γεωργίου, ό.π. σ. 138.

3. Γ.Α.Κ. Αρχείο Αθανασίου Ψαλίδα, έγγραφα (1771-1810) Κ. 71, Φακ. 7, αρ. 49.

4. Κων/νου Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα, 1868, σ. 693.

5. Η Αγγλική έκδοση της Γραμματικής των Φιλοσοφικών επιστημών του Benjamin Martin έγινε το 
1735. Ο τίτλος της γαλλικής έκδοσης που κυκλοφόρησε δεκατέσσερα χρόνια μετά την αγγλική 
έκδοση (1749) είναι; “Grammaire des Siences Philosophiques, ou analyse abregee de la 
philosophic moderne, appuyee sur les experiences, traduite de Γ Aglais de Benjamin Martin. 
Paris Briasson 1749.

-  Βλ. επίσης Γιάννη Καρά, Οι Φυσικές - θετικές επιστήμες στον Ελληνικό 18ο αιώνα. Αθήνα 1977, 
σ. 107 και Δημητρίου Καραμπερόπουλου, Γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας του θεσσαλοΰ Δι
δασκάλου του Γένους Ανθίμου Γαζή, Αθήνα 1993, σ. 8, σημ. 2.

6. Βλ. Τρίτο Μέρος της εργασίας αυτής, όπου Πίνΰκας Εκδοτικού Έργου Ανθίμου Γαζή.
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3. Λεύτερη περίοδος της εφημερίας του Ανθιμον Γαζή

Ο Άνθιμος Γαζής προσκαλείται το 1807 να υπηρετήσει για δεύτερη φορά στον 

Άγιο Γεώργιο. Διε'μενε τότε στη Βενετία για την έκδοση των συγγραμμάτων του, της 

Ελληνικής Βιβλιοθήκης* και του Λεξικού* του, όταν παίρνει επιστολή από την 

κοινότητα του Αγίου Γεωργίου με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1807, στην οποία του 

έγραφαν: «Επειδή η αδελφότης μας ευηρεστήθη εις το διάστημα της εδώ εφημε

ρίας σας κοινή γνώμη απεφασίσαμεν να παρακαλέσωμεν δια του παρόντος την πα- 

νοσιολογιότητά σας, ώστε να δεχθήτε πάλιν την αυτήν φροντίδα». Η απόφαση για 

την πρόσκληση του Γαζή ελήφθη στις 29 Αυγούστου 1807, όπως φαίνεται από το 

σωζόμενο πρακτικό της κοινότητας.01
Ο Άνθιμος Γαζής απάντησε στις 9 Σεπτεμβρίου από τη Βενετία στην επιστολή 

της Κοινότητας πλήρης χαράς: «Ενώ ευρισκόμην βυθισμένος μέσα εις τας αβύσ
σους των στοχασμών, καταπλακωμένος ων από φροντίδας και κόπους, προερχομε- 
νοοί,από το ανά χείρας έργον μου, το οποίον ήδη εμβήκεν υπό τα πιεστήρια του τύ
που, ιδού εξαίφνης... την αγαθήν αγγελίαν μοι εκομίσατο,-ήτις και μου απετίναξεν 
όλους τους δινήεντας στοχασμούς... σας αφήνω να στοχασθήτε πόσην χαράν τούτο 
μοι επροξένησε...».'2’

Το Φεβρουάριο του 1808 ο Άνθιμος Γαζής πήγε στη Βιέννη και ανέλαβε τα κα- 
θήκοντά του. Υπηρέτησε μέχρι τον Οκτώβριο του 1815, οπότε παραιτήθηκε από τη 
θέση του, επειδή όπως έγραφε πατριωτικοί λόγοι υπαγόρευαν την επιστροφή του 
εις την πατρίδα: «Η πατρίς με προσκαλεί να επιστρέφω εις αυτήν όθεν και υπα
κούω εις την φωνήν της, δια τούτο Σας δίδω την είδησιν προ εξ μηνών, ότι μετά τας 
εορτάς του Πάσχα αναγκαίως πρέπει να αναχωρήσω εντεύθεν και να υπάγω να ζή- 
σω εκεί μεταξύ των αδελφών μας...131

Σε γράμμα του προς τον Γρηγόριο Κωνσταντά έγραφε^<0 σκοπός μου ήτο δια 

της Ιταλίας, δια να κοιτάξω και τους μετά του Γλυκύ λογαριασμούς μου, αλλά τα 

πράγματα της Ιταλίας είναι πάλιν εις την κατάστασιν του 1805. Ό θεν και μένω

* Τους πλήρεις τίτλους βλ. στο τρίτο Με'ρος του παρόντος.

1. Σωφρ. Ευστρατιάδη, ό.π. σ. 143

2. αυτόθι σ. 148

3. αυτόθι σ. 149

4. Επιστολή Ανθίμου Γαζή προς τον Γρηγόριον Κωνσταντά, 14 Απριλίου 1815, εκ Βιε'ννης, Βιβλιο
θήκη Μηλιών, Φ.Ε./9.
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ακόμη εδώ έως εις τον Ιούλιον^ Παρέμε^ε εντούτοις ακόμη δύο χρόνια.
Έφυγε οριστικά από τη Βιέννη την Άνοιξι^του 1817. Πέρασε στις παραδουνά

βιες Ηγεμονίες και από εκεί πήγε στην Οδησσό, όπου συναντήθηκε με τους αρχη
γούς της Φιλικής Εταιρείας.

Κατά τη δεύτερη περίοδο του Ανθίμου Γαζή στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη 
Βιέννη άρχισε η εθνική δράση του και η γόνιμη πνευματική εργασία του, η οποία 
αποτελεί σημαντικό σταθμό στα ελληνικά γράμματα.

1. Επιστολή Ανθίμου Γαζή προς τον Γρηγόριον Κωνσταντά, 13 Μαρτίου 181Τ, εκ Βιε'ννης, Βιβλιο
θήκη Μηλιών, Φ.Ε./18.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α '  Ο Ά νδψ ος  Γαζής και η Φιλόμουσος Εταιρεία Αθηνών

Την 1 Σεπτεμβρίου του 1813 ιδρύθηκε στην Αθήνα η φιλόμουσος Εταιρεία. Σχον 

κανονισμό της εταιρείας αναφέρονται τα εξής: «Τινές των φιλομούσων και φιλό

καλων ανδρών του ελληνικού γένους εκκεντρούμενοι υπό τίνος θείου ζήλου εις το 

να ίδωσι τας επιστήμας να επιστρέψωσι πάλιν εις το Λύκειον και εις την αρχαίαν 

Ακαδημίαν των, απεφάσισαν να συγκροτήσωσιν εν Αθήναις μίαν ομήγυριν εξ ελ

λογίμων και ζηλωτών ανδρών, ην Φιλόμουσον Εταιρείαν εκάλεσαν».(1)

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του κανονισμού, σκοπός της φιλομούσου εταιρεί

ας των Αθηνών είναι η καταβολή των αναγκαίων χρημάτων για την εξάπλωση της 

παιδείας στην Ελλάδα, για την έκδοση των κλασσικών συγγραφέων και τη βοήθεια 

των πτωχών μαθητών, όσοι αφιερώνονται στις επιστήμες, και για την αναζήτηση 

κάθε είδους αρχαιοτήτων.(·'

Κατά το άρθρο Β' τα μέλη της Φιλομούσου εταιρείας που βρίσκονταν στην Αθή

να εκλέγουν με ψήφους τέσσερις εφόρους, που θα επαγρυπνούν και θα φροντίζουν 

για την επίδοση και τελειοποίηση της εταιρείας.<3) Οι έφοροι της Φιλομούσου Εται

ρείας κατά το ίδιο άρθρο διορίζουν από τα 1*έλη της και επιτρόπους εις τα έξω 

μέρη «εις μεν την Γερμανίαν, τον εν Βιέννη αρχιμανδρίτην Ανθιμον Γαζήν, εις δε

1. Βλ. Κοΰκκου, Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιε'ννης, Αθήνα 1958', σ. 37.

-  Βλ. Λόγιος Ερμής, τόμ. Δ' (1814) 98-103: «... εν Αθήναις τη α’ Σεπτεμβρίου 1813 «Ο ίτης Φι- 

λομοΰοου Εταιρείας της Βιέννης» -  Βλ. επίσης Δημ. Καμποΰρογλου, Μνημεία της ιστορίας 

των Αθηναίων, Αθήνα 1889, τόμ. Α', σ. 215.

2. Εμμ. Πρωτοψάλτη, Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας, ό.π., τόμ. 1, σ. 135.

-  Γ Α. Κ. Αρχείο Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου Γ, 2β: Οικονομική ενίσχυση τριών 

Ελλήνων σπουδαζόντων εν Γερμανία, αν και δεν προέρχονταν από τη Σχολή του Πηλίου και 

των Αθηνών: του Κυρίλλου Λιβερίου. Στεφάνου Κανέλλουκαι Νικολάου Σκούφου.

3. Λόγιος Ερμής, ό.π. σ. 99: «....Αλέξανδρος Λογοθέτου Χωματιανός, Ιωάννης Μαρμαροτοΰρης,

Ιωάννης Τακλίκαρας, Πέτρος Ρεβελάκης».

25



την Ιταλίαν τον εν Τεργέστη Κύριον Νικόλαον Ζ ω γρά φ ο ι Ο Άνθιμος Γαζής μετά 

χαράς αποδέχεται τον διορισμό. Σε επιστολή του προς τους εφόρους δηλώνει την 

πρόθεσή του να βοηθήσει την Εταιρεία: «ηθέλησα δια του παρόντος να δηλοποιή- 

σω προς υμάς και την χαράν μου και την κλίσιν, ήν έχω εις το να δουλεύσω όσον 

δύναμαι ταύτην την Μουσόληπτον Εταιρεία^»!21 Εγγράφεται ενεργό μέλος στον κα

τάλογο της Εταιρείας και φροντίζει για την αποστολή βιβλίων στην Αθήνα: «...δια 

του Συμπολίτου σας κυρίου Νικολάου Ζωγράφου στέλλω εν Κιβώτιον με βιβλία εις 

το Σχολείον, τα οποία εσύναξα από τινας φίλους και πάλιν μετ’ ολίγον στέλλω και 

άλλα».'31
Ο Έφορος της Φιλομούσου Εταιρείας Αλέξανδρος Λογοθέτου Χωματιανός πλη

ροφορεί τον Guilford για την ανταπόκριση του Ανθίμου Γαζή: «...ο Σοφολογιώτα- 
τος Άνθιμος ο Γαζής μας έγραψε μίαν επιστολήν, συνηριθμήθη εις τον της Εται
ρείας κατάλογον, και τέλος εν κιβώτιον με αναγκαία Βιβλία εις την Βιβλιοθήκην 
της Εταιρείας».14'

Ο Άνθιμος Γαζής είχε γράψει την ιδρυόμενη Νέα Μηλιωτική Σχολή Μέλος σε 
Ευρωπαϊκές Ακαδημίες, για να ενημερώνονται επί των επιστημονικών εξελίξεων: 
«...συνεγράψαμεν ως Μέλος εις τε την Ακαδημίαν της Ιένης και εις εκείνην της 
Μύνχεν εις την Γερμανίαν και εις το Ινστιτούτον του Παρισιού».|5>

Επιθυμία του Ανθίμου Γαζή ήταν τα δύο Σχολεία, των Μηλιών και των Αθηνών, 
να επικοινωνούν μεταξύ των, για τη βελτίωση της μαθήσεως των Ελληνοπαίδων: 
«...και μάλιστα η των Μελιών Εταιρεία να κοινολογή εις την των Αθηνών, όσα μαν
θάνει από τας Ευρωπαϊκός Ακαδημίας».<6)

Β ' 0 Ανδιμος Γαζής και η Φιίΐόμοι/σος Εταιρεία της Βιέννης
Ο Άνθιμος Γαζής ανακοίνωσε την ίδρυση και τους σκοπούς της Φιλομούσου

1. Λόγιος Ερμής, τόμ. Δ' (1814) 100.

2. Επιστολή Ανθίμου Γαζή, τη 14 Οκτωβρίου, εκ Βιε'ννης, Εθν. Βιβλ. Ελλάδος τμ. χγφ ΑΑ 10520.

3. αυτόθι

4. «Επιστολή Α\εξάνδρου Λογοθέτου Χωματιανοΰ τη 2 Δεκεμβρίου, αωιδ' προς Guilford». Ανα

γνωστική εταιρεία Κέρκυρας, Φ.ΙΙ/37.

5. Εθν. Βιβλ. Ελλάδος, Τμήμα Χειρογράφων, Αρχείον Αγωνιστών (ΑΑ), 10520.,ό.π.

6. αυτόθι
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Εταιρείας των Αθηνών στον Ιωάννη Καποδίστρια και στον μητροπολίτη Ουγγρο- 
βλαχίας Ιγνάτιο, όπως προκύπτει από επιστολή του Καποδίστρια: «Ο Πανοσιώτα- 
τος Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Γαζής εκοίνωσε τω Πανιερωτάτω Μητροπολίτη Ιγνα- 
τίω, εμοί και πολλοίς των Ομογενών τας, άς έλαβεν από Αθηνών, χαρμοσυνους ει
δήσεις περί της εκείσε συστάσεως της Φιλομούσου Εταιρείας».*"

Ο Καποδίστριας συλλαμβάνει την ιδέα, ύστερα από την ανακοίνωση του Ανθί

μου Γαζή και την σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτου Ιγνατίου, να ιδρυθεί στη 

Βιε'ννη μία εταιρεία ως εκείνη που λειτουργούσε ήδη στην Αθήνα από το 1813. Το 

σχέδιο του Καταστατικού της εταιρείας συνέταξε ο Καποδίστριας γαλλιστί, μετα

φράστηκε ελληνιστί και τυπώθηκε στη Βιέννη με φροντίδα του Ανθίμου Γαζή σε 

δίστηλο φυλλάδιο στις δύο γλώσσες.<|0> Το Καταστατικό αυτό είναι χωρίς τίτλο, χω

ρίς υπογραφή και χωρίς τόπο και χρόνο έκδοσης,

Την 1η Ιανουαρίου 1815 οι ιδρυτές της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης, 

αφού συνήλθαν σε σύσκεψη, ενέκριναν το καταστατικό και έστειλαν ένα αντίτυπό 

του στη λογοκρισία, για να το εγκρίνει και δώσει το επίσημο “imprimatur”, «τυπω- 

θήτω»: «Ανεγνώσθη και ενεκρίθη την πρώτη Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοοιο- 

οτού δεκάτου πέμπτου σωτηρίου έτους».<2) Το αντίτυπο που υποβλήθηκε στη λογο

κρισία με μερικές διορθώσεις13’ και συμπληρώσεις με το χέρι του Ανθίμου Γαζή 

κρατήθηκε από τον Μέττερνιχ, αλλά το καταστατικό της Φιλομούσου Εταιρείας 

της Βιέννης έγινε ήδη γνωστό από τα υπόλοιπα αντίτυπα που διανεμήθηκαν μετα

ξύ των πρώτων της μελών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του γραφείου της Βιέννης έπρεπε τα ποσά που συγκε

ντρώνονται από τις συνεισφορές να διανέμονται σε δύο ίσα μέρη και να τίθενται 

στη διάθεση των εφόρων των σχολείων των Αθηνών και του γυμνασίου του Πηλίου

1. ΕΛ. Κοΰκκου, Η Φιλόμουσος, σ. 38.

-  Γεωργίου Λαΐου. Η Φιλόμουσος εταιρεία της Βιέννης 1814-1820. Νέα έγγραφα, Αθήνα 1962, 

σ. 205: «Επιστολή Ιωάννου Καποδίστρια προς Α\έξανδρο Βασιλείου».

Ια. Ελ. Κοϋκκου, ό.π. σ. 39

-  Γεωργίου Λαΐου, ό.π σ. 211.

2. αυτόθι σ. 211 Ιδρυτές της Φιλομούσου Εταιρείας Βιέννης: «Μητροπολίτης Ιγνάτιος, Άνθιμος Γα

ζής, Κ. Καποδίστριας, Θεόδωρος Ιωάννου Ναδόπα, Αλέξανδρος ο Στουρτζας, Γεώργιος ο Ρα- 

ζής, Γ. Σταυρος, Δημήτριος Μόστρας, Χριστόφορος Ανδρέου».

3. Γεωργίου Λαΐου, Η Φιλόμουσος, ό.π. σ. 203.
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όρους: «... τα ποριζόμενα κατ’ έτος αφοσιούνται ιδιαιτέρως εις την συντήρησιν του 

σχολείου των Αθηνών και του εν Πηλίω Ό ρει κατά την Θεσσαλίαν γυμνασίου».
Στον Άνθιμο Γαζή μετρήθηκαν «τριακόσια εβδομήντα δυο ολλανδικά φλωρία, 

φιορίνια ασημένια τριάντα εξ και πενήντα εξ κρεϋτζάρια».(2) Του έδωσαν επίσης 
χρήματα για την εκτύπωση του τρίτου τόμου του λεξικού του (Ρ-Ω), που εκτυπώ

θηκε στη Βενετία το 1816.131

Γ  Η αστυνομική ηαρακοΑούδησή ίου

Αναπόφευκτη ήταν η επιτήρηση των δραστηριοτήτων του Ανθίμου Γαζή, που 

ήταν από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη της Φιλομούσου εταιρείας. Η στενή αστυνομική 

παρακολούθησή του είναι μαρτυρημένη. Οι πληροφορίες των αστυνομικών εγγρά

φων περί Ανθίμου Γαζή υπογραμμίζουν τις σχέσεις του με την ρωσική πρεσβεία και 

τους Ρώσους της Βιέννης, και αναφέρονται και σε άλλες δραστηριότητές του. Σε έγ

γραφο της 21ης Ιανουαρίου 1811, του Πράκτορα Νεστόρεβιτς προς τον υπουργό 

της Αστυνομίας της Αυστρίας Hager, για τον Άνθιμο Γαζή, αναφέρεται: «...Ο εν λό

γω Αρχιμανδρίτης καθόλην την διάρκειαν της ενταύθα δευτέρας παραμονής του, 

εξακολουθεί να διατηρή μετά του ιερέως τη5 ρωσική5Αυλής Ιωάννου όχι μόνο στε- 

νωτάτας σχέσεις... αλλά ιδιαιτέραν αγάπην και κλίσιν προς την ρωσικήν Αυλήν».'4*

Στο έγγραφο αυτό έχομε και μία άλλη είδηση που πρέπει να υπογραμμίσουμε. 

Ο Νεστόρεβιτς γράφει: «Τας περί Ανθίμου Γαζή ειδήσεις συνεκέντρωσα βαθμιαί- 

ως δι’ αξιόπιστων Ελλήνων, εις τας πληροφορίας των οποίων έχω λόγους να πι

στεύω, αφού είχαν και την ευκαιρίαν να συναναστρέφωνται συχνά μετά του Ανθί

μου Γαζή και να ομιλούν μαζί του σχετικώς».

Τη ν 22α Ιανουαρίου 1811, ο Υπουργός της Αστυνομίας Hager απευθυνόμενος 

προς την Ανωτάτη Διεύθυνση της Αστυνομίας διατάσσει την αστυνομικήν επιτήρη

1. Γεωργίου Λαΐου, Η Φιλόμουσος, «Διαταγή Α' Καταστατικού», ό.π. σ. 215.

2. Γ.Α.Κ. Αρχείον Ιγνατίου Γ.Ι.

3. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας, Ναΰπλιον 1834, σ. 130, 

σημ. α.

4. Πολ. Ενεπεκίδη, Συμβολαί εις την μυστικήν πνευματικήν κίνησιν της Βιέννης προ της Επανα- 

στάσεως, Akademie Verlag, Berlin 1960, σ. 28.
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ση του Ανθίμου Γαζή και της κίνησης στο καφενείο «Ο λευκός βους».11'

Την 11η Απριλίου 1811ο Hager απευθύνεται προς την Ανώτατη Διεύθυνση της 
Αστυνομίας και διατάσσει την αυστηροτε'ρα παρακολούθηση του Ανθίμου Γαζή.*2’ 
Σε έγγραφο προς την Ανώτατη Διεύθυνση της Αστυνομίας της 22ας Απριλίου 1811, 
που έχει υπογραφή (Γνωστή Χείρ) αναφέρονται τα εξής για τον «Λόγιο Ερμή». «Το 
περιοδικόν τούτο καίτοι εξωτερικώς επιδιώκει να διαφώτιση φιλολογικούς το ελλη
νικόν έθνος αποτελεί εν τούτοις συγχρόνως το σημείον συγκβκρώσεως των εν δια- 
σπορά Ελλήνων, οι οποίοι ειπερ ποτέ και άλλοτε ονειροπολούν την αναγέννησιν 
της Ελλάδος. Η προαγωγή των ελπίδων αυτών φαίνεται ότι αποτελεί την μονομα
νίαν του Γαζή».(5>

Την 13η Φεβρουάριου 1816 ο Φραγκίσκος Gzerwenka, ταξίαρχος από το Σεμλί- 
νονΗ) αναφέρει: «Η κίνησις του Κόμιτος Καποδίστρια διείσδυσε πράγματι μέχρις εδώ.

Μου λέγουν ότι ο Έλλην αρχιμανδρίτης και εφημέριος εν Βιέννη, περί ου, ως 
υποθέτουν, γίνεται μνεία εις το υπ’ αριθ. 14 φύλλον της Wiener Zeitung υπό το όνο
μα Αβραάμ Αγγελάτη, -  εδώ ωστόσον είναι γνωστός ως αρχιμανδρίτης Γαζής -  
προέτρεψε τους εδώ κατοικούντας Έλληνας να συνεισφέρουν ρευστόν χρήμα... δια 
το μορφωτικόν ίδρυμα, συγκεντρώσας κατ’ αυτόν τον τρόπσ^το ποσόν των 5.000 
φλωρινίων»/5’ Η Αστυνομία της Βιέννης δεν θα σταματήσει την παρακολούθηση 
του Ανθίμου Γαζή. Θα ελέγχει τις κινήσεις του μέχρ: την ημέρα της οριστικής ανα- 
χωρήσεώς του από την Βιέννη για την Ελλάδα, τον Απρίλιο του 1817.

Δ '  0  Άνδιμος Γαζής στην υπηρεσία των σκοπών της ΦιΑομούσου 
Εταιρείας

Φαινομενικά, κύριος σκοπός της Εταιρείας ήταν η διενέργεια εράνων, για να 
σπουδάζουν νέοι Έλληνες στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Παράλληλα όμως μ’ αυ
τόν, βαθύτερος και απώτερος, ήταν η σταδιακή προετοιμασία και διαφώτιση της

1. Πολ. Ενεπεκίδη, Συμβολαί, ό.π. σ. 30.

2. Αυτόθι, σ. 34

3. Αυτόθι, σ. 40.

4. Βλ. Ελ. Κούκκου, Η Φιλόμουσος, ο. 45 σημ. 36: «Το Σεμλίνον συνδε'εται και προς την τραγικήν 

ιστορίαν του Ρήγα. Ήτο ο τελευταίος σταθμός κατά τον πλουν του Δουνάβεως, οπόθεν παρεδό- 

θησαν ο Ρήγας και οι σύντροφοι αυτού, εις το φρούριον του Βελιγραδιού-·.

5. Πολ. Ενεπεκίδη, Συμβολαί., ό.π. σ. 1ί8.
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ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και η μυστική συνεργασία των Ελλήνων για την αποτί
ναξη του τουρκικού ζυγού. Ο Άνθιμος Γαζής τους σκοπούς της Εταιρείας τους υπη
ρετεί με ζήλο. Φροντίζει για τη μετάβαση νέων Ελλήνων από την Ελλάδα στο εξω
τερικό και μάλιστα στο Μόναχο της Γερμανίας, όπως συνάγεται από την πυκνή αλ
ληλογραφία του με τον Friedrich Thiersch.

Σε επιστολή του γράφει: «Εγώ μεν ουν τυχών της μερίδος του υμετέρου χορού, ου 
παύσομαι εις τουπιόν παροτρύνων τους 'Ελληνας εις την υμετέραν Ακαδημίαν έρχε- 
σθαι και υπηρετείν προθύμως αυτή, οις αν δύνωμαι. Και ιδού Σοι τεκμήριον ο Λόγιος 
Ερμής και ο Τηλέγραφος δι’ ών ανεκήρυξα εις τους Έλληνας... γράψας και ιδιαιτέρως 
το δημόσιον αυτής ψήφισμα καθ’ όλα τα γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδος».(1)

Προσπαθεί να στείλει νέους στην Ακαδημία. Όλους τους εφοδιάζει με συστατι
κή επιστολή, πλήρης χαράς. Οι λόγοι φιλοφροσύνης και αβρότητος δεν λείπουν 
από τις επιστολές του: «...επειδή και η υμετέρα Λογιότης, φιλοτιμώ σπουδή και 
προθυμία αναδέχεται την παίδευσιν των νέων Ελλήνων, όπερ ου την τυχούσαν εμοί 
χαράν και ηδονήν ενεποίησεν, ου παύσω εις το εξής τον ιερόν σου των Μουσών ση
κόν μεστόν ποιών Ελλήνων» θα του γράψει.<2)

Ο Άνθιμος Γαζής ετοιμάζει δασκάλους για τη Μηλιωτική Σχολή και ζητεί προς 
ευόδωση του σκοπού του βοήθεια: «Ιδού πέμπεταί Σοι και έτερος Έλλην. I. Ιάσων, 
υιός εμός θετός διωρισμένος δια το ημέτερον Γυμνάσιον το εν Μελιαίς το κατά το 
Πήλιον Ό ρος της Θεσσαλίας, ης και βλαστός αυτός υπάρχει...».(3)

1. Επιστολαί Ανθίμου Γαζή προς Friedrich Thiersch, '·ξκδ. Πολ. Ενεπεκίδη., Αθήνα 1958, Επιστο
λή 1η, 12 Ιουλίου 1814 εκ., Βιε'ννης.

2. αυτόθι επιστ. 1η: «...και ιδού Σοι ο Νικόλαος ουτοσί πρώτος ο παρακομίζων σοι ταύτην την 
επιστολήν»

αυτόθι επιστ. 2η τη 6 Αυγούστου 1814, εκ Βιε'ννης «...Εμμανουήλος Ησαΐας, Παιδείας και 
μαθήσεως ε'νεκεν».

αυτόθι επιστ. 3η, κ' 14 Αυγούστου 1814, εκ Βιέννης «...Φώτιον, τον της Σαπφούς συμπολί
την, αδελφιδούν δε του μουσολάτρου Ιγνατίου του της Ουγγροβλαχίας μητροπολίτου. Και συν 
αυτώ Γεώργιον Γλαράκην, τον του Ομήρου συμπολίτην».

αυτόθι επιστ. 4η τη 14 Σεπτεμβρίου 1814 εκ. Meidling «...Γεώργιος Κλεόβουλος».

3. Επιστολαί, 10η, τη 27 Σεπτεμβρίου 1815, Βιέννη, Εκδ. Πολ. Ενεπεκίδης, ό.π.

αυτόθι επιστ. 13η τη 4 Ιουλίου 1816, Βιέννη... Οι εγχειρίσοντές Σοι το παρόν τρεις αυτά- 
δελφοι Ιωάννης, Γεώργιος και Ανδρέας Κομνηνοί, εισίν οι από το Ταϊγάνροκ (της Ταυρίδος) 
ελθόντες.,.Δέχθητι αυτούς ίνα δια της προστασίας Σου και της καλής οδηγίας, ωφέλιμοι προς 
την πατρίδα γένοιντο... Ο πάππος αυτών Ιωάννης Βαρβάκης κατάγεται εκ της παρακειμένης 
τη Χίω νήσου Ψαρά λεγομένης, ός προ χρόνων ικανών μετωκίσθη εν τη Ρωσσική επικρατεία...»
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Οι παραπάνω ειδήσεις αποκαλύπτουν τη συνέπεια λόγων και έργων του Ανθίμου 

Γαζή. Δεν επιφυλάσσει στους νέους που ζητούν την βοήθειά του απλώς φιλική υπο

δοχή, αλλά πάντοτε τους εφοδιάζει και με μία συστατική επιστολή, άλλοτε προς τα 

ιδρυτικά μέλη της Φιλομούσου Εταιρείας και άλλοτε προς Ακαδημ αϊκούς διδα

σκάλους. Ακόμη και οικονομικά διευκολύνει τους νέους, όπως φαίνεται από τις 

επιστολές του. Σε μία απ’ αυτές γράφει: «...'Οταν λάβη χρείαν χρημάτων, ίνα οδη- 

γήσωσιν αυτόν εις τινα των εμπόρων ή τραπεζιτών δια να διευθύνη προς με το εναλ- 

λαγματικόν αυτού γραμματίδιον, επειδή και τα ετήσια αυτού έξοδα εισί παρ’
/ (I)εμοι».

Οι δραστήριες ενέργειες του Ανθίμου Γαζή και των άλλων μελών της εταιρείας 

σύντομα πήραν τη μορφή κινήματος. Κατάφεραν να κάνουν γνωστό το θέμα της 

υπόδουλης πατρίδας τους μέσω της Φιλομούσου Εταιρείας. Σε έκθεση, εκ της 

Επαρχίας Στυρίας, προς τον Διοικητήν Κόμητα von Aicholt εις Graz αναφέρεται: 

«Δεν πρέπει να παραγνωρισθή το γεγονός ότι επιδιώκεται δια της εταιρείας όχι μό

νον η μόρφωσις των Ελλήνων αλλά και άλλοι πολιτικοί σκοποί, όπερ συνάγεται και 

εκ τούτου, ότι διοικούν την εν λόγω Φιλόμουσον Εταιρείαν άνδρες οι οποίοι ευρί- 

σκονται εις ρωσικός υπηρεσίας».121

Στον κατάλογο των συνδρομητών και ευεργετών της Φιλομούσου Εταιρείας των 

Αθηνών του 1813 οι περισσότεροι ήταν Αγγλοι ή Βρεττανοί υπήκοοι. Ο Ανθιμος 

Γαζής γράφει: «...η συνδρομή εις το θείον τούτο έργον αποδεικνύει την προθυμίαν 

και την φιλοτιμίαν ήν έχουσιν οι Έλληνες εις την πατρίδα των και επομένως, την 

ελευθεριότητα και γενναιοφροσυνην των Αγγλων και των λοιπών Ευρωπαϊκών 

εθνών. Έτι δε και τον ζήλον αυτών ον έχουσιν ίνα ίδωσι πάλιν τας Μούσας εις την 

αρχαίαν αυτών πατρίδα».131

Αντίθετα οι συνδρομητές και ευεργέτες της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης

1. Επιστολαί Ανθίμου Γαζή, 4η επιστ. 14 Σεπτεμβίου 1814, £κδ. Πολ. Ενεπεκίδη , ό.π. αρ. επιστ. 
4, σ. 108.

2. Πολ. Ενεπεκίδη, Συμβολαί, σ. 104.

3. Λόγιος Ερμής, τόμ. Δ' (1814) 103: Στις σελίδες 100, 101, 102, 103, υπάρχει κατάλογος «των της 

εν Αθήναις Φιλομούσου Εταιρείας Συνδρομητών».
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ήταν κυρίως Ρώσοι. Γενναιότερες ήταν οι δωρεές του Τσάρου Αλεξάνδρου, ο οποί

ος είχε γραφεί συνδρομητής με 200 ολλανδικά δουκάτα το χρόνο, και της αυτο- 

κρατείρας με 100."’

Ε '  Η εξάπΑωσπ της Φιλομούσου Εταιρείας

Τα απαγορευτικά μέτρα των αυστριακών αρχών δεν στάθηκαν ικανά να εμπο

δίσουν την εξάπλωση της Φιλομούσου Εταιρείας και εκτός της αυστριακής Πρω- 

τευούσης. Η αυστριακή Αυλή το 1817 συγκατατέθηκε στο διορισμό του εμπόρου 

από τη Βιέννη Αλεξάνδρου Βασιλείου'2’ στη θέση του Οθωμανού Προξένου της 

Τεργέστης. Οι σχέσεις του με τη Φιλόμουσο Εταιρεία της Βιέννης ήταν γνωστές 

στην αυστριακή αστυνομία. Μετά τον θάνατό του (Ιανουάριος 1818) διορίσθηκε 

στη θέση του Οθωμανού Προξένου, παρά τις αυστριακές επιφυλάξεις, μόλις τον 

Δεκέμβριο του 1819, ο αδελφός του Μιχαήλ.'” Με το διορισμό του Αλεξάνδρου Βα

σιλείου, ως Προξένου, η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης θα επιτύχει την διάδο

ση και υποστήριξη των σκοπών της και στην Τεργέστη.
Οι προσπάθειες εντούτοις του Νικολάου Ζωγράφου για διάδοση των σκοπών της 

παράλληλης, προς την Φιλόμουσο Εταιρεία της Βιέννης, εταιρείας των Φιλομού- 
σων των Αθηνών και ιδιαίτερα για την ενίσχυση του αθηναϊκού σχολείου και του 
σχολείου του Πηλίου δεν φαίνεται να απέδωσαν όσο ανέμεναν οι οργανωτές και οι 
ενισχυτές της.'4’ Το γεγονός απέδιδαν στο χαλαρό σύνδεσμο που είχαν οι Αθηναίοι 
μεταξύ τους και μάλιστα οι λίγοι έμποροι που βρίσκονταν στο εξωτερικό, σε αντί
θεση με τους Χιώτες και Σμυρναίους. Γρήγορα οι ενισχύσεις της εταιρείας της

1. Γεωργίου Λαΐου, Η Φιλόμουσος...Νέα έγγραφα, ό.π. σ. 213: «Ονομαστικός κατάλογος των πρώ

των συνδρομητών της Φιλομουσου Εταιρείας της Βιέννης συνταχθείς υπό του Ιω. Καποδιστρί-

ου».

Βλ. επίσης Ελ. Κοΰκκου, Ιωάννης Καποδίστριας, Ο Ανθρωπος - ο Διπλωμάτης, 13η έκδ., Αθήνα 

1999,σ. 55.

2. Γεωργίου Λαΐου, Η. Φιλόμουσος, ό.π. σ. 168, σημ. 2.

3. Λόγιος Ερμής, 1 Φεβρουάριου 1818, σ. 62-63.

4. Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη, Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας 1766-1828, Ακαδημίας Αθη

νών, Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1959-1961, Δ' σ. 136. 139-141.
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Βιέννης, που παρέχονταν και στο σχολείο της Αθήνας, στράφηκαν κυρίως στην 

χρηματοδότηση νεαρών Ελλήνων για την συνέχιση των σπουδών τους στην κεντρι
κή Ευρώπη, με την υποχρέωση να επιστρέφουν και να υπηρετήσουν στην πατρίδα 

τους.
Η ενεργητική συμμετοχή ξένων μελών σ’ αυτές τις εταιρείες άφηνε να διαφαίνε

ται, πέρα από κάποιο αίσθημα φιλελληνισμού, η διάθεση των ευρωπαϊκών δυνά
μεων να ελέγχουν τις ελληνικές κινήσεις και να τις κατευθύνουν σε όφελος της ανα- 
τολική&τους πολιτικής."1

Οι Έλληνες που έτρεφαν τις ελπίδες τους προς απελευθέρωση από τις υποσχέ
σεις της Ρωσίας και της Γαλλίας μοιράζονταν, στις πολιτικές ιδέες και στις κατευ
θύνσεις των, μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων, αναγκάζοντας κατ’ αυτόν τον τρό
πο την αστυνομία της Βιέννης να μοιράζεται και αυτή, δια των μυστικών της ορ
γάνων, στους κύκλους των Ελλήνων ρωσόφιλων και γαλλοφίλων της αυστριακής 
πρωτευούσης.(2)

1. Λουκίας Δροΰλια, Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους «Εκδοτικής Αθηνών», 
ΙΑ' (1975) 362

2. Αυτόθι.
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Α '  0  Άνθιμος Γαζής και η Φιλική Εταιρεία
Την άνοιξη του 1817 έφυγε ο Άνθιμος Γαζής από την Βιέννη. 'Οταν έφθασε στην 

Οδησσό, γνώριζε περί της Φιλικής Εταιρείας.111 Ο Εμμανουήλ Ξάνθος στα «Απο
μνημονεύματά του»<2) αναφέρει ότι οι Νικόλαος Σκουφάς και Αθανάσιος Τσακάλωφ 
μύησαν τον Άνθιμο Γαζή στην Εταιρεία χωρίς καμία αντίρρηση απ’ αυτόν. Η μύη
σή του ενίσχυσε και ενθάρρυνε τους Αρχηγούς της Φιλικής Εταιρείας, επειδή είχε 
μείνει είκοσι τέσσερα χρόνια στη Βιέννη, και είχε πολλές γνωριμίες με διακεκρι
μένους 'Ελληνες.

Από την Οδησσό ο Άνθιμος Γαζής πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συναντή
θηκε με τον Εμμανουήλ Ξάνθο(3> και αφού συνομίλησε με αυτό/για το μεγάλο εγ
χείρημα αναχώρησε για τις Μηλιές την πατρίδα του, για να διδάξη στη Σχολή τους.

Το Μάρτιο του 1818 ο Αθανάσιος Τσακάλωφ αναχώρησε από την Κωνσταντι
νούπολη για τις Μηλιές προκειμένου να τον συναντήσει και να τον πείσει να δεχθεί 
να εισέλθου/ εκεί οι Αρχηγοί και να αποτελέσει κέντρο των εργασιών τους το Πή- 
λιον όρος «ως τόπος ασφαλής».Η) Ο Άνθιμος Γαζής δεν δέχεται την πρόταση αυτή 
και αντιπροτείνει τη Μάνη.

Η άρνηση αυτή του Ανθίμου Γαζή ωφέλησε την Εταιρεία, καθόσο συνέβαλε στη 

συγκέντρωση των Αρχηγών στην Κωνσταντινούπολη. Με το να αντιπροτείνει τη

1. Επιστολή Ανθίμου Γαζή, προς Γρηγόριο Κωνσταντά 13 Μαρτίου 1817, από Βιέννη, Βιβλ. Μη

λιών, Αυτά Έγγραφα, Φ.Ε/18: «Είμαι έτοιμος να κινήσω, πλην δια τας εορτάς μένω ακόμη 15 

ημέρας. Ο δρόμος μου απεφασίσθη δια Κωνσταντινουπόλεως, και όχι δια Θεσσαλονίκης, δια το 

ασφαλέστερον, και μάλιστα διά τινα λυσιτελή αίτια, τα οποία θέλω Σοι τα κοινώσει δια στόμα

τος, αποβλέποντα εις τι υψηλότερον, και ενεργούμενον δια του Πατριάρχου και του μεγάλου 

Δραγουμάνου». Βλ. επίσης Ιωάννου Φιλήμονος. Δοκίμιον Ιστορικόν Φιλικής Εταιρείας Ναύπλιο 

1834, σ. 186 σημ. β: «Δεν είναι δε παράδοξον, αν ο Γεώργιος Σέκερης διαβαίνων την Βιέννην, 

εσύστησεν εις το πνεύμα του την ανυποληψίαν του πράγματος».

2. Εμμ. Ξάνθου, .Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα 1845, σ. 59.

3. Αυτόθι.

4. Αυτόθι, σ. 144.
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Μάνη ως κέντρο των εργασιών συνάγεται ότι διέκρινε τη σημασία της στον Ιερό 
Αγώνα. Η εγκατάσταση των Αρχηγών στις Μηλιές Πηλίου παρουσίαζε το πλεονέ
κτημα της ασφάλειας, επειδή η δράση τους θα καλύπτετο, σε σημαντικό βαθμό 

τουλάχιστον, από τη λειτουργία του Σχολείου, αλλά θα σήμαινε κατ’ ανάγκη και 

απομόνωση λόγω της αποστάσεως από τις μεγάλες πόλεις του ελληνισμού, όπως 
ήταν κατ’ εξοχήν η Κωνσταντινούπολη, κέντρο μεγαλεμπόρων, λογίων, αξιωματού- 
χων του Πατριαρχείου και λιμάνι διέλευσης των ελληνικών πλοίων. Από την άπο
ψη αυτή δεν ήταν επιτυχής η απόφαση για συγκέντρωση των αρχηγών στο Πήλιο, 
που ήταν κατάλληλο περισσότερο για τη φύλαξη των εγγράφων της Εταιρείας, 
όπως και έγινε πράγματι αργότερα,όταν ο Εμμ. Ξάνθος τον Οκτώβριο του 1818 πή
γε στις Μηλιές και πήρε από τον Ανθ. Γαζή συστατική επιστολή για τον Ιωάννη Κα- 
ποδίστρια.

Την 22 Σεπτεμβρίου 1818 υπέγραψαν οι Αρχηγοί στην Κωνσταντινούπολη συμ
φωνητικό («υποχρεωτικόν», όπως καλείται στο κείμενό του).(Ι) Το συμφωνητικό αυ
τό υπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο Εμμανουήλ 
Ξάνθος, ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και ο Παναγιώτης Σέκερης, αργότερα 

στο Πήλιο ο Ανθιμος Γαζής, στη Μόσχα ο Αντώνιος Κομιζόπουλος και ο Νικόλαος 
Πατζιμάδης και στο Βουκουρέστι ο Γεώργιος Λεβέντης.®

Σπουδαίο σημείο του συμφωνητικού ήταν η απόφαση, όπως όλα γενικά τα μέλη 
της Αρχής, με ποινή έκπτωσης στη θέση του απλού μέλους, εγκαταλείψουν τις ιδιω
τικές εργασίες και ατομικές απασχολήσεις τους και αφιερωθούν πλήρως στις υπο
θέσεις της Εταιρείας. Αναφέρονται ονομαστικά μόνον οι: Αντώνιος Κομιζόπουλος, 

Αθανάσιος Σέκερης, Ανθιμος Γαζής και Παναγιώτης Σέκερης, καθόσον τα υπόλοι
πα τότε μέλη της Αρχής, δηλαδή ο Τσακάλωφ, Ξάνθος και Αναγνωστόπουλος, εί
χαν εγκαταλείψει τις ιδιωτικές του$εργασίες. Σχετικά με τον Παναγιώτη Σέκερη, 
αναφέρεται στο συμφωνητικό: «... μόνον του Παναγιώτου Σέκερη, επειδή και η πα
ρουσία του είναι καλή εις Κωνσταντινούπολιν, συγχωρείται να εξακολουθή το 
εμπόριόν του, όσον ο ίδιος το κρίνει εύλογον».(3’

1. Εμμ. Ξάνθου, Απομνημονεύματα , σ. 170-171.

2. Σπυρ. Τρικοΰπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Λονδίνο I860·, Α', σ. 314.

3. Εμμ. Ξάνθου, Απομνημονεύματα, σ. 177 .

35



Ο Άνθιμος Γαζής αγωνίσθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Σε επιστολή του 

προς τον Εμμανουήλ Ξάνθο, την 3 Ιουνίου 1818, αναφε'ρει: «...υπάγω να περιέλθω 

τον Παρνασόν και τους Δελφούς και τα περίχωρα αυτών... Η πατρίς έχει χρείαν μα- 

θήσεως και πολιτισμού, και χρειάζεται ή ένα Ορφέα ή ένα Δράκοντα, δια να ημε- 

ρώση τα άγρια ήθη των ανθρώπων».^

Για την προσπάθεια του Ανθίμου Γαζή να μυήσει στη Φιλική Εταιρεία τους κα

τοίκους της Ζαγοράς και τους κατοίκους των γύρω περιοχών ο George Finlay ανα

φέρει: «Ο Άνθιμος Γαζής, εις των αρχηγών της Φιλικής Εταιρείας διέμεινεν εν Ζα

γορά ως διδάσκαλος των ελληνικών γραμμάτων, κατήχησε δε εις τα μυστήρια της 

Εταιρείας πολλούς κατοίκους των μερών εκείνων».<2) Με δικαιολογία τις αρχαιολο

γικές έρευνες στα ερείπια και στις αρχαίες τοποθεσίες της Μαγνησίας, τριγυρνού- 

σε στα πηλιορείτικα χωριά και κεφαλοχώρια. Ο Γιάννης Κορδάτος παρατηρεί: 

«Στις παραμονές του σηκωμού, ο Γαζής κατήχησε και τον Κυριάκο Καπετάν 

Μπασδέκη, που ήταν ο αρματολός του Πηλίου. Τα κατάφερε μάλιστα να κατηχή- 

ση και τον αρχικοτσάμπαση της Μακρινίτσας, το Χατζή Ρήγα με το πολύ, το βιός 

και το μεγάλο όνομα μέσα στα είκοσι τέσσερα».®

Ο Άνθιμος Γαζής μετά την έναρξη της Επανάστασης για την προσφορά του στη 

Φιλική Εταιρεία αναφέρει ότι ήταν έργο της θείας Προνοίας ό,τι έκανε αυτός και 

οι συνάδελφοί του.141

Β '  0  Ανθιμος Γαζής και η Επανάσταση του Πηλίου

Ο Άνθιμος Γαζής εργάσθηκε δραστήρια, για να ετοιμάσει την επανάσταση στα 

χωριά του Πηλίου. Εκεί η πλήρης σχεδόν αυτοδιοίκηση, η ευφορία του εδάφους, η

1. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάοεως, Αθήνα 1860, Α' σ. 12-13.

2. George Finlay. History o f the Greek revolution, μετάφρ. Αλεξ. Κοτζιά, επιμ.-σχόλια Τάσου 
Βουρνά, Αθήνα 1953, Α', σ. 217.

3··Βλ. Γιάννη Κορδάτου, Επανάσταση Θεσσαλομαγνησίας, Αθήνα 1930, σ. 70.

4. Βλ. Αναστ. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι, τόμ. Α', σ. 365.
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αναπτυγμένη βιοτεχνία υφασμάτων είχαν συντελέσει στην οικονομική και πνευμα

τική άνοδο του πληθυσμού. Ο William Leake γράφει: «Στο Πήλιο λειτουργούσαν 

600-800 α ρ γ α λ ε ι ο ί » . Η  οικονομική ευημερία, καθώς έδινε στους κατοίκους το αί

σθημα της ασφάλειας, τους είχε οδηγήσει σε ένα συντηρητισμό που δεν είχε πα

ρατηρηθεί στις άλλες υπόδουλες περιοχές.'2' Η παρουσία του Ανθίμου Γαζή στις 

Μηλιές πολύ σύντομα επρόκειτο να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Ο ίδιος μαζί με 

το συγχωριανό του Γιάννη Δήμου'5' και με τον αρματολό της περιοχής Κυριάκο 

Μπασδέκη'4’ αποφασίζουν να ξεσηκώσουν την επαρχία τους, υπερνικώντας τις αντι

δράσεις των προκρίτων, που θεωρούσαν το κίνημα από την αρχή καταδικασμένο, 

εφόσον από τη Λάρισα θα ήταν εύκολο να σταλούν ισχυρές τουρκικές δυνάμεις, για 

να το καταστείλουν.

Στις 7 Μαΐου 1821 έγινε συγκέντρωση στις Μηλιές, που έγινε κέντρο των επανα

στατών, και την ίδια ημέρα στο πεζούλι του νάρθηκα της εκκλησίας των Αγίων Τα

ξιαρχών ανεβασμένος ο Άνθιμος Γαζής ξεδίπλωσε τη σημαία της επανάστασης της 

Θεσσαλομαγνησίας, την κεντημένη από την αδελφή του Γιάννη Δήμου. Ή ταν κα

μωμένη από λευκό ύφασμα με μεγάλο κόκκινο σταυρό στη μέση, τον ήλιο ζωγρα

φισμένο στο πάνω μέρος του σταυρού, με τέσσερις μικρότερους σταυρούς στα κε

νά των τεσσάρων γωνιών του και με τομισοφέγγαρο στο κάτω .‘5) Και έδειξε στους 

συγκεντρωμένους τις επιστολές που είχε λάβει από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.'50’

1. Βλ. William Leake, Travels in Northern Greece, London 1835, IV, o. 390: “There are six or 

eight hundred looms in the Mountain for the manufacture of narrow silken or mixed stuffs or

towels’’-Βλ. και το έργο του Κυριάκου Σιμοπούλου, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα (1800-1810),

τόμ. Γ',Αθήνα 1975, σ. 494, 496.

2. Ιωάννας Διαμαντούρου, Νοτιοανατολική Θεσσαλία, Επανάσταση και καταστολή της, Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους «Εκδοτικής Αθηνών», τόμ. IB' (1975) 110-111.

3. Λυτά έγγραφα, Φ. 15: «Οικογένεια Δήμου». Βιβλιοθήκη Μηλιών.

4. Λυτά έγγραφα, Φ. 16. Βιβλιοθήκη Μηλιών.

5. Λυτά έγγραφα, Φ. 15.

5α. Αναμνήσεις Γ. Γενναδίου, 2 Ιανουαρίου 1854, Γ.Α.Κ. <£cuc. Δ', 121. Συλλογή Γιάννη Βλαχο- 

γιάννη: «Ο κύριος Νικόλαος Κανούσης σταλείς, υπό του μακαρίτου Αλεξάνδρου Υψηλάντου εκ 

Βεσσαραβίας να φέρη επιστολάς προς τους’κατά την Θεσσαλίαν και Ήπειρον αρματωλούς».
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Στις 11 Μαΐου έγινε Συνέλευση στο Βελεστίνο. Εκεί ήρθαν αντιπρόσωποι από τα 

24 χωριά του Πηλίου. Τότε κήρυξαν επίσημα την επανάσταση.(ΙΉ  Συνέλευση αυ

τή ονομάσθηκε Βουλή της Θετταλομαγνησίας. Πρόεδρός της αναγνωρίστηκε ο 

Άνθιμος Γαζής και Γραμματέας της ο Φίλιππος Ιωάννου. Εκεί πρωτοχρησιμοποιή- 

θηκε η σφραγίδα που είχε ετοιμάσει ο Άνθιμος Γαζής και την είχε μαζί του, στην 

προκήρυξη δηλαδή που έβγαλε η Βουλή καλώντας όλους τους Χριστιανούς της 

Θεσσαλίας να σηκωθούν και να διώξουν τους Τούρκους. Στη σφραγίδα είχε γρα

φεί: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1821».(2)

Ο Μαχμούτ Πασάς της Λάρισας, ο Δράμαλης, είχε αποφασίσει να κάψει τις Μη- 

λιές,,που ήταν η πατρίδα του Ανθίμου Γαζή και το στρατηγείο της επανάστασης, δεν 

μπόρεσε όμως να προχωρήσει ως εκεί. Οι Φιλικοί πήραν την απόφαση να αντι

σταθούν, να μη παραδώσουν τις Μηλιές και να διορίσουν τον καπετάνιο Θωμά 

Αναγιάννη στρατιωτικό διοικητή: «... εις το να διοική το στράτευμά μας, καθώς θέ

λει και βούλεται».<3) Μέσα στις Μηλιές παρ’ ολίγο να αρχίσει εμφύλιος πόλεμος. 

Ένας πρόκριτος, ο Σταυράκης Μορφούλης, σήκωσε το όπλο του εναντίον του Ανθί

μου Γαζή.14'
Ο Άνθιμος Γαζής έφυγε από τις Μηλιές. Πήγε στη Σκιάθο. Και εκεί κινδύνευσε 

από τους πρόσφυγες που πεινούσαν. Τον θεωρούσαν αίτιο της δυστυχίας τους. Από 
τη Σκιάθο πήγε στη Σκόπελο. Και εκεί δεν ήταν ασφαλής. Από επιστολή του προς 
τους αδελφούς Κουντουριώτη πληροφορούμεθα τα δεινά του.<5>

Γ  0  ΆνΒιμος Γαζής και ο Άρειος Πόνος

Η συνέλευση της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, που είχε προγραμματισθεί για 

τις 14 Σεπτεμβρίου 1821, αναβλήθηκε. Οι εργασίες της συνέλευσης άρχισαν στις 15

1. Βλ. Opexe^'O m rv; fe io p ia  της Επαναστάσεως των Ελλήνων, μετφ. Αντωνιάδου, Αθήνα: 1868, 

Α', σ. 61, και Ανάργυρου Χατζηαναργΰρσυ, Τα Σπετσιώτικα, τόμ. Γ ,  Αθήνα 1861 σ. 160, 197

198.

2. Βλ. Γιάννη Κορδάτου, Ιστορία της νεώτερης Ελλάδος, Αθήνα 1957, Α', σ. 109-110.

3. Λυτά έγγραφα, Φ. 7ος: «26 Μαΐου 1821». Βιβλιοθήκη Μηλιών.

4. Λυτά έγγραφα, Φ. 8ος. Βιβλιοθήκη Μηλιών.

5. «Επιστολή Ανθίμου Γαζή, 6 Ιουλίου 1821, Σκόπελος», Αρχείον Λαζάρου και Γεωργίου Κουντου- 
ριώτου 1821, εκδ. Αντωνίου Λιγνού, Αθήνα 1920, Α', σ. 11-12.
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Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή εβδομήντα τριών πληρεξουσίων, κληρικών, προκρί

των, οπλαρχηγών, που προέρχονταν όχι μόνο από τις επαρχίες της Ανατολικής Στε

ρεός και της Θεσσαλίας, αλλά και από την Ή πειρο και τη Μακεδονία. Στη συνέ

λευση συμμετείχαν και ο Άνθιμος Γαζής και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς.0’ Τη συμ

βολή του Ανθίμου Γαζή στην οριστική διατύπωση του κειμένου του καταστατικού 

του οργανισμού, που είχε τίτλο «Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος»; 

δεν την γνωρίζουμε, ελλείψει στοιχείων. Είναι όμως γνωστό ότι εκλέγεται από τη 

συνέλευση «πληρεξούσιος των Επαρχιών της ανατολικής Χέρσου Ελλάδος», για τις 

εργασίες της Εθνικής12’ Συνελεύσεως της Επιδαύρου.'3’

Ως μέλος του Αρείου Πάγου ανελάμβανε πολλές εργασίες. Ο ίδιος σε επιστολή 

του προς το Εκτελεστικό Σώμα έγραφε: «εδούλευσα προθύμως και ειλικρινώς εις το 

γένος, εις μεν το Σύστημα του Αρείου Πάγου ως αρεοπαγίτης μήνας δεκατρείς,ότε 

και υπέφερον τα δεινότατα εις το να ημπορέσω να εξοικονομήσω τρεις χιλιάδας 

στρατιώτας, οίτινες παρεφύλαττον τους εν Νευροπόλει Τούρκους, εμποδίζοντες αυ

τών την εις Πελοπόννησον κομιδήν των εφοδίων, εις δε την Εύβοιαν ως προσωρι

νός Διοικητής διορισμένος παρά τε του Αρείου Πάγου κάι των εντοπίων εκεί μήνας 

επτά, σύμπαντας μήνας είκοσι»/41

Σε επιστολή του πρός τους αδελφούς Καπετανάκη στη Βιέννη έγραφε: «Εγώ ευ- 

ρίσκομαι εις την κεντρικήνκυβέρνησηγτου Αρείου Πάγου. Το Γενικόν Στρατηγείον

1. Βλ. Βασ. Σφυρό·:ρα, Η συνέλευση ίων Σάλωνων, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, «Εκδοτικής 
Αθηνοίν», IB ’ (1975) 195.

2. Βλ. Βασ. Φίλια, Κοινωνία και εξουσία, ό.π. σ. 16: «η πίεση για τη συγκρότηση εθνικών συνελεύ

σεων προέρχεται από το λαό, ο οποίος διαισθάνεται ότι η ύπαρξη εθνικών νομοθετικών σωμά

των δημιουργεί προϋποθέσεις για «ισοπολιτεία», δηλαδή για ανατροπή της προνομιακής θέσης 

των τοπικών μεγαλοτιμαριωτών.

3. «Εν Άργει 15 Δεκεμβρίου 1821», Γ.Α.Κ., Κ. 47, Β. Φ! 2 αριθμ. 38.

4. «Επιστολή Ανθίμου Γαζή προς το Εκτελεστικόν» 25 Φεβρουάριου 1824 Κρανίδιον». Γ.Α.Κ. ΕΚΤ.
Φ. 3/312. .
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μας το έχομεν στο Ζητούνι. Πάμε με το στρατό παντού και φροντίζομεν οι ίδιοι δια

τον ανεφοδιασμόν του».”’
Η Β' Εθνική Συνέλευση στο Άστρος (29 Μαρτίου - 18 Απριλίου 1823) καταργεί 

τους τοπικούς οργανισμούς της Πελοποννήσου και της Στερεός. Ο Άνθιμος Γαζής 
θα αγωνισθεί τότε από άλλη θέση για την παγίωση του νέου κράτους: «εκ πολλών 
μαρτυριών αλλοδαπών τε και ημετέρων εξάγεται ότι δραστηρίως ειργάσθη υπέρ 
της εθνικής αναγεννήσεως αναδειχθείς ως μέλος πασών σχεδόν των πρώτων συνε
λεύσεων».(2) Στις 17 Μαΐου 1824 το Βουλευτικό τον εξέλεξε μέλος της επιτροπής για 

ζητήματα του στρατού.131
Περιλήφθηκε και σε επιτροπές εκπαίδευσης. Στις 10 Απριλίου 1824 υποβάλλει 

μαζί με τον Βενιαμίν τον Λέσβιο, τον Γρηγόριο Κωνσταντά και τον Νεόφυτο Βάμ- 
βα το σχέδιο για την ίδρυση στο Άργος ενός Ακαδημαϊκού Καταστήματος με την 
ονομασία «Πρότυπον Διδακτήριον».(4) Στις 22 Ιουλίου γίνεται λόγος για την ανα
φορά αυτή στην Εθνοσυνέλευση του Άργους, και αναφέρονται τα εξής: «Είτα ανε- 
γνώσθη αναφορά των κυρίων Ανθίμου Γαζή, Γρηγορίου Κωνσταντά, Βενιαμίν Λε
σβίου ...οίτινες προβάλλουσι το να διοργανισθή εν Ακαδημαϊκόν κατάστημα από 
εκατό μέλη, τα οποία να απασχολώνται δι’ ιδίας αυτών και των φιλελλήνων συνει
σφοράς, εις την ανέγερσιν σχολείου και άλλων τοιούτων, προς φωτισμόν του 
Έθνους, και παρακαλούσι να τους διορισθή εν κατάλληλον εις τούτο οικοδόμημα 
δια τας συνελεύσεις των και έμεινεν εις σκέψιν». 151 Σκοπός του Διδακτηρίου αυτού

1. Επιστολή Ανθίμου Γαζή προς τους αδελφούς Καπετανάκη, εις Βιέννην, Λιθάρι Ευβοίας, 7 

Απριλίου 1822, Πολ. Ενεπεκίδη, Κοραής, Κούμας, Κάλβος, Ανθ. Γαζής... ελληνικός τύπος και 

τυπογραφεία της Βιέννης (1790-1821), Αθήνα 1967, σ. 223.

2. Σταύρου Βουτυρά, Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας, Κωνσταντινούπολη 1871, Β', σ. 13.

3. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας. Εγκρίσει και δα

πάνη της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 1862, Β' σ. 296.

4. Τρ. Ευαγγελίδη, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1936, Α', σ. 248.

5. «Σχέδιον περί ιδρύσεως Ακαδημίας σώματος επιστημονικού, Άργος 10/4/1824: «Δια χειρός Σκυ- 

λίτσου Ομηρίδου... υπογράφοντος πρώτου. Συνυπογράφουν Ανθιμος Γαζής κ.λπ.».Βλ. Εθνική Β ι

βλιοθήκη, Τμήμα Χειρογράφων, ΑΑ 10451-10493,

-  Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Β'. σ. 359

-  Απ. Δασκαλάκη, Κείμενα -  Πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως σειρά 3. Τα πε

ρί παιδείας, μέρος πρώτον Αθήνα 1968, σ. 47-54.
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ήταν η ηθική του Ελληνικού Έθνους διαμόρφωση και η βελτίωση των Επιστημών 
και Τεχνών.

Όπως διευκρινίζει και ο Νικόλαος Δραγούμης «έν πρότυπον διδασκαλείον, εν ώ 

να εκπαιδεύωνται νέοι άξιοι και χρηστοήθεις, οίτινες τελειοποιούμενοι να διδάξω* 

σι εις τα χωρία».1" Το σχέδιο όμως αυτό ματαιώθηκε από σημαντικά και δραματι

κά γεγονότα, όπως η διαίρεση των αγωνιστών, η καταστροφή των Ψαρών και η έξο

δος του αιγυπτιακού στόλου.®

Την 20η Ιουνίου 1824 ανατέθηκε από το Βουλευτικό στον Άνθιμο Γαζή η εντο

λή «περί εκλογής μελών του ανωτάτου κριτηρίου».<5) Αυτή ήταν γενικά η συμμετο

χή του Ανθίμου Γαζή σε επιτροπές. Για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του 

Αρείου Πάγου, γίνεται ειδική αναφορά στο Παράρτημα Α' του παρόντος.

1. «Σχέδιον Σχολείων 1824», Νικ. Δραγοι5μη, Ιστορικοί αναμνήσεις, έκδ. Άλκη Αγγέλου, Αθήνα 
1973, σ. 162.

2. Αυτόθι σ. 163.

3. Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Β', σ. 297.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Α '  Τα τελευταία χρόνια της ζωής του
Ο Άνθιμος Γαζής το 1827, ενώ βρισκόταν στην Τήνο, ασθένησε. Έφυγε και πή

γε στη Σύρο, όπου είχε και δική του οικία. Την κακή κατάσταση της υγείας του 
αναφέρει σε επιστολή του προς τον Κωνσταντίνο Ασώπιο (8 Σεπτεμβρίου 1827). 
«Πολλάκις ηθέλησα να σοι γράψω και να ερωτήσω τα κατά σε και περί της επιδό- 
σεως των μαθητών της Ακαδημίας σας^αλλά μήτε καιρόν μήτε ευκαιρίαν επιτύχαι- 
νον εξ αιτίας του ασθενούς σαρκίου μου και των επαλλήλων ασθενειών μου».(1)

Στη Σύρο περνούσε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του με οικονομική στέρηση, 
όπως προκύπτει από επιστολή του προς τον Γεώργιο Κουντουριώτη, όπου του γρά
φει: «Παραπονούμαι ότι πολλοί των άλλων, οίτινες δεν έδειξαν καμμίαν πιστήν 
δούλευσιν εις την πατρίδα, επληρώθησαν και εβραβεύθησαν αδίκως, και ο γερο- 
Γαζής, όστις εθυσίασε και την περιουσίαν του και την υγείαν του, δεν εμπορεί να 
λάβη μήτε τα δάνειά του».*101

Το Εθνικό Ταμείο του είχε δώσει μόνο 650 γρόσια και του χρεωστούσε 2.350: 
γρόσια. Ανέφερε: «Έλαβον κατά καιρούς από του Εθνικού Ταμείου γρόσια 650, τα 
δε λοιπά 2.350 έμειναν να με τα χρεωστή το Ταμείον».(2)

Τα 3.000 γρόσια τα είχε δανείσει ο Άνθιμος Γαζής στον Άρειο Πάγο, όπως ο 
ίδιος έγραφε: «... εδάνεισα μαρτυρημένα εις τον Άρειον Πάγον δια σιτάρι των 
στρατευμάτων των εις Ζητούνιον και δια το οποίον αυτό σιτάρι με έφερον οι Αυ
στριακοί εις Σμύρνην».(3)

Στις 3 Απριλίου του 1828 συνέταξε στην Αίγινα τη Διαθήκη του.<4>
Στη Διαθήκη ανέφερε πρώτα την Πατρίδα του:

1. Επιστολή Ανθίμου Γαζή προς Κωνσταντίνο Ασώπιο 8 Σεπτεμβρίου 1827, Εθνική Βιβλιοθήκη 

Ελλάδος, τμ. χγρ·, Αργείον Ασωπίου: Ασ. 87.

Ια. Επιστολή Ανθίμου Γαζή 26 Σεπτεμβρίου 1827 προς Γεώργιο Κουντουριώτη, Αρχείον Λαζάρου 

και Γεωργίου Κουντουριώτη, εκδ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, Αθήνα 1967, αριθμ. 552, σ. 453.

2. Αυτόθι.

3. Αυτόθι.

4. Τάσου Γριτσοποΰλου, Η Διαθήκη του Ανθίμου Γαζή, 3 Απριλίου 1828, Αίγινα, Δ.Ι.Ε.Ε.Ε. 15 

(1961) 353-354. '
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«Το εις Μηλιαίς ευρισκόμενον σχολείον, όπερ έχομεν ωκοδομημένον μετά του 
Κυρίου Γρηγορίου Κωνσταντά, το μερίδιόν μου αφιερώ εις την πατρίδα μου. Ομοί
ως και την βιβλιοθήκην μου και τα υποστατικά όσα εξουσιάζω, των οποίων αι πρό
σοδοι να δίδωνται εις μισθούς διδασκάλων». Την πατρική του περιουσία, κινητή 
και ακίνητη την μοιράζει στις ανεψιές του Μαρία και Συράγω και στον ανεψιό του 
Αργυρή Γαζή: «Των δε άλλων ανεψιών μου έδωκα εις μεν την Ελένην διά προίκα 
της χίλια γρόσια, εις δε τον Βασίλειον Τζιμπούρην, εν ω εστεφανώθη, γρόσια πε
ντακόσια, με τα οποία ηγόρασε τα πρόβατα· εις δε τον Φίλιππον Πλάνου γρόσια 
πεντακόσια, με τα οποία ηγόρασε μουλάρι· ομοίως και εις τον άλλον Κωνσταντίνον 
γρόσια πεντακόσια, εν ω εστεφανώθη».

Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά του και το σπίτι στη Σύρο, τα έδωσε στην ανεψιά 
του Μαρία, επειδή, όπως έγραφε: «μ’ εδουλευσεν εις τας δέινάς μου ασθενείας».

Όριζε ακόμη τον πανιερώτατο Ταλαντίου Νεόφυτο να επιστατήσει, «ως εκκλη
σιαστικός εις όσα ανήκουν δια την ψυχήν του», και όριζε η ανεψιά του Μαρία, από 
την περιουσία που της έδωσε «να πληρώση όλα τα ανήκοντα ψυχικά του».

Έξι μάρτυρες υπογράφουν τη Διαθήκη του, μεταξύ αυτών και οι: Θεόκλητος 
Φαρμακίδης και Γρηγόριος Κωνσταντάς.

Η κατάσταση της υγείας του γινόταν χειρότερη. Ο Αναστάσιος Γουδας,(1) κατά τη 
διαβεβαίωση της ανεψιάς του Γαζή Μαρίας, αναφέρει ότι η ασθένειά του και η θλί
ψη του είχαν σχέση με την πολιτική κατάσταση και με την αντιμετώπιση που είχε 
από τους υπασπιστές του Καποδίστρια, όταν πήγε για πρώτη φορά να τον συνα
ντήσει. «Οι αυλικοί του Κυβερνήτου τον έκαμαν να εννοήσει, ότι έμελλε να παρου- 
σιασθή εις ηγεμόνα, διατηρούντο μετ’ αυστηρότητος πάσας τας αυλικάς εθιμοτα- 
ξίας. Τούτο ελυπησεν υπερμέτρως τον Γαζήν· μετ’ ου πολύ έπαθεν αποπληξίαν, αφ’ 
ης ιάθη άνευ βλάβης τινός. Δεν ήτο όμως πολύ εύκολον να ιαθή και η θλίψις ην 
προξένει εις την ψυχήν τπυ Γαζή η μη καλή κατ’ αυτόν πορεία των περί τον Κυ
βερνήτην».12'

Την 8η Δεκεμβρίου του 1828 απευθύνει την τελευταία του επιστολή προς το φί
λο του Friedrich Thiersch, για την ανεψιά του Μαρία. «... Δια την διαμονήν της φι- 
λίαςμας Σας συσταίνω αντ’ εμού την ανεψιάν μου Μαρίαν την οποίαν έχω αφήσει 
ξένην και ορφανήν... την παραιτήσασαν πάντα και προσκοληθείσαν μοι δια να με

1. Ανασι. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι, Α', σ. 376.

2. Αυτόθι σ. 377.
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γηροκομή καλώς».(|) Ο Γούδας αναφέρει κάτι ξεχωριστό: «Και αυτός ο μοίραρχος 
του κατά το Αιγαίον Πέλαγος Αυστριακού στόλου Παυλούτσης®, καίτοι μισέλλην 

ων και ουδέν ουδέποτε υπέρ ουδενός Έλληνος πράξας, σεβόμενος όμως τας αρε- 
τάς και την παιδείαν του Γαζή ον εγνώριζεν εκ Βιέννης, και τον ιατρόν του Αυ
στριακού στόλου πολλάκις έπεμψε προς ιατρικήν επίσκεψίν του και αυτός ο ίδιος 
αυτοπροσώπως και εν τη Ναυαρχίδι και εν Σΰρω τω επεδαψίλευσε πολλάς περι
ποιήσεις. Αλλά τα πάντα δυστυχώς απέβησαν εις μάτην». Τη 10η Δεκεμβρίου ο 
Ανθιμος Γαζής πλήρωσε «το κοινόν χρέος».(3) «Τιμής ένεκεν» ενταφιάσθηκε στο 
νάρθηκα του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως της Ερμουπολης.

Ο άτοπος σχολιασμός του επισκόπου Ρεθύμνης την ημέρα της κηδείας του Ανθί
μου Γαζή προκάλεσε την αγανάκτηση του Θεόκλητου Φαρμακίδη, ο οποίος αργό
τερα έγραφε. «Ο επίσκοπος Ρεθυμνης, αποδράς εξ ανάγκης εκ Κρήτης προσέφυ- 
γεν εις την Ελλάδα. Καθ’ ον δε χρόνον ευρίσκετο εις Σύρον, ετελεύτησεν ο παρα- 
πάντων των Ελλήνων τιμώμενος αρχιμανδρίτης Ανθιμος Γαζής. Ό λοι οι εκεί Έλλη
νες εθρήνησαν τον μακαρίτην και απέδωκαν εις την μνήμην αυτού τον δίκαιον 
έπαινον δια τους κοινωφελεστάτους του ανδρός πόνους και ηυχήθησαν ν’ αναδει- 
χθώσι και άλλοι τοιούτοι κοινωφελείς εις το έθνος άνδρες. Μόνος ο ασεβέστατος 
επίσκοπος έδειξεν ασέβειαν εις τον νεκρόν. Επί της κηδείας αυτού είπε λόγον άλο
γον, βάσκανον και αλλότριον της περιστάσεως, του αρχιερατικού αυτού χαρακτή- 
ρος και της ιεράς ημών πίστεως· διότι ο μακαρίτης ήτο ανήρ πεπαιδευμένος, και 
ως τοιούτος ήτο, κατά την άλογον λογικήν του βαναύσου επισκόπου, ασεβής και κα
κόδοξος ».<41

Ο Γεώργιος Γαζής, ο Δελβινακιώτης έγραψε επιμνημόσυνο κείμενο στο οποίο 
αναφέρει: «Άρχοντες και αρχόμενοι, κάτοικοι και πάροικοι της λαμπρός ταύτης 
πόλεως συνηθροίσθησάν σκυθρωπάζοντες μετά συγγενών και φίλων δια τον θάνα
τον του ανδρός τούτου. Και τούτο διότι, φίλε Άνθιμε Γαζή, έγινες τοις πάσι το παν,

1. Επιστολή Ανθίμου Γαζή προς Friedrich Thiersch 8 Δεκεμβρίου 1828, έκδ. Πολυχρ. Ενεπεκίδη, 

Ανέκδοτοι επιστολαί Ανθίμου Γαζή και Κωνσταντίνου Κοΰμα προς τον Friedrich Thiersch, Αθή

να 1958, αρθμ. Επιστ. 37.

2. Αναστ. Γούδα, ό.π. σ.377.

3. «Γενική εφημερίς της Ελλάδος», 22 Δεκεμβρίου Ί828, αριθμ. 96, έτος Γν, ο. 397.

4. Θεοκλήτου Φαρμακίδη, Απολογία, Αθήνα 1840, σ. 79, σημ. α'.
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ίνα τους πάντας κερδίσης... Το πολίτευμά του και τα φερσίματά του εις τον κόσμον 
κατέστησαν αυτόν αξιαγάπητον και ανθρώποις χρήσιμον».<υ

Στη συνέχεια τονίζει την αγάπη του για την παιδεία, «...φωτισμένος από το άσβε- 
στον φως της παιδείας και φλεγόμενος από τον έρωτα της φιλομαθείας, περιήλθε 
τόπους μακρυνούς, συνανεστράφη με άνδρας σοφούς, εστόλισε το λογικόν του με 
προτερήματα αξιοζήλευτα... γνωρίσας ότι ο άνθρωπος όσον γίνεται λογικός, το- 
σούτον εγγίζει εις την ευδαιμονίαν και ευαρέσκειαν θεώτε και ανθρώποις, έτρεχεν 
ως διψώσα έλαφος εις τας σπουδάς».® Συγκρίνοντας τον Άνθιμο Γαζή με άλλους ιε
ρομονάχους, αρχιμανδρίτας, ηγουμένους τον κατατάσσει στο. χορό των διδασκά
λων και αρχιερέων του Γένους που διέπρεψαν, όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Νι
κηφόρος Θεοτόκης, ο Μελέτιος, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Γεωγράφος και ο Συνέ- 
σιος επίσκοπος Κυρήνης.(3)

Ο Γεώργιος Γαζής του αφιέρωσε και το παρακάτω επίγραμμα:
«Άνθιμος άνθος έών Γαζής Μαγνήτεσι κείται τρδε θανών, μέγ’ εχων Έλλάδι γρτε 

κλέος».

Β '  Η Προσωπικότητά του

Ως προς την ψυχολογία του Ανθίμου Γαζή και γενικά αυτό που ονομάζουμε ήθος 

ή χαρακτήρα, οι εκτιμήσεις διαφοροποιούνται.

Καταρχάς η πλειοψηφία των μελετητών δεν συμμερίζεται τις ακραίες θέσεις του 

Γρηγορίου Κωνσταντά, για τον Άνθιμο Γαζή, όπως διατυπώνονται στη διαθήκη του 

το 1824.Η' Είναι βαρύτατες οι κατηγορίες. Τον χαρακτηρίζει «ψεύστην, απατεώνα, 

κλέπτην, ανεπιτήδειον να διοικήση σχολήν, επιτήδειον να την αναστατώση και να 

την καταπατήση». Αμφισβητεί ακόμη και τα χρήματα που είχε δώσει για την Μη- 

λιωτική Σχολή: «Μόνον δέκα χιλιάδας γροσίων έδωκεν εις την σχολήν...». Τα όσα 

αναφέρει ο Γρηγόριος Κωνσταντάς αναιρούνται από επίσημα έγγραφα, όπως είναι

1. Γεωργ. Γαζή, Λεξικόν της Επαναστάσεως, ε'κδ. Atav6pou Βρανούση, Εταιρεία Ηπειρωτικών Με

λετών 19, (Ιωάννινα 1971) 287-291.

2. Αυτόθι, σ. 288.

3. Αυτόθι, ο. 291.

4. Θεοδοσίου Κ. Σπεράντσα, «Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς ως έφορος της Παιδείας ανά τας Κυκλά- 

δας, Β', Σημειώσεις και σχετικά έγγραφα». Επετηρίς της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 1 
(1961) 116-117.
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ένα κατάστιχο που σώζεται στη Βιβλιοθήκη των Μηλιών, όπου φαίνεται ότι το χρη

ματικό ποσό που έστειλε από τη Βιέννη ο Άνθιμος Γαζής ήταν 28.798 γρόσια. «Η 

από Βιέννης σταλθείσα Σούμμα ήταν 28.798, ήτοι εικοσιοκτώ χιλιάδας και επτα

κόσια εννενήντα οκτώ γρόσια». Εξόδευσε όμως χρήματα στο Σχολείο, και όταν επέ

στρεψε από τη Βιέννη στις Μηλιές. Ό λα τα χρήματα, όπως ο ίδιος γράφει, ήταν 

33.323 γρόσια: «Ίδιά μου γρόσια τριαντατρείς χιλιάδας και τριακόσια εικοσιτρία, 

αφιέρωμα εις το Σχολείον»)και υπογράφει: «Τω 1821: Ιανουαρίου 20: Μηλιές. 

Άνθιμος Γαζής αρχιμανδρίτης ο εξοδεύσας».

Οι επιστολές του Ανθίμου Γαζή προς τον Γρηγόριο Κωνσταντά, που είναι ιδιω

τικά κείμενα και δεν προορίζονταν για δημοσίευση, είναι ζωντανές επιμαρτυρίες, 

για να συνθέσουμε την προσωπικότητά του. Αποκαλύπτεται μία θαυμάσια φυσιο

γνωμία. Η φιλογένεια, η αδιάκοπη δραστηριότητα, η ανθρωπιά είναι τα χαρακτη

ριστικά της προσωπικότητάς του. Ο Βαγγέλης Σκουβαράς παρατηρεί: «Είναι ένας 

νοσταλγός της γενέτειρας... Προτιμά τον επαναπατρισμό και τη σκλαβιά, ακριβώς 

για ν’ αφοσιωθή στην αποτίναξή της και για να κορέση τις αποθυμίες του: Τα γλυ- 

κά>τα πηλιορείτικα οπωρικά, το καλό κρασάκι, τις νόστιμες λαχανόπιττες, τη συ

ντροφιά του φίλου».0'

Ο Γεώργιος Γαζής ο Δελβινακιώτης γράφει χαρακτηριστικά για τον Άνθιμο Γα

ζή: «Εις τοσαύτπν αθλίαν κατάστασιν πατρίδος να γεννηθή τις, να καλανατραφή, 

να σπουδάβη, να φιλοσοφή, να ανεγείρη σχολεία, να συνάξη βιβλιοθήκας, να συ- 

σταίνη σχεδόν Ακαδημίας, να διδάσκη και μόνος και να δαδουχή εις το σκότος κα- 

ταφρονών πάντα κίνδυνον, ως ο μακαρίτης Άνθιμος Γαζής, δεν είναι άνθρωπος 

υπέρ άνθρωπον ο τοιούτος; Αν οι άνθρωποι το σιωπήσουν, οι λίθοι κεκράξονται».<2)

Ο Άνθιμος Γαζής βραβεύεται από τη Γραικο-Δακική Φιλολογική Εταιρεία Βου- 

κουρεστίου με το Δίπλωμα: «... δια τον ζήλον, την φιλογένειαν και δι’ αμοιβήν των 

πόνων σου, Σοι πέμπομεν το Δίπλωμα, μη έχοντες άλλο τιμιώτερον να Σοι προσφέ-

1. Βαγγέλη Σκουβαρά, Σελίδες από την Ιστορία της Μηλιώτικης Σχολής, Ηώς 9 (1966) 253.

2. Γεωργίου Γαζή, Λεξικόν της Επαναστάσεως, Λόγοι Διάφοροι, έκδ. επιμ. Λέανδρου Βρανοΰση, 

Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών 19 (Ιωάννινα 1971) 291.
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ρη το Σώμα της Εταιρείας».0'

Ο Στέφανος Κομμητάς γράφει για τον Άνθιμο Γαζή: «Εις δε την του Λεξικού 

εκτέλεσιν ο φίλος και φιλογενής ναι μην και ακούραστος Αρχιμανδρίτης κύριος 

Άνθιμος Γαζής κοπιά εργαζόμενος εις αυτό την του γένους ωφέλειαν περί πολλού 

ποιούμενος».ί2)

Ο Ζηνόβιος Πωπ θα γράψει για τον Άνθιμο Γαζή: «Μ’ όλον όπου πειράζω την 

μετριότητα του χαρακτήρος 6ου, χρεωστώ εις την αλήθειαν να Σε δείξω εις το γέ

νος, ως φιλόλογον και φιλόπατριν διττώς, Σεβάσμιε Γαζή, διότι Συ αθορύβως δου

λεύεις εις την πρόοδον των ιδεών του έθνους, με καταφρόνησιν υγείας και χρημά

τω ν διό και απολαύεις δικαίως τιμήν παρά των αλλογενών φιλελλήνων και ευχαρι

στίαν από τους εκλεκτούς του έθνους Σου».<5)

Ό πω ς συνάγεται από τα αναφερθέντα, ο Άνθιμος Γαζής ως ιερεύς και δάσκα

λος απέδειξε ότι ένωνε τη θεωρία με την πράξη. Σε πολλά κεφάλαια του παρόντος 

επισημαίνουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του ήθους του που είναι: Η παιδεία και η 

φιλομάθεια, η προσαρμοστικότητα και η κατανόηση.

1. ΒΛ. Μιχαήλ Γ. Σχινά, Επιστολή προς Ανθιμο Γαζή, Λόγιος Ερμής, τόμ. Α' (1811) 197.

2. Βλ. Στέφανου Κομμητά, Π ερί της ήδη εκδιδομένης εγκυκλοπαίδειας, Λόγιος Ερμής, τόμ. Α' 

• (1811) 103.

3. Ζηνοβίου Πωπ, Ο έχων ώτα ακοΰειν ακουέτώ, Λόγιος Ερμής, τόμ. Δ' (1814) 111.

47



Μ ΕΡΟΣ ΔΕ Υ Τ Ε Ρ Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ, ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ



ΠΡΟΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α" Βιβλιοθήκη Ελληνική 

Η αναβίωση της αρχαίας σκέψης

Την εποχή του Διαφωτισμού παρατηρήθηκε στον νεοελληνικό χώρο μία ανα

βίωση της αρχαίας σκέψης. Η αναβίωση αυτή της μελέτης της αρχαίας σκέψης 

παίρνει άλλες διαστάσεις στον νεοελληνικό χώρο, από εκείνες που κρατεί στη δυ

τική ευρωπαϊκή σκέψη. Ενώ για τους Ευρωπαίους λογίους η αναβίωση των κλασι

κών σπουδών αποτελούσε αντίδραση προς την Χριστιανική κληρονομιά και χαρα

κτηριζόταν από ένα «νεώτερο παγανιστικό στοιχείο», για τους Έλληνες η αρχαία 

κληρονομιά ήταν παρακαταθήκη των προγόνων τους, που τους εξασφάλιζε την 

εθνική τους ταυτότητα.(1)

Ο Αδαμάντιος Κοραής® και άλλοι Έλληνες θέλοντας να επιταχύνουν την αρχο- 

μένη αναγέννηση της Ελλάδος εκδίδουν συστηματικά αρχαία κείμενα. Ο Άνθιμος 

Γαζής'3' πίστευε ότι: α) Θα ωφελούσε πολυ τους εραστές της ελληνικής γλώσσας και 

θα ηΰξανε τον αριθμό τους εκείνος που θα συγκέντρωνε σε λίγους τόμους μεγάλο 

αριθμό από τους αξιολογότερους ποιητές και συγγραφείς και τους τύπωνε με όλη 

την ακρίβεια, βοηθούμενος από την παραβολή των προηγουμένων εκδόσεων και 

των αντιγράφων, β) Ο νέος που σπουδάζει περισσότερο μαθαίνει παραβάλλοντας 

ένα με τον άλλον τους ποιητές και συγγραφείς, παρά από τις πολυπληθείς σημειώ

σεις των εξηγητών, γ) Η ευκολότερη απόκτηση και χρήση των ελληνικών βιβλίων 

θα αναζωπυρώσει στην ψυχή του νέου σπουδαστή τα πλακωμένα αλλ’ όχι αφανι

σμένα γενναία φρονήματα των προγόνων του. Με αυτή την πεποίθηση προχωρεί 

στη συγγραφή της Ελληνικής Βιβλιοθήκης.

1. Βλ. Ρωξ. Αργυροποΰλου, Ο Βενιαμίν Λε'σβιος και η ευρωπαϊκή οκε'ψη του 18ου αιώνα, Αθήνα 
1983, σ. 16.

2. Αδαμ. Κοραή, Συλλογή των εις την Ελληνικήν Βιβλιοθήκην και τα Πάρεργα Προλεγομε'νων, 

τόμ. Α', Παρίσι 1833, σ. 56.

3. Ανθ. Γαζή, Βιβλιοθήκη Ελληνική, Βενετία 1807, τόμ. Α', σ.μ.'
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Αναφέρονται σ’ αυτήν όλες οι αξιομνημόνευτες ειδήσεις για τους Έλληνες Συγ

γραφείς, που φαίνονται πως είναι επωφελείς στην ανάγνωση των συγγραμμάτων 

τους. Με ιδιαίτερη προσοχή σημειώνει ο Γαζής τις άριστες εκδόσεις. Από τις εκδό

σεις κάθε Συγγραφέα σημειώνει μόνο την πρώτη. Σε επιστολή προς το φίλο του 

Κωνσταντίνο Τζιγαρά γράφει: «ευχής έργον ήτο, φίλε μου, να γίνη εν διεξοδικώτε- 

ρον Σύγγραμμα, περιγράφον περιστατικώς τους βίους των Συγγραφέων, όλας τας 

εκδόσεις εις την κρίσιν αυτών, τα απωλεσθέντα εκάστου Συγγραφέως φιλοπονήμα

τα, και τα εν χειρογράφους έν τισι βιβλιοθήκαις εισέτι σωζόμενα,αλλά το τοιούτον 

επιχείρημα εχρειάζετο μίαν αγαθήν τύχην, ό εστί, μίαν συνδρομήν και ένωσιν πολ

λών περιστάσεων».^

Όταν ο Ανθ. Γαζής αποφάσισε να συνθέσει την «Ελληνική Βιβλιοθήκη», χρησι

μοποίησε την Bibliotheca Universalis του Conradus Gesnerus και την Bibliotheca 

Graeca του Albertus Fabricius.

H Bibliotheca Universalis είχε κυκλοφορήσει στα 1545· για όποιον την εγνώρι- 

ζε και εσκόπευε να ασχοληθεί με την σύνταξη Ιστορίας της Παιδείας, αποτελούσε 

καλό ερέθισμα. Ο Γαζής έγραφε: «Η του Κονράδου Γεσνέρου αύτη Βιβλιοθήκη κα

θολική, συνετέθη μετά πολλού κόπου, και μεγάλης επιμελείας και μ’ όλον ότι ευρί- 

σκονται εν αυτή μερικά σφάλματα, τιμάται όμως μεγάλως υπό των πεπαιδευμένων. 

Ούτος είναι ο πρώτος, όστις διέπλευσε εις τούτο το μέγα πέλαγος άνευ ναυκλήρου 

και Κυβερνήτου. Πραγματεύεται δε περί των Συγγραφέων κατά Αλφάβητον, μετα- 

χειρισθείς εις τούτο το έργον και τους καταλόγους των τε Τυπογραφιών, και των Βι

βλιοθηκών/2’

Η Bibliotheca Graeca είχε εκδοθεί σε 14 τόμους μεταξύ των ετών 1705-1728. Ο 

Ανθιμος Γαζής την χαρακτηρίζει αξιόλογο Σύγγραμμα. Ο Φαβρίκιος σ’ αυτή πραγ

ματεύεται διεξοδικότατα περί των Ελλήνων Συγγραφέων που έζησαν προ της αλώ- 

σεως της Κωνσταντινουπόλεως και με συντομία περί των εκκλησιαστικών συγγρα

φέων.

1. Ανθ. Γαζή, Βιβλιοθήκη Ελληνική, Βενετία 1807, τόμ. Α', σ.μ.'

2. Αυτόθι, τόμ. Α', σ. 7.
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Είχε επίσης υπ’ όψη του ο Γαζής το έργο του Δημητρίου Αλεξανδρίδη «Ελληνι

κός Καθρέπτης» (1806)"’. Περιελάμβανε σύντομες βιογραφίες των Ελλήνων που 

ήκμασαν μέχρι το δέκατο πέμπτο αιώνα.

Η αφιέρωση της Ελληνικής Βιβλιοθήκης «Τω ΓΊαναγιωτάτω και Θειοτάτω Οι

κουμενικοί» Πατριάρχη Κυρίω Γρηγορίω» αποτελεί ένδειξη ότι ο Άνθιμος Γαζής πί

στευε ότι οι τύχες του ελληνισμού ήταν ενδεχόμενο να επηρεασθούν αποφασιστικά 

από ενέργειες του Οικουμενικού θρόνου.

β' Το περιεχόμενο της Ελληνικής βιβλιοθήκης

Η ύλη χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Στο «Βιβλίον πρώτον»®, όπου γίνεται 

λόγος «Περί των προ της γεννήσεως του Χριστού συγγραφέων» και στο «Βιβλίον 

δεύτερον», «Περί των μετά την γέννησιν του Χριστού συγγραφέων» μέχρι τον δέ

κατο πέμπτο αιώνα.® Ο Γαζής πιστεύει ότι οι Μαθήσεις έφθασαν στον ύψιστο βαθ

μό κατά την περίοδο προ της γεννήσεως του Χριστού, ενώ για τη δεύτερη περίοδο 

παρατηρεί πτώση των μαθήσεων εξαιτίας της στερήσεως της ελευθερίας:

«Απολέσαντες οι Έλληνες την ελευθερίαν, εξέπεσον άμα και οι Μαθήσεις».1”
Μετά τα βιογραφικά των Συγγραφέων αναφέρεται ο Γαζής στα 6υγγράμματά 

τους. Τι συνέγραψαν, ποια σώζονται, πού εξεδόθησαν και ποια είναι η αρίστη έκ
δοσή τους. Πρόθεσή του είναι να μεταδώσει τις γνώσεις, όπως προκύπτει από το 
ύφος που χρησιμοποιεί. Η φράση του είναι σύντομη και περιεκτική, οι επεξηγή
σεις ουσιαστικές και απαραίτητες, οι ορισμοί σαφείς. Για το όνομα της Σιβύλλης 
γράφει: «Τ’ όνομά της παράγεται από το ελληνικόν, και σημαίνει έν πρόσωπον, εις 
το οποίον ο Θεός απεκάλυψε την βουλήν του. Επειδή εις την Δωρικήν και Αιολικήν

1. Λόγιος Ερμής,/J 181 1) 353.

2. Για την εποχή από την αναγέννηση της Παιδείας μέχρι το ΙΗ' αιώνα ο Σιατιστινός έμπορος και 

λόγιος Γεώργιος Ζαβίρας έγραψε το έργο «Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον». Βλ. Ανθίμου Γαζή, 

Βιβλιοθήκη Ελληνική Α', σ. 4-5. «Το χειρόγραφον αυτού αφιερώθη εις την Ελληνικήν Σχολήν 

του Γένους εν Πέστη της Ουγγαρίας».

3. Ανθ. Γαζή, Βιβλιοθήκη Ελληνική, τόμ. Α ', ο . 6.
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διάλεκτον εκφράζεται ο Θεός, Σιός και το Βουλή, Βυλή$.
Για την τραγωδία του Σοφοκλή “Αίας μαστιγοφόρος» γράφει: «Αυτη είναι η αρί- 

στη τραγωδία, όχι μόνον του Σοφοκλέους, αλλά και όλων των άλλων τραγωδοποι
ών»'2'

Ο αναγνώστης συχνά έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει πόσο σωστή είναι η σκέ

ψη και οι αποτιμήσεις του.
Μ’ αυτές τις αρχές διατυπωμένο το έργο του, γραμμένο επαγωγικά αποτελεί ει

σαγωγή στα θέματα της Ιστορίας της Παιδείας.
Ο μελετητής τόσο από την συγκρότηση, όσο και από την διατύπωση και την επε

ξεργασία της ύλης σχηματίζει την γνώμη ότι πρόκειται για κείμενο που απέβλεπε 
σε ευρύτερο κοινό. Τον δέκατο όγδοο αιώνα, που το Ελληνικό γένος είχε αρχίσει να 
καταλαβαίνει ότι αληθινή υπεροχή είναι μόνη της Παιδείας και της αρετής η υπε
ροχή, η Ελληνική βιβλιοθήκη του Ανθίμου Γαζή ήταν αναγκαιοτάτη και επωφελής, 
όχι μόνο στους μορφωμένους, αλλά και στους αρχαρίους. Στους Έλληνες νέους που 
σπούδαζαν την Ελληνική γλώσσα και γραμματεία, αλλά και στους αλλογενείς Ευ
ρωπαίους, όσοι επιθυμούσαν προκοπή αληθινή στη γνώση της Ελληνικής Γλώσ
σας. .

Γ  Διάγραμμα το if πρώτου και του δευτέρου τόμου της 

Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Ανθίμου Γαζή

Τόμος Α'
Προλεγόμενα
Κεφ. Α': Περί Γνώσεως των Συγγραφέων
Κεφ. Β': Περί του τρόπου της διατηρήσεως και πολλαπλασιάσεως των

παλαιών Συγγραμμάτων
Κεφ Γ': Κατάλογος των αξιολόγων Συλλογών των κοσμικών και εκκλη

σιαστικών Συγγραφέων
ΕΠΟΧΗ Α' σ. 97-391

Παράρτημα α' Τίνες οι Ιστορίαν Συγγράψαντες, ών τα

1. Ανθ. Γαζή, ό.π. τόμ. Α ' . σ. 98

2. Ανθ. Γαζή, ό.π. ιόμ. Α ', ο. 179
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Συγγράμματα απώλοντο σ. 392-399.
Παράρτημα β' Τίνες οι Τοπικήν Ιστορίαν συγγράψαντες

σ.400-404
Παράρτημα γ' Τίνες οι Παλαιάν Χρονολογίαν συγγράψαντες

σ.404-406

Τόμος Β'
Πρώτος
Συγγραφέας

Τελευταίος
Συγγραφέας

Θεοδοτίων σ.5
Ήκμαζε μετά Χριστόν περί το 176 έτος

Φραντζής Γεώργιος 
Περί τω 1477 σ. 308 

Πίναξ των συγγραφέων κατά Επιστήμας σ. 309-318
Α. Γραμματικοί 
Γ. Ρήτορες 
Ε. Ποιηταί 
Η. Μαθηματικοί 
I. Φιλόσοφοι 
Λ. Ιατροί

Β. Διδάσκαλοι της Ρητορικής 
Δ. Επιστολογράφοι 
Ζ. Ιστορικοί 
Θ. Αστρονόμοι 
Κ. Φυσικοί και Γεωργικοί 
Μ. Νομικοί

Ν. Εκκλησιαστικοί
Τα ονόματα των Συνδρομητών εις την Βιβλιοθήκην 
Εν Βενετία σ. 324-331 
Εν Βουκουρεστίω 
Εν Κωνσταντινουπόλει 
Εν Λιβόρνω -

Δ '  Λεξικόν ΒΑΑηνικόν 

Η αφετηρία και οι μακροχρόνιες προσπάθειες της σύνταξης

Ο Άνθιμος Γαζής, όταν στα 1809 δημοσίευσε τον πρώτο τόμο του Αεξικοΰ του 

αναφέροντας τις μακροχρόνιες προσπάθειες του, για να επιτύχει την έκδοση, ση

μείωσε στον πρόλογο τα εξής: «Η έφεσις, την οποίαν προ πολλού έτρεφον, εις το 

να ίδω το Γένος μου πεπλουτισμένον με όσον το δυνατόν εντελές ελληνικόν Λεξι
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κόν, πολλάκις με ενεθάρρυνε».11’ Συνοπτικά εξιστορεί τις διαδοχικές του απόπειρες, 

για την έκδοση του Λεξικού, που χρονολογούνται από το 1800. Η υγεία του δεν 

ήταν καλή την εποχή εκείνη. Σχετικά μ’ αυτή γράφει: «Πάθος τι κατά της κεφαλής 

μου ενσκήψαν, με αναχαίτισεν άκοντα και περίλυπον από τον πόθον μου- όθεν και 

χαίρειν ειπών και Μούσαις, και φιλολογικαίς ενασχολίαις, επανήλθον, σχεδόν ημι

θανής, εις την φίλην πατρίδα, επί αποφάσει του ν’ αφήσω εκείτα οστά μου μετά των 

πατέρων μου. Αφ’ ου δε ολίγον εκεί διέτριψα χρόνον, ενδυναμωθέντος υπό του της 

πατρίδος αέρος κατά μικρόν του σαρκίου μου, ήρξατο πάλιν να αναζωπυρήται εις 

την καρδίαν μου ο άσβεστος εκείνος σπινθήρ της του Λεξικού εκδόσεως».® Στις 2 

Φεβρουάριου του 1804 θα υπογράψει στα Αμπελάκια συμφωνητικό που εξασφαλί

ζει την επιστημονική συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση για την έκδοση του 

Λεξικού. Το συμφωνητικό έχει τίτλο: «Περί εκδόσεως του λεξικού του Α. Γαζή».

Στο συμφωνητικό αναφέρονται τα χρήματα που θα κατέβαλλε ο καθένας ως 

εξής: «Ημείς οι υπογεγραμμένοι... με κοινήν θέλησίν μας εσυμφωνήσαμεν, δια να 

συν^θή και να εκδοθή δια τουτύπου εν πληρέστατον λεξικόν της ελληνικής διαλέ

κτου, καταβάλλοντες έξοδα περί αυτού, ομού Άνθιμος Γαζής φλορίνια χιλιάδας πέ

ντε, ο δε Δημήτριος Σφάρτζ φλορίνια χιλιάδας πέντε- ο Ιωάννης Χρόνια και Ιωάν

νης X. Κώνστα έκαστος από φλορίνια πέντε χιλιάδας- ο Ευθύμιος Γκορτζιώτης και 

Δρόσος Νικολάου X. έκαστος από φλορίνια δύο χιλιάδες και πεντακόσια- ο Κων

σταντίνος Μιχαήλ φλορίνια δύο χιλιάδας και πεντακόσια- ο Στέφανος Οικονομίδης 

φλορίνια χίλια και πεντακόσια».13’

Η Βιέννη ορίζεται ως τόπος σύνταξης του Λεξικού: «... η σύνδεσις αυτού θέλει

1. Ανθίμου Γαζή, Λεξικόν Ελληνικόν, Βενετία 1809, το|ιΑ/, σ ζ'.

2. Αυτόθι.

3. Γ.Α.Κ. Αρχείο Αθανασίου Ψαλίδα, έγγραφα (1771-1810) Κ. 71. Φ. 7 αρ. 49.

-  Αικατ. Κουμαριανοΰ, Δροΰλια Λουκία, Layton Evro, Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830, Αθήνα 
1986, σ.205.

-  Σπυρ. Παγανέλη, Οδοιπορικοί σημειώσεις. Α' Σεισμοί της Χίου, Β ' Η στρατιωτική κατάλη

ψης Αρτης και Θεσσαλίας, Αθήνα 1882, σ. 414-416.
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γένη εν Βιέννη της Αυστρίας δια το είναι εκεί πλούσιας βιβλιοθήκας, η δε έκδοσις 

όπου εμπορεί να γένη με έξοδα ολιγώτερα>Η’ Ως βάση για τη σύνταξη ορίζεται το 

Λεξικό του Ερρίκου Στεφάνου. Η μέθοδος θα στηρίζεται στο πλάνο του Λάμπρου 

Φωτιάδη και του Villoison, καθηγητού της ελληνικής διαλέκτου στο Πανεπιστήμιο 

του Παρισιού. Θα διαιρεθεί το Λεξικό σε δύο τόμους. Θα εκδώσουν τρεις χιλιάδες 

σώματα: «εις τούτο θέλει πασχίσομεν να εύρωμεν όσους συνδρομητάς ημπορέσω- 

μεν διορίζοντες την τιμήν των φλορίνια 90. Και αφού εύγουν τα έξοδα όλα, το κέρ

δος και τα καταληφθέντα βιβλία θέλει τα μοιράσομεν αναλόγως κατά το καταβλη- 

θέν εκάστου ποσόν των άσπρων· υποσχόμεθα δε να μετρούμεν άσπρα εις Βιέννην, 

οπόταν το καλεί η χρεία, και μας ζητεί ο Άνθιμος Γαζής, και όποιος ήθελε δίδει 

προτύτερα άσπρα, να παίρνη το διάφορον προς δέκα τα εκατόν έως ου να κατα

βάλει και ο έσχατος».<2)

Στο συμφωνητικό επίσης αναφέρεται ότι ο Άνθιμος Γαζής θα επιστατήσει και 

στην σύνταξη και στην έκδοση του λεξικού και ακόμη στην ανεύρεση συνεργατών: 

«υπόσχεται δε ο Άνθιμος Γαζής να επιστατήση εις τε την σύνδεσιν και έκδοσιν του 

βιβλίου, ευρίσκοντας ανθρώπους αξίους δια δούλευσιν, τους οποίους θέλει τρέφει 

και πληρώνει εκ της ανωτέρω καταβληθείσης ποσότητος».™

Ο Άνθιμος Γαζής επιστρέφει στη Βιέννη το Νοέμβριο του 1804, φέρνοντας τον 

Κωνσταντίνο Κούμα μαζί του και έναν άλλον που γνώριζε καλά την ελληνική γλο>σ- 

σα, όπως ο ίδιος σε επιστολή του γράφει για τους συνεργάτες του.(4) Στη Βιέννη πή

1. Γ.Α.Κ. Αρχείο Αθανασίου Ψαλίδα, ό.π.

2. Αυτόθι.

3. Αυτόθι

4. Ανθίμου Γαζή, Επιστολή προς το του Σχολάρχου το από κ.' Δεκεμβρίου γεγραμμένον, Βιέννη 7 

Φεβρουάριου 1805, Εράνισμα, ΕΦΣΚ, τόμ. I. σ. 215-216 «... περί της του Λεξικού συνθέσεως 

και των εν αυτώ περιεχομένων δηλοποιώ τη φίλη μοι Κορυφή της, ότι μήτε είναι μία απλή με

τάφραση Στεφάνου του Ερρίκου».

-  Στασινοποΰλου Μαρία, Weltgeschichte im Denken eines griechischen Aufldarers: Konstantinos 
Michail Koumas als Historiograph, Frankfurt am  Main 1992, a. 30.
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ρε ως συνεργάτες του και άλλους τρεις από τους ομογενείς. Αυτοί γνώριζαν καλά 

την ελληνική, τη Λατινική και τη Γερμανική γλώσσα'1’ Ζήτησε την επιστημονική συ

νεργασία και τη βοήθεια και του Αδαμαντίου Κοραή. Το Δεκέμβριο του 1804 του 

έγραφε: «Εγώ φίλε, πολλά αγαπούσα να σε έχω βοηθόν. Αν ημπορείς να έλθης 

εδώ... ει δε μη βοήθει μοι καν απ’ αυτού. Ειπέ μοι φιλικώς πως πρέπει να γίνη το 

έργον. Και αν έχης τίποτε σημειώσεις στείλε με τας».®

Κατά τη συνήθεια που επικρατούσε, ο Ανθιμος Γαζής, με εγκύκλιο αγγελία έκα

νε γνωστή την πρόθεσή του και στον Πρώιο και ζητούσε την προεγγραφή συνδρο

μητών. Μεταξύ του Ανθίμου Γαζή και του Δωροθέου Πρωίου αντηλ\άγησαν επι

στολές από τις οποίες πληροφορούμεθα ενδιαφέροντα πράγματα για το Λεξικό του 

Γαζή. Την 20 Δεκεμβρίου 1804 ο Πρώιος έγραφε στον Ανθιμο Γαζή ότι είχε λάβει 

την εγκύκλια είδηση «διά μίαν μετάφρασιν του μεγάλου Λεξικού του Ερρίκου Στε

φάνου». Τον πληροφορεί ότι είχε κατορθώσει να καταρτίσει κατάλογο εκατό (100) 

περίπου συνδρομητών. Του ζητεί να τον πληροφορήσει «οποίοι οι μεταφρασταί, τα 

ονόματα αυτών και αν εσπούδασαν παρ’ ημίν την Ελλάδα φωνή/>, γιατί είχαν κυ

κλοφορήσει στην Κωνσταντινούπολη ότι: «οι μεταφρασταί του Ερρίκου Στεφάνου

1. Εράνισμα, ό.π. σ. 216 «Μετεκόμισα από της φίλης πατρίδος δύο Έλληνας, από τους οποίους ο 

μεν ονομάζεται Κωνσταντίνος Μιχαήλ, από Λαρίσσης- εσχολάρχησεν έτη ικανά πρότερον μεν 

εν τη κατά την Ελασσώνα Τααριτσάνη, έπειτα δε εν Αμπελακίοις».

-  Κωνσταν. Κοΰμα, Ιστορίαι ανθρωπίνων πράξεων, τ. IB ’, Βιέννη 1832, σ. 585-586, «εις Αμπελά- 

κια εδίδασκεν ο Κοΰμας από τας αρχάς του 1803 έτους. Εις το τέλος του αυτοΰ έφθασεν εκεί ο 

εκ Βιέννης επισιρέψας Άνθιμος Γαζής ζητών χρηματικήν βοήθειαν, δια να συντάξη και να εκδώ- 

ση Ελληνικόν Λεξικόν εις Βιένναν. Επέτυχε τον σκοπόν τοΰτον...».

-  Αικατ. Κουμαριανοΰ, Ανθίμου Γαζή Λεξικόν Ελληνικόν η ιστορία μιας λεξικογραφικής προσπά

θειας, Ο Ερανιστής, τεύχος 9/10 αρ. 40 (1964) 169, σημ. 2. Την εποχή που ο Γαζής βρισκόταν 

στο Πήλιο ανακινήθηκε και το ζήτημα της μετάβασής του στη Σμύρνη για να διδάξει στο εκεί 

Γυμνάσιο, βλ. Ν. Δαμαλά, τόμ. Α', σ. 474-475, επιστολή Κοραή, προς Αλέξ. Βασιλείου, όπου ο 

Κοραής «παρακίνησον αυτόν [τον Γαζή] όσον δΰνασαι να δεχθή την πρόσκλησιν των Σμυρναί- 
ων>·. . .

2. Ανθίμου Γαζή, Επιστολή προς Αδ. Κοραή, 29 Δεκεμβρίου 1804, Χιακά Χρονικά, 5 (Αθήναι 
1923) 18-19 επιμ. Κων. Αμάντου.
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είναι αμαθείς και ανίκανοι δια να εκτελέσουν τούτο το μέγα κατόρθω μα».Σ τις 7 

Φεβρουάριου 1805 απάντησε ο Άνθιμος Γαζής προς το Δωρόθεο Πρώιο: «Τοις 

φθονεροίς και μισοκάλως κατά του έργου γλωσσαλγήσασι ίσως περιττόν είναι να 

απολογηθώ, ωσάν οπού ασυλλογίστως κρίνουσι και κατακρίνουσιν, ο ουκ οίδασι». 

Για τη σύνθεση του έργου του λέει ότι: «μήτε είναι μία απλή μετάφρασις Στεφάνου 

του Ερρίκου μήτε περιέχει το συντιθέμενον όσα εκείνος. Τον μεν Ερρίκον μεταχει

ρίζομαι ως οδηγόν της των λέξεων εκθέσεως, των δεν εμπεριεχομένων αυτώ λέξεων 

όσαι είναι περιτταί και αμάρτυροι, τας οποίας και οι νεώτατόι λεξικογράφοι της 

Ευρώπης αποδοκιμάσαντες παρέλιπον, ομοίως και όσας οχληράς και πάντη ανω

φελείς παρατηρήσεις ετυμολογιών και παραγωγών του, ταύτα πάντα και εγώ πα

ραλείπω, προστιθείς όσα τε οι νεώτεροι λεξικογράφοι εξηκρίβωσαν και όσα ενταύ

θα δύναμαι να ανακαλύψω από τας καλλίστας εκδόσεις των ελληνικών συγγραφέ

ων οπού αι καισαρικοί βιβλιοθήκαι περιέχουσι».12’

Ο Δωρόθεος Πρώιος την 10 Μαΐου 1805 απάντησε στον Άνθιμο Γαζή και τον 

πληροφόρησε για τη σύνταξη Λεξικού της ελληνικής Γλώσσας και από τη Μεγάλη 

Σχολή και παρείχε αξιόλογες ειδήσεις: για τον τρόπο της συλλογής του υλικού και 

τη διάταξη των λημμάτων και ότι η μέθοδος της εργασίας συνέπιπτε και με τη μέ

θοδο που ακολουθούσε ο ίδιος.

Η αναγγελία όμως του Λεξικού που προετοιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη γί

νεται αφορμή να αναστείλει πάλι ο Γαζής την έκδοση του δικού του: «...αλλά μετά 

δύο μήνας ο Γαζής εδειλίασεν εις το έργον, επειδή εκ Κωνσταντινουπόλεως του 

απεδείχθη πόσον έμελλε να ζημιωθή, αφού εκδοθή το εκεί αρχισθέν με δαπάνην 

των Ζωσιμάδων Λεξικόν και μοιρασθή δωρεάν και ο Κούμας ηναγκάσθη να απο- 

χωρισθή απ’ αυτόν».<3’ Αυτός είναι ο «τυφωνικός λαίλαψ» που υπαινίσσεται ο Γαζής

1. Εράνιομα, ό.π. σ. 213.

2. Εράνιομα, ό.π. σ. 216.

3. Αικ. Κουμαριανοΰ, ό.π. σ. 171 σημ. 3.
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στον Πρόλογό του: «λαίλα ψ τις τυφωνικός εκ του των Ζωΐλων στόματος βαρέως 

κατ’ εμού και κατά του έργου εξαπίνης πνεύσας, ανέστρεψε και διεσκόρπισε και 

σύστημα, και συμπράκτορας, και συνεργάτας».(1) Ό λα έδειχναν ότι είχε ναυαγήσει 

οριστικά η έκδοση του Λεξικού. Ό μως ο ζήλος του Ανθίμου Γαζή για το καλό του 

Γένους «τεθεμελίωτο επί την πέτραν».<2) Μερικοί φιλογενείς τον συμβούλευσαν και 

τον παρότρυναν να κάμει αρχή, όπως ο ίδιος στον Πρόλογό του γράφει: «...και δη 

αποφασίσας... έκαμα αρχήν της συντάξεως, έχων εις βάσιν το Ελληνικό - Λατινικόν 

Ερρίκου του Στεφάνου».(3) Όμως τότε έγινε η δεύτερη έκδοση του Ελληνο-Γερμανι- 

κού Λεξικού «... του πολυμαθεστάτου και ευστοχωτάτου κριτικού Ιωάννου Γοττλό- 

βου Σνεϊδέρου,(4) του οποίου η μέθοδος και η χρονολογική τάξις και ανάπτυξις των 

Λέξεων ήτο κατά την επιθυμίαν μου· όθεν ευθύς ενηγκαλι'σθην αυτό, και, ρίψας 

άπαντα τα δύο χρόνων χειρόγραφά μου, έβαλον πάλιν εκ νέου άλλην αρχήν του συ- 

στήματός μου». Και συνεχίζει ο Άνθιμος Γαζής: «Λαβών λοιπόν εις βάσιν και οδη

γόν το περίφημον τούτο κατά πάσαν την Ευρώπην Λεξικόν, επηύξησα και ανεπλή- 

ρωσα αυτό, μεταχειρισθείς οδηγούς τους πίνακας των αρίστων εκδόσεων των Ελλή

νων Συγγραφέων».

Δ '  Η Μέθοδος

Ο Άνθιμος Γαζής στον Πρόλογο του πρώτου τόμου του Λεξικού του αναφέρεται 

στη μέθοδο της σύνταξης. Πιστεύει ότι το Λεξικό, που χρειάζεται η Ελλάδα την 

εποχή του, πρέπει να έχει πρώτα τη φυσική ανάπτυξη της λέξης, και την πρώτη και 

αρχαία σημασία της, και έπειτα τη μεταφορική, στην οποία «κατά μικρόν έτυχε να 

μεταπέση, ηθικός ιδέας, ή άλλοτι τοιούτο σκιαγραφούσα».

1. Ανθ. Γαζή, Λεξικόν, Πρόλογος, σ. ζ'

2. Αυτόθι.

3. Αυτόθι.

4. Η ε'κδοση του Λεξικού του Schneider το (1797-1798) σε δύο τόμους πραγματοποιήθηκε στη Λει

ψία- ήταν Ελληνογερμανικό. Η 2η ε'κδοση το (1805-1806) πάλι στη Λειψία.

-  Βλ. Κωνστ. Κούμα, Λεξικόν, τόμ. Α' Βιε'ννη 1826. Προλεγόμενα, σ. ΚΒ'.
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Στην ερμηνεία των λέξεων μεταχειρίζεται φράση που κατανοείται και από τα 

παιδιά, και πολλές φορές την πολυλεξία για τις δυσερμήνευτες λέξεις. Ο μαθητής 

μπορεί να ανιχνεύσει την έννοια του Συγγραφέως, που είναι ο κυριότατος σκοπός 

της ανάγνωσης των παλαιών συγγραφέων, των οποίων τις γνώμες και διδασκαλίες, 

χρειάζονται πάνω από κάθε άλλο στην κατάσταση που βρίσκονται. Μαρτυρίες με

ταχειρίζεται λίγες, και αυτές από αρίστους Συγγραφείς, για Ιστορική γνώση των 

διαφόρων εποχών και μεταμορφώσεων της ελληνικής Γλώσσης. Για την Παραγω

γή των Λέξεων βρίσκει, από τους Κριτικούς και Φιλολογους, την όσο το δυνατόν πι

θανότερη αρχή και ρίζα της, κατά το παράδειγμα του Σνεϊδέρου, για να προφυλά- 

ξει τους νέους από την φλυαρία μερικών Γραμματικών, την οποία και σημειώνει με 

το σημείο της παρενθέσεως. Τις αμφιβαλλόμενες ή κατά την γραφή ή κατά την ση

μασία Λέξεις τις σημειώνει με το Αμφ.

Παθητικούς11' σχηματισμούς των Ρημάτων παραλείπει, ως περιττόν, επειδή η 

βάση της σημασίας των βρίσκεταιετα ενεργητικά.

Τα Μεσότητος12' ή τρόπου σημαντικά επιρρήματα βάζει με τα επίθετά τους, για

τί και αυτά γίνονται από την Πληθυντική Γενική, με τροπή του τελικού τους ν σε ς, 

όπως Αμήχανος, Αμηχάνων, Αμηχάνως.

Από τα Ρηματικά επίθετα,® άλλα αναφέρει, άλλα όχι, επειδή από κάθε ρήμα γί

νονται ρηματικά επίθετα, όπως, Γράφω, Γέγραπται, Γραπτός, Γραπτή, Γραπτόν 

και Γραπτέος, Γραπτέα, Γραπτέον, Φιλητός, τη, τον και Φιλητέος, έα, έον.

ΣΤ' Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα του Λεξικού του Ανδίμου 
Γαζή

Όλες οι ενέργειες του Ανθίμου Γαζή, για να εφοδιάσει το γένος με ελληνικό λε

ξικό, θεωρούνται σωστές. Την ανάγκη και τη σημασία του Λεξικού τονίζει 0 ίδιος:

1. Ανθ. Γαζή, Λεξικό, χομ. Α’, Προλεγόμενα σ. θ' .

2. Αυτόθι, ο. ι\

3. Αυτόθι, σ. ια\
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«Όσοι εσπούδασαν ξένην τινά διάλεκτον καταλαμβάνουσι καλώς τον λόγον μου, ότι 

εις την σπουδήν οποιοσδήποτε διαλέκτου, είναι χρεία Λεξικού, και εμμελούς ανα- 

γνώσεως καλών Συγγραφέων. Οποία μεγάλη ευτυχία ήθελεν είναι εις την Ελλάδα, 

αν αποκτούσαμε... Λεξικά, μάλιστα δε και Μυθολογικόν, και Αρχαιολογικόν, Γεω

γραφικόν τε και Ιστορικόν».11’

Στα προεπαναστατικά χρόνια έχει ουσιαστικό περιεχόμενο η γνωριμία της αρ

χαίας ελληνικής γραμματείας σε μεγαλύτερους κύκλους. Αίτημα του ελληνισμού 

αποτελεί η εθνική αυτογνωσία. Έχει ευρύτερη προοπτική, λοιπόν>η λεξικογραφική 

προσπάθεια. Επομένως, ο Άνθιμος Γαζής εστάθμησε σωστά τα πράγματα, όταν 

αποφάσισε να εκδώσει ελληνικό λεξικό.® Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν ισόρρο

πο ούτε με τη ζήτηση ούτε ίσως και με την αρχική πρόθεση του εκδότη. Στην τε

λευταία φάση ο Γαζής εργάστηκε μόνος χωρίς τη βοήθεια εμπείρων συνεργατών. 

Όταν κυκλοφόρησε το λεξικό προκάλεσε σχόλια και κρίσεις για τον τρόπο που ερ

γάστηκε ο εκδότης και για παρανοήσεις στη μετάφραση.

Το Λεξικό του Γαζή σταδιοδρόμησε με επιτυχία εκδοτική. Οι δύο επανεκδόσεις 

του, άλλωστε, μαρτυρούν ποιές ανάγκες εξυπηρετούσε και την εποχή που εκδόθη- 

κε αλλά και στις πρώτες, μετά την επανάσταση, δεκαετίες. Στις αρχές του 1821 (15 

Ιανουαρίου) ο Γαζής φροντίζει για τη μετατύπωση του Λεξικού. Η έναρξη όμως της 

Επανάστασης εμπόδισε την έκδοση αυτή.13’

Δέκα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1831, οι κληρονόμοι του έχοντας ρυθμί-

1. Ανθ. Γαζή Λεξικό, Πρόλογος σ. ζ'.

2. Ειδήσεις προς τους Φιλε'λληνας, AJlgemeiner Litterarischer Anzeigen, Βιέννη - 1801, σ. 290.

-  Βλ. Αικ. Κ ουμαριού, Ανθίμου Γαζή Λεξικόν Ελληνικόν, Ερανιστής τεύχος 9/10, ανάτυπο αρ. 40, 

1964, σ. 179.

3. Βιβλ. Μηλιών Φάκ. Θ': Δια του παρόντος μαρτυρικού γράμματος δηλοποιώ ότι εσυμιρώνησα με

τά του Κυρίου Παρρησίου Χρυσοχοΰ εις το να μετατυπώση το εις τρεις τόμους ελληνικόν Λεξι

κόν μου με ίδιά του έξοδα» και να πληρώση εις εμέ πρόδοσιν χίλια φιορίνια, ήτοι 1000 F της 
Αυγοΰστης, να μοι δώση και μετά τον τΰπον είκοσι σώματα Λεξικών, και με ταύτην την συμφω

νία έχει την άδειαν...» Τη 15 Ιανουαρίου 1821, Μηλιαίς. (Ανθιμος Γαζής).
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σει τις τυπικές και νόμιμες διαδικασίες συμβάλλονται με τον Χριστόδουλο Ματα- 

κίδη και τον Μανουήλ Γαρουφαλή και τους αναθέτουν τη δεύτερη έκδοση του Λε

ξικού.111 Οι υποψήφιοι εκδότες με αναφορά προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην της 

Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια,(2) ζητούν να ενισχύσει την προσπάθειά τους. Εννέα 

ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουνίου 1831, ειδοποιείται ο Χριστόδουλος Ματακίδης 

από τη Γραμματεία της «Δημοσίου εκπαιδεύσεως» ότι ο Κυβερνήτης δέχτηκε να εγ

γράφει συνδρομητής του Λεξικού για εκατό σώματα, προς χρήση των Σχολείων του 

κράτους.151 Αλλά και αυτή η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε.Ο θάνατος του Καπο- 

δίστρια τη σταμάτησε.

Η Δεύτερη έκδοση πραγματοποιήθηκε το 1835 στη Βιέννη. Προσαυξήθηκε με 

φράσεις, παραδείγματα, λέξεις και τη δήλωση του μακρού και του βραχέος και στο 

τέλος του τρίτου τόμου με Λεξικό Μυθολογικό, Γεωγραφικό και Ιστορικό. Το Λεξι

κό εκδόθηκε με επιστασία, επιμέλεια και δαπάνη «Κωνσταντίνου Γκαρμπολά του 

Ολυμπίου και Χριστοδούλου Ματακίδου του Σαμίου».

Η τρίτη έκδοση του Λεξικού έγινε στην Αθήνα το 1839 από τον «Κωνσταντίνο 

Γκαρμπολά». Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο Άνθιμος Γαζής, αν και 

γνώριζε ότι ο κόπος θα ήταν Ηράκλειος, όμως τον ανέλαβε και κατόρθωσε να 

πραγματοποιήσει μία ζήτηση μετέωρη από καιρό στη σκέψη των λογίων. Ο ίδιος 

σημειώνει: «Εγώ μεν τοίνυν, Φίλοι Παίδες Ελλήνων, προσφέρω ειλικρινώς τους κό

1. Γ.Α.Κ. Γραμμ. Θρησκείας, Φάκ. 40 (Σχολικά) άρ. 109, έντυπο μονόφυλλο.

2. Γ.Α.Κ. Γραμμ. Θρησκείας, Φακ. 40 (Σχολικά): «Προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην της Ελλάδος: 

Λαμβάνω την τόλμην να επισυνάψω προς την Υ.Ε. τρία αντίτυπα προκηρύξεων περί της μετατυ- 

πώσεως του τριτόμου Λεξικού του μακαρίτου Ανθίμου Γαζή, του οποίου την δευτε'ραν ε'κδοσιν 

ανεδέχθην ο υποσημειοΰμενος μετά του κυρίου Μανουήλ Γαρουφαλή Σαμίου. Στοχάζομαι πε

ριττόν να εκθειάσω την αξιότηχα αυτοΰ του επωφελεστάτου Λεξικοΰ, και να παραστήσω την 

ανάγκην, την οποίαν έχει το έθνος μας σήμερον... εν Ναυπλίω, Δοΰλος ταπεινός της Υ.Ε. τη 9 
Ιουνίου 1831 X. Ματακίδης».

3. Λαζάρου Βελέλη, Ο Καποδίστριας ως θεμελιωτής της Δημοτικής εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1908, σ. 
175-176.
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πους μου εις την επιείκειαν υμών, περί των οποίων δύναμαι ειπείν θαρρούντως το: 

«Ο μεν έχω τούτο υμίν δίδωμι».

Ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Κούμας γράφει: «Έδωκεν ο Άνθιμος Γαζής εις το γένος 

του ωφέλιμον λεξικόν και καλύτερον αφ’ όσα είχαμεν έως τότε, ή να είπω κάλλιον, 

απεκτήσαμεν λεξικόν ενώ δεν είχαμεν ακόμη. Δια τούτο θέλει επαινείσθαι πάντοτε 

μεταξύ των ομογενών του».("

1. Κων. Κοΰμα, Λεξικόν, Προλεγόμενα, ο. ΚΕ'
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Α '  Ερμής ο Λόγιος - Πρώτη περίοδος

Πολλές πνευματικές ανάγκες υπήρξαν την εποχή του προεπαναστατικού δια

φωτισμού των Ελλήνων. Τις ανάγκες αυτές δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν ούτε 

η φιλολογική στήλη της «Εφημερίδος» των Μαρκίδων Πούλιου, ούτε τα φιλολογι

κά «ΣύμμιΚΓα» του «Ελληνικού Τηλεγράφου» του Δημητρίου Αλεξανδρίδη. Ειδικό 

επιστημονικό και φιλολογικό περιοδικό όφειλε να αναλάβει τον ανώτερο αυτό προ

ορισμό. Εκείνος που θα το συνέτασσε θα έπρεπε να είναι λόγιος ευρύτερου πνευ

ματικού ορίζοντα.

Ο Αδαμάντιος Κοραής ενσάρκωσε το προοδευτικό πνεύμα τη$εποχής. Ο σοφός 

Έλληνας διέμενε τότε στο Παρίσι. Οι συνθήκες όμως δεν ευνοούσαν την έκδοση 

εκεί ελληνικού περιοδικού. Αντίθετα οι συνθήκες της ελληνικής παροικίας της 

Βιέννης ήταν καλύτερες. Έτσι εκδόθηκε το πρώτο ελληνικό περιοδικό, ο «Ερμής ο 

Λόγιος», τη σύνταξη του οποίου ανέλαβε ο αρχιμανδρίτης Ανθιμος Γαζής.

Στην προσπάθειά μας να ανασυνθέσουμε τη συμβολή του στην έκδοση και την 

πορεία του «Λογίου Ερμή» θα εξετάσουμε πότε και πού συνέλαβε την ιδέα. Καθώς 

αναφέρει ο ίδιος στο «Λόγιο Ερμή» του 1811, ευρισκόμενος στη Βενετία συνέλαβε 

την ιδέα της έκδοσης ενός φιλολογικού περιοδικού: «Περί ταύτης της εφημερίδος 

εγώ έδωκα την πρώτην νύξιν εν Βενετία περί το 1806 σωτήριονέτος · αλλά τότε και

ρικοί τινες περιστάσεις με εμπόδισαν».(1)

Η πατρότης της ιδέας αυτής, όμως, φαίνεται ότι ανήκει περισσότερο στον Αδα

μάντιο Κοραή. Στους «Αυτοσχέδιους Στοχασμούς» που προτάσσει στην έκδοση των 

«Παραλλήλων βίων» του Πλουτάρχου γράφει: «... την εις το καλόν της Ελλάδος 

προκοπήν και βελτίωσιν ήθελε πολϋ ταχύνει Εφημερίς Πολιτικοφιλολογική γραμ

μένη εις την κοινώς λαλουμένην γλώσσαν, ήτοι Εφημερίς ερανισμένη από τας πο-

1. Γεωργ. Λαΐου, Ο ελληνικός Τύπος της Βιέννης απόχου 1784 μέχρι χου 1821, Αθήνα 1961, σ.
92.
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λιτικάς και φιλολογικός, των φωτισμένων της Ευρώπης Εθνών, εφημερίδας, έπει

τα και από τας ειδήσεις των ιδίως συμβαινόντων εις την Ελλάδα. Η Εφημερίς όμως 

αυτη, δια να κτυπήση όντως τον δια τον οποίον γράφεται σκοπόν, πρέπει να συ

ντάσσεται από κάλαμον φιλοσόφου, τοιούτου δηλαδή ανδρός, ο οποίος να διαλέγη 

με κρίσιν από τας ευρωπαϊκός εφημερίδας, ό,τι είναι αληθώς ωφέλιμον εις την πα

ρούσαν της Ελλάδος κατάοτασιν και να αποβάλλη όσα δεν συντείνουσιν εις τον 

σκοπό του ή και τον πλανώσιν απ’ αυτόν».11’

Ο Αδαμάντιος Κοραής σχετικά με το χορηγό του περιοδικού γράφει: «Το κοινόν 

της Κωνσταντινουπόλεως εύκολα δύναται να προξενήση και τούτο το καλόν εις την 

Ελλάδα, εάν χορηγήση εις κανένα λόγιον άνδρα του γένους, κάτοικον της Βενετίας 

ή της Αυστριακής Βιέννης, την αναγκαίαν δαπάνην εις την σύνταξιν και δια τύπου 

έκδοσιν της εφημερίδος».'2’ Ο ίδιος ο Κοραής υποδεικνύει ως ενδεδειγμένον συντά

κτην τον Άνθιμο Γαζή: «Επιτηδειότερον, εις τοιαύτης εφημερίδος σύνταξιν δεν γνω

ρίζω παρά τον σοφόν Αρχιμανδρίτην και φίλον μου Άνθιμον τον Γαζή».1”

Κατά τον Κωνσταντίνο Δημαρά: «η σκέψη αυτή δεν είναι του Κοραή, δεν είναι 

του Γαζή, φροντίδες που ανήκουν σε μία στιγμή της ιστορίας, που αποτελούν αίτη

μα κοινό της λογιοσύνης».(4) Πιο πιθανή άποψη είναι ότι ο Αδαμάντιος Κοραής 

πρώτος είχε την ιδέα. την οποία, όμως πραγματοποίησε ο Γαζής. Άλλωστε οι σχέ

σεις μεταξύ των δύο αυτή την εποχή ήταν άριστες.

Η Φιλολογική Εταιρεία του Βουκουρεστίου, που ιδρύθηκε την 7η Ιουλίου 

1810 με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου, υπήρξε ο κύ

ριος χορηγός του «Λογίου Ερμή» και όχι το «Κοινόν της Κωνσταντινουπόλεως^. 

Αυτό αναφέρεται στην αρχή του «Λογίου Ερμή», στην «Είδηση»: «Η παρούσα φι

λολογική εφημερίς, λαμβάνει ήδη κατά πρώτον αρχήν δια προτροπής, και ανα- 

λωμάτων εν μέρει, της εν Βουκουρεστίοις νεοσυστηθείσης Φιλολογικής Εταιρεί-

1. Αδαμ. Κοραή, Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι , «Αυτοσχέδιοι Στοχασμοί», Α', Παρίσι 1809, σ. μζ'.

2. Αυτόθι.

-  Βλ. και Γεωργ. Λαΐου, Ο ελληνικός τύπος... ό.π. σ. 93.

3. Αδαμ. Κοραή, Πλουτάρχου Βίοι Παρά.Υληλοι. ό.π.

4. Κωνστ. δημαρά, Λόγιος Ερμής Α' (1811), εκδ. Ε  Λ Ι Α. (Αθήνα 1988) η.
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ας του ελληνικού Λυκείου».11’

Η εμφάνιση του «Λογίου Ερμή» χαιρετίσθηκε με ενθουσιασμό από Έλληνες και 

ξένους.(|α’ Ο Κοραής γράφει: «Δύο πράγματα μ’ εδίδαξεν ο με πολλήν επιμέλειαν 

του σοφού Αρχιμανδρίτου Γαζή εκδιδόμενος Λόγιος Ερμής. Το πρώτον είναι, ότι η 

φιλοσοφία προχωρεί ολονέν εις την Ελλάδα και κανέν εμπόδιο δεν δύναται πλέον 

να της σταματήση τον δρόμον... Το δεύτερον, αναγκαίον επακολούθημα του πρώ

του, είναι ότι η αίσθησις της κοινής ασθενείας εκίνησε πολλούς εις κοινήν έρευναν 

των μέσων θεραπείας».'2’

Ως προς την εκλογή των όρων και των λέξεων συμβουλεύει τα εξής: «Τα ονόμα

τα της γλώσσης πρέπει να φυλάσσωνται, όταν είναι καλά, και μάλιστα όσα δεν πε

ριορίζονται εις πόλιν ή χώραν τινά, αλλ’ είναι εις όλον το έθνος γνωστά και, να εί- 

πω ούτως, οικουμενικά... Εδώ ας με συγχωρήση ο φίλος Γαζής να σημειώσω, ότι 

εβιάσθη ολίγον εις την ονοματοθεσίαν του Ητρίου. Αν το έθετεν άλλος, ολίγον ήθε

λα φροντίσειν. Αλλ’ όσον σοφώτεροι οι διορθωταί της γλώσσης, τόσον αυτών τα 

σφάλματα βλάπτουσι πλέον την γλώσσαν... Το όνομα τετράδιον, ριζωμένον εις την 

γλώσσαν από την τετάρτην εκατονταετηρίδα, σημαίνει το αυτό, το οποίον ήθελε 

σημάνη με τη λέξιν Ήτριον, λέξιν ξενίζουσαν εις τας ακοάς...».(3)

Από τους ξένους ο Κόπιταρ δημοσίευσε στο περιοδικό «Annalen der Literatur 

und Kunst» διεξοδική ανάλυση και μετάφραση του περιεχομένου του «Λογίου 

Ερμή»· το περιοδικό το χαρακτήρισε: «εν των πλέον ενδιαφερόντων και σπουδαιο- 

τάτων δημοσιευμάτων της νεοελληνικής φιλολογίας».14’

1. Λόγιος Ερμής, Α' (Βιέννη 1811) σ. 3

Ια. Frazee Charles Α', Ορθόδοξος εκκλησία και ελληνική ανεξαρτησία, 1821-1852, Μετάφραση, 

Ιωσήφ Ροηλίδη , Αθήνα 1987, σ. 24: «Ήταν ένα φιλολογικό περιοδικό, με μεγάλη ποικιλία ελ
ληνικών θεμάτων»,

2. Αδαμ. Κοραή, Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, «Αυτοσχέδιοι Στοχασμοί», τόμ. Δ' (Παρίσι 1812) 
σ. α'-γ'.

3. Αυτόθι, σ. ιη'.

-  Γεωργ. Λαΐου, Ο ελληνικός τΰπος, σ. 96.

4. Αυτόθι.
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Για το «Λόγιο Ερμή» αλλά και για τον Άνθιμο Γαζή ο πράκτωρ «Η γνωστή χειρ», 

προς την Ανωτάτη Διεύθυνση της Αστυνομίας απευθυνόμενος γράφει: «Ο Άνθιμος 

Γαζής εκδίδει με την άδειαν της Λογοκρισίας περιοδικόν εις νεοελληνικήν γλώσσαν 

υπό τον τίτλον Ερμής ο Λόγιος. Το περιοδικόν τούτο καίτοι εξωτερικώς επιδιώκει 

να διαφώτιση φιλολογικώς το ελληνικόν έθνος, αποτελεί εν τουτοις συγχρόνως το 

σημείον συγκεντρώσεως των εν διασπορά Ελλήνων οι οποίοι ειπέρποτε άλλοτε 

ονειροπολούν την αναγε'ννησιν της Ελλάδος.

Ο Γαζής ευρίσκεται ωσαύτως εις στενοτάτας σχέσεις με τον μητροπολίτην της 

Βλαχίας Ιγνάτιον, ο οποίος παίζει εκεί έναν σπουδαίον ρόλον, πληρώνει ένα μέρος 

των εξόδων της εκδόσεως και διανέμει δωρεάν αντίτυπα του Λογίου Ερμού. Επί την 

αναγέννησιν αυτήν της Ελλάδος, τρέφουν ελπίδας συγχρόνως το Παρίσι και η Πε- 

τρούπολις, ενώ η προαγωγή των ελπίδων αυτών φαίνεται, ότι αποτελεί τη μονομα

νίαν του Γαζή».(|)

Προς την αυτή κατεύθυνση εργάζονται μαζί με το Γαζή:

Στη Βιέννη: Στέφανος Κομμητάς, Αθανάσιος Σταγειρίτης, Νεόφυτος Δούκας, 

Αλέξανδρος Βασιλείου, Δημήτριος Αλεξανδρίδης, Δημήτριος Δάρβαρις, Μανουήλ 

και Κυριάκος Καπετανάκης.

5το Παρίσι: Αδαμάντιος Κοραής - Παναγιωτάκης Κοδρικάς, Γρηγόριος Ζαλίκο-

γλου.

Στο Βουκουρέστι: Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, Αθανάσιος Ιωαννίδης.

Sro Ιάσιο: Ο επίσκοπος Θεόκλητος, Δημήτριος Γοβδελάς, ο Τραπεζούντος Ανανίας. 

ΧτΛ'/Κωνσταντινούπολη: Στέφανος Δούκας, Νικόλαος Λογάδης®.

Ο κατάλογος των συνεργατών του Λογίου Ερμή, φαίνεται ότι πάρθηκε από το 

ίδιο το περιοδικό, που συνήθιζε ν’ αναφέρει στα φύλλα του τα ονόματα των συνερ

γατών του.

1. Πολυχρ. Ενεπεκίδη, Κοραής - Κούμας - Κάλβος - Ελληνικός Τύπος και Τυπογραφεία της Βιέν

νης (1790-1821), Αθήνα 1967, σ. 227.

2. Αυτόθι.
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Τελειώνει τις πληροφορίες του ο πράκτορας ως εξής: «Ο Γαζής εφρόντισε την 

εκτύπωσιν πολλών χαρτών εργάζεται ακαταπαύοτως κλεισμένος εις τον εαυτόν του 

περισσότερον από πριν και γενικώς είναι δύσπιστος, πολύ αφοσιωμένος εις την Ρω

σίαν αφ’ ενός μεν ένεκα του θρησκεύματος, αφ’ ετέρου δε διότι τον εγκωμιάζουν 

απ’ εκεί εις βαθμόν απίστευτον. Είναι Τούρκος υπήκοος και κατάγεται εκ Θεσσα

λίας. Πρόκειται -  δήθεν προς αποκατάστασιν της υγείας του -  να επιστρέψη προ

σεχώς εις την πατρίδα του».ι1)

Ο Υπουργός της Αστυνομίας Χάγκερ την 25η Απριλίου 1811 θα ευχαριστήσει 

την «γνωστήν χείρα», τον γραμματέα της Αυλής Άρμπρουστερ για τις πληροφορίες 

του περί «του Λογίου Ερμή» και του εκδότου του, αλλά θέλει και άλλες. Γράφει σχε

τικά: «Επιθυμώ όπως σύμφωνα με τας παρατηρήσεις, τας οποίας εκάματε κατά την 

συνομιλίαν μας, θελήσετε να εξακριβώσητε και τούτο, εάν δηλαδή ο «Λόγιος 

Ερμής» εξακολουθή να έχη ακόμη τον αρχικόν του καθαρώς φιλολογικόν σκοπόν, 

ή εάν διέπεται και υπό μιάς πολιτικής τάσεως και ποίας. Ωσαύτως ποία πολιτικά 

φρονήματα έχει ο συντάκτης Γαζής και οι ενταύθα συνεργάται του και κατά πόοον 

οι εν τω εξωτερικώ ανταποκριταί του απομακρύνονται τούτων πολιτικώς. Ιδιαίτα

τα μ’ ενδιαφέρει να διαφωτισθώ σχετικώς με τα ελατήρια υπό των οποίων κινούμε

νος ο Γαζής φαίνεται τώρα να έχη εισέλθει εις πολύ στενάς σχέσεις με την ρωσικήν 

πρεσβείαν».0'1

Στις 15 Μαΐου 1811ο υπουργός Χάγκερ γράφει ένα αρκετά θυμωμένο γράμμα 

προς τον Άρμπρουστερ, επειδή, όπως φαίνεται,δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει νεώ- 

τερες πληροφορίες για τον Άνθιμο Γαζή, και τον διατάσσει: «να συγκεντρώσητε πε

ραιτέρω πληροφορίας περί των πολιτικών τάσεων των συντακτών του «Λογίου 

Ερμή» και των σχέσεων του Ανθίμου Γαζή, εκ της αυτής πηγής εξ ης ηντλήσατε και 

τας πρώτας».13’ Ο Πολυχρονης Ενεπεκίδης γράφει: «Δυστυχώς δεν ευρέθησαν μέχρι

1. Πολυχρ. Ενεπεκίδη, Κοραής, Κούμας, Κάλβος ό.π. σ. 228.

2. Αυτόθι.

3. Αυτόθι.
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της στιγμής τα έγγραφα που θα περιείχον τας πληροφορίας του πράκτορος δια το 

ελληνικόν περιοδικόν. Πάντως ο «Λόγιος Ερμής» δεν είχε διαψεύσει τας υπονοίας 

της Αστυνομίας περί των μυστικών του σκοπών. Γνωρίζομεν από άλλα έγγραφα ότι 

η κυκλοφορία του δεν ήτο μεγάλη, αλλά εδιαβάζετο πολύ και είχεν αποκτήσει την 

εμπιστοσύνην του κοινού του».<π Ο Μέττερνιχ υπέβλεπε τον ελληνικόν τύπον. Την 

2α Φεβρουάριου 1812 υποβάλλει πρόταση προς τον Αυτοκράτορα Φραγκίσκον Β’, 

όπως παυθούν αμέσως τόσον ο «Λόγιος Ερμής» όσον και ο «Ελληνικός Τηλέγρα

φος», διότι τα φύλλα αυτά παρέχουν επαναστατικήν τροφήν εις το ανήσυχον και 

έναντι των Τούρκων οπωσδήποτε εχθρικώς διακείμενον πνεύμα των Ελλήνων, και 

επομένως δίνουν αφορμή στην Υψηλή Πύλη για έκφραση παραπόνων.121 Την πρό

ταση εκείνη απέρριψε ο Αυτοκράτωρ στην απόφασή του, της 14ης Μαΐου 1812, με 

την παρατήρηση ότι και τα δύο ελληνικά φύλλα υπόκεινται σε τόση μεγάλη λογο

κρισία, ώστε δεν είναι δυνατόν να δώσουν δικαιολογημένη αφορμή παραπόνων εκ 

μέρους της Πύλης. «Εάν όμως, καταλήγει ο Αυτοκράτωρ, παρά προσδοκίαν η Πύ

λη επιμένη εις την παύσιν των εν λόγω εφημερίδων, τότε μία τοιαύτη άδικος επι

θυμία θα πρέπει να αποκρουσθή, τοσούτω μάλλον, καθόσον εις ταδχώρας Μου ευ- 

ρίσκεται σημαντικός αριθμός ευπορούντων Ελλήνων, επί των οποίων η παύσις των 

ανωτέρω εφημερίδων θα επροξένει την χειριστήν εντύπωσιν».,3) Ο κίνδυνος τότε 

απεσοβήθη, αλλά δεν εξέλιπε εντελώς. Ο αντιδραστικός καγκελλάριος και τα αστυ

νομικά όργανά του δεν έπαυσαν να μηχανεύονται κακά συνέχεια εναντίον του «Λο

γίου Ερμή».

Ο σοβαρότερος όμως για την ύπαρξή του αγώνας, που είχε να διεξαγάγει ήταν 

φύσεως εσωτερικής. Εμφανίστηκε σε μία εποχή έντονων πνευματικών ζυμώσεων 

και διαξιφισμών, και ήταν υποχρεωμένος να λάβει μέρος στη διαμάχη μεταξύ κο- 

ραϊστών και αρχαϊστών, που διεξήγετο σε γλωσσικό επίπεδο, είχε όμως αίτια βα

1. Πολυχρ. Ενεπεκίδη, ό.π. ο. 229.

2. Γεωργ· Λαΐου, Ο Ελληνικός Τύπος, σ. 98.

3. Αυτόθι σ. 86.
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θύτερα, κοινωνικά.11’

Ο Κοραής και οι οπαδοί του αναγνώριζαν μία αυτοτελή νεοελληνική γλώσσα, η 

οποία κατάλληλα θεραπευόμενη από τις κακώσεις και πλουτιζόμενη από το θη

σαυρό της αρχαίας ελληνικής, έχει τη δυνατότητα, όπως αναπτυχθεί σε γλώσσα της 

επιστήμης και της λογοτεχνίας και αναδειχθεί εφάμιλλη προς τις νεώτερες ευρω

παϊκές γλώσσες. Αντίθετα οι αρχαϊστές έταξαν ως σκοπό την αναστήλωση της αρ

χαίας ελληνικής γλώσσας και δι’ αυτής την αναγέννηση του έθνους.

Ο Αδαμάντιος Κοραής στηλίτευσε τους σχολαστικούς λογίους, αλλά «και τινάς 

τσελεπήδες» φαναριώτας και προ παντός φαρισαίους τινάς κληρικούς, των οποίων 

βεβαίως υπέστη τας αντεπιθέσεις, αποκληθείς άθεος και θιασώτης της των Γάλλων 

υλοφροσύνης».'2' Κατά τους χαρακτηρισμούς του Κοραή τον αγώνα εναντίον πάσης 

μεταρρυθμίσεως ή προοδευτικής κινήσεως υποδαύλιζαν και ενίσχυαν οι αντιδρα

στικοί εκείνοι που προτιμούσαν να ζουν υπό την σκιάν της Οθωμανικής Αυτοκρα

τορίας παρά υπό καθεστώς παρόμοιο προς το καθεστώς της Γαλλικής Δημοκρα

τίας.

Εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατη, υπό τοιαύτας συνθήκας, η αμεροληψία του- 

μοναδικού τότε φιλολογικού και επιστημονικού περιοδικού του Γένους, του «Λογί

ου Ερμή».

Ο Ανθιμος Γαζής, αφού απότισε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης, προς τον Μη

τροπολίτη Ιγνάτιο και τη Φιλολογική Εταιρεία του Βουκουρεστίου, τους χορηγούς, 

άρχισε να παρουσιάζει από τις στήλες του «Λογίου Ερμή» κατά τρόπο αμερόληπτο 

όλους τους λογίους του Έθνους και την πνευματική προσφορά τους. «Ο φιλογενέ- 

στατος και ανά πάσαν την Ευρώπην περιβόητος εν παιδεία ιατρός Αδαμάντιος Κο

ραής» προεξάρχει και έπεται ο Νεόφυτος Δούκας, ο κορυφαίος των αρχαϊστών. 

Την 15η Φεβρουάριου 1811ο Γαζής δημοσίευσε την επιστολή του Αλεξάνδρου Βα

σιλείου εναντίον του Δούκα και των θαυμαστών του, οι οποίοι θέλησαν «να λάμ-

1. Γεωργ. Λαΐου, ό.π. σ. 99.

2. Αυτόθι.
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ψωσιν ελληνίζοντες... κρώζοντες αθλιώτατα, συμβουλεύοντες και τους άλλους να 

αντεχώμεθα της ελληνικής γλώσσης και καταβοώντες του Κοραή».0’ Για να μη κα

ταστεί το περιοδικό στίβος φανατικής φιλολογικής διαμάχης, το δεύτερο έτος δή

λωσε ο Γαζής ότι «εις το εξής δεν δέχεται ανωνύμους διατριβάς και επιστολάς, αλ

λά μήτε σκανδαλώδεις και εριστικάς συζητήσεις».

Παρόμοια δήλωση έκαμε ο Γαζής και κατά το 1813. Οι αρχαϊστές πιστεύοντες 

ότι «ο Λόγιος Ερμής» ήταν μεροληπτικό όργανο «της Κοραϊκής φατρίας» έφεραν 

στη δημοσιότητα μερικές πραγματείες με τον τίτλο «Ερμού του Λογίου απόβλητα».

Την Ιδη Νοεμβρίου 1813ο Άνθιμος Γαζής δημοσιεύει την αγγελία ότι «διά τι- 

νας επισυμβάσας περιστάσεις» αναγκάζεται να παραιτηθεί από την έκδοση του 

«Λογίου Ερμή» και ότι από την 1η Ιανουαρίου 1814 αναλαμβάνει την έκδοσή του 

ο εκδότης του «Ελληνικού Τηλεγράφου».'21 Ο αριθμός των συνδρομητών δεν ήταν, 

όμως, ικανοποιητικός. Ο Αλεξανδρίδης κοινοποίησε δια του «Ελληνικού Τηλεγρά

φου» τα εξής: «Επειδή και κατά την περυσινήν μου υπόσχεσιν από έλλειψιν ικανής 

συνδρομής προς απάντησιν των εξόδων του τύπου εμποδίσθην από του να αναλά

βω την έκδοσιν του Λογίου Ερμή, φιλοτιμώ προτροπή των παρεπιδημούντων, 

ενταύθα ομογενών ανέλαβε πάλιν τον κόπον της εκδόσεως του επωφελούς τούτου 

περιοδικού συγγράμματος ο ακάμας Άνθιμος Γαζής, συμβοηθούμενος και υπό άλ

λων φιλογενών λογίων, ων τα ονόματα τάσσονται, κατά το τέλος της διατριβής των 

ή του άρθρου εκείνου, το οποίον έκαστος συνεισφέρει εις φωτισμόν και τιμήν του 

γένους. Το σύγγραμμα τούτο δια το πολυάσχολον του ανδρός εκδίδεται απροσδιο- 

ρίστως, ο εστί ποτέ μεν δύο ή και τρία τετράδια δια μιάς, ποτέ δε και εν, και όχι εις 

τεταγμένον καιρόν, ως πρότερον».13’ Πράγματι το 1814 εκδόθηκαν μόνο επτά τεύ

χη. Η 24η Νοεμβρίου 1814 είναι η χρονολογία της τελευταίας πραγματείας. Την 

1η Φεβρουάριου 1815 εκδόθηκε ένα δεκαεξασέλιδο τεύχος του «Λογίου Ερμή» που

1. Γεωργ. Λαΐου, Ο Ελληνικός τΰπος της Βιέννης, σ. 100.

•2. Αυτόθι, σ. 101.

3. Δημητρ. Αλεξανδρίδη, Ε.\ληνικός Τηλέγραφος αρ. 85 (14-7-1814).
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περιλάμβανε μόνο μία αυτοτελή πραγματεία υπό τον τίτλο «Απάντησις Γερμανού 

τινός εις την υπό του Ν. Δούκα προς τους Σοφούς της Ευρώπης επιστολήν», που την 

υπε'γραφε G. Narrenhasser «ο μισών τους μωρούς».

Το περιεχόμενο της πρώτης περιόδου του «Λογίου Ερμού» ανταποκρίθηκε εν 

πολλοίς, στην υπόσχεση που έδωσε ο Άνθιμος Γαζής ήδη από την πρώτη αγγελία 

της έκδοσής του. Ο Αδαμάντιος Κοραής περίμενε περισσότερα πράγματα. Πι

στεύει ότι η μετάδοση των επιστημών στην Ελλάδα δεν μπορούσε να είναι κάτι άλ

λο παρά «αληθινή μετακένωσις από τα κοφίνια των αλλογενών εις τα κοφίνια των 

Ελλήνων». Για το κυριότερο μετακενωτικό μέσο, το «Λόγιο Ερμή», θα πει. «Επειδή 

ο περί μετακενώσεως λόγος με ενθύμισε την εφημερίδα... να είπω και περί αυτής 

ολίγα. Έως τώρα ο συντάκτης του «Λογίου Ερμ&> πανοσιολογιώτατος Γαζής και δια 

τας πολλάς του ασχολίας και δια δυσκολίας άλλας, τας οποίας να εξομάλιση εις την 

εξουσίαν του δεν ήτο, δεν έδωκεν εις αυτόν όση επεθύμει να δώση τελειότητα και 

τέλος ηναγκάσθη να τον παραδώση εις άλλους. Αν έξαιρέσης ολίγας τινάς σοφών 

αληθώς και φρονίμων ομογενών διατριβάς, τι περιείχεν έως τώρα ο Λόγιος ημών 

Ερμής; Πολλά συντάγματα περί πραγμάτων, των οποίων οι συντάσσοντες είχον 

ατελή ιδέαν».111

Οι νέοι εκδότες του «Λογίου Ερμού» Θεόκλητος Φαρμακίδης και Κωνσταντίνος 

Κοκκινάκης, όταν συνέτασσαν την «Ανακήρυξιν προς τους Έλληνας» για την επα- 

νέκδοση του περιοδικού εκείνου από την 1η Ιανουαρίου 1816, ανέφεραν στην αρ

χή της αγγελίας εκείνης ότι «η έκδοσις της προ ολίγων χρόνων παρά του σοφού και 

φιλογενούς αρχιμανδρίτου κυρίου Ανθίμου Γαζή συσταθείσης φιλολογικής εφημε

ρίδος υπό τ’ όνομα «Ερμής ο Λόγιος» εμποδίσθη κατά δυστυχίαν από περιστάσεις 

εναντίας και από άλλας συμπεσούσας αιτίας, αι οποίαι πρέπει να υποσιωπώνται 

και μόνον να προμαντεύωνται από τους φρονίμους».

Πράγματι η πρώτη περίοδος υπό τη διεύθυνση του Ανθίμου Γαζή εμποδίσθη 

από «εναντίας περιστάσεις». Οι αντίξοες περιστάσεις, λόγω των ναπολεοντείων πο-

1. Αδαμαντ. Κοραή, Βίοι Πλουτάρχου, Προλεγόμενα τόμ. S' (Παρίσι 1814) 563.
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λέμων, της καχύποπτης παρακολούθησης εκ μέρους του Μέττερνιχ και της συστη

ματικής αντίδρασης εκ μέρους της αντικοραϊκής παράταξης είναι οι σημαντικότε

ρες. .

Β '  Κυκλοφορία και Συνδρομητές

Σύμφωνα με εκείνα τα οποία δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος του «Λογίου 

Ερμή» την 1η Ιανουαρίου 1811, ο σκοπός του περιοδικού είναι «εις το να δίδη ει

δήσεις φιλολογικός, αναφερομένας κυρίως εις ταίγνώσεις των επιστημών και Μα

θήσεων εις τας παρατηρήσεις της ελληνικής γλώσσης· εις την παραλληλίαν των 

φράσεων και ιδιωμάτων της νεωτέρας μετά της παλαιός· και εις τον καθαρισμόν 

αυτής της νεωτέρας. Εις τας ειδήσεις των νεοφανών βιβλίων Ελληνικών τε και αλ- 

λογλώσσων όσα έχουσι σχέσιν τινά προς την ελληνικήν φιλολογίαν, εις τας νέας 

εφευρέσεις των τεχνών και επιστημών εις την Αρχαιολογίαν, Γεωγραφίαν, Ιστο

ρίαν, Οικονομικήν και εις άλλα τοιαύτα ωφέλιμα συντείνοντα εις την πρόοδσπων 

μαθήσεων».111

Η Βιέννη όπου εκδίδεται ο «Λόγιος Ερμής» επιτρέπει την επαφή και την επικοι

νωνία με την ευρωπαϊκή σκέψη και παιδεία, ενισχύει δηλαδή την κοσμοπολιτική 

του βάση. Οι συνεργάτες του ζουν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και διαμορφώ

νουν την πνευματική τους προσωπικότητα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της 

χώρας όπου ζουν. Οι Έλληνες της διασποράς αποτελούν τους μεσάζοντες που διο

χετεύουν με τα άρθρα τους στο «Λόγιο Ερμή» τα πνευματικά ρεύματα που δημι- 

ουργούνται και αναπτύσσονται στις ευρωπαϊκές περιοχές. Μεταφράσεις από ξένα 

έντυπα, περιοδικά πρακτικά ακαδημιών φιλολογικών και επιστημονικών εταιρειών 

πραγματοποιούνται σε περιορισμένη κλίμακα κατά την πρώτη περίοδο έκδοσης 

του «Λογίου Ερμή». Ο εθνικός χαρακτήρας του εξαίρεται από την επιθυμία και τη 

θέληση του Ανθίμου Γαζή και των συνεργατών του να αποτελέσει το περιοδικό το 

συνεκτικό δεσμό των Ελλήνων που ζουν στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και έξω

1. Ανθ. Γαζή, Ε ί δ η σ ι ς ^ Λ ό γ ιο ς  Ερμής, Α' (1-1-1811). ‘
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από τον ελληνικό χώρο, στις παροικίες του εξωτερικού.1’

Ο αριθμός των συνδρομητών του δεν ήταν ικανοποιητικός, για να του εξασφα

λίσει απρόσκοπτη λειτουργία. Τούτο φαίνεται από τα παράπονα των εκδοτών για 

την έλλειψη συνδρομητών, και από τις χρηματικές χορηγίες που χρειάστηκε να 

προσφέρουν, άτομα και ομάδες για τη διατήρησή του. Στην πρώτη περίοδο της λει

τουργίας του αντιπρόσωποι του περιοδικού βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη 

και το Βουκουρέστι. Η συνδρομή για ένα εξάμηνο ήταν 7 και Υζ γρόσια, και 15 γρό

σια για ένα ολόκληρο χρόνο. Ο Άνθιμος Γαζής πληροφορεί τους φιλογενείς nob θα 

βρίσκουν το «Λόγιο Ερμή»: «Εν Βιέννη της Αουστρίας, παρ’ εμοί τω ιδίω και παρά 

τοις Βιβλιοπώλαις Καρόλω Φερδινάνδω Beck και Φιλιππω Shalbacher. Εν Βου- 

κουρεοτίοις, παρά τω αρχιδιδασκάλω κυρίω Κωνσταντίνα) Βαρδαλάχω. Εν Κων- 

σταντινουπολει, παρά τω Βιβλιοπώλη κυρίω Γεωργίω Ζήση».121

Πίνακας των εκδόσεων του Λογίου Ερμή της Πρώτης 

Περιόδου (1811-1815).
Έτη Σύνολο Τευχών Σελίδες
1811 26 440
1812 24 384
1813 24 404
1814 7 144
1815 1 16

1. Αικατ. Κουμαριανοΰ, Λόγιος Ερμής κοσμοπολιτισμός και εθνικός χαρακτήρας, ανάτυπο από τις 
«Εποχε'ς» αρ. 18 (1964 ) 6.

2. Ανθ. Γαζή, Είδησις, Λόγιος Ερμής, Α' (1-1-1811)
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Γ  Δημοσιεύσεις του Ανθίμου Γαζή στο Λόνιο Ερμή

1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Των Νεωτέρων Ελλήνων, αρχομένη από του ενεστώτος έτους και ανατρέχουσα 

μέχρι της αρχής του Δέκατου Έκτου αιώνος.

Η μελέτη του αυτή συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο την «Ελληνική Βιβλιοθήκη 

του». Υπήρξε χρήσιμη για τις πρώτες γραμματολογικές εργασίες της νεοελληνικής 

πνευματικής παραγωγής. Μας δίνει σ’ αυτήν πληροφορίες σημαντικές. Αναφέρου

με ενδεικτικά μερικούς από τους λογίους συγγραφείς και πατριώτες του:

α) Δημήτριος Αλεξανδρίδης. Γράφει για τον τόπο καταγωγής του, για το επάγ

γελμά του και για τις εκδόσεις του: «Δημήτριος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ εκ Τυρνάβου της 

Θεσσαλίας, Ιατρός και φιλόσοφος εξέδωκεν ήδη Λεξικόν Γραίκικο-Τουρκικόν, και 

ανάπαλιν, μετά της Τουρκικής Γραμματικής εις δύο τόμους εις 4». «Κατά το 1806 

(εν Βιέννη) εξέδωκε τον Ελληνικόν Καθρέπτην, ήτοι σύντομον Βιογραφίαν των 

άχρι του ΙΕ' αιώνος ακμασάντων Ελλήνων και τινων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων 

κατά χρονολογικήν πρόοδον, μετά της περιγραφής των σωζομένων και τύποις εκ- 

δοθέντων Συγγραμμάτων, και των αρίστων εκδόσεων».

«Ο αυτός εξέδωκε κατά το 1807 (εν Βιέννη) Αμπουλφέδα Ισμαήλ βασιλέως Απα- 

μίας εκ των γεωγραφικών πινάκων Περιγραφήν Χορασμίας, Μαοναραλνάχρης, 

ήτοι των πέραν του ποταμού Ώξου Τόπων, Αραβίας, Αιγύπτου, Περσίδος, έτι δε 

της Περσικής και Ερυθρός θαλάσσης· μεταφρασθείσαν εκ του πρωτοτύπου της 

Αραβικής διαλέκτου, κατά τον εν τη Καισαροβασιλική της Βιέννης Βιβλιοθήκη κώ

δικα, μετά τινων υποσημειώσεων· εις 8».®

β) Για τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη γράφει:«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κοκκινάκης εκ 

Χίου, εξέδωκεν εν Βιέννη κατά το 1808 Ιστορίαν του Εμπορίου, εκ του Γερμανικού

1. Ανθ. Γαζή, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Λόγιος Ερμής, Α' (1-1-1811) 353.

2. Αυτόθι. .
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μεταφρασθείσαν εις 8.

γ) Για τον Στέφανο Κημητά αναφέρει: «ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ^μητάς εκ Φθίης από τί

νος χωρίου Κωφοί Καλουμένου, συνέγραψε και εξέδοτο Παιδαγωγόν, ή Πρακτικήν 

Γραμματικήν, εν Βιέννη, τω 1800 εις 8. Οΰτος ο φιλογενής καταγίνεται κατά το πα

ρόν εις την έκδοσιν της Εγκυκλοπαίδειας».

δ) Για το Ζήση Κάβρα: «ΖΗΣΗΣ Κάβρας εξ Αμπελακίων Ιατρός και φιλόσοφος, 

εξέδωκε Στοιχεία Αριθμητικής και Αλγέβρας εκ του Γερμανικού μεταφρασθέντα, 

εν Ιένη τω 1800. εις 8».

ε) Για το Ρήγα το Βελεστινλή: «ΡΗΓΑΣ ο θεσσαλός, εξέδωκε χάρτην της Ελλά

δος, εις 12: φύλλα μεγάλα, περιέχοντα και τας δια τον Νέον Ανάχαρσιν επιπεδο- 

γραφίας, μετά των παλαιών Νομισμάτων εν Βιέννη τω 1797. Μετέφρασεν έτι εκ 

του Γαλλικούκαι εξέδοτο το Σχολείον των Δελικάτων Εραστών, και τον δ 'τόμον της 

περιηγήσεως του Νέου Αναχάρσιδος».

στ) Για τον Ψαλίδα: «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ψαλίδας εξέδωκε σύγγραμμα Γραικιστί και 

Λατινιστί: Αληθής ευδαιμονία, επιγραφόμενον, ήτοι Βάσις πάσης θρησκείας· τω, 

1791, εν Βιέννη, εις 8».

ζ) Για το Ζαβείρα γράφει: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζαβείρας ο Σιατιστεύς, συνέγραψε πολ

λά βιβλία, τα οποία κείνται ανέκδοτα εν τη της Πέστης Βιβλιοθήκη του Ελληνικού 

Σχολείου, υπ’ αυτού αφιερωθέντα. Τα Συγγράμματα τούτου εισί.

α') θέατρον Ελληνικόν, ή Νέα Ελλάς, περιέχον την ιστορίαν των πεπαιδευμένων 

Ελλήνων των μετά την πτώσιν του γένους ημών ακμασάντων, και περί των Συγ

γραμμάτων αυτών. Βιβλίον αξιολογώτατον παρ’ εμοί κατά το παρόν, κείμενον, και 

εις έκδοσιν ετοιμαζόμενον.111

Εκτός τούτων ο Ζαβείρας, μετέφρασε και παρ’ άλλων γλωσσών διάφορα Συγ

γράμματα, τον αριθμόν ιθ$“α και σημειωθήσονται εν τη βιογραφία αυτού».

η) Τέλος για το Μακραίο γράφει: «ΣΕΡΓΙΟΣ Μακραίος, εξέδωκε Πινδαρικούς 

Ύμνους εις την Αγίαν Τριάδα τω 1802 εις 8.ο αυτός εξέδωκεν (ως μη ώφειλε) και

1. Ανθ. Γαζή, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ό.π. σημ. (ο) 388.
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Σύγγραμμα κατά του Κοπερνιακού Συστήματος τω 1797, εν Βιέννη, εις 8.».

2. ΕΙΔΗΣΙΣ

Ο Άνθιμος Γαζής για την Ακαδημία11’ του Μονάχου γράφει:

«Η εν Μυνιχία της Βαυαρίας βασιλική Ακαδημία των Επιστημών, και αύθις ει

δοποιεί δια τουΛογίου Ερμού εις τους Έλληνας, ότι τα ενιαύσια Μαθήματα άρχο- 

νται από της πρώτης Νοεμβρίου, και παύουσι περί τα τέλη του Αυγούστου. Προ- 

σκαλεί λοιπόν ουχί μόνον προβεβηκότας μαθητάς και μεγάλων μαθημάτων εφιε- 

μένους ακούσαι, αλλά και νέους από δεκατεσσάρων® χρόνων ηλικίας».

«... Το σύστημα ταύτης της Ακαδημίας διαιρείται εις τέσσαρας τάξεις, εις Φιλο

σόφους δηλαδή, εις φιλολόγους, εις Νομικούς, και Ιατρούς· εκάστη τούτων τάξις 

έχει καθηγητάς (προφέσορας) τους πλέον περιφήμους άνδρας της Γερμανίας, οίτι- 

νες έχουσιν εις την επίσκεψίν των τό,τε Γυμνάσιον, το Λύκειον, το Πανεπιστημόνιον 

(Universitat) και το Σεμινάριον ... εις δε το Σεμινάριον εισέρχονται μετά το τέλος 

της σπουδής όσοι έχουσι σκοπόν να μετέλθωσι το διδασκαλικόν επάγγελμα, ένθα 

διδάσκονται το πώς πρέπει να διδόσκωσι τα μαθήματα, κ.τ.τ.».

«Η θέσις της πόλεως ταύτης είναι χαριεστάτη, και το κλίμα ευκραέστατον, και 

επομένως τα προς το ζην αναγκαία ευθηνά· ώστε εις ένα μαθητήν είναι αρκετά ετη- 

σίως έως 400 ή και 450: φιορίνια της Αυγούστας, δια όλα του τα έξοδα».

«αν τινες μακρόθεν εκ της Ελλάδος, δεν έχουσιν ενταύθα εν Βιέννη ή εν Τεργε- 

στίω γνώριμόν τινα εις το να διευθύνωσι τους υιούς των εκεί, εγώ, δια το προς την 

πατρίδα μου χρέος, αναδέχομαι και ταύτην την φροντίδα... τα μαθήματα όλα πα

ραδίδονται εις την Γερμανικήν διάλεκτον».

1. Ανθ. Γαζή, ΕΙΔΗΣΙΣ, Λόγιος Ερμής Α- (1811) 54-55.

2. Οι μαθητές των Εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας σύμφωνα με τον «Νόμο περί 

παιδείας» προκειμένου να εγγραφούν, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας 
τους. .
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3. ΕΙΔΗΣΙΣ του Ανθίμου Γαζη.

Πληροφορεί τους αναγνώαπας του Λογίου Ερμή ότι ο Στέφανος Δούκας «συνει

σφέρει εις το γένος, Σύστημα εντελές Αριθμητικής και Αλγέβρης εις τρία βιβλία δι- 

αιρούμενον». Προσκαλεί τους ομογενείς... εις Συνδρομήν. Η τιμή του βιβλίου είναι 

διωρισμένη, δύο βασιλικά φλωρία».01

4. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ.

Ο Άνθιμος Γαζής πληροφορεί τους ομογενείς για την ίδρυση Σχολείου στις Μη

λιές, για τους Συνεργάτες του και για το όνομα του Σχολείου: «Μηλιωτική Σχολή».

«Πολλοί πολλάκις ωμίλησαν πολλά περί συοτάσεως Σχολείων, αλλ’ εκ της ομι

λίας ταύτης ή πολλά ολίγος ή ουδ’ όλως καρπός εγεννήθη· και το αίτιον είναι ότι οι 

παραινούντες και συμβουλεύοντες περί τούτου ευρίσκονται μακράν της πατρίδος 

των».

«... ότι δε στερείται διδασκάλων και σχολείων τακτικών, και τούτο είναι ομολο- 

γούμενον, δια τούτο, συν θεώ, απεφασίσαμεν οι τρεις συμπατριώται και συγγενείς, 

ότε Γρηγόριος ο Κωνσταντάς, και Δανιήλ ο Φιλιππίδης και τρίτος εγώ, να συστή- 

σωμεν Σχολείον τακτικόν εις την πατρίδα μας...».

«... Ί ο  γυμνάσιον τούτο έλαβε το Όνομα, Μηλιωτική Σχολή, και εφοδιάσθη, με 

τα αναγκαία Πατριαρχικά και Συνοδικά Γράμματα».®

Δ '  Μελετίου Γεωγραφία Παλαιό και Νέα*

Ο Άνθιμος Γαζής το 1807 πραγματοποιεί τη δεύτερη έκδοσητης Γεωγραφίας.

1. Ανθ. Γαζή, ΕΙΔΗΣΙΣ, Λόγιος Ερμής. Δ' (1814) 24-25.

2. Αυτόθι, σ. 72.

* Βλ. τον πλήρη τίτλο, στο Τρίτο Μέρος του παρόντος.
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Στον Πρόλογο αναφέρει τη σημασία της: «Η Γεωγραφία και η Ιστορία, όχι μόνον 

στολίζουσι τον άνθρωπον, αλλά και τον αποκαθιστάνουσι τω όντι πολίτην, και ωφέ

λιμον εις την πολιτικήν κοινωνίαν».10

Χαρακτηρίζει την Γεωγραφία και την Ιστορία Επιστήμες αναγκαιότατες στον 

κάθε άνθρωπο, τις οποίες οι νέοι πρέπει να σπουδάζουν στα σχολεία. Ακόμη και οι 

γονείς οφείλουν να τις διδάσκουν στα τέκνα τους. Η έλλειψη διδακτικής μεθόδου 

από τα κοινά σχολεία μας είναι η αιτία της αμελημένης εξ ολοκλήρου σπουδής των 

δυο αναγκαιοτάτων αυτών Μαθημάτων. Οι νέοι χάνουν τον καιρό τους με την ανά

γνωση των εκκλησιαστικών βιβλίων, γιατί δεν κατανοούν αυτά που διαβάζουν και 

επομένως δεν μαθαίνουν τίποτε. Και το χειρότερο είναι ότι, επειδή δεν καταλαβαί

νουν όσα διαβάζουν, σχεδόν αηδιάζουν και δεν έχουν καμιά όρεξη προς μάθηση. 

Τονίζει ι:ην αναγκαιότητα της διδακτικής μεθόδου στα σχολεία. Η μέθοδος που 

προτείνει ο Άνθιμος Γαζής να βαλθεί στα κοινά σχολεία είναι αυτή. «Πρώτον να 

γυμνάζωνται οι νέοι εις το να γνωρίσωσι καλώς τα γράμματα και να αναγιγνώσκω- 

σιν ελευθέρως, πρέπει να διαβάζωσι τους απλούς ηθικούς Μύθους του Αισώπου, 

των οποίων η ανάγνωσις προξενεί εις τους νέους και ηδονήν και ωφέλειαν εν ω εκ 

του άλλου μέρους η ανάγ-νωσις της Οκτωήχου και Ψαλτήρος προξενεί αηδίαν και 

απέχθεια ν».<2.

Μετά από τους Μύθους τα παιδιά πρέπει να σπουδάζουν τη χριστιανική Διδα

σκαλία, για να μάθουν τα Άρθρα της Πίστεως και την Προσευχή τους. «Έπειτα να 

γυμνάζωνται εις το βιβλίον καλούμενον Αποθήκη των Παίδων.<3) Το οποίον εν ταυ- 

τώ περιέχει και Μύθους, και Ιστορίας, και Γεωγραφίαν, και άλλα τινά αναγκαία δια 

τους νέους».

1. Μελετίου, Γεωγραφία Παλαιό και Νέα,'εκδ. Ανθ. Γαζή , Βενετία 1807s, τόμ. Α', ο. ζ'

2. Αυτόθι, ο. θ'.

3. Ανθ. Γαζή, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Λόγιος Ερμής, Α' (1811) 354: «Μιχαήλ Γεωργιάδης εξ Αμπελακίων,

εξέδωκεν Αποθήκη των Παίδων, προς χρήσιν των αυτοΰ μαθητών, τω 1809, εν Βιέννη, εις 8 V
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Ο Άνθιμος Γαζής αναφέρει στη συνέχεια ότι οι μαθητές των Κοινών111 Σχολείων 

θα πρέπει να γυμνάζωνται και στη γραφή, και την αριθμητική και να σπουδάζουν 

τη Γεωγραφία και την Ιστορία.

Η Γεωγραφία του Μελετίου είχε τυπωθεί για πρώτη12’ φορά το 1728, από το Νι

κόλαο Γλυκύ. Πολλοί φιλογενείς, αναφέρει, τον παρακίνησαν να εκδώσει το σπά

νιο αυτό έργο. Μεταξύ των πρώτων μνημονεύει το Νικόλαο Μυλωνά. Τα έξοδα*3' 

της έκδοσης, που ήταν μεγάλα, πρόσφεραν Συνδρομητές και η Εμπορική Εταιρεία 

του Γεωργίου Τουρτούρη Μαρινόγλου που κατάγονταν από τα Ιωάννινα, οι οποίοι 

ανέλαβαν και τη διανομή'4’ του Βιβλίου: «δια να μη αποκόπτωμαι από του άλλου 

ανά χείρας, έργου μου... η επιχείρησις αποβλέπει προηγουμένως εις την ωφέλειαν 

του Γένους». Η Γεωγραφία χωρίζεται σε τέσσερις τόμους. Στο τέλος του Α1 τόμου 

πρόσθεσε ο Γαζής τον Χάρτη: «Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ ΤΟΥ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ». Στο τέλος του Β’ τόμου τον χάρτη. «Η ΕΛΛΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ». Ο Χάρτης. «Η ΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΗ Ν ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ 

ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ» στο τέλος του Γ  τόμου.

Στον Δ* Τόμο υπάρχουν τα Παραρτήματα που πρόσθεσε ο Άνθιμος Γαζής.

Πρώτο. «Περί των Νέων Ανακαλύψεων της Γηΐνης Σφαίρας, θέσις και έκτασις 

της Αμερικής».

Δεύτερο. «Περί των Ηνωμένων Επαρχιών».

Τρίτο Παράρτημα. «Περί των Νήσων των κειμένων εις τον Κόλπον του Μεξι

κού. Νήσοι της Νοτίας Ασίας. Νήσοι της Βορείας Ασίας. Περί των Παραθαλασ

σίων της Αφρικής, στη Σελίδα 385 του Δ' τόμου οι Χάρτες. «Η ΑΦΡΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ» και «Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ 

ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ».

Ο Άνθιμος Γαζής αφιερώνει την έκδοση της Γεωγραφίας του Μελετίου στο Ζώη

1. Μελετίου, Γεωγραφία, ό.π. σ. ι'.

2. Αυτόθι, ο. ιβ'.

3. Αυτόθι.

4. Αυτόθι, σ. ιγ'.
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Καπλάνη, τονίζοντας τους λόγους της ευαρεσκείας του. «Τω Φιλογενεστάτω και 

Ευεργέτη της Πατρίδος ημών Κυρίω ΖΩΗ, ΚΑΠΛΑΝΗ, το Χαίρειν.

«Ο ζήλος τον οποίον τρέφει η υμετέρα φιλογένεια δια την πρόοδον του Γένους, 

και δια την ανέγερσιν της κοινής ημών Πατρίδος, μ’ επαρακίνησε να Σοι προσφέ

ρω ταΰτην την Γεωγραφίαν του μακαρίτου εκείνου συμπολίτου Σου, και Μητροπο

λίτου Αθηνών Μελετίου, την οποίαν ήδη το δεύτερον εκδίδω δια των Τύπων εις το 

Κοινόν»."’ Ειδικότερα οι Λόγοι της προσφοράς της Γεωγραφίας στον Ζώη Καπλά

νη είναι: α) Η σύσταση του Σχολείου των Ιωαννίνων, β) Η πατρική προστασία του 

προς αυτό. γ) Η συγκέντρωση βιβλίων, δ) Η μεγάλη δαπάνη που καταβάλλει κάθε 

χρόνο για τους μισθούς των διδασκάλων, ε) Η βοήθεια προς τους πτωχούς μαθη

τές.

Και τελειώνει ο Γαζής με μια ευχή που δηλώνει και τον προσωπικό του στόχο.

«Εγο> δε χαίρων υπέρ των τοιούτων καλών επεύχομαί Σοι παν αγαθόν και σω

τήριον καταθύμιον, και υπέρ των καλών του Γένους δια παντός αγωνιζόμενον 

Υγεία! Ειρήνη Σοι!». .

Ε '  Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών

Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ των Φιλοσοφικών Επιστημών 

ή Σύντομος Ανάλυσις της Πειραματικής Νεωτέρας Φιλοσοφίας κατ’ ερωταπόκρι- 

σιν. Συγγραφείσα μεν παρά του Αγγλου Βενιαμίν ΜΑΡΤΙΝΟΥ νυν δε το πρώτον εκ- 

δοθείσα εις την κοινήν των Ελλήνων διάλεκτον, και μετά πλείστων Σημειωμάτων 

επαυξηθείσα παρά ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ ΑΡΧΜΔΤ. Θετταλομάγνητος. Αφιερωθείσα 

τη τιμία Αδελφότητι των Κυρίων ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ.Εν Βιέννη Της Αουστρίας 1799

Παρά τω Φραντζ Αντωνίω Σχραίμβλ».

Ο Ανθιμος Γαζής μεταφράζει το 1799 το έργο του Αγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου. 

Στον Πρόλογο του πρώτου Τόμου αναφέρει τους λόγους που τον ώθησαν στην 

πραγματοποίηση αυτής της εργασίας: «... η τηλικαύτη ποιότης του Βιβλίου, αι εις

1. Αυτόθι, σ. ε'.
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τόσας διαλέκτους μεταφράσεις, αι τόσαι έπειτα εκδόσεις, αδυνατίζουσι κάθε εδι- 

κήν μου σύστασην»111.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ήταν μεγάλες: «... Πόσον δύσκολον είναι να με- 

ταφέρη τις εις μίαν διάλεκτον νέας ιδέας»/2’ Επειδή όμως ήθελε να ωφελήσει το 

Έθνος, συνέχισε, μέχρι ολοκληρώσεως, τη μετάφραση. Γράφει σχετικά: «... Εγώ 

δεν ημπόρεσα να αντισταθώ εις την ανέκαθεν ζέουσαν επιθυμίαν, όπου εζωπύρουν 

εν εμαυτώ, να γένω καγώ ωφέλιμος εις το αρχόμενον ήδη θεία χάριτι της επικαλυ- 

πτούσης αχλύος, απαλλάττεσθαι έθνος μου».<5'

Το έργο έχει τη μορφή τοο διαλόγου. Είναι γραμμένο κατ’ ερωταπόκριση. Το 

πρώτο κεφάλαιο*4’ πραγματεύεται: «Περί της Επιστήμης της Φιλοσοφίας εν γένει, 

περί της Φυσικής Φιλοσοφίας, περί των μερών αυτής και του υποκειμένου, και των 

διαφόρων χρήσεων αυτής εν τω βίω».

Επειδή ο τρόπος παρουσίασης δεν είναι συνήθης, αναφέρουμε ένα μικρό από

σπασμα από το πρώτο κεφάλαιο:

«Ερ. Τι σημαίνει καθ’ αυτό η λέξις Φιλοσοφία;»

«Απ. Φιλοσοφίαν εννοούσι την επιστήμην ήτοι Γνώσιν της φύσεως, των αιτιών, 

των ιδιοτήτων, και των αποτελεσμάτων όλων των όντων, καθ’ όσον ημπορεί τις να 

τα γνωρίσηδια του λόγου, και να τα ανακαλύψη δια της τέχνης, ή δι’ άλλου τρόπου 

ανάλογου με την δύναμιν και επιτηδειότητα του ανθρώπου...».

«Ερ. Πόθεν είναι η πρώτη πηγή της λέξεως φιλοσοφία;»

«Απ. Ο Πυθαγόρας έλλην σοφός, καταγόμενος εκ της Σάμου, εύρεν ότι το όνο

μα σοφός, (Καίτοι εύχρηστον προ του καιρού του) ήτο πολλά υπέρογκον δια να ση- 

μάνη εν γένει τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου Σοφού, δια τούτο ευχαριστήθη να 

ονομάζηται φίλος Σοφίας, και εξ αυτού του Φιλοσόφου αύτη η επιστήμη ωνομάσθη 

Φιλοσοφία, οι δε ερασταίταύτης, Φιλόσοφοι».

1. Γραμματική των Φιλοσοφικών επιστημών, τόμ Α', Πρόλογος, σ. VIII.

2. Αυτόθι.

' 3. Αυτόθι.

4. Αυτόθι, σ. 1-8.
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ΣΤ' Φουρκροά Χημική φιλοσοφία
Το 1802 ο Άνθιμος Γαζής εκδίδει στη Βιέννη τη Χημική Φιλοσοφία.

Στον Πρόλογο γράφει: «Ιδού τέλος πάντων μία ευγενής ψυχή, οπου

επροθυμήθη να κοινώση εις το Γένος τηςτην γνώσιν μιας επιστήμης, οπου είναι τώ

ρα το πρώτον σπουδαζόμενον εις όλα σχεδόν τα πεπολιτισμένα Γένη της Ευρώπης, 

της ΧΗΜΙΚΗΣ.».11’

Ο Άνθιμος Γαζής ονομάζει τη Χημική, τέχνη στην Πράξη και επιστήμη στη θε

ωρία. Ως τέχνη είναι πολυ παλαιά, ενώ ως επιστήμη είναι νεωτάτη. Πιστεύει ότι 

έχει σχέση με την Ιατρική και κυρίως με τη Φυσική. Αναφέρει ότι από παντού εισ

ρέουν εφημερίδες και Χρονικά της Χημικής με νέες Ειδήσεις και νέα Πειράματα. 

Αυτή η Επιστήμη προχωρεί με γιγαντιαία πηδήματα και οι Εταιρείες ανακοινώ

νουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους.

Η Χημική Φιλοσοφία γράφτηκε πρώτα στα Γαλλικά από το Χημικό Fourcroy, 

«όστις μετά κλέους φιλοσοφεί εις την Γαλλίαν».'2’ Το βιβλίο φάνηκε πολυ αξιόλογο 

και αμέσως μόλις δημοσιευθηκε, «όλα τα πεπαιδευμένα γένη της Ευρώπης έσπευ- 

σαν να το μετενέγκωσιν έκαστον εις την ιδίαν διάλεκτον».(3)

Ο Άνθιμος Γαζής αναφέρεται οτη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο μεταφραστής, 

Θεοδόσιος Ηλιάδης: «Και αν εμεταχειρίσθη εις την μετάφρασιν καινουργείς λέ

ξεις, δεν πρέπει να είναι μεμπτός».'4’

1. Βλ. «Χημική Φιλοσοφία ή στοιχειώδεις αλήθειαι της νεωτε'ρας Χημικής, νεωτε'ρα τιν ί μεθόδω 

τεταγμε'ναι, υπό Α.Φ. Φουρκροά, ιατρού και Διδασκάλου της Χημικής εν Παρισίοις, εκ Γραικι

σθείσα μετά προσθήκης καίτινων Σημειωμάτων υπό Θεοδοσίου Μ. Ηλιάδου. Επιδιορθωθείσα 

και τΰποις εκδοθείσα υπό Ανθίμου Γαζή Αρχιμδρ. του από Μηλιών του Πηλίου Όρους, και μέ

λους της εν Ιε'νη Εταιρείας των Ορυκτολόγων, χάριν των Φιλολόγων. Εν Βιέννη της Αυστρίας 

αωβ'. Τΰποις Φ., Σχράμβλ, Πρόλογος, σ. XII.

2. Πρόλογος, ό.π. σ. XII

"3. Πρόλογος ό.π.

4. Αυτόθι.
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Για τον εαυτόν του ο Γαζής γράφει: «Εγώ μεν ουν δ ΐ ιδίων μου οναλωμάτων 

προσφέρω. Μέχρι τουδε έσπευσα, και ήδη σπεύδω μετά πάσης προθυμίας, και 

σπεύσω δε ξυν θεώ και εις τουπιόν δια βίου ξυνωφελείν είτι, και όσον, και ως αν δύ- 

νωμαι τους ομογενείς μου».(1)

Ο Άνθιμος Γαζής εκδίδει τη Χημική Φιλοσοφία μετά τον θάνατο του Ηλιάδη: 

«Πρωίαίτατα τον αφήρπασε κηρ μέλαινα. Πόσα ημποροΰσε να ελπίση παρ’ αυτού 

η Σεβασμία Ελλάς! Εις πόσας καλάς προόδους του Γένους έγινε πρόσκομμα ο θά

νατός του».(ίι

Ζ '  Οι Γεωγραφικοί Χάρτες του Ανθίμου Γαζή

Οι Έλληνες πίστευαν ότι, για να επιτύχουν την εθνική απελευθέρωση,έπρεπε να 

επιτύχουν πρώτα την εθνική τους αυτογνωσία. Αυτό ήταν δυνατό μόνο με την πλή

ρη γνωριμία του ελληνικού παρελθόντος και του ελληνικού χώρου, που υπήρξε θέ

ατρο μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Η έκδοση γεωγραφικών έργων και χαρτών θα 

βοηθούσε τους Έλληνες να συνειδητοποιήσουν τα όρια και τις περιοχές της σκλα

βωμένης στον Τούρκο χώρας τους. Ανάμεσα σ’ εκείνους που αντιλήφθηκαν έγκαι

ρα την αξία των γεωγραφικών γνώσεων ήταν και ο Άνθιμος Γαζής, ο οποίος φρό

ντισε την έκδοση χαρτών.

1. Το 1800 τους εξής:

α) «Πίναξ γεωγραφικός της Ελλάδος - αφιερωθείς τω γένει των Ελλήνων υπό 

Ανθίμου Γαζή, Μηλιώτου. Εν Βιέννη 1800».(3>

Αποτελείται από δύο φύλλα, είναι έγχρωμος και οι διαστάσεις του είναι 112,5 εκ. 

προς 108,9 εκ. Ο χαράκτης μιμείται το Χάρτη του Ρήγα και τον ιστορικό και αρ

1. Χημική Φιλοσοφία, Πρόλογος, σ. XII.

2. Αυτόθι.

3. Πολυχρ. Ενεπεκίδη, Ρήγας, Υψηλάντης, Καποδίστριας, Αθήνα 1965, σ. 30. 

-  Γεωργ. Λαίου, Οι Χάρτες του Ρήγα, Λ.Ι.Ε.Ε.Ε. 14 (1960) 84.
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χαιολογικό του χαρακτήρα.

β) «Άτλας ή Χάρτης περιέχων καθολικούς γεωγραφικούς πίνακας της υδρογείου 

σφαίρας κατά τε την ορθήν, παράλληλον και πλαγίαν αυτής θέσιν την τε παραλλη

λόγραμμον και αλλοιότροπον γενικήν καταγραφήν της υδρογείου σφαίρας και ημι

κύκλιον, περιέχων παλαιών τόπων ονομασίας κατά Διονύσιον τον Περιηγητήν, και 

μερικόν πίνακα της Βλαχίας, προς δε τα τε συστήματα και τας σφαίρας και τους 

πλανήτας και σχήματ’ άλλα τας της σφαίρας θέσεις δεικνύοντα και τους ανέμους 

και άλλα πολλά προς γενικήν είδησιν γεωγραφίας και αστρονομίας συντείνοντα. 

Πονηθείς χάριν των φιλομαθών υπό Γεωργίου υιού του Βορνίκου Ραδουκάλου Γο- 

λέσκου, ου και αναλώμασι τύποις εξεδόθη. Επιστασία και διορθώσει Α. Α. Γαζή. 

Εχαράχθη υπό Κ. Σχινδελμάϋερ, εν Βιέννη 1800. Πίναξ. διαστάσεων 0,95x1.22.

2. Το 1801 χον:

γ) Πίναξ γεωγραφικός της Ευρώπης ελληνιστί εκδοθείς υπό του Αρχιμ. Ανθίμου 

Γαζή του από Μηλιών του Πηλίου Όρους χάριν των Φιλομαθών του ελληνικού Γέ

νους. Εχαράχθη υπό Κ. Σχινδελμάϋερ Βιέννη 1801. Πίναξ, διαστάσεων 1,12x1,00.

3. Το 1802 τον:

δ) Πίναξ Γεωγραφικός της Ασίας εκδοθείς υπό Ανθίμου Γαζή. Αναλώμασι των 

κυρίων Ζωσιμάδων 1802, εν Βιέννη. Εχαράχθη υπό Κ. Σχινδελμάϋερ. Πίναξ

2,20x2,00.

4. Το 1810 τον:

ε) Ο «Πίναξ Γεωγραφικός της Ελλάδος με τα παλαιά και νέα ονόματα επιδιορ

θωθείς υπό Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή, Μηλιώτη, και εκδοθείς παρά Φρανσουά 

Μύλλερ και αφιερωθείς, τω Γένει των Ελλήνων»,"1 εκδόθηκε στη Βιέννη το 1810 σε

1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τμ. Χειρογράφων.
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σχήμα 1,05x1,53. Στο «Γεωγραφικό Πίνακα» του Ανθίμου Γαζή επαναλαμβάνεται 

η εικονογραφική σύνθεση του τίτλου της «Μεγάλης Χάρτας» του Πρωτομάρτυρα 

της Ελευθερίας Ρήγα Βελεστινλή, με ελάχιστη τροποποίηση. Η δράση του Ρήγα 

στη Βιέννη, δράση 15-16 μηνών (Αυγ. 1796 - Δεκ. 1797), ήταν τόσο εντατική, τόσο 

πολύπλευρη που κατέπληξε τον εκεί ευρισκόμενο τότε Άνθιμο Γαζή. Η Χάρτα που 

επιμελήθηκε επεξέτεινε τους οραματισμούς του Ρήγα περιλαμβάνοντας επιπλέον 

την Κύπρο και τη Σικελία, που δεν υπήρχαν στη «Μεγάλη Χάρτα» του.

Χαράκτης και των δύο Χαρτών είναι ο Φρανσουά Μύλλερ. Ελάχιστη τροποποί

ηση συμβαίνει και στο σχέδιο του Χάρτη του Ανθίμου Γαζή. Δεν είχε τον πατριδο- 

γνωστικό χαρακτήρα της «Μεγάλης Χάρτας» με τα νομίσματα και τις άλλες παρα

στάσεις, παρουσίαζε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς ονοματολογίας και η 

χάραξη του χάρτη ήταν καλύτερη. Δεδομένου ότι οι αυστριακές αρχές είχαν κατά

σχει το έργο του Ρήγα, είναι αναμφισβήτητο ότι η έκδοση του «Γεωγραφικού Πί- 

νακος» του Ανθίμου Γαζή και αναγκαία ήταν και κάλυψε το κενό.

5. Το 1812 τον:

στ’) Με επιστασία του Ανθίμου Γαζή τυπώθηκε και ένας άλλος χάρτης της 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, το 1812 στη Βιέννη. Είναι ο ΠΙΝΑΞ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΡΧΙΣΑΤΡΑΠΕΙΑΣ ΙΚΟΝΙΟΥ μετά των υπ’ αυτήν επτά στρατηγιών 

λεγομένων τουρκιστί σαντζάκια, νυν πρώτον ιδιοχειρί σχεδιασθείς και ιδία δαπάνη 

τύποις εκδοθείς παρά του πρότερον εν εκείνη τη επαρχία αρχιερατεύσαντος... μη

τροπολίτου Αδριανουπόλεως κυρίου Κυρίλλου.

Εν Βιέννη, εχαράχθη υπό Νέικλιστ, 1812.
6. Το 1814 τον:
ζ’) Η Μαγνησία01 υπό Α. Γαζή 1814.
Διαστάσεις του Πίνακα 0,18x0.11 εκ.

1. Βιβλιοθήκη Μηλιών Μαγνησίας.

85



ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α '  Η ΕΑΑηνική εκπαίδευση το 17ο και 18ο αιώνα
Ο Άνθιμος Γαζής προσέφερε τις υπηρεσίες του στο έθνος και ως διδάσκαλος στη 

Μηλιωτική Σχολή και στο Ελληνικό Σχολείο της Τήνου. Στο Λόγιο Ερμή δημοσιεύ
ονται οι απόψεις του για τη γλώσσα: «Η εμή γνώμη είναι, να ακολουθήσωμεν εκεί
νο το ύφος του λόγου, το οποίον μετεχειρίσθη ο μακαρίτης αρχιεπίσκοπος Νικη
φόρος ο Θεοτόκης, εις το Κυριακοδρόμιον αυτού, το οποίον είναι και εύληπτον δια 
τους κοινούς και Αττικόν».0’

Σχετικά με τα μαθήματα που θα διδάσκονται στα Σχολεία, παρατηρεί: «Καιρός 
είναι ν’ αρχίσπ το γένος σπουδήν ανδρικήν, και ν’ αφίση την παιδαριώδη εκείνην, 
τα Διαβατικά και επιβατικά, ή ως λέγει ο σοφός Κοραής, τα κάκιστα καλά Γραμ
ματικά, τα οποία μέχρι της σήμερον μας είχον δεδεμένους και χείρας και πόδας».<2> 
Την εκπαιδευτική του ιδεολογία, τη σχέση του με Ευρωπαίους διδασκάλους, τις με
θόδους διδασκαλίας που εφάρμοσε, θα επισημάνουμε σ’ αυτή την ενότητα.

Κατά το 17ο αιώνα τα πράγματα για το Ελληνικό Έθνος αλλάζουν όψη. Η στά
ση του Τουρκικού στοιχείου και η συμπεριφορά της Υψηλής Πύλης προς τους 
Έλληνες γίνεται ηπιότερη και λογικότερη. Τα σπουδαιότερα αίτια της μεταβολής 
αυτής είναι: Εν πρώτοις οι επανειλημμένες νίκες των Χριστιανών της Δύσης απέ
κλεισαν οριστικά κάθε εξάπλωση των Τούρκων στη Δυτική Ευρώπη. Οι Τούρκοι 
έτσι βρίσκουν τον καιρό να γνωρίσουν καλύτερα τους Έλληνες, εκτιμούν τις υπη
ρεσίες, τις οποίες αυτοί προσφέρουν και στην Εθνική Τουρκική οικονομία και στη 
λειτουργία της κρατικής μηχανής και επιτρέπουν την ίδρυση και λειτουργία σχο
λείων στοιχειώδους εκπαίδευσης^α οποία εξαπλώνονται σε πολλά μέρη της Ελλη
νικής χώρας. Κατά τον Κωνσταντίνο Κούμα «Το πρώτο σχολείο των Ιωαννίνων 
εκτίσθη περί το 1600 έτος δια δαπάνης Μάνου Γκιούμα, ευπατρίδου ταύτης της 
πόλεως, και διετηρήθη έως του 1820 έτους».,3) Αλλά και η ευημερία των Ελλήνων

1. Ανθ. Γαζή, (Περί γλώσσης), Λόγιος Ερμής, τόμ. Α' (Βιε'ννη 1811) 87 σημ. γ'.

2. Βλ. Μιχαήλ Γ. Σχινά, Επιστολή προς Άνθιμο Γαζή, Βουκουρέστιον 22 Μαρτίου 1811, Λόγιος 
Ερμής, τόμ. Α' (1811) 197.

3. Για το σχολείο αυτό βλ. Κ.Μ. Κοΰμα, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, τόμ. IB', Βιέννη 1832, 

σ σ. 554-559.
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του εξωτερικού συντελεί στην εξάπλωση και διάδοση των Ελληνικών γραμμάτων 
μεταξύ των δουλών αδελφών. Άλλοι από αυτούς διαθέτουν μεγάλα χρηματικά πο
σά για ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία σχολείων στην Ελλάδα. Άλλοι ενισχύουν 
οικονομικά νέους φιλότιμους που έρχονται από την Ελλάδα για ευρύτερες σπουδές 
στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης· οι νέοι αυτοί μετά το πέρας των σπουδών τους 
επανέρχονται στην Ελλάδα ως δάσκαλοι και φορείς του μεταρρυθμιστικού πνεύ
ματος, που έπνεε στην Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα. Άλλοι παρέχουν την οικονομι
κή τους αρωγή για έκδοση σχολικών και επιστημονικών βιβλίων, συνταγμένων στα 
ελληνικά ή γίνονται οι ίδιοι κήρυκες των δικαιωμάτων του γένους μας σύμφωνα με 
τα κηρύγματα της Γαλλικής επανάστασης.

Τα σχολεία της στοιχειώδους κυρίως παιδείας, που ονομάζονται «κοινά», είναι 
τα πρώτα που οργανώνονται. Οι Δημητριείς στη «Γεωγραφία Νεωτερική» αναφέ
ρουν ότι οι Έλληνες είναι υστερημένοι από σχολεία, από βιβλία, από αναθροφή, 
από παιδεία.(1> Στα σχολεία αυτά δίδασκαν κατά κανόνα κληρικοί. Ο ίδιος ο δά
σκαλος εκπαίδευε τους μαθητές του από πρωί μέχρι βράδυ, χωρίς καθορισμένο 
παιδαγωγικό σύστημα. Άλλοτε δίδασκε και άλλοτε έδινε στους μαθητές προς εκτέτ 
λεση ασκήσεις επί των διδασκομένων. Το μεσημέρι υπέβαλλε τους μαθητές του σε 
εξέταση, διόρθωνε τα σφάλματά τους και μετά συνέτρωγέ μαζί τους στη μονή, στην 
οποία στεγαζόταν κατά κανόνα το σχολείο. Έπειτα η σχολική εργασία επαναλαμ- 
βανόταν μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ο δάσκαλος, ιερέας ή μοναχός, δίδασκε στην αρχή τους μαθητές του το αλφά
βητο, α μ έ σ ω ς  όμως μετά από αυτό τους εισήγαγε στην Οκτώηχο και έπειτα στη συ

νέχεια στο Ψαλτήρι, στις Πράξεις, στις Επιστολές των Αποστόλων και στα Μηναία.
Μετά άρχιζε η διδασκαλία των στοιχειωδών μαθηματικών. Ως βοήθημα χρησι

μοποιείτο το «Βιβλίον πρόχειρον τοις πάσι» ή «γλυτζούνι», όπως έγινε γνωστό, που 
παρουσίαζε τις τέσσερις πρώτες Πράξεις».

1. Δανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγορίου Κωνσταντά, Γεωγραφία Νεωτερική, Βιε'ννη 1791, επιμ. επανε'κδο- 
σης Αικ. Κουμαριανοΰ, Αθήνα 1970, σ. 50.

2. «Βιβλίον πρόχειρον τοις πάσι» του Εμμ. Γλυζωνίου1 πρώτη ε'κδοση Βενετία 1568, και εικοστή το 
1818. Ο συγγραφε'ας του βιβλίου παραμε'νει άγνωστος. Ο Εμμ. Γλυζώνιος ήταν τυπογράφος και εκδό
της βιβλίων.

-  Βλ. Γιάννη Καρά, Η επιστημονική - φιλοσοφική σκε'ψη στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας, Ιωάννινα 1984, σ. 102 -  Βλ. Φιλίππου Ιωάννου, Λόγος Ολυμπιακός, Αθήνα 1871, σ. i\\ .
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Πολλοί Έλληνες Λόγιοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση της Ελληνικής Παι

δείας και απαιτούν να γίνεται η διδασκαλία στο σχολείο σε απλή ελληνική γλώσσα 

κατά τρόπο σύμφωνο προς την παιδική φύση και την αντιληπτική του παιδιού ικα

νότητα. Ο Ιώσηπος Μοισιόδα^στο έργο του Πραγματεία περί Παίδων Αγωγής ή 

Παιδαγωγία γράφει: «Οφείλουσιν οι διδάσκαλοι να αλλάξωσιν ύφος παραδόσεως... 

να αφήσωσι την τετριμμένην οδόν, οφείλουσιν οι πεπαιδευμένοι να παρέχωσιν εις 

τους παίδας, και δη τους το πρώτον φοιτώντας εις το σχολείον, μόνον ό,τι δύνανται 

ούτοι να αφομοιώσωσι και τούτο δι’ απλής γλώσσης».(1)
Κατά τον Νικόλαο Βέη εκτός από τα Κοινά Σχολεία αναφαίνονται στην Ελλάδα 

κυρίως από τα μέσα του 17ου αιώνα και Σχολεία ανώτερα, όμοια ή παρεμφερή 
προς τα σημερινά Γυμνάσια.<2) Ο Σπυρίδων Λάμπρος υποστηρίζει ότι ιδρύονται 
Σχολεία τα οποία προικοδοτούνται και λειτουργούν με την συνδρομή πλουσίων 
ομογενών του εξωτερικού, πουκαθορίζουν πολλές φορές με την ίδρυση του σχολεί
ου και τα μαθήματα που πρέπει να διδάσκονται σ’ αυτό.(5)

Διοικούνται τα σχολεία αυτά από επιτροπή, στην οποία μετέχει και η Εκκλησία 
και ο διευθυντής του σχολείου. Με την ίδρυση των Γυμνασίων περιστέλλεται κατά 
πολυ και η διδασκαλία που γίνεται ιδιωτικά. Ο Ματθαίος Παρανίκας γράφει «ανέ
καθεν ήδη οι ευπορώτεροι διετήρουν εν τοις οίκοις των διδασκάλους ιδίους... μετά 
την αφθονεστέραν όμως των φώτων διάχυσιν επειράθησαν οι τα της εκκλησίας και 
του Γένους διέποντες, ίνα κοινότερον καταστήσωσι το θείοντης παιδείας κτήμα...»<4)

Ο τύπος του σχολείου του μέσου και ανώτερου κύκλου εμφανίζει μεγάλη ποικι
λία ονομασιών. Αποκαλείται: Φροντιστήριον, Παιδαγωγείον, Μουσείον, Ελληνο- 
μουσείον, Λύκειον, Παγγενές, Ακαδημία, Κολλέγιον.<5)

1. Ιωσ. Μοσιόδακος, Πραγματεία περί Παίδων Αγωγής ή Παιδαγωγία, Βιέννη 1779, σ. 109.

2. Νικ. Βέη, Συμβολή εις ία  σχολικά πράγματα της Σμύρνης, Μικρασιατικά Χρονικά Α' (1938)σ. 
200. - Ιωσ. Μοισιόδακος, Απολογία, Μέρος Α', Βιέννη 1780, σ. 24, 28, 31.

3. Σπυρ. Λάμπρου, περί της παιδείας εν Ιωαννίνοις επί τουρκοκρατίας Επετ. Φιλ. Συλλόγου Παρ
νασσού, τόμ. I B ' (1916) 132-176.

4. Ματθαίου .· Παρανίκα, Σχεδίασμα περί της εν τω Ελληνικώ Έ θνει καταστάσεως των γραμμά
των από αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ') 
εκατονταετηρίδος, ζν Κωνστανπνουπόλει 1867, σ. 31.

5. Ά\κη Αγγέλου. Η Εκπαίδευση, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους «Εκδοτικής Αθηνών», ΙΑ' (1975) 
306.
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Οι έχοντες χρήματα ή την υποστήριξη κάποιου ισχυροΰ. μετέβαιναν στα Πανε
πιστήμια της Ευρώπης για φιλοσοφικές, ιατρικές ή άλλου είδους σπουδές. Οι πε
ρισσότεροι από αυτούς επισχρέφοντας στην Ελλάδα γίνονταν δάσκαλοι στα ανώτε
ρα σχολεία και εργάζονταν για την εξάπλωση του πνευματικού επιπέδου της ελλη
νικής κοινωνίας. Ο Κούμας γράφει για την αναγέννηση της παιδείας σχετικά: «Εις 
την πόλιν των Ιωαννίνων χρεωστεί η Ελλάς την αναγέννησιν της παιδείας, όχι μό- 
νονδια την σύστασιν και συντήρησιν των σχολείων των, αλλά δια την πολυμάθειαν 
των διδασκάλων και το περισσότερον δια τον ζήλον, με τον οποίον περιέθαλπον 
τους μαθητάς»."’ Η πορεία της νεοελληνικής εκπαίδευσης είναι σταθερά ανοδική 
και εξελικτική. Η δημιουργία συλλογικών οργάνων με τη μορφή φιλολογικών εται
ρειών12’ είναι εκδήλωση του κοινωνικού ενδιαφέροντος για τα προβλήματα που δη
μιουργεί πλέον η εκπαιδευτική αναγέννηση. Στα ανώτερα ελληνικά σχολεία ο σκο
πός της ασκούμενης αγωγής ήταν να καταστήσει τα παιδιά Έλληνες και Χριστια
νούς στην ψυχή, σκοπόςπου επιδιώκετο και στα κοινά σχολεία, αλλά και να πλου
τίσει το νου τους με γνώσεις.

Οι οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούνται με την ανάπτυξη των 
εμπορικών συναλλαγών, που ως επακόλουθο έχουν τη συχνότερη και στενότερη 
επαφή με την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή σκέψη οδηγούν στη σταθερή ανάπτυξη 
των γραμμάτων στον ελληνικό χώρο. Στον επαναστατικό αιώνα, η αναπτυσσόμενη 
τάξη των εμπόρων είναι αυτή που αποτελεί τον αναγκαίο εκείνο κοινωνικό φορέα 
για την ανάπτυξη της παιδείας.

Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ στην Απολογία του έγραφε: «Υπό την πίεση της πραγμα
τικότητας εισάγονται στα ανώτερα Ελληνικά Σχολεία η Φιλοσοφία μαζί με την 
ανώτερη θεολογία, η Ηθική, η Ρητορική, η Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Φυσική και 
η Χημεία. Ως βάση στα φιλοσοφικά μαθήματα οι δάσκαλοι του γένους μας είχαν 
κυρίως τον Αριστοτέλη και στα Μαθηματικά συμβουλεύονταν τον Ευκλείδη».<S)

Ο Φίλιππος Ιωάννου ανέφερε ότι τα μαθήματα δίδασκε συνήθως ένας μόνο δά
σκαλος, «διδάσκων πάσας τας τάξεις όσα μαθήματα αυτός έκρινε χρήσιμα ή ηδύ- 
νατο να διδάξει».14’ Κατά τον Κωνσταντίνο Κούμα το μάθημα των αρχαίων Ελληνι
κών καταλάμβανε στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων της Χίου, της Σμύρνης,

1. Κ.Μ. Κοΰμα, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, σ σ. 554-559 -  Βλ. και Φάνη Μιχαλοποΰλου, 
Τα Γιάννενα και η νεοελληνική αναγε'ννηση (1648-1820), Αθήνα 1930, σ. 25 κ.εξής.

2. Φιλόμουσος Αθηνών 1813, Φιλόμουσος Βιε'ννης 1814.

3. Ιωσ. Μοισιόδακος, Απολογία, επιμ. έκδοσης Ά\κης Αγγέλου, Αθήνα 1976.

4. Φιλίππου Ιωάννου, Λόγος Ολυμπιακός σ .34.'
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των Κυδωνιών, της Κωνσταντινουπόλεως, των Ιωαννίνων, της Πάτμου μεγάλο χώ
ρο. Οι μαθητές: «εξηγούν συγγραφείς, εκκλησιαστικούς και εθνικούς· αλλά μόνον 
κατά το λεκτικόν αυτών μέρος, χωρίς να εξακριβώνωσι το πραγματικόν. Αι γεωγ
ραφικοί, χρονολογικοί και ιστορικαί γνώσεις έλειπαν. Έλειπε δε μέχρι τινός και τυ
πωμένη συλλογή ελληνικών συγγραμμάτων, και οι μαθηταί καταγινόμενοι να αντι- 
γράφωσι τα μαθήματα από τας βίβλους των διδασκάλων των εξώδευαν καιρούς και 
κόπους εις μάτην».(1) Και ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ γράφει: «η γεωγραφία για τον ελ
ληνισμό της Τουρκοκρατίας ήταν νέα επιστήμη, έργο του 18ου αιώνα».'21

Προτού να εισαχθούν οι μαθητές αρκετά στο μηχανισμό του γραμματικού μέ
ρους της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης, δίδονταν σ’ αυτούς αρχαία κείμενα: ο Ξενο- 
φώντας, ο Πλούταρχος, ο Ισοκράτης, ο Ό μηρος και σπανίως οι τραγικοί. Η ερμη
νεία του αρχαίου κειμένου περιοριζόταν σε απλή μετάφραση και γινόταν με τη μέ
θοδο της Ψυχαγωγίας, που ονομαζόταν και τεχνολογική μέθοδος. Αυτή η μέθοδος 
ήταν γνωστή από την βυζαντινή εποχή και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, στη σχολή 
των Ιωαννίνων του Γκιούμα από τον Λόγιο ιερομόναχο Βησσαρίωνα Μακρή (1635
1699). Κατά τη μέθοδο της ψυχαγωγίας ο μαθητής υποχρεώνετο να γράφει με 
αραιά γράμματα το αρχαίο κείμενο, και πάνω από αυτό να ερμηνεύει κάθε λέξη με 
μικρά γράμματα, συσσωρεύοντας όλα τα συνώνυμα της ερμηνευόμενης λέξης.

Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ ψέγει την μέθοδο αυτή: «Τι βασανίζεις, ω λογιώτατε, 
τον μαθητήν σου με αυτήν την λεπτογραμμίαν, τον καιρόν της πράξεως της οποίας 
δύναται να καταβάλλω εις άσκησιν άλλην, ήτις τω όντι να χρησιμεύση αυτώ:»<5).

Μεγάλη παιδευτική επίδραση ασκούσε ιδίως η Ιστορία, όπως αναφέρει ο Ιωάν
νης Φιλήμων: «Πόσον εν^βρύνετο (ο Έλλην) εις τας αναμνήσεις των διαφόρων κι
νημάτων! Πόσον εσεμνύετο εις τον πολυχρόνιον πόλεμον των ολίγων μεν αλλά ακα- 
ταμαχήτων Σουλιωτών! Πόσον έχαιρε εις την αυτόνομον κατάστασιν των Μανια
τών, των Σφακιανών και άλλων! Η Ιστορία τον εβεβαίωνεν, ότι δεν ενικήθη ποτέ, ή 
εχάθη ενδόξως, όποιος λαός εκινήθη σταθερός υπέρ της ελευθερίας του. Τον εβε
βαίωνεν, ότι των τυράννων η υπερτερούσα υλική δύναμις δεν ισοβαρεί ποτέ με την 
ηθικήν εκείνην ανδρείαν, την οποίαν εμπνέει εις τον άνθρωπο το ευγενές του πα
τριωτισμού αίσθημα».^

1. . . Κ.Μ. Κοΰμα, Ιστορίαι σσ. 556

2. Ιωσ. Μοισιόδακος, Πραγματεία περί Παίδων Αγωγής, ή Παιδαγωγία, Βιε'ννη 1779, σ. 109.

3. Ιωσ. Μοισιόδακος, Παιδαγωγία, ό.π. σ. 139.

4. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον περί της Φιλικής-Εταιρείας, Ναΰπλιον 1834, σ. 68-69.
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Το αίσθημα αυτού του Πατριωτισμού το τρέφουν σε μεγάλο βαθμό και οι σχο
λικές θεατρικές παραστάσεις που γίνονται πολύ συχνές όσο πλησιάζουμε προς το 
1821 και οι οποίες παρουσίαζαν αρχαία ελληνικά δράματα ή έργα εμπνευσμένα 
από την αρχαία ελληνική ιστορία.”’

Η συνήθεια του να δίνονται αρχαία ελληνικά ονόματα στους μαθητές δεν ήταν 
μόνο του γυμνασίου Κυδωνιών, αλλά και άλλων ίσως σχολείων. Έτσι ο Γεώργιος 
Ψύλλας, που μεγάλωσε στην Αθήνα, μας πληροφορεί ότι στα 1814ο δάσκαλός του 
Διονύσιος Πύρρος ο Θεσσαλός που του είχε διδάξει αριθμητική, γεωμετρία, βοτα
νική και γεωγραφία τον είχε ονομάσει Θουκυδίδη.12’

Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η κατάσταση της Ελληνικής παιδείας, καθώς και 
η διδακτική εργασία στα σχολεία μέχρι που παρουσιάσθηκαν στην Ελλάδα φωτι
σμένοι δάσκαλοι που είχαν σπουδάσει σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και οι οποίοι 
επιδίωξαν να ανακαινίσουν την Ελληνική Παιδεία, προβάλλοντας την απαίτηση 
όπως η όλη αγωγή στηρίζεται στη φύση του παιδιού και στις περιόδους της νοητι- 
κής και ψυχικής του εξέλιξης.

Β '  Οι ΜηΑιές και το πρώτο σχολείο τοι/ς. Η Μηλιωτική ΣκοΑή
Κατά τους Δημητριείς: «Οι Μηλιές είναι από τα παλαιότερα χωριά του Πηλίου. 

Ανήκουν από τα πρώιμα χρόνια της Τουρκοκρατίας στα «χάσια», χωριά του Πηλί
ου, που ήταν υποκείμενα εις πολλά κακά και ξέφραγα εις το να εμβαίνη κάθε ένας 
να εξαοκή την θηριότητά του».'5’ Τα Πηλιορείτικα χωριά ήταν άλλα^βακουφια?· 
αποτελούσαν δηλαδή ενότητα χωριών προνομιούχων, εξαρτημένα άμεσα από την 
Κωνσταντινούπολη, και άλλα<·χάσια^ όπου καθένα είχε δικό του προστάτη και γι’ 
αυτό λιγότερη προστασία.*4’

1. Απ. Βακαλοποΰλσυ. Οι Έλληνες σπουδαστές στα 1821, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσ

σαλονίκη 1978, σ. 14.

2. Γεωργ. Ψΰλλα, Απομνημονεύματα του Βίου μου. «Έκδοση Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1974,
σ σ. 3, 42.

3. Βλ. Δανιήλ Φιλιππίδη - Γρηγορίου Κωνσταντά, «Γεωγραφία Νεωτερική περί της Ελλάδος». 

Βιέννη 1791, Επιμ. Αικ. Κουμαριανου, Αθήνα 1970, σ. 104, Βλ. και Βιβλ. Μηλιών, Φ. ΚΒ/6, σ.

11: Χγφ «Πελασγιώτις». «Μηλιαίς χώρα από τα χάσια. Έ χει περίπου τριακόσια και πεντήκοντα 

σπίτια λιθόκτιστα και πολλά καλοκτισμένα, όσα μάλιστα κτίζονται τώρα».

•4. Κυριάκου Σιμοποΰλου, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα (1800-1810), τόμ. Γ 1, Αθήνα 1975, σ. 495 
σημ. 1. ·
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Στα τέλη του 18ου αιώνα οι Μηλιώτες είχαν «τόπο αρκετό εργάσιμο, πεδιάδα και 
πλαγινά, ελεώνας πολλούς, και άλλον τόπο σπάρσιμο και αγεώργητο αρκετό δια
ζώα».01

Εκτός από αυτά τα γεωργικά αγαθά, στα οποία πρέπει να προσθέσουμε και όλα 
σχεδόν τα είδη των οπωρικών, και κυρίως τα “πολλότατα” μήλα, οι Μηλιές στη 
διάρκεια του 18ου αι. έχουν και αρκετό μετάξι.(2) Έτσι αναπτύσσουν βιοτεχνική και 
εμπορική δραστηριότητα με φυσική συνέπεια την οικονομική άνθιση. Ως αποτέ
λεσμα αυτής της οικονομικής ευρωστίας έρχεται η ανάπτυξη του χωρίου, που, πα
ρά την κακή διοίκηση, τις διχόνοιες και την αναξιότητα των προεστών15’ γίνεται την 
εποχή αυτή «μία από τις μεγαλύτερες Πηλιάδες κώμες με 300 περίπου σπίτια κα
λά και μεγάλα ως της Δράκιας, με εκκλησίες περίκαλες, με εργαστήρια σύγχρονα 
και κυρίως με ανθρώπους φιλομαθείς κι εστολισμένους εις την προκοπήν των 
γραμμάτων, ως ουδεμία άλλη χώρα τέτοια της Δημητριάδος... Φυσικό ήταν να απο
κτήσουν από τους πρώτους και το δικό τους σχολείο».,4)

Το σχολείο αυτό συστήθηκε από τον Άνθιμο Παπαπανταζή και από τον ιερομό

ναχο Ζαχαρία. Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς15’ και ο Δανιήλ Φιλιππίδης, που μαθήτευ- 

σαν σ’ αυτό το σχολείο, γράφουν σχετικά: «Εις ταις Μηλιαίς μόλις είναι 30 χρόνια 

αφ’ ου έμαθαν πως είναι ελληνικά στον κόσμο. Κάπβος Άνθιμος εντόπιος παρακ ι- 

νοΰμενος από μία φυσική του φιλομάθεια επήγε και επροσκολλήθηκε κοντά εις 

έναν όπου είχε σπουδάσει εις την Αθήνα. Ύστερα επαρακινήθηκαν κι άλλοι».(6)

Σε χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης των Μηλιών που έχει τίτλο «Πελασγιώτις» ανα

φέρεται: «...Κατά δε το 1770 έτος, κατέβη<7) από τη Βλαχίαν εις την Ζαγοράν διδά

1. Γεωγραφία Νεωτερική, ο. 113-114 Βλ. και Νικ. Μάγνη, Περιήγησις ή τοπογραφία της Θεσσα

λίας και Θεσσαλικής Μαγνησίας, Αθήνα 1860, σ. 64.

2. Γεωγραφία Νεωτερική, σ. 116.

3. Αυτόθι, σ. 114.

4. Αυτόθι, σ. 115.

5. Θεοδοσίου Σπεράντζα, Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς ως ε'φορος της παιδείας ανά τας Κυκλάδας, 

Επετηρίς της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 1 (1961) 117. «Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς ήτο υιός 

του Ευσταθίου Κωνσταντά και της Συράνως, αδελφής του Δανιήλ Φιλίππου ή Φιλιππίδη».

6. Βλ. Γεωγραφία Νεωτερική, ό.π. σ. 116.

7. Βλ. Βαγγ. Σκουβαρά, Ιωάννης Πρίγκος (1725-1789) Αθήνα 1964, σ, 233: «Εννοεί τον Κωνστα

ντίνο Τριανταφυλλίδη ή Λογιότατο». ·
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σκαλός τις αυτόχθων. Ο Ζαχαρίας παρεχώρησεν εις εκείνον την καθέδραν του 

σχολείου και παρακινούμενος υπό του υποτακτικού του Ανθίμου μετέβη μετ’ αυτού 

εις Μηλιαίς και, συνεργία του μακαρίτου (Ανθίμου) εκτίσθη το σχολείον τω 1773 

έτει και επροικίσθη με ολίγα τινά υποστατικά».1" Την ίδια πληροφορία δίνει και ο 

Άνθιμος Γαζής.(2)

Άρα βέβαιον είναι ότι οι Μηλιές αποκτούν το πρώτο επίσημο σχολείο τους και 

ότι συνιδρυτές και πρώτοι δάσκαλοι σ’ αυτό είναι οι ιερομόναχοι Άνθιμος και Ζα

χαρίας, από τους οποίους, ο πρώτος ήταν μηλιώτης^γιος του παπα-Πανταζή και ο 

δεύτερος βολιώτης: «Ο Ζαχαρίας ήταν Βολιώτης και Άνθιμος Μηλιώτης Πανταζή 

τινός ιερέως».'3’ Ως πνευματικό παιδί και ανάθρεμα του Ζαχαρία, ήταν καλά κα

ταρτισμένος και ο Άνθιμος.(4) Ο Πατριάρχης Καλλίνικος Δ’ που βρίσκεται στη Ζα

γορά επαινεί τον Άνθιμο «ως ιερό και επιστήμονα».(5) Πριν καταλήξει στις Μηλιές 

ο Ζαχαρίας είχε υπηρετήσει διαδοχικά για 40 περίπου χρόνια στα σχολεία της Μα- 

κρινίτσας, του Άνω Βόλου, του Αϊ-Γιώργη, του Κισσού, του Ανήλιου και της Ζαγο

ράς. Είχε σπουδάσει στην Αθήνα με συμμαθητές ονομαστούς κληρικούς και λαϊ

κούς, και ήταν πολύ καταρτισμένος στα φιλολογικά μαθήματα.<6)

Χτισμένο σε περίοπτη θέση, κοντά στη μονή του Αγίου Νικολάου του Νέου, το 

πρώτο μηλιώτικο σχολείο, απόκτησε μεγάλη φήμη χάρη στους δύο πρώτους δα

σκάλους του. Ο Άνθιμος δίδασκε κατώτερα μαθήματα και ο Ζαχαρίας ανώτερα.

1. Βιβλιοθήκη Μηλιών. Λυτά έγγραφα, φάκ. ΚΒ' , αριθμ. 6. σ. 11: «Πελασγιώτις».

2. Ανθ. Γαζή “Προς τους Ομογενείς”, Λόγιος Ερμής Δ' (1814) 72.

3. Λυτά έγγραφα, Φάκ. ΚΒ' , αριθμ. 6, σ. 12, Βιβλιοθήκη Μηλιών.

4. Βαγγ. Σκουβαρά, Ιωάννης Πρίγκος, Αθήνα 1964, σ. 233.

5. Αυτόθι, σ. 233 «Ο χαρακτηρισμός περιε'χεται σε ένα γράμμα του Καλλίνικου Δ' στο Ζαχαρία, 

γράμμα που βρήκε ο Βαγγ. Σκουβαράς ανάμεσα στα φΰλλα 133 και 134 του χειρογράφου της 
Ζαγοριανής Βιβλιοθήκης με αριθμό 54.

6. Αυτόθι, σ. 232.
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Εκεί στα 1785 ο Ζαχαρίας πεθαίνει και θάπτεται «εν τω θαπτηρίω της Σχολής»/" 
Ο Νικόλαος Μάγνης γράφει: «Ο Άνθιμος συνεχίζει μόνος το έργο που άρχισε με 
τον γέροντά του και γενόμενος ήδη εγκρατής της ελληνικής γλώσσης εδίδασκεν αυ
τήν αμισθί εις τους συντοπίτας του»/2’ Ο Κωνσταντίνος Βουρβέρης γράφει: «...για 
χρόνια πολλά ήταν ο Άνθιμος διδάσκαλος, σχολάρχης και στυλοβάτης της Σχολής 
των Μηλεών και διαχειριστής της περιουσίας, ήτις ανήκε κατ’ ουσίαν εις την μονήν 
του οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου»/51 Ο Άνθιμο&Γαζής με ευγνωμοσύνη θυμά
ται το δάσκαλό του Άνθιμο ΓΊαπαπανταζή: «...Συ γαρ εμοί, ως και άλλοις ουκ ευα- 
ρίθμοις εις το φως της των λόγων παιδείας φραστήρ και χειραγωγός γενόμενος άρι- 
στος απέχεις ήδη την δια βίου ευγνωμοσύνην παρ’ εμού»/4) Με το θάνατο και του 
Ανθίμου το 1811 έκλεινε και το κεφάλαιο της παλαιός μηλιωτικης σχολής και άνοι
γε ένα καινούργιο/31

Γ  Η συμβολή του Ανθίμου Γαζή στη Νέα Μηλιωτική Σχολή
Στις 28 Μαρτίου 1810 ο ιερομόναχος Άνθιμος Παπαπανταζής σύνταξε τη Δια

θήκη του, με την οποία άφηνε διάδοχό του τον ιεροδιάκονο Γρηγόριο Κωνσταντά/61 
Αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση της παλαιός σχολής ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, προ
σπαθεί και αποσπά από τον Οικουμενικό Πατριάρχί^Ιερεμία τον Δ' δύο προστα
τευτικά γι’ αυτήν σιγίλλια, με τα οποία επικυρώνεται η διαθήκη του Ανθίμου και 
αναλαμβάνεται η προστασία της περιουσίας της Σχολής'?' Ο Γρηγόριος Κωνστα
ντάς για την προαγωγή και αύξηση της Σχολής σκέφθηκε να συνεργαστεί με τον

1. Νικ. Μόγνη, Περιήγηση, ό.π. σ 65.

2. Αυτόθι.

3. Κων. Βουρβε'ρη, Γρηγόριος Κωνσταντάς (1753-1844), από τον τόμο «Μ ορφαίτης Μαγνησίας», 
Βόλος, 1973, σ. 48.

4. Χημική Φιλοσοφία Φουρκροά, Βιέννη 1802, «Πρόλογος: Αφιέρωση του Ανθίμου Γαζή στο Δά
σκαλό του».

5. Ρήγα Καμηλάρη, Γρηγορίου Κωνσταντά, βιογραφία, λόγοι, επιστολαί, Αθήνα 1897, σ. 138.

6 Βαγγ. Σκουβαρά, Ιωάννης Πρίγκος, σ. 226-238, Βλ.: «Η Διαθήκη του Ανθίμου Παπανταζή», Λυ
τά έγγραφα, φάκ Θ', αριθμ. 9 «Βιβλ. Μηλιών. Βλ. και Ρήγα Καμηλάρη, Γρηγ. Κωνσταντά βιο
γραφία, σ. 138.

7. Ιερεμίας ο Δ' Πατριάρχης από το 1809 έως το 1813.

■8 Ρήγα Καμηλάρη, Γρηγ. Κωνσταντά βιογραφία, σ. 137.
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Άνθιμο Γαζή}που διέμενε τότε στη Βιέννη/1’ Ο Άνθιμος Γαζής;μόλις πληροφορή- 
θηκε τα σχέδια του Γρηγορίου Κωνσταντά σχετικά με το Σχολείο της πατρίδας τους^ 
απάντησε στην πρόσκληση με ενθουσιασμό: «Δεν είναι, τη αληθεία, εντροπή μας, 
να μην θελήσωμεν να κατορθώσωμεν τούτο εις την πατρίδα μας, ενώ ο Δούκας δυο 
εκατόρθωσεν έως τώρα, εν εις Μέτσοβον και άλλο εις Ζαγόρι; Διατί λοιπόν να μην 
κατορθώσωμεν και ημείς εις την πατρίδα μας εν Σχολείον, το οποίον και τιμήν φέ
ρει και κέρδος εις την πατρίδα και εις ημάς ευχαρίστησιν;»'21 Μάλιστα συνέλαβε 
την ιδέα, η Νέα Μηλιωτική Σχολή να αποτελέσει ένα είδος Ακαδημίας στο Πήλιο, 
ένα εκπαιδευτήριο με ανώτερη πνοή, με πλατιά ακτινοβολία σε όλη την ηπειρωτι
κή Ελλάδα.13’ Τα φιλόδοξα σχέδια του Ανθίμου Ι'αζή βρίσκουν σύμφωνο και τον 
Γρηγόριο Κωνσταντά. Στις 15 Ιουνίου του 1813 ο Άνθιμος Γαζής θα δημοσιεύσει 
στο «Λόγιο Ερμή» την εξής είδηση: «Εις ταις Μηλιαίς του Πηλίου όρους οι προε- 
στώτες, δια παρακινήσεως του φιλογενούς ανδρός Γρηγορίου Κωνσταντά, εσύστη- 
σαν σχολείον φιλοσοφίας και φιλολογίας, εις το οποίον οχολαρχεί ο ρηθείς κυρ 
Γρηγόριος. Μεγάλας ελπίδας έχει το γένος εις το εξής, όταν οι πρόκριτοι αυτού, 
ηγεμόνες, αρχιερείς, άρχοντες, προεστώτες, φροντίζουν δια την πρόοδον της παι
δείας».*4'

Η σύμπραξη το>ν δύο φιλογενών Μηλιωτών για την ίδρυση της καινούριας μεγάλης 
Σχολής στην ιδιαίτερη πατρίδα τους κυρώθηκε επίσημα στα 1814 με ένα συνυποσχε
τικό, που σώζεται ακόμη στη Μηλιώτικη βιβλιοθήκη. Σ’ αυτό αναφέρεται: «... ο μεν 
Γρηγόριος Κωνσταντάς κατέβαλεν εις μετρητά χρυσούς καισαρικούς πεντακοσίους. Ο 
δε Άνθιμος ο Γαζής ομοίως χρυσούς πεντακοσίους, και άπασαν την Βιβλιοθήκην αυ
τού. Έτι δε αφιέρωσεν εις αυτό και όλην την έκδοσιν του Ελληνικού Λεξικού αυτού».

Με ενέργειες και με εράνους ο Άνθιμος Γαζής εξοικονόμησε από τους φιλόμου- 
σους ομογενείς μεγάλα ποσά, που όχι μόνο κάλυψαν τα αναγκαία για την ανέγερ
ση της Σχολής έξοδα, αλλά εξασφάλισαν για ένα μακρύ διάστημα και τους απα
ραίτητους πόρους για τη λειτουργία της. Η Σχολή πλουτιζόταν με κάσες ολόκληρες 
από βιβλία και εποπτικά όργανα της διδασκαλίας, κυρίως, των μαθημάτων της Γε
ωγραφίας, της Φυσικής και της Χημείας, που στέλνονταν με ενέργειες πάντα του 
Ανθίμου Γαζή από τη Βιέννη. Από την πυκνή αυτή την περίοδο αλληλογραφία του

1. Χγφ. «Πελασγιώτις*, Φάκ. Κ Β '/6  σελ. 12, Βιβλιοθήκη Μηλιών

2. «Επιστολή Ανθίμου Γαζή προς Γρηγ. Κωνσταντά, 13 Σεπτεμβρίου 1812», Φάκ. Ε/1, Βιβλιοθήκη 
Μηλιών.

3. Αυτόθι.

4. Ανθ. Γαζή, Είδησις, Λόγιος Ερμής Γ' (1813) 115-116.
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Γαζή με τον Κωνσταντά, που σώζεται στο φάκελο των λυτών εγγράφων της σημε- 
ρινης Μηλιώτικης Βιβλιοθήκης, αλλά και από το εξοδολόγιο της Σχολής, σχηματί
ζουμε εικόνα του εντύπου πλούτου που συσσωρεύτηκε στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, 
αλλά και της πληθώρας των εποπτικών μέσων της διδασκαλίας^ που πραγματικά 
αποτελούσαν σημαντικό γεγονός εκείνη την εποχή για τα παιδευτικά χρονικά του 
Πηλίου. Χάρτες, υδρόγειες σφαίρες, όργανα γεωμετρικά, μία εικόνα του Ομήρου 
και ένα μεγάλο ηλιακό ρολόι. Ό λα σταλμένα από τον Άνθιμο Γαζή. Το όνειρο των 
δύο συνιδρυτών να ιδούν τη Σχολή τους να λειτουργεί στο Πήλιο ως Ακαδημία ή 
ανώτερο Λύκειο δεν πραγματοποιήθηκε, επειδή η άδεια που απαιτείτο από την 
τουρκική αρχή τελικά δεν δόθηκε. «Βασική αιτία γι’ αυτό στάθηκε η αρνητική στά
ση και η έντονη αντίδραση των μακρινιτσιωτών, οι οποίοι, όπως και οι ζαγοριανοί 
και οι αργαλαστιώτες, ήθελαν τη Σχολή στο δικό τους χωριό».(1).

Η Σχολή, έστω και χωρίς τα τυπικά προσόντα του ανωτέρου ιδρύματος, λει
τούργησε με αξιόλογα αποτελέσματα από το 1815, στην αρχή με μόνο δάσκαλο τον 
Γρηγόριο Κωνσταντά και από το 1817 με δεύτερο δάσκαλο τον Άνθιμο Γαζή, που 
μυημένος στους σκοπούς της Φιλικής Εταιρείας κατέβηκε από τη Βιέννη οριστικά 
στο Πήλιο, όχι όμως τόσο «για να εφοδιάσει με πτυχία σπουδαστές, παρά για να 
ετοιμάσει ψυχωμένους πιστούς μαχητές της Λευτεριάς».'21 Στις αρχές του 1818 η 
Μηλιωτική Σχολή ήταν ένα υποδειγματικά συγκροτημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η 
θέση της ήταν προνομιακή. Ένα κτίριο ευρύχωρο, καλοφτιαγμένο, με φροντισμέ
νη διαρρύθμιση και διακόσμηση. Με τζάμια στα παράθυρα, πράγμα σπάνιο για 
την εποχή, με φωτεινές αίθουσες διδασκαλίας, με τους απαραίτητους βοηθητικούς 
χώρους. Ο Άνθιμος Γαζής ως εξής περιγράφει το κτίριο: «... δύο μεγάλαι Σάλαι 
προς παράδοσιν μαθημάτων επιτήδειαι, η Βιβλιοθήκη μετά θόλου, προδωμάτιον 
εις την Βιβλιοθήκην διά ανάγνωσιν, και ταμείον δια τα προς ταςεπιστήμας ανα
γκαία όργανα και τινα οικήματα δια τους ξένους μαθητάς».'3’

Ο Άνθιμος Γαζής, όταν επέστρεψε στις Μηλιές, βρήκε και αγόρασε δύο μαρμά
ρινες προτομές, τις οποίες είχε βρει κάποιος ζευγίτης πλησίον των Καλών Νερών, 
και ονόμασε τη μία προτομή Πλάτωνα και την άλλη Ξενοφώντα και τις τοποθέτη
σε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης.14’ Μέσα σ’ αυτό το εξοπλισμένο εκπαιδευτικό

1. Βλ. Γιάννη Κορδάτου, Ιστορία της επαρχίας του Βόλου και της Αγιάς, Αθήνα 1960, σ. 603.

2. Βαγγε'λη Σκουβαρά, Σελίδες από την ιστορία της Μηλιώτικης Σχολής, Ηώς 9 (1966) 241.

3. Ανθ. Γαζή, Προς τους Ομογενείς, Λόγιος Ερμής, τομ. Δ' (1814) 72. Βλ. και Ρήγα Καμηλάρη, 
Γρηγορίου Κωνσταντά, Βιογραφία σ. 25: «Μία των αιθουσών του σχολείου μετεποίησαν εις Β ι
βλιοθήκην, άνωθεν δε της θΰρας έθηκαν την επιγραφήν ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ, ήτις και νυν σώζεται».

4. Έφης Α\αμανή, Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς και η Αρχαιολογική του Συλλογή, έκτακτος τόμος 
των θεσσαλικών Χρονικών, Αθήνα 1965, σ. 609.612.
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ίδρυμα οι δυο Μηλιώτες δάσκαλοι εργάσθηκαν με ζήλο ε'ως την ώρα τη> Επανά
στασης, καταρτίζοντας κατά τον καλύτερο τρόπο τους μαθητές τους.

Α '  Η διδακτική εργασία στη Μηϋιωτική ΣχοΑή
Η διδασκαλία στη Μηλιωτική Σχολή απέβλεπε στην πνευματική ολοκλήρωση 

των μαθητών. Ο Άνθιμος Γαζής για τα μαθήματα που θα διδάσκονταν γράφει: «... 
πρώτη βάσις να είναι η του Ιεροΰ Ευαγγελίου Ηθική, χωρίς της οποίας ο άνθρω
πος δεν είναι τω όντι άνθρωπος εις τον κόσμον, και η εξωτερική ηθική φιλοσοφία 
κατά τον Σωκράτην. Επομένως δε φιλολογικώς να παραδίδωνται εν αυτώ η τε 
Ελληνική αρχαία γλώσσα, και η καθ’ ημάς κοινή. Η Γερμανική και η Ιταλική, δια 
τους μέλλοντας εμπόρους γενέσθαι. Και ακολούθως αι επιστήμαι κατά την τάξιν 
των Ευρωπαϊκών Λυκείων»/1’

Οι δάσκαλοί της αντλούσαν το μορφωτικό υλικό από πολλές επιστήμες. Οι μα- 
θηταί διδάσκονταν Θεολογία, Φιλοσοφία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωγρα
φία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Ό μηρο και Τραγικούς, όχι με την παλαιά «ψυχα
γωγική» μέθοδο, αλλά μεταφράζονϋας σε συνεχή νεοελληνικό λόγο. «Οι μαθητές 
διαιρούντο σε τέσσερις τάξεις: ee Εμπόρους, Γεωπόνους, Διδασκάλους και 
Εκκλησιαστικούς.ί2) Τα φιλολογικά, τα φιλοσοφικά και τα θεολογικά μαθήματα τα 
δίδασκε ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ενώ τα Μαθηματικά, την Άλγεβρα, τη Γεωμε
τρία, τη Φυσική και τη Χημεία ο Άνθιμος Γαζής, χρησιμοποιώντας στη διδασκαλία 
του και τα εποπτικά όργανα.

Στο δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα η ανάπτυξη του εμπορίου και η ανάγκη της 
επίλυσης των νέων προβλημάτων των εμπορευματικών συναλλαγών έκαναν επιτα
κτικότερη την όλη αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της μαθηματικής παιδείας. Ο 
Άνθιμος Γαζής γράφεικ<Εσπ γαρ οράν εν τοις ημετέροις σχολείοις συν ουκ ολίγη 
εκπλήξει και λύπη ότι εκ πάντων σχεδόν τα μαθηματικά, θεία τις επιστήμη τω όντι, 
όντα (αιώνιον) γαρ γεωμέτρην ο Πλάτων τον θεόν ωνόμαζεν, αποκέκλεισται».<ϊ) Ο 
Ιώσηπος Μοισιόδαξ θεωρεί την καθυστέρηση στη μελέτη των μαθηματικών μία, 
«των κυριωτάτων αιτιών της αμαθείας, ήτις επιπολάζει εις το ελληνικόν γένος».<4)

1. Ανθ. Γαζή, προς τους Ομογενείς, Λόγιος Ερμής, Δ' (1814) 71.

2. Αυτόθι.

3. Κονδιλλιάκ, Λογική, μετφ. Δανιήλ Φιλιππίδη, Βιε'ννη 1801, σ. 325-395:

4. Βλ. Ιωο. Μοισιόδακος, Απολογία, Βιε'ννη 1780, σ. 118. Βλ. Νικηφ. Θεοτόκη, «Στοιχεία Φυσι
κής», Λειψία 1766, Α' Βλ. «Χημική Φιλοσοφία» υπό Α.Φ. Φουρκροά, Βιέννη 1802, σ. ΙΧ-Χ (από 
τον πρόλογο του Ανθίμου Γαζή): «Συνδε'εται η Χημική με τη Φυσική».
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Στο μάθημα της Γεωγραφίας έδωσαν ιδιαίτερη σημασία, γιατί πίστευαν ότι 
ασκεί μεγάλη επίδραση στους τροφίμους. Μία πλούσια συλλογή από χάρτες, σφαί
ρες, υδρόγεια και ουράνια, τους ευκόλυνε στη διδασκαλία της γεωγραφίας και της 
κοσμογραφίας.11 ’

Κάθε μορφή των επιμέρους διδασκαλιών είχε να επιτελέσει ιδιαίτερο έργο. Και 
ειδικότερα:

α) Η ηθικο-θρησκευτική διδασκαλία απέβλεπε,με τις γνώσεις που παρείχε, στην 
ηθική καλλιέργεια του παιδιού.

β) Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων απέβλεπε, εις την «κατάλη- 
ψιν» της Ελληνικής γλώσσης, ήτις μόνη χαίρεται το προτέρημα του να δανείζη χάρι-
τας».ί21

γ) Η διδασκαλία στοιχείων της γεωγραφίας, των μαθηματικών, των φυσικών, 
των νομικών επιστημών και της ρητορικής είχε σκοπό να μεταδώσει στο παιδί τις 
γνώσεις εκείνες, οι οποίες συντελούν κατεξσχή στην ευδοκίμηση και προαγωγή του 
ανθρώπου στη ζωή. Για να φέρει η διδασκαλία, όσον αφορά στα Μαθηματικά, τη 
Φυσική και τη Γεωγραφία, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, όφειλε να μην αγνο
εί το αξίωμα της εποπτείας και να στηρίζεται στο πείραμα και την παρατήρηση.

Η έμφαση στις μαθηματικές επιστήμες αποτελούσε επαναστατική καινοτομία 
σε σχέση προς την παραδοσιακή δομή της ανώτερης παιδείας στην ελληνική Ανα
τολή. Πρόθεση προφανώς ήταν να σφυρηλατηθεί ένας νέος αναλυτικός τρόπος 
σκέψης, που θα οδηγούσε από την καθυπόταξη στην αυθεντία, στην άσκηση του 
ορθού λόγου: «...ουδεμία επιστήμη ετέρα ούτως οξύνει, ούτω ρυθμίζει τον νουν δια 
της ακραιφνότητας της αλήθειας καθώς αυτή».(5)

Το ενδιαφέρον για τις γεωγραφικές ανακαλύψεις συνδέει τον Άνθιμο Γαζή με το 
κλίμα της περιέργειας του δεκάτου ογδόου αιώνα. Η διακαής επιθυμία για γνωρι
μία με τον πλατύτερο κόσμο και τα μυστικά της φύσης αποτελούσε το υπόβαθρο 
της μεγάλης ανάπτυξης της εμπειρικής επιστήμης στον αιώνα του Διαφωτισμού. 
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιστήμης του Διαφωτισμού ήταν ακριβώς ο 
αναπροσανατολισμός της προσοχής και του ενδιαφέροντος από τις αφηρημένες

1. Βλ. Ιωσ. Μοισιόδακος, «Θεωρία της Γεωγραφίας», Βιέννη 1781, ο. XV.

-  Βλ. επίσης Δανιήλ Ιερομόναχου και Γρηγορίου ιεροδιακόνου των Δημητριέων. «Γεωγραφία Νεωτερικη», 
Βιέννη 1791, σ. 107 και Μητρ. Μελετίου, Γεωγραφία παλαιό και νέα, Βενετία 1807’·’, τόμ. Β', σ. 455.

-  Βλ. Κ. Κοΰμα, Σύνοψις της Παλαιός Γεωγραφίας, Βιέννη 1819, σ. γ'.

2. Ιωο. Μοισιόδακος, Παιδαγωγία, σ. 58.

3. Αυτόθι, σ. 90.
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προς τις πειραματικές και περιγραφικές επιστήμες, από την αστρονομία και τη θε
ωρητική φυσική στην πειραματική φυσική, τη φυσική ιστορία και τη χημεία.

Στις παραμονές της μεγάλης Επαναστάσεως η Μηλιωτική Σχολή θεωρείτο από 
τις καλύτερες της Ελλάδος. Από παντού διατυπώνονταν προτάσεις να ενισχυθεί και 
να προαχθεί σε ανώτερο ίδρυμα, που να προετοιμάζει και να μορφώνει επιστήμο
νες και εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι να επανδρώνουν όλα τα κέντρα της 
«ξυπνημένης Ανατολής».’1’ Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι ο Άνθιμος 
Γαζής έδωσε Ευρωπαϊκή πνοή στη Νέα Μηλιωτική Σχολή. Δεν παρέλειψε να την 
γράψει ως Μέλος στην Ακαδημία της Ιένης, του Μονάχου και στο Ινστιτούτο των 
Παρισίων για να έχει με αυτά αλληλογραφία και ειδήσεις «αφ’ όσας ανακαλύψεις 
γίνονται εις την φιλολογίαν και τας επιστήμας».12’ Πίστευε ότι, αν η ελληνική κοι
νωνία αποδεχόταν τα δώρα της φωτισμένης Ευρώπης, αυτά θα της ελάφρωναν και 
το βάρος τη τυραννίας με την ευεργετική τους ακτινοβολία.

Ε '  Η Μηλιωτική Σχολή μετά την Επανάσταση
'Οταν ο Άνθιμος Γαζής κήρυξε την Επανάσταση στις Μηλιές το Μάιο του 1821, 

έσβησε, όπως ήταν φυσικό, η μορφωτική φλόγα της Μηλιωτικής Σχολής. .
Οι δύο δάσκαλοι και συνιδρυτές της έφυγαν μετά την καταστολή της Επανα

στάσεως. Η Σχολή έκλεισε. Μόλις οι ορδές του Δράμαλη πάτησαν τα πηλιορείτικα 
χωριά, η Σχολή λεηλατήθηκε από Τούρκους και εντοπίους. Τα περισσότερα βιβλία 
της κάηκαν και καταστράφηκαν, και μόνο λίγες χιλιάδες διασώθηκαν, επειδή πρό- 
φτασαν μερικοί φιλομαθείς Μηλιώτες να τα διαμοιράσουν και να τα φυλάξουν σε 

ασφαλή μέρη μέχρι να περάσει το πολύ κακό.(3) Ο Άνθιμος Γαζής γράφει από τη 
Σκόπελο, όπου είχε καταφύγει: «Εγώ κατά το παρόν ησυχάζω εδώ για να παρατη
ρώ τα αντίκρυ της πατρίδος μου μέρη, και να ημπορέσω να μετακομίσω την Βι
βλιοθήκη μου».14’ Σε άλλο γράμμα του προς τον καπετάν Αλέξανδρο Κριεζή διηγεί

1. Βαγγ. Σκουβαρά, Σελίδες απάτη Μηλιωτική Σχολή, σ. 251.

2. Επιοτολή Ανθίμου Γαζή, από τη Βιέννη 14 Οκτωβρίου 1814, προς τους εφόρους της Φιλομοΰ- 
σου Εταιρείας Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, Τμήμα Χειρογράφων, ΑΑ, 10520.

3. Βαγγ. Σκουβαρά, Σελίδες από τη Μηλιωτική Σχολή, σ. 253.

4. «Επιστολή Ανθ. Γαζή προς αδελφούς Κουντουριώτη, 6 Ιουλίου 1821 από Σκόπελο», Αρχείον Λα
ζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821, έκδ. Εμμ. Πρωτοψάλτη, Αθήνα 1966, Α' , σ. 11-12:
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ται τα βάσανά του, και σημειώνει με αγανάκτηση για την καταστροφή της βιβλιο
θήκης του: «... έμαθον ότι ο Μητροπολίτης της Λαρίσης*11 ο Αγιουτάντες του Μαχ- 
μουτ Πασά, επήγεν εις την πατρίδα μου, ταις Μηλιαίς, και αφοΰ άνοιξεν την βι
βλιοθήκην μου, η οποία είχε υπε'ρ τας 10.000 βιβλία, επήρεν όσα του ήρεσαν, τα δε 
λοιπά τα άρπαξαν οι κακοί, και δεν άφησαν μέσα εις εν μεγαλοπρεπές κτίριον του 
σχολείου μας, μήτε βιβλίον, μήτε φόρεμα, μήτε άλλο τι, ώστε και ταις κλειδωνιαίς 
έβγαλον οι απάνθρωποι και τουρκόφωνες».121 Ο Άνθιμος Γαζής φρόντισε, όσα βι
βλία είχαν απομείνει να τα μεταφέρει στο Ναύπλιο, για να τα σώσει.

Η προσπάθειά του άρχισε το 1824, οπότε με την εξουσία του πρώην αρεοπαγί
τη, και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Κωνσταντά, πέτυχε να παρθεί από
φαση να σταλεί στο Πήλιο ο προμιριώτης καταδρομέας Γεώργιος Ζορμπάς, «για να 
ελευθερώσει τη Βιβλιοθήκη της εκείσε Σχολής του κυρίου Γαζή και να φέρει στο 
Ναύπλιο όλα τα βιβλία της ως αναγκαία και επωφελή δια τον φωτισμόν της νεο
λαίας».*31

Ο Κωνσταντάς έφορος τότε της Παιδείας στο Ναύπλιο, μαθαίνοντας την 
ενέργεια αυτή του Ανθίμου Γαζή, αντέδρασε αποφασιστικά και πέτυχε να ματαιώ
σει τη μεταφορά των βιβλίων της Μηλιωτικης Σχολής. Σε επιστολή του προς το 
Υπουργείο των Ναυτικών, που είχε επωμισθεί όλη την ευθύνη της επιχείρησης για 
την απελευθέρωση και για τη μεταφορά των βιβλίων βτο
Ναύπλιο, γράφει^«Πληροφορούμαι ότι το ένδοξον τούτο Υπουργείο, κατ’ επίμονον 
αίτησιντου πανοσιολογιοτάτου αρχιμανδρίτου κυρίου Ανθίμου Γαζή, έδωκε διατα
γήν τω Καπετάν Γεωργίω Ζορμπά να υπάγη εις την πατρίδα μας, να σηκώση την 
βιβλιοθήκην της Μηλίωτικής Σχολής και να τηνμετακομίση δεν ηξεύρω πού. Εγώ 
όμως ειδοποιώ το ένδοξον Υπουργείον ότι η βιβλιοθήκη εκείνη δεν είναι ιδιαίτερα 

του κυρίου Γαζή, αλλά κοινή, επειδή συνίσταται από βιβλία των μακαρίων πρώτων

1. Πρόκειται πιθανόν για τον Θεοδόσιο, σχετικά βλέπε θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 
Λαρίσης και Πλαταμώνος Μητρόπολις, τόμος 8, Αθήνα 1966, στήλη 131, «Θεοδόσιος 1821, ο 
από Βελλάς, παυθείς».

2. Επιστολή Ανθίμου Γαζή προς Αλέξανδρο Δ. Κριεζή, 25 Ιουλίου 1821, εις Εμμ. Πρωτοψάλτη, 
Απομνημονεύματα αγωνιστών του '21, Αθήνα 1956, αρ. 8.

3. «Το Υπουργείο των Ναυτικών προς το εκτελεστικό Σώμα». Εν Ναυπλίω τη 25 Οκτωβρίου 1824. 

Ο Γενικός Γραμματέας Γ. ΚΩΠΑΣ». ΓΑΚ Υπ. Ναυτικών φ. 10, Περίοδος Γ. - Αρ. 116.

4. «Επιστολή Γρηγορίου Κωνσταντά προς το ένδοξον Υπουργείον Ναυτικών τη 24 Νοεμβρίου 1824 

εν Ναυπλίω». ΓΑΚ Υπ. Ναυτικών Φ. 10.
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κτητόρων, από βιβλία ιδικά μου και από βιβλία του κυρίου Γαζή...»

Ο Άνθιμος Γαζής, παρά την πίκρα του για τη στάση των συμπατριωτών του , εν

διαφέρεται πάντα ζωηρά για την τύχη της γενέτειράς του, αλληλογραφεί με τον 

Γρηγόριο Κωνσταντά, τον οποίο στα γράμματά του «ασπάζεται αδελφικώς» και δεν 

παραλείπει να κάνει για ύστατη φορά το πατριωτικό του χρέος με τη διαθήκη του. 

Ο Κωνσταντάς επιστρέφει οριστικά το 1834 στις Μηλιές. Η απογοήτευσή του δυ

ναμώνει, όταν βρίσκει σε κακή κατάσταση τη Σχολή και τη Βιβλιοθήκη της. Ο πα

λιός σχολάρχης είναι πολύ γέρος και πολύ αδύναμος και οι συνθήκες που αντιμε

τωπίζει εξαιρετικά δύσκολες, για να μπορέσει να ξαναδώσει στη Σχολή την παλαιά 

της αίγλη. Παρόλα αυτά επιμένει συνεχίζοντας μόνος το δύσκολο έργο του σχο- 

λάρχη και του δασκάλου. Ο Κωνσταντίνος Βουρβέρης γράφει: «Ήσαν αι τελευταί

οι αναλαμπαί της διδασκαλικής φλογός, την οποίαν εξέπεμπεν η εθνική ψυχή του 

γέροντος Διδασκάλου.α>

Δέκα χρόνια μετά την επιστροφή του στις Μηλιές, πεθαίνει στις 4 Αυγούστου 

1844 και μαζί του οριστικά και η Μηλιωτική Σχολή, επειδή από τότε δεν μπόρεσε 

να επαναλειτουργήσει. Προσκαλούσε επιτακτικά ως διάδοχό του στη Σχολή τον 

Μηλιώτη ιεροδιάκονο Ισίδωρο που μόναζε στο Άγιον Όρος. Ο Ισίδωρος όμως δεν 

αν ταποκρίθηκε στην αυστηρή έκκλησή του και τότε έγινε αυτό που φοβόταν ο 

«σοφολογιώτατος»: «Πριν περάσουν λίγα χρόνια από το θάνατό του, η περιουσία 

της Σχολής, που ήταν συγχρόνως και περιουσία της Μονής του Αγίου Νικολάου του 

Νέου, έγινε βορά των επιτηδείων και αρπάγων προκρίτων και διαχειριστών της, 

που δεν σεβάστηκαν ούτε αυτά τα αφιερώματα της Μονής. Ουδέν των αφιερωμά

των τούτων υπάρχει σήμερον εις την κατοχήν της Σχολής. Μιαροί φάρυγγες κατα

βρόχθισαν τα αφιερώματα ταύτα, καθώς και των λοιπών μοναστηρίων».®

ΣΤ' 0  Α νδψ ος  Γαζής σχολάρχης στο ελληνικό σχολείο της Τήνου

Ο Άνθιμος Γαζής στο τέλος του 1824 φεύγει από το Ναύπλιο και πηγαίνει στην

1. Βλ. Κων. Βουρβε'ρη, Γρηγόριος Κωνσιαντάς, σ. 54.

2. Βλ. Νικ. Μάγνη, Περιήγηση, σ. 68. .
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Τήνο.0' Στοιχεία για την εγκατάστασή του εκεί αντλούμε βασικά από μία επιστο

λή'2’ του Γρηγορίου Κωνσταντά προς τον επίσκοπο Ταλαντίου Νεόφυτον και από 

την εφημερίδα εκείνης της περιόδου «Φίλος τον Νόμου».(3) Δίπλα στο κύριο αυτό

υλικό, ιδιαίτερη χρησιμότητα έχει και ένας επίσημος Λόγος του Ανθίμου Γαζή.(4)
Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς γράφει: «Ο Άνθιμος Γαζής είναι δύο μήνες, αφ’ ου ανε- 

χώρησεν εντεύθεν, ευρίσκεται, ως ακούω εις Τήνον αρχιδιδάσκαλος». Η εφημερίδα 
εξάλλου «Φίλος του Νόμου» δημοσιεύει επιστολή των επιτρόπων της Σχολής της Τή
νου, όπου αναφέρουν: «...Διδασκάλους καταστήσαμεν τον κύριον Άνθιμον Γαζήν αρχι- 
διδάσκαλον, τον κύριον Ευστράτιον Πέτρου Κυδωνιέα και τον κύριον Παΐσιον Πά- 
τμιον».

Αυτές οι πληροφορίες θίγουν ορισμένα ουσιαστικά ζητήματα. Είναι σκόπιμο, 
νομίζω να τα επισημάνουμε:

α) Γιατί φεύγει τότε από το Ναύπλιο, 
β) Γιατί πηγαίνει στην Τήνο. 
γ) Γιατί δέχεται να γίνει Σχολάρχης.
Βασική προϋπόθεση, για να κατανοήσουμε τις συγκεκριμένες επιλογές του Ανθίμου 

Γαζή, είναι το να α”ασυνθέσουμε το βασικό περίγραμμα της μέχρι τότε δράσης του.
Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι ήταν ενεργά και αποφασιστικά παρών σε πολλές 

κρίσιμες ώρες, παρά την ηλικία του μέχρι την ημέρα που φεύγει από το Ναύπλιο. 
Το 1824 η συνεργασία του με τον Γρηγόριο Κωνσταντά δεν ήταν καλή.

Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς σε επιστολή του προς τον Νεόφυτον Ταλαντίου, εκείνη 
την εποχή, γράφει για τη σχέση του με τον Άνθιμο Γαζή: «Εμένα δεν με γράφει (από 
την Τήνο) ούτε εγώ τον γράφω, μία τελευταία του κλεψιά<5), μας έκαμε να κόψωμεν το 
ράμα. Εγώ εφέρθην προς αυτόν ως προς αδελφόν, αυτός όμως προς εμέ ως εχθρός. 
Ή ταν της τύχης μου να συντροφεύσω με τοιούτον ψεύστην, κλέπτην, απατεώνα».(6) Οι

1. Δρόσοι) Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυ
ριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821, Αθήνα 1870.

2. Επιστολή Γρηγορίου Κωνσταντά προς Νεόφυτον Ταλαντίου, 9 Μαρτίου 1825, Ναύπλιο, Γ.Α.Κ., 
Αρχείον Νεοφύτου. Ταλαντίου, αριθμ. 60

3. Εφημερίδα -Φίλος του Νόμου», Ύδρα 1825 (Απρίλιος).

4. Αναστ. Γούδα, «Λόγος Ανθίμου Γαζή», Βίοι Παράλληλοι, σ. 370-376.

5. Βλ. Θεοδοσίου Σπεράντζα, Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς ως έφορος της παιδείας ανά τας Κυκλά- 
δας, επετηρίς της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 1 (1961) 117: «Και τελευταίον εν αφιέρωμα 
όπου η εν Οδησσώ εμπορική Γραικική Ασφάλεια (Σιγουριτά) είχε κάμει εις την σχολήν, το εσή- 
κωσε ήδη νεωστί και αυτό, εις τέσσερας χιλιάδας γρόσια, και το κατατρώγει».

6. Βλ. Επιστολή Γρ. Κωνσταντά, Αρχείο Ταλαντίου.
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κατηγορίες είναι βαριές. Δεν θα κρατησουν όμως για πολύ. Η διάσταση λοιπόν με
ταξύ των δύο εξαδέλφων είναι ίσως ένας πρώτος λόγος που φεύγει ο Άνθιμος από το 
Ναύπλιον. Δεύτερος πιθανός λόγος είναι οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης: «...Ημείς 
ενταύθα ησυχάζομεν μόνον, κατά δε τα λοιπά στενοχωρούμεθα. Ακρίβεια εις όλα, 

στενοχώρια, καύσεις αφόρητοι, ύδατα θερμά και αχρεία, πληθύς αυτών, ασθένειες 
εντεύθεν πολλαί και ο Θεός να μας φυλάξη και από γενικήν επιδημίαν!»(1)

Δεν είναι βέβαιο, γιατί πήγε στην Τήνο ο Άνθιμος Γαζής. Εδώ ο ερευνητής εί
ναι υποχρεωμένος να καταφύγει σε υποκειμενικές λύσεις. Το βέβαιο είναι ότι οι 
Τήνιοι, βλέποντάς τον, τον συμβουλεύονται για το νέο Ελληνικό Σχολείο τριετούς 
φοιτήσεως που ανοικοδομούν. Στις αλλεπάλληλες προτάσεις των επιτρόπων του 
Σχολείου φαίνεται ότι ενδίδει και έτσι αναλαμβάνει τη Σχολαρχία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των μαθημάτων που καταρτίζει ο ίδιος, στο Σχολείο 
θα διδάσκονται: «Η Ελληνική γλώσσα, η Ιερά και Κοσμική Ιστορία, η Μαθηματι
κή και Πολιτική Γεωγραφία, η Ηθική Φιλοσοφία, η Φυσική Ιστορία, η Οικονομι
κή και η Γαλλική γλώσσα- η έναρξις των μαθημάτων γενήσεται μετά την εβδομά
δα της διακαινησίμου».(2)

Κατά την τελετή των εγκαινίων του διδακτηρίου ο Άνθιμος Γαζής εκφωνεί λόγον, 
με τον οποίο αρχίζει και ο κύκλος των παραδόσεών του και η ανάληψη της σχο- 

λαρχίας. Ο λόγος του χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο προχτο μέρος παρουσιάζει μία γε
νική επισκόπηση της φιλοσοφίας και της παιδείας. Στο δεύτερο μέρος 
τονίζει την πνευματική αναγέννηση της Ελλάδος.13’

Αρχίζει τον λόγο του με το εξής χωρίον της Αγίας Γραφής: «Αποθώμεθα τα έργα 
του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνως περι-

1. «Επιστολή Γρ. Κωνσταντά, τη 24η Ιουλίου 1824, από Ναύπλιον», Αρχείον Νεοφύτου Ταλαντίου, 

αριθμ. 51, Γ.Α.Κ.

-Αρχείον Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, Επιστολή Ανθίμου Γαζή, 26-9-1827, Η ’ (1827) 

εκδ. Εμμ. Πρωτοψάλτη} , Αθήνα 1967, αρ. 552, ο. 453: «από την επάρατον επιδημίαν του Ναυ

πλίου».

-  Ρωξ. Αργυροπούλου, Βενιαμίν Αέσβιος, Στοιχεία Ηθικής, Αθήνα 1994, σ. 15: «Πέθανε το 1824 
στο Ναύπλιο σε επιδημία τύφου».

-  Βασ. Βλ. Σφυρόερα «Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη», Γ' Γυμνασίου Ο.Ε.Δ.Β. Αθήνα 1991, σ. 

186-187: «Ο εμφύλιος πόλεμος άρχισε το φθινόπωρο του 1823, στην αρχή ως πολιτική διαμάχη 

και αργότερα, από τον Ιούλιο του 1824, ως τραγική ε'νοπλη σύγκρουση.

Η δεύτερη φάση του εμφύλιου πολέμου, άρχισε το Μάιο του 1824 και η ε'νοπλη σύγκρουση κο- 

ρυφώθηκε λίγους μήνες αργότερα. Ο Γέρος του Μόριά φυλακίατηκε τον Φεβρουάριο του 1825)».
2. Εφημερίδα «Φίλος του Νόμου».

3. Αναστ. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι,σ. 370-376.
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πατήσωμεν»11’. Το χωρίο αυτό ερμηνεύεται εδώ ως εξής: ας αφήσουμε τα ε'ργα της 
αμαθείας και ας ενδυθουμε τα όπλα της φιλοσοφίας και της μαθήσεως* Στη συ
νέχεια του λόγου του επισημαίνει τη φυσική ανθρώπινη έφεση για γνώση. Προει
δοποιεί όμως και τις δυσκολίες που αναφύονται στην αναζήτηση της γνώσης της 
αλήθειας των πραγμάτων. Η αφετηρία της φιλοσοφικής προβληματικής του φαί
νεται ότι είναι σαφώς καθορισμένη από τις αντιλήψεις που είχαν γίνει η κοινή πα
ρακαταθήκη του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Αυτό φαίνεται από την επισήμανση 
της χειρότερης μορφής πλάνης, από όσες κατατρύχουν την ανθρωπότητα, που εί
ναι η δεισιδαιμονία: «... οι αμαθείς και αναλφάβητοι Μοναχοί από μίαν άλογον δει
σιδαιμονίαν, και με τους σταυρούς εις τα χείρας, κατεκρήμνισαν πανταχού και αυ
τά τα ωραιότατα κτίρια των σχολείων^’ Στις επισημάνσεις αυτές διαφαίνονται με 
ενάργεια οι στόχοι του. Η αναίρεση .των πολύμορφων εκφάνσεων της πλάνης απο
τελούσε τον οδηγό της στράτευσής του στην υπόθεση του Διαφωτισμού. Η χρησι
μότητα της Παιδείας εντοπίζεται στην απελευθερωτική της επενέργεια, που απο
δεσμεύει τις δημιουργικές δυνάμεις της ανθρώπινης σκέψης: «Τα σχολεία είναι η 
πηγή όλων των καλών της πολιτικής κοινωνίας, η πηγή του πατριωτισμού και της 
αρετής, η πηγή της αληθινής ελευθερίας και ευδαιμονίας, και η πηγή των τεχνών 
και επιστημών».*31 Στο τέλος του λόγου του επαινεί ο Άνθιμος Γαζής τους Τηνίους 
για το λαμπρό τους έργο και τους προτρέπει να το προικίσουν με όλα τα αναγκαία 
και κατάλληλα βιβλία και να αυξηθεί ο αριθμός των συνδρομητών «... ίνα επαινή- 
σθε και ζώντες και μετά θάνατον να μακαρίζησθε ως ευεργέται της Πατρίδος».

Ο Λόγος του Ανθίμου Γαζή συγκίνησε τους Τηνίους. Οι συνδρομές τους αυξή
θηκαν και το Σχολείο λειτούργησε ομαλά: «Κάθε χρόνο οι Τήνιοι συγκέντρωσαν 
από συνδρομές και εράνους 6.250 γρόσια και από την αρωγή της εκκλησίας της 
Μεγαλόχαρης 1.000 γρόσια».'41 Δεκτοί στο ελληνικό Σχολείο ήταν έφηβοι τουανα- 
τολικού και δυτικού δόγματος χωρίς εξαίρεση. Η συμφοίτηση Ορθοδόξων και Κα
θολικών είχε ως ευεργετικό αποτέλεσμα την άμβλυνση και εξαφάνιση των παλαι
ών δογματικών παθών και τη συμφιλίωση και συνεργασία στον κοινό αγώνα κατά 
των Τούρκων.15*

1. Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, κεφ. ιγ' 12.
2. Αναστ. Γοΰδα, Βίοι Παράλληλοι, «Λόγος...»» σ. 370-376.
3. Αναστ. Γούδα, «Λόγος».

4.Τεωργ. Δώριζα, Η Τήνος επί Τουρκοκρατίας και κατά τον αγώνα του 1821, Αθήνα 1978, σ. 380.

5. Αυτόθι. '
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Ο Άνθιμος Γαζής θα υπηρετήσει'" στο Ελληνικό Σχολείο της Τήνου μαζί με τους 

δύο άλλους διδασκάλους Ευστράτιον Κυδωνιέα και Παΐσιον Πάτμιον μέχρι τις αρ

χές του 1827.

1. Εφημερίδα «Φίλος ίου Νόμου», ό.π.

-  Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς είχε συντάξει Έκθεση το 1825 ως έφορος της Παιδείας με τίτλο: 

«Επίσημος έκθεσις περί Παιδείας κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, συνταχθείσα τω 1825 

και εγχειρισθείσα εις τον Ιταλόν Φιλέλληνα Κόμητα Πέκιο προς διαφώτισιν των Φιλελληνι

κών κομιτάτων της Ευρώπης». Στην Έκθεση αυτή γίνεται λόγος και για τα Σχολεία της Τήνου: 

«εις την νήσον υπάρχει μία κεντρική αλληλοδιδακτική σχολή και μία γραμματική ονομαζομέ- 

νη Λϋκειον, όπου διδάσκονται η αρχαία Ελληνική και στοιχεία φιλοσοφίας». Βλ. Απόστολου 

Δασκαλάκη, Κείμενα. Πηγαί της ιστορίας της ΕλΚηνικής Επαναστάσεως, Μέρος Α', Τα Π ερί 
Παιδείας, Αθήνα 1966 - 1968, σ. 72.
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ



A. 01 ΕΓΜ2ΠΌΛΕΣ TOY ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

Το υλικό που έχει διασωθεί, αν και δεν ξέρουμε τι ποσοστό αντιπροσωπεύει, μας 

αποκαλύπτει την ατομική του αλληλογραφία, για προσωπικά του αλλά και δημό

σια ζητήματα. Έτσι τα σωζόμενα επιστολικά κείμενα του Ανθίμου Γαζή μπορούν 

να διαιρεθούν στις εξής κατηγορίες:

α) Γράμματα επίσημου ή δημόσιου χαρακτήρα, 

β) Προσωπικές επιστολές.

α) Τα επίσημα γράμματα, περίπου δέκα, απευθύνονται προς διάφορες εκκκλη- 

σιαστικές και πολιτικές αρχές ή κοινότητες. Γράμματα αυτής της κατηγορίας απευ

θύνει ο Άνθιμος στο Εκτελεστικό Σώμα, στους Επιτρόπους της Κοινότητας του Αγί

ου Γεωργίου Βιέννης, στους Εφόρους της Φιλομούσου Εταιρείας Αθηνών, στον 

Friedsrico North (GUILFORD), στον Ιγνάτιο Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας, στον 

Πρώιο Δωρόθεο κ.λπ.

β) Οι Προσωπικές επιστολές του Ανθίμου, που είναι και οι πολυπληθέστερες και 

οι πιο ενδιαφέρουσες από ιστορική άποψη, απευθύνονται σε προσωπικότητες ή 

γνωστούς και φίλους, κυρίως στο Μόναχο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στην Κων

σταντινούπολη. Λίγες πάντως αφορούν ιδιωτικές του υποθέσεις· οι περισσότερες εί

ναι συστατικές προσώπων που χρειάζονται κάποια βοήθεια, συμβουλευτικές και 

φιλοφρονητικές.

Από το σωζόμενο υλικό φαίνεται ότι τα περισσότερα από τα γράμματά του τα εί

χε γράψει ο ίδιος ο Άνθιμος. Προς το τέλος μόνο της ζωής του τον βοηθούσαν στο 

γράψιμο.

Β' ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΟΝ ΕΠΙΓΓΟΛΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

1. Ασώπιος Κωνσταντίνος

2. Barbie du Bocage

3. Δήμου Ιωάννης

4. Εκτελεστικόν Σώμα

5. Επίτροποι Κοινότητος Αγ. Γεωργίου Βιέννης

6. Έφοροι Φιλομούσου Εταιρείας Αθήνας

αριθμ. επιστολής 39

42, 43, 44 

45

40

41
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7. Friderico North (GUILFORD) 46, 47

8. Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας 48, 49

9. Καπετανάκης Μανουήλ & Κυριάκος 50

10. Κοραής Αδαμάντιος 51

11. Κουμας Κων/νος Μ. 52

12. Κουντουριώτης Λάζαρος & Γεώργιος 53, 54

13. Κριεζής Αλέξανδρος 55

14. Κωνσταντάς Γρηγόριος 1-20

15. Μόστρας Δημήτριος 56

16. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος 57

17. Ξάνθος Εμμανουήλ 58, 59

18. Πρώιος Δωρόθεος 60

19. Thiersch Friedrich 21-38

20. Φορέστης Γεώργιος 61

Γ  Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Πρωτότυπες ανέκδοτες επιστολές του Ανθίμου Γαζή σώζονται, όσο μπορέσαμε 

να εξακριβώσουμε, έντεκα:

α) Τρεις στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, Φ. 11/39, Φ. ΙΙΙ/Ι, Φ. 11/51. 

προς τον Friderico North (GUILFORD) και προς τον Φορέστη Γεώργιο.

β) Τέσσερις ο™ Γενικά Αρχεία του κράτους, εκτελεστικό Φ 3/312, Αρχείο Ιγνα

τίου Κ. 91, 1-6 και Κ. 91, Γ. 1, και Συλλογή Δ. Μόστρα Κ. 125, 3. προς το Εκτελε

στικό Σώμα, προς τον Ιγνάτιο Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας και προς τον Δημή- 

τριο Μόστρα .

γ) Δυο στη Βιβλιοθήκη Μηλιών, Φ. Ε/35 και Φ. Ε/34, προς τον Δήμου Ιωάννη και 

προς Κωνοταντά Γρηγόριο.

δ) Δυο στο Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, Αρχείον Α 

10520 προς τους Εφόρους της Φιλομοΰσου Εταιρείας Αθηνών και Αρχείον Ασωπί- 

ου. Ασ. 87, προς Ασώπιον Κωνσταντίνο.

Και οι έντεκα επιστολές είναι αυτόγραφες. Οι επιστολές είναι άγνωστες στην
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έρευνα. Δεν μας σώθηκε κανένα χφ που να περιέχει το σύνολο, ή έστω το μεγαλύ

τερο μέρος των επιστολών, που θα αντιπροσώπευε μία μορφή έκδοσης από τον ίδιο 

τον Άνθιμο Γαζή ή κάποιον συγγενή του.

Δ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αποσπάσματα ή μεμονωμένες επιστολές του Ανθίμου Γαζή δημοσίευσαν κατά 

καιρούς οι Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, (ο πρώην Λεοντοπόλεως), Ιωάννης Οικονό

μου Λαρισαίος, Κωνσταντίνος Δημαράς, Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ 

Ξάνθος. Μικρά ή μεγαλύτερα σώματα επιστολών εξέδωσαν οι ακόλουθοι:

α) Βαγγέλης Σκουβαράς, δεκαεννέα επιστολές από Φακ. Ε' των Λυτών Εγγρά

φων της Βιβλιοθήκης των Μηλιών.01

β) Πολυχρονης Ενεπεκίδης, δέκα οκτώ επιστολές από την Bayerische 

Staatsbibliothek του Μονάχου.®

γ) Αικατερίνη Κουμαριανού, είκοσι τέσσερες επιστολές από την Bibliotheque 

Nationale των Παρισίων.(3) - -

1. Βλ. Βαγγέλη Σκουβαρά, Σελίδες από την Ιστορία της Μηλιώτικης Σχολής, Περιοδ. «ΗΩΣ», Αθή 

να 1966, σ. 256.

2. Πολ. Ενεπεκίδη, Ανέκδοτοι Επιστολαί Ανθίμου Γαζή και Κωνσταντίνου Κοΰμα προς Friedrich 

Tlversch, Αθήνα 1958.

3. Αικ. Κουμαριανού, Αλληλογραφία Δανιήλ Φιλιππίδη, Barbie duBocage* Ανθιμος Γαζής (1794
1819), Αθήνα 1966.
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι οι επιστολές του Ανθίμου Γαζή αποτελούν 

αυθεντική μαρτυρία για τη ζωή και το έργο του, και για τα πρόσωπα και τα προ

βλήματα της εποχής.

Η μελέτη των επιστολών διαφωτίζει και εξηγεί ουσιώδη γεγονότα της ζωής του 

και βοηθεί στην ορθή χρονολόγηση των διαφόρων μετακινήσεών του, όπως την 

οριστική αναχώρησή του από τη Βιέννη (αρ. επιστ. 19).

Οι επιστολές αναφέρονται σε όλες σχεδόν τις περιόδους της ζωής του Ανθίμου 

Γαζή, από την εποχή που ζούσε στη Βιέννη μέχρι τότε που εγκαταστημένος στη Σύ

ρο περίμενε την «σωματικήν νέκρωσίν του». Ένεκα του περιεχομένου ορισμένες 

επιστολές αποτελούν ενότητες, όπως οι αναφερόμενες στη Μηλιωτική Σχολή (αρ. 

επιστ. 1-19).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΕΛΟΜΕΗΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΠΙΓΓΟΛΟΝ

Στον κατάλογοαυτό καταχωρίζονται όλες οι επιστολε'ς κατά αποδέκτη, ως εξής: 
1) Γρηγόριος Κωνσταντάς, 2) Friedrich Thiersch. Οι υπόλοιποι αποδέκτες αναφέ
ρονται με αλφαβητική σειρά.

Αριθμ. Επιστ. : 1-20 Αποδέκτης Γρηγόριος Κωνσταντάς - Έκδοση Βαγγέλη 
Σκουβαρά στο Περιοδ. «Ηώς», Σελίδες από την Ιστορία της 
Μηλιώτικης Σχολής, Αθήνα 1966, σ. 256.

(1) Τη 13 Σεπτεμβρίου 1812 εκ Βιέννης:
: Εις το από Κωνσταντινουπόλεως γράμμα σου σοι απεκρίθην.
: Γίνου αρχηγός εις τα τοιαύτα. Υγεία, ειρήνη Σοι και 

καλόν κρασάκι!
: Φάκ. 5ος των λυτών ε γ γ ρ ά φ ω ν  Χη ς  Μηλιώτικης Βιβλιοθήκης. Ε/1

ΑΡΧή 
Τ  έλος

Χγφ.

(2) Τη 6 Μαρτίου 1814 εκ Βιέννης.
Αρχή : Εις το από 7 Μαΐου γράμμα Σου, έγραψα έως τώρα υπέρ τα 6

γράμματα, και καμμίαν αποκρισίν σου δεν είδα.
Τέλος : Εύχομαι να σας ιδώ όλους γερούς. ·
Χγφ. : Φάκ. 5ος Ε/2

(3) Τη 4 Αυγούστου 1814 εκ Βιέννης.
Αρχή : Λησμόνησα πλέον πόσα γράμματα σοι έγραψα, έως τώρα,

και εις κανένα μου δεν είδον απόκρισιν.
Τέλος : Αν δεν λάβω γράμμα Σου, μήτε σοί ξαναγράφω πλέον, και

θέλω σε νομίζει ότι λέγεις πολλά και κάμνεις τίποτε.
Χγφ. : Φάκ. 5ος Ε/3

(4) Τη 21 Αυγούστου 1814 εκ Βιέννης:
Αρχή : Με μεγάλην μου χαράν χθες έλαβον δια του Κυρίου Απο

στόλη Παπά το από 5 Ιουνίου γράμμα Σου, εν ώ προ 15 
ημέρων δια του αυτού Σοί έγραψα απηλπισμένον γράμμα.

Τέλος : Από τα Λεξικά μου ευρίσκονται εις Σμύρνην και Κωνστα-
ντινούπολιν και σύστησε τα εις τους πέριξ.

Χγφ. : Φάκ. 5ος Ε/4
Αρχή : (5) Υγιαίνω, εύχομαι να υγιαίνητε κι’ εσείς όλοι.

Προ ημερών σόί έγραψα διά του κυρίου Αποστόλη Παπά
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Τέλος:

Χγφ.

Τέλος

Χγφ.

Τ  έλος 

Χγφ.

Αρχη

Τ έλος 

Χγφ.

την υποδοχήν της πόλιτζας των 1.500 γροσίων, την οποίαν 
και επλήρωσα εις την προθεσμίαν της.
Πρόσφερε τους χαιρετισμούς μου εις όλους τους φίλους και 
συγγενείς, και εξαιρέτως εις την αδελφήν μου, διά να έχης 
την λαχανόπιτα το εσπέρας.

Τη 21: Σεπτεμβρίου 1814 εκ Βιέννης, 
ο αδελφός Α. Γαζής

Φάκ. 5ος Ε/5

(6) Τη 22 Ιανουαρίου 1815. Βιέννη.
Όλο προσμένω γράμμα Σου και ακόμη δεν βλέπω. Εγώ σοι 
έγραψα υπέρ τα πέντε από τον Αύγουστο και ακόμη προ
χθές διά Θεσσαλονίκης (τούτο δε διά του Βυζαντίου). 
Ταύτα κατά το παρόν, και καλή αντάμωσις!

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής
Φάκ. 5ος Ε/6

(7) Τη 5 Φεβρουάριου 1815 Βιέννη.
Τη 22 Ιανουαρίου έλαβον μετά χαράς το από 12 του Οκτω
βρίου δια του κυρ Αποστόλη Παπά γράμμα Σου, και εχάρην 
μεγάλως δια τε την υγείαν Σου και δια την τελείωσιν της οι
κοδομής της Σχολής.
Εγώ έδωκα την παραίτησίν μου το νέον έτος, και μοί είπον 
οι αδελφοί μου να φροντίσω εγώ τινά από τα μέρη μας, και 
τοις το υπεσχέθην.

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.
Φάκ. 5ος Ε/7

(8) Τη 23 Μαρτίου 1815 εκ Βιέννης.
Το από 27 Ιανουαρίου γράμμα σου έλαβον πρό τινων ημε
ρών. Ομοίως και την δια του κυρίου Αποστόλη Παπά πόλι- 
τζάν σου των 500 γροσίων, τα οποία και επλήρωσα ευθύς. 
Του Δανιήλ η υπόθεσις δεν έλαβεν ακόμη τέλος εις το Κι- 
σκινόβιον, θα χάση πολλά.

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.
Φάκ. 5ος Ε/8 -
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Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Αρχή

Τ έλος 

Χγφ.

(9) Τη 14 Απριλίου 1815 εκ Βιέννης.
Το τελευταίον γράμμα Σου οπού έχω είναι από τας 27 Ια- 
νουαρίου, εις το οποίον και σοί απεκρίθην διά Κωνσταντι
νουπόλεως προ 20: ημερών.
Ο Στέφανος έγινεν ηγούμενος εις το Ιάσιον, πλην υπόσχεται 
πολλά.

ο σός Άνθιμος Γαζής.
Φάκ. 5ος Ε/9

(10) Τη 17 Απριλίου 1815 εκ Βιέννης.
Και δι’ άλλων μου δυο Γραμμάτων, σοί ειδοποίησα, και πά
λιν δια του παρόντος σοί λέγω τα αυτά, ότι έστειλα προ ημε
ρών ικανών δια Τριεστίου εις Θεσσαλονίκην εις παραλαβήν 
του κυρίου Γεωργίου Μεζιβήρη δύο Σενδούκια No 1-2: Γ.Κ. 
με τζάμια διά τα παράθυρα της Σχολής.
Μέσα εις τα δεύτερα σεντούκια είναι και οι κλειδωνιές, και 
μία κρικωτή σφαίρα, μεθ’ ής και το βιβλιον της Ηλεκτρικής.

ο σός Άνθιμος Γαζής.
Φάκ. 5ος Ε/10

(11) Τη 20 Ιουνίου 1815 εκ Βιέννης.
Προ ημερών ήδη έλαβον διά Κωνσταντινουπόλεως το από 
12 Απριλίου γράμμα Σου.
Την ανεψιάν μου Μαριώ να μη την συμβάση εν όσω να έλ
θω εγώ, διότι έχω άνθρωπον έτοιμον.

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.
Φάκ. 5ος Ε/11

(12) Τη 20 Αυγούστου 1815 εκ Βιέννης. 
Προ δύο ημερών ήδη ελθούσης από Κωνσταντινουπόλεως 
πόστης έλαβον μετά πόθου το από 8 Ιουλίου γράμμα Σου. 
Υγίαινε! Υγίαινε!

ο σός Άνθιμος Γαζής.
Φάκ. 5ος Ε/12
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Αρχή : (13) Τη 7 Σεπτεμβρίου 1815. Βιέννα.
Ηξευρω πόσην δυσαρέσκειαν θέλεις λάβει όταν ιδής το πα
ρόν γεγραμμένον πάλι από Βιένναν, εν ώ προσμένεις να με 
ιδής αυτοΰ καθ’ ώραν.

Τέλος : Έστειλα εις την Μυνιχίαν της Βαυαρίας τον υιόν του παπά
Παναγιώτου από τες Σταϊάτες διά να σπουδάση τας φυσι
κός και οικονομικός επιοτήμας, και να επιστρέψη έπειτα 
εις το Σχολείον μας.

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.
Χγφ. : Φάκ. 5ος Ε/13

Αρχή : (14) Τη 12 Οκτωβρίου 1815. Βιέννα.
Το από 8 Αυγοΰστου διά Κωνσταντινουπόλεως γράμμα Σου 
έλαβον. '

Τέλος : Ο Στέφανος υπέστρεψεν εις Ιάσιον ηγούμενος της Ρακεντό-
ζας, και ρεφενδάριος της μεγάλης εκκλησίας.

Τυπώνει εδώ την Άλγεβράν του.
ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.

Χγφ. : Φάκ. 5ος Ε/14

Αρχή : (15) Τη 14 Δεκεμβρίου 1815. Βιέννα.
Το τελευταίον σου γράμμα οπού έχω είναι από τας 12: του 
Αυγούστου.

Τέλος : Υγιαίνω, εύχομαι να υγιαίνης και Σύ, και να σε ασπασθώ
ογλήγορα.

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.
Χγφ. : Φάκ. 5ος Ε/19

Αρχή : (16) Τη 21 Απριλίου 1816. Βιέννα.
Το τελευταίον γράμμα σου οπού έχω είναι από τας 8 Νοεμ
βρίου.

Τέλος : Εύχομαι να σας απολαύσω υγιαίνοντας.
ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.

Χγφ. : Φάκ. 5ος Ε/15

Αρχή : (17)· Τη 6 Ιουνίου 1816. Βιέννα.
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Τ έλος 

Χγφ.

Το τελευταίον προς με γράμμα Σου είναι από τας 8 Νοεμ
βρίου 1815.
Υγίαινε και υπόμεινον μικρόν, έρχομαι! έρχομαι ταχύ!

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.
Φάκ. 5ος Ε/16

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

(18) Τη 10 Αυγούστου 1816. Βιέννη. 
Χθες έλαβον δια του κυρίου I. Γ. Καφταντζόγλου το από 2 
Ιουλίου γράμμα σου.
Υγίαινε και ανδρίζου.

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.
Φάκ. 5ος Ε/17

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

(19) Τη 13 Μαρτίου 1817. Βιέννη.
Και προ οκτώ ημερών Σοι έγραψα διά Κων/πόλεως και πά
λι το διά Θεσσαλονίκης τελευταίον από Βιέννης Γράμμα 
μου.
Εύχομαι να σας απολαύσω όλους υγιείς.

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.
Φάκ. 5ος Ε/18

Αριθμ. Επιστ. 20 Αποδέκτης Κωνσταντάς Γρηγόριος - Ανέκδοτη.
Αρχή : Οι αδελφοί Καλαμιδέοι, και ο Γεώργιος Γρατσάνος, έρχο

νται αυτού μετά των λοιπών Καπετανέων Ολυμπίων.
Τέλος : Τη 3 Μαρτίου 1828 εξ Αιγίνης.

ο αδελφός Άνθιμος Γαζής.
Χγφ. : ΒΜ. Φάκ. 5ος Ε/34
Εκδ. : Εκδίδεται κατωτέρω
Αριθμ. Επιστ. 21-38: Αποδέκτης Thiesch Friedrich - Έκδοση Πολύχρονη Ενε- 

πεκίδη, Ανέκδοτοι Επιστολαί Ανθίμου Γαζή και Κωνσταντίνου Κούμα, Αθήνα 
1958.

ΑΡΧή (21)

Ειρηναίω Θηρσίω χαίρειν και ευ πράττειν! Την παρά Σού 
μοι πεμφθείσαν επιστολήν, μετ’ ανεκφράστου τινός χαράς 
λαβών. -
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Τέλος

Χγφ.

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Αρχή

Τ  έλος 

Χγφ.

Αρχή

Τέλος

: ερρωμένως βιώης, άριστε φιλοσόφων.
Άνθιμος Γαζής ο αρχιμανδρίτης.

Εκ Βιέννης της Αυστρίας τω 1814 Ιουλίου 12.
: Εν τη Bayerische Staatsbibliothek του Μονάχου.

: (22) Τη 6 Αυγούστου, εκ Βιέννης (1814).
Ιδού έρχεται Σοι ο κομίζων και την επιστολήν σύν αυτώ, ο 
μείραξ Εμμανουήλος Ησαΐας.

: Εν άλλοις ή δια ζώσης φωνής ομιλήσωμεν διεξοδικώτερον
περί των ημετέρων πραγμάτων, έρρωσο!

ο σός Α. Γαζής.
: Εν τη Bayerische Staatsb ibliothek του Μονάχου.

: (23) Τη κ’ Αυγούστου 1814. εκ Βιέννης.
Και τοις εν τοις δευτέροις Σου γράμμασιν είδον καλώς την 
τε της Ακαδημίας κατάστασιν και την πρός το ημέτερον γέ
νος αυτής αγάπην και εύνοιαν.

: Έρρωσθε άνδρες άριστοι και φιλανθρωπότατοι!
ο τα υμέτερα φιλών και 
θαυμάζων Άνθιμος Γαζής ο 
αρχιμανδρίτης

: Ό.π.

: (24)
Φίλε χαίρε! Ο εγχειρίσων σοι το παρόν Γεώργιος Κλεόβου
Λος αναχωρεί αύριον εντεύθεν διά Τριγεστίου εις Μύνχεν 
σπουδής και φιλομαθείας χάριν.

: Τα ετήσια αυτού έξοδα εισί παρ’ εμοί
Υγίαινε ο Γαζής.

Τη 14 Σεπτεμβρίου 1814 εκ Meidling
: Ό .π.

: (25) Τη 12 Νοεμβρίου 1814, εκ Βιέννης.
Την από Μυνιχίας επιστολήν Σου συν τω εναλλαγματικώ 
των 150 φιορινίων έλαβον εν καιρώ.

: Άσπασόν μοι τον φίλον Κόπιταρ, τον Άσσιον, τον Βαρβιέ-
ρον du Bocage και πάντας τους φίλους, έρρωσο!
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Χγφ. ό.π.

ο φίλος και συνάδελφος 
Άνθιμος Γαζής.

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Αρχή

Τ έλος 

Χγφ.

Αρχή

Τ έλος 

Χγφ.

(26)
Ασπάζομαί σε ελληνικώ ασπασμώ!
Την α’ Φεβρουάριου 1815, εκ Βιέννης.
Το από της κα’ του παρελθόντος Δεκεμβρίου εκ Παρισίων 
γράμμα σου ασμένως έλαβον.
Οι συν εμοί άπαντες Σε ασπάζονται φιλικώς 
Υγιαίνοις μοι φίλων άριστε!
Ο Σός διά βίου Άνθιμος Γαζής. 
ό.π.

(27) Τη ιστ’ Μαΐου 1815, εκ Βιέννης. 
Τριμηνιαίου χρόνου ήδη παρελθόντος αφ’ ότου έλαβον την 
τελευταίαν εκ Παρισίων επιστολήν Σου, και μόλις σήμερον 
ανανευω από των πολλών μου και βαρέων ασχολιών εις το 
αποκριθήναι Σε.
Μέγα χαίρε φίλε ποθεινότατε και εράσμιε!
Ο Σε και τα Σά φιλών 
Άνθιμος ο Γαζής 
ό.π.
Άνθιμος ο Γαζής.

(28) Εκ Βιέννης τη 30 Μαΐου 1815. 
Ασπάζομαί σε εκ ψυχής!
Τρεις επιστολάς σου έλαβον κατ’ αυτάς τας ημέρας, 
φίλτατε θήρσιε.
Πρόσφερον εκ μέρους μου τα καθήκοντα προς τον έυγενέ- 
στατον κύριον Ρίγγελ και προς τον λογιώτατον 
Κύριον Λυσίμαχον.

ο σός και άλλος Συ 
Άνθιμος Γαζής

ό.π.
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Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Αρχή

Τ έλος 

Χγφ.

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Αρχή

(29)
Φίλτατέ μου Θήρσιε, χαίρε!
Ελπίζω έως τώρα να έφθασεν αυτόθι ο νέος Εμμανουήλος 
Ησαΐας. Ο νέος ούτος έρχεται συστημένος εις την 
λογιότητά Σου.
Φρόντισον λοιπόν περί όσων έχει χρείαν ο νέος, ως πατήρ 
θετός και φιλέλλην και δός μοι τας περί τούτο αναγκαίας ει
δήσεις.

Άνθιμος Γαζής.
Τη 16 Αυγούστου 1815, εκ Βιέννης 
ό.π.

(30)
Περιπόθητέ μοι κύριε Θήρσιε, ασπάζομαί Σε εκ μέσης ψυχής. 
Τη 27 Σεπτεμβρίου 1815, Βιέννη.
Ιδού πέμπεταί Σοι και έτερος Έλλην I. Ιάσων την κλήσιν, 
υιός εμός θετός, διωρισμένος διά το ημέτερον Γυμνάσιον το 
εν Μηλιαίς το κατά το Πήλιον Ό ρος της Θεσσαλίας. 
Δέχθητι λοιπόν τον νέον τούτον, φίλε, και συγκατάταξον αυ
τόν τοις οκείοις Σου,

Έρρωσο!
Ο Σός και άλλος Συ Άνθιμος Γαζής.

ό.π.

(31) Τη 19 Μαρτίου 1816, εκ Βιέννης. 
Οικειακοί περισπασμοί και αλλεπάλληλοι υποθέσεις της 
κοινότητος εμποδών μοι εγένοντο του αποκριθήναι Σοι μέ
χρι της σήμερον.
Αποδος τας ευχάς μου και τα καθήκοντα εκ μέρους μου τω 
καλοκαγάθω Ριγγελίω.

Άνθιμος Γαζής. 
εκ των ελληνικών χειρογράφων της Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod. gr. 613.

(32) Τη 4 Ιουλίου 1816. Βιέννη.
Οι εγχειρίσοντές Σοι το παρόν τρεις αυτάδελφοι Ιωάννης,
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Τ έλος

Χγφ.

ΑΡΧή

Τέλος

Χγφ

Αρχη

Τέλος

Χγφ.

Αρχή

Γεώργιος και Ανδρέας Κομνηνοί, εισίν οι από το Ταϊγανρόκ 
ελθόντες, περί ών και προ ημερών ήδη τινών Σοι εδήλωσα. 
Δέχθητι λοιπόν αυτούς μετά της συνήθους Σου προς τους 
Έλληνας ευνοίας.

Ο Σός Άνθιμος Γαζής .
Εκ των ελληνικών χειρογράφων της Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod. (Suppl) gr. 613.

(33)
Ειρηναίω τω Θηρσίω χαίρειν!
Οι από του Ταϊγάνροκ, των παραλίων της Μαιώτιδος λί
μνης (ένθα ποτέ επάτησαν οι πόδες των προπατόρων ημών), 
προ πολλού προσδοκώμενοι τρεις νέοι Έλληνες, αφίκοντο 
πρότριτα ήδη υγιείς ενταύθα.
Δέχθητι λοιπόν αυτούς ευνοϊκώς και φρόντισον εις παν ό,τι 
περί αυτών αναγκαίον εστι και χρήσιμον.
Εκ Βιέννης, τη 26η Ιουνίου 1816,
Άνθιμος Γαζής.
Εν τη Bayerische Staatsbibliothek του Μονάχου.

(34) Τη 18 Φεβρουάριου 1817, Βιέννη.

Σοί χρεωστώ απόκρισιν του γράμματός Σου και ταύτην εκ 
πολλού χρόνου· και ιδού μόλις σήμερον ευκαιρώ του εκ- 
πληρώσαι αυτήν.

ερρωμένως διαβιώσοις, φίλτατε,

Άνθιμος Γαζής.

ό.π.

(35)

Ανδρών και φίλων άριστε και σοφώτατε Θήρσιε!

Των προς εμέ σου γραμμάτων εν οίς μοί έγραφες (ως φής εν 
τοις υστέροις σου περί διαφόρων) ου εκομισάμην εισέτι, 
αλλ’ ή που εμποδίζεται ή απόλωλε.
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Τ έλος

Χγφ.

ΑΡΧΠ

Χγφ.

ΑΡΧΠ

Τ έλος

Έρρωσο ευδαιμονών κατά πάντα ανδρών άριστε και σοφώ- 
τατε.

Ο τα Σα φιλών και θαυμάζων

Άνθιμος Γαζής.

Τη 10 (22) Δεκεμβρίου, 1821 εκ του Άργους μέλος του Αρεί
ου Πάγου της Πελοποννήσου.

ό.π.

(36)

Πενταετία ήδη παρήλθεν εξ ότου περιπόθητόν μοι γράμμα 
σου δεν έλαβον αλλ’ εκ των Γερμανικών εφημερίδων μαν
θάνω πάντοτε τα περί Σε, και χαίρω μεγάλως ακουων ότι 
λαμβάνεις τιμάς βασιλικός.

Φίλος εγκάρδιος

Άνθιμος ο Γαζής

Τη 24η Μαΐου 1827 από Σΰρας.

ό.π.

(37)

Ασπάζομαί σου την ελλόγιμον κορυφήν.

Διερχομένου αυτόθεν του κυρίου Βαρώνου εκ της Ελλάδος, 
δεν λείπω από του να ερωτήσω δια του παρόντος μου τα πε
ρί της ευκταίας μοι αγαθής υγείας σου.

Καιρόν δεν έχω περισσότερον, ο κύριος βαρώνος μάρτυς 
εστί των της Ελλάδος πραγμάτων.

Υγίαινε φίλτατε!

Άνθιμος Γαζής

Τη 13 Ιανουαρίου 1828, από Σύρας.



Αρχή

Τέλος

Χγφ.

(38)

Προ ημερών Σας έγραψα αλλά γνωρίζων την εντός ολίγου 
σωματικήν νέκρωσίν μου...

Σοί αποδίδω ούτως, φίλων όιριστε, τον τελευταίον μου ασπα
σμόν, ώς θεωρώ, και έχε υγείαν!

Ο φίλος Άνθιμος Γαζής.

Τη 8η Δεκεμβρίου 1828 εν Σύρω.

ό.π.

Αριθμός Επιστ. : (39): Ασώπιος Κωνσταντίνος - Ανέκδοτη.

ΑΡΧΠ 

Τ  έλος

Χγφ.

Εκδ.

Πολλάκις ηθέλησα να σοι γράψω και να ερωτήσω τα κατά 
σε.

Από Σύρας τη 8 Σβρίου 1827

Φίλος ειλικρινής ο αρχιμανδρίτης 

Άνθιμος Γαζής 

Ε.Β.Ε. τμήμα Χειρογράφων: Αρχείον Ασωπίου: Ασ. 87. 

Εκδίδεται κατωτέρω.

Αριθμός Επιστ. 

ΑΡΧΠ

Τ έλος

Χγφ.

Εκδ.

(40): Αποδέκτης: Δήμου Ιωάννης - Ανέκδοτη

Ιδού, φίλτατε, η ευχή μας επληρώθη, και οι συμπατριώται 
μας Μηλιώται έγιναν πλέον ένα σώμα.

Τον αυτάδελφον σου κύρ Νικόλαον ασπάζομαι υγιαίνοιτε 
και ευτυχοίτε.

Ο θείος και φίλος ο αρχιμανδρίτης 

Άνθιμος Γαζής.

Βιβλ. Μηλεών Φάκ. 5ος Ε/35.

Εκδίδεται κατωτέρω.

121



Αριθμός Επιστ. 

ΑΡΧΠ

Τ έλος

Χγφ.

Εκδ.

(41): Αποδέκτης: Εκτελεστικόν Σώμα - Ανέκδοτη

Εγώ ο υπογεγραμμένος αναφέρω, ότι εδουλευσα προθυμως 
και ειλικρινώς εις το γένος, εις μεν το Σύστημα του Αρείου 
Πάγου, ως αρεοπαγίτης μήνας δεκατρείς.

Δια ταυτα πάντα, παρακαλώ, να γένη σκέψις και απόφασις, 
αν είναι δεκτά και να διορισθη πόθεν έχω να τα λάβω:

Τη 25: Φεβρουάριου 1824.

Εν Κρανιδίω Ο πατριώτης

Ανθιμος Γαζής.

Γ.Α.Κ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ Φάκ. 3/312.

Εκδίδεται κατωτέρω.

Αριθμός Επιστ.

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

(42) Επίτροποι Κοινότητος Αγ. Γεωργίου Βιέννης.

Τη 9/21 Σεπτεμβρίου 1807 εκ. Βενετίας.

Εν ω ευρισκόμην βυθισμένος μέσα εις τας αβύσσους των 
στοχασμών.

Ευχόμενος δε καλήν αντάμωσιν μένω διά παντός της υμε- 
τέρας αγάπης προς Θεόν διάπυρος ευχέτης ο

αρχιμανδρίτης Ανθιμος Γαζής

Κοινότης Αγίου Γεωργίου Βιέννης.

Εκδ. Ευστρατιάδης Σωφρόνιος, Ο εν Βιέννη ναός του Αγίου Γε
ωργίου και η κοινότης των Ελλήνων Οθωμανών υπηκόων.

Εν Αλεξανδρεία 1912, σ.σ. 144-145.

Αριθμός Επιστ. : (43): Επίτροποι Κοινότητος Αγίου Γεωργίου Βιέννης

Αρχή : Για να αποφύγω την κατηγορίαν του ότι εστάθην ανάξιος
εις το να αποκτήσω εφόδιον ήτοι αργύρια δια τα γηρατειά 
μου ηθέλησα πολλάκις να φανερώσω προς την αδελφότητα 
την ποσότητα των εισοδημάτων και εξόδων μου.
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Τ έλος :

Χγφ. :

Αριθμός Επιστ. : 

Αρχή :

Τέλος :

Εκδ. :

Αριθμός Επιστ. : 

Αρχή :

Τέλος :

Την ια’ Σεπτεμβρίου 1810.

Ο εφημέριος και πνευματικός υμών 

πατήρ Ανθιμος Γαζής αρχιμανδρίτης.

ό.π.

(44): Επίτροποι Κοινότητος Αγίου Γεωργίου Βιέννης

Τιμιώτατοι αδελφοί, οι του Γένους εκλεγμένοι!

“Η πατρίς με προσκαλεί να επιστρέφω εις αυτήν, όθεν και 
υπακούω εις την φωνήν της”.

Αι ευχαί των μαθητών θέλουσι φθάνει έως εις τον ουρανόν 
υπέρ της υγείας και ευτυχίας των ευεργετών και συνδρομη
τών τούτου του καλού.

Τη 3 Οκτωβρίου 1815, εν Βιέννη

Ο αρχιμανδρίτης Ανθιμος Γαζής

Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, Πάνταινος 1908 σελ. 90.

(45): Αποδέκτης: Έφοροι Φιλομούσου Εταιρείας
Αθηνών - Ανέκδοτη

Αν και άλλος τις των Ελλήνων εχάρη τόσον όσον εγώ, όταν 
ήκουσα την σύστασιν της Εταιρείας τούτο δεν δύναμαι να το 
αποδείξω.

Εύχομαι να επιζήσω και να ίδω τας Αθήνας πόλιν αναγεν- 
νημένας και εν αυτή την Ακαδημίαν του Πλάτωνος λα- 
μπροτέραν.

Τη 14 Οκτωβρίου 1814

Ο φίλος των καλών του Γένους 

εκ Βιέννης Ανθιμος ο Γαζής.

Χγφ. Έγγραφα Αρχείου Ε.Β.Ε. Αρχείον: Α 10520.



Εκδ. Εκδίδεται κατωτέρω.

Αριθμός Επιστ. : 

ΑΡΧή :

Τέλος :

Χγφ. :

Εκδ. :

Αριθμός Επιστ. :

Αρχή :

Τ έλος :

Χγφ. :

Εκδ. :

Αριθμός Επιστ. :

Αρχή ··

Τέλος :

(46): Αποδέκτης Friderico North (GUILFORD) - Ανέκδοτη. 

Τη 15 Απριλίου 1815, Βιέννη.

Μη έχων προχείρως τα τετράδια της α' και ιε' του Ιουλίου 
μηνός, στέλλω τη ευγενείαΣου το συνδεδεμένον τεύχος όλου 
του έτους του 1812.

Ο πιστός δούλος και λάτρης Σου Άνθιμος ο Γαζης. 

Κερκυραϊκό Αρχείο GUILFORD, Αναγνωστική Εταιρεία. 

Κερκύρας, Φ. ΙΙ/39.

Εκδίδεται κατωτέρω.

(47): Ανέκδοτη

Μετά μεγάλης χαράς έλαβον την από τας 12 του Δεκεμβρί
ου από Λυόν επιστολήν Σου.

Είθε να Σας αντάμωνα εις Βενετίαν.

Άνθιμος Γαζης.

Από Βιέννης, τη 22 Φεβρουάριου 1817.

Αρχείο GUILFORD ό.π. Φάκ ΙΙΙ/1.

Εκδίδεται κατωτέρω.

(48): Ανέκδοτη. Αποδέκτης: Ιγνάτιος Μητρ.

Ουγγροβλαχίας.

Με πόσην τάχα χαράν έλαβον το από 29 Οκτωβρίου Γράμ
μα της υμετέρας πανιερότητος.

Μένω με όλον το Σέβας της υμετέρας Πανιερότητος διά βί
ου πρόθυμος δούλος

Άνθιμος Γαζής.

Τη 18 Νοεμβρίου 1815, εκ Βιέννης.
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Χγφ.

Εκδ.

Γ.Α.Κ. Αρχείον Ιγνατίου Κ. 91, Γ. 1-6. 

Εκδίδεται κατωτέρω.

Αριθμός Επιστ. 

ΑΡΧή

Τέλος

Χγφ.

Εκδ.

(49): Ανέκδοτη

Την από τας 23 του τρέχοντος σεβάσμιόν μοι αυτής Επι
στολήν συν τη διαταγή τΠ̂  Εταιρείας.

Μένω διά βίου της υμετέρας φιλογενούς.

Πανιερότητος δούλος ευγνώμων

ο αρχιμανδρίτης Ανθιμος Γαζής

έφορος του κατά το Π ήλιον

Ό ρος Γυμνασίου

Γ.Α.Κ. Αρχείον Ιγνατίου Κ. 91, Γ. 1.

Εκδίδεται κατωτέρω.

Αριθμός Επιστ. 

ΑΡΧή

Τ έλος

Εκδ.

(50): Αποδέκτης: Καπετανάκης Μανουήλ και Κυριάκος

Λιθάρι Ευβοίας, 7 Απριλίου 1822.

Το ότι ζω το βλέπετε από την παρούσαν μου. Δια σας δεν 
γνωρίζω τίποτε. Αν ζήτε, πρέπει να κατεβήτε στην Πατρίδα 
τώρα που σας χρειάζεται.

Σεις όμως, τι κάθεστε στη Βιέννη; Ο στόλος μας νικά και 
πουθενά δεν βλέπεις ένα εχθρικό πλεούμενο.

Ενεπεκίδης Πολυχρονης.

Αριθμός Επιστ.

Αρχή 

Τ  έλος

(51): Αποδέκτης: Κσραής Αδαμάντιος 
Είναι αρκεταί ημέραι

Εγώ φίλε, πολλά αγαπούσα να σε έχω βοηθόν. Το εύχομαι. 

Και αν έχης τίποτε σημειώσεις στείλε με τας.

Δεκέμβριος 1804, Βιέννη.

Ανθιμος Γαζής.
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Εκδ. “Χιακά Χρονικά” τόμ. 5 (1923) 18-19

Αριθμός Επιστ.

Αρχή

Τέλος

Εκδ.

(52): Αποδέκτης: Κούμας Κωνσταντίνος Μ.

Περνώντας από Λάρισσαν, οι γονείς σου με εδέχθηκαν φι- 
λοφρόνως

Στείλε καμμίαν είδησιν, και εις το του Άθωνος Ό ρος, με το 
μέσον του αγίου Ελασσώνος.

Ο σός Άνθιμος Γαζής.

1803 Φεβρουάριου 22: Μηλιαίς.

Ιωάννης Οικονόμου Λαρισαίος “Επιστολαί” 1823: Ιουλίου 
25, Λάρισα.

Αριθμός Επιστ.

Αρχή

Τ έλος

Εκδ.

Χγφ.

(53): Αποδέκτης: Κουντουριώτης Λάζαρος και Γεώργιος.

Τη 22 Φεβρουάριου 1821, Μηλιές.

Περιπόθητοι μου φίλοι και αδελφοί ασπάζομαί υμάς αμ- 
φοτέρους αδελφικώς εκ ψυχής.

Η Σάλπιγξ φωνάζει, δεύτε άς δράμωμεν.

Κ. θ .  Δημαράς ό.π. υπ. αριθμ. 156.

Αρχείον Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη (1821-1825).

Αριθμός Επιστ.

Αρχή

Τ έλος

Χγφ.

Εκδ.

(54).

Τη 6 Ιουλίου 1821 Σκόπελος.

Το από 21 του παρελθόντος ασμένως έλαβον, μετά του σακ- 
κίου με το παξιμάδιον.

Τα της Ευρίπου υπάγουν καλώς, και τα της Λεβαδείας κάλ- 
λιστα.

Άνθιμος Γαζής.

Αρχείον Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη.

Κ.θ. Δημαράς ό.π: υπ. αριθ. 160.
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Αριθμός Επιστ.

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Εκδ.

(55): Αποδέκτης: Κριεζής Α\έξανδρος

Τη 25 Ιουλίου 1821 Σκόπελος.

Περιπόθητέ μοι φίλε κ. Καπετάν Αλέξανδρε εν Κυρίω ευ
χόμενος σε, ασπάζομαι τον Ελληνικόν ασπασμόν.

Οι Σκοπελίται σε έχουν εις μεγάλην υπόληψιν και σε παρα- 
καλουν να σωφρονίσης ολίγον τους Τρικεριώτας.

Ιστορικόν Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας, τομ. 14.

Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης, Αθήναι 1956.

Αριθμ. Επιστ.

Αρχή

Χγφ

Εκδ.

(56). Αποδέκτης: Μόστρας Δημήτριος. 

Φίλε Δ. Μόστρα, ιππεύ κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Γ.Α.Κ. Συλλογή Δ. Μόστρα Κ. 125, 3. 

Εκδίδεται κατωτέρω.

Αριθμός Επιστ. 

Αρχή

Τέλος

Χγφ.

Εκδ.

(57). Αποδέκτης: Νικολόπουλος Κωνσταντίνος.

Σοί χρεωστώ δύο γραμμάτων σου την απόκρισιν, την οποί
αν και την αποδίδω δι’ ενός.

Εγώ σε υπεραγαπώ και σε έχω γεγραμμένον εις την καρδίαν 
μου, και μένω αιωνίως φίλος σου.

Ειλικρινής ΑΝΘΙΜΟΣ ο ΓΑΖΗΣ.

Τη 4 Οκτωβρίου 1814, εκ Βιέννης, προς Κ. Νικολόπουλον 
εις Παρισίους.

Το πρωτότυπον της επιστολής ευρίσκεται εις χείρας του 
Μαρκησίου Ο. de St. Hilaire, παρά του οποίου απεστάλη 
αντίγραφο στην Εστία.

Εστία Δ’, 1877, σ. 749, στηλ. β’ και 750 στ. α’.

Αριθμός Επιστ. (58): Αποδέκτης: Ξάνθος Εμμανουήλ.
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Αρχή

Τέλος

Εκδ. :

Αριθμός Επιστ. : 

Αρχή :

Τ  έλος

Εκδ. :

Αριθμός Επιστ. : 

Αρχή :

Τέλος

Τη 3 Ιουνίου 1818 Μηλιαίς.

Φίλε! σε ασπάζομαι.

Χθες έλαβον και ανέγνων μετά χαράς, το από 30 Απριλίου 
γράμμα σου.

Άσπασόν μοι τον κύριον Σκουφάν και τους αδελφούς.

Ο φίλος Ανθιμος Γαζής. 

τω Κυρίω Εμμανουήλ Ξάνθω 

Πανευτυχώς εις Κωνσταντινούπολιν. 

Απομνημονεύματα Ξάνθου Εμμ. Αθήναι 1845.

(59).

Τη 9 Ιουλίου 1818, Μηλιαίς.

Περιπόθητε Κύριε Εμμανουήλ Ξάνθε.

ασπάζομαί σε. Το από 23 Μαΐου γράμμα σου, μόλις έλαβον 
τη 29 Ιουνίου

...μην λείψετε από του να συντρέχετε εις την σύστασιν του 
σχολείου μας.

Υγιαίνετε και ευτυχείτε

Ο φίλος του Γένους Ανθιμος Γαζής.

Ξάνθος Εμμανουήλ, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής, 
Αθήναι 1845.

(60). Αποδέκτης: Πρώιος Δωρόθεος.

Τη 7η Φεβρουάριου 1805, Βιέννη.

Αφατου ενεπλήσθην χαράς αξιωθείς των ελλογίμων αυτής 
γραμμάτων, δι ών είδον τοις νοεροίς όμμασι τον φιλογενή 
και φιλόκαλον και πολυμαθή Πρώιον.

Αν και αύτη, καθώς και άλλοι, κρίνη επωφελές το να προ- 
στέθωσιν εν τω τέλει αι παρά τοις νεωτέροις φιλοσόφοις έλ-
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λησι νέαι λέξεις.

Εκδ. : Νεοελληνική επιστολογραφία, επιμέλεια Κ.Θ. Δημαρά,
Αθήναι, “Αετός”, 1955 σσ. 122-123, υπ. αριθμ. 99.

Αριθμός Επιστ. : (61): Αποδέκτης: Φορέστης Γεώργιος -- Ανέκδοτη.

Αρχή : Τη 8 Αυγούστου 1816. Βιέννα.

Το από τας 9 του Ιουλίου αγαπητόν μοι Γράμμα Σου έλαβον
με μεγάλην μου χαράν.

Τέλος : Γράφε μοι εν όσω είσαι εις Λόνδραν.

Ο φίλος σου Ανθιμος Γαζής.

Χγφ. : Αρχ. Α.Ε.Κ. Φάκ. 11/51 (GUILFORD).

Εκδ. : Εκδίδεται κατωτέρω.
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ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΗ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

45. Αν και άλλοις τις των Ελλήνων εχάρη τόσον όσον εγώ

60. Αφάτου ενεπλήσθην χαράς αξιωθείς των ελλογίμων αυτής γραμμάτων

43. Δια να αποφύγω την κατηγορίαν του ότι εστάθην ανάξιος

37. Διερχομε'νου αυτόθεν του κυρίου Βαρώνου εκ της Ελλάδος

41. Εγώ ο υπογεγραμμένος αναφέρω, ότι εδούλευσα προθΰμως

51. Εγώ, φίλε, πολλά, αγαπούσα να σε έχω βοηθόν

42. Ενώ ευρισκόμην βυθισμένος εις ταίαβύσσους

29. Ελπίζω έως τώρα να έφθασεν αυτόθι ο νέος Εμμανουήλ

1. Εις το από Κωνσνταντινουπόλεως γράμμα μου σοι απεκρίθην

2. Εις το από 7 Μαΐου περυσινόν γράμμα Σου

44. Η Πατρίς με προσκαλεί να επιστρέφω εις αυτήν

13. Ηξευρω πόσην δυσαρέσκειαν θέλεις λάβει

22. Ιδού έρχεται Σοι ο κομίζων και την επιστολήν συν αυτώ

30. Ιδού πέμπ εταί Σοι και έτερος Έλλην I. Ιάσων την κλήσιν 

40. Ιδού, φίλτατε, η ευχή μας επληρώθη

10. Και δι’ άλλων μου δύο Γραμμάτων, σοι ειδοποίησα

19. Και προ οκτώ ημερών Σοι έγραψα δια Κων/πόλεως

23. Και τοις εν τοις δευτέροις σου γράμμασιν είδαν καλώς

3. Λησμόνησα πλέον πόσα γράμματα σοι έγραψα έως τώρα

4. Με μεγάλην μου χαρά έλαβον δια του Κυρίου Αποστόλη
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48. Με πόσην τάχα χαράν έλαβον το από 29 Οκτωβρίου Γράμμα 

47. Μετά μεγάλης χαράς έλαβον την από τας 12 του Δεκεμβρίου

46. Μη έχων προχείρως τα τετράδια της α’ και ιε’ του Ιουλίου

24. Ο εγχειρίσων σοι το παρόν Γεώργιος Κλεόβουλος

6. Όλο προσμένω γράμμα Σου και ακόμη δε βλέπω

20. Οι αδελφοί Καλαμιδέοι και ο Γεώργιος Γρατσάνος έρχονται αυτού 

32. Οι από του Ταϊγάνροκ, των παραλίων της Μαιώτιδος λίμνης

31. Οικειακοί περισπασμοί και αλλεπάλληλοι υποθέσεις

36. Πενταετία ήδη παρήλθεν εξ ότου περιπόθητον μοι γράμμα σου

52. Περνώντας από Λάρισσαν οι γονείς σου με εδέχθησαν φιλοφρόνως

53. Περιπόθητοι μου φίλοι και αδελφοί

55. Περιπόθητε μοι φίλε κ. Καπετάν Αλέξανδρε

59. Περιπόθητε Κύριε Εμμανουήλ Ξάνθε

39. Πολλάκις ηθέλησα να σοι γράψω και να ερωτήσω

11. Προ τριών ημερών ήδη έλαβον δια Κωνσταντινουπόλεως

12. Προ δύο ημερών ήδη ελθούσης από Κυ»«ταντινουπόλεως πόστης

38. Προ ημερών Σας έγραψα αλλά γνωρίζων την εντός ολίγου

34. Σοι χρεωστώ απόκρισιν του γράμματός Σου 

57. Σοι χρεωστώ δύο γραμμάτων σου την απόκρισιν

7. Τη 22 Ιανουαρίου έλαβον μετά χαράς το από 12 του Οκτωβρίου

21. Την παρά Σου μοι πεμφθείσαν επιστολήν

25. Την από Μυνιχίας επιστολήν Σου συν τω εναλλαγματικώ
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49. Τη από τας 23 του τρέχοντος σεβάσμιό μοι αυτής επιστολή

8. Το από 27 Ιανουαρίου γράμμα σου έλαβον

15. Το τελευταίον σου γράμμα οπού έχω είναι από τας 12 του Αυγούστου

16. Το τελευταίον γράμμα Σου οπού έχω είναι από τας 8 Νοεμβρίου

50. Το ότι ζω το βλέπετε από την παρούσαν μου

17. Το τελευταίον προς με γράμμα Σου είναι από τας 8 Νοεμβρίου 1815

61. Το από τας 9 του Ιουλίου αγαπητόν μοι Γράμμα Σου έλαβον

26. Το από της κα’ του παρελθόντος Δεκεμβρίου εκ Παρισίων

54. Το από 21 του παρελθόντος ασμένως έλαβον

28. Τρεις επιστολάς σου έλαβον κατ’ αυτάς τας ημέρας

27. Τριμηνιαίου χρόνου ήδη παρελθόντος αφ’ ότου έλαβον

35. Των προς εμέ σου γραμμάτων εν οις μοι έγραφες

5. Υγιαίνω, εύχομαι να υγιαίνητε κι εσείς όλοι

56. Φίλε Δ. Μόστρα, ιππεύ κτλ.

18. Χθές έλαβον δια του κυρίου Ι.Γ. Καφταντζόγλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

Α. Εκδεδομένα έργα τον:

1. Ανθίμου Γαζή: Λεξικόν Ελληνικόν, προς χρήσιν των περί τους παλαιούς Συγ
γραφείς ενασχολουμένων. Έκδοσις Πρώτη. Επιστασία και διορθώσει Σπυρί
δωνος Βλαντή, Τόμος Πρώτος Α-Θ, εν Βενετία, Τΰποις Μιχαήλ Γλυκΰ του εξ 
Ιωαννίνων 1809 (4ο, σσ. κ' + στ. 1994). Τόμος Δεύτερος Ι-Π, 1812 (4ο, στ. 
1774). Τόμος Τρίτος Ρ-Ω, 1816 (4ο, σσ. 4 + στ. 1312 στ. 76 + σσ. 41).

2. Ερμής ο Λόγιος ή Φιλολογικοί Αγγελίαι υπό Ανθίμου Γαζή εκδιδόμεναι. Πε
ρίοδος Α'. Εν Βιέννη της Αουστρίας εκ της τυπογραφίας του Ιω. Βαρθολ. 
Τζβεκίου, Πρώην Βενδώτου 1811.

3. Βιβλιοθήκης Ελληνικής Βιβλία Δύο, περιέχοντα κατά χρονικήν πρόοδον τας 
περί των εξόχων Ελλήνων Συγγραφέων βέβαιο τέρας ειδήσεις. Συνερανισθέ- 
ντα εκ παλαιών και νεωτέρων Κριτικών, και εκδοθέντα υπό Ανθίμου Γαζή του 
Μηλιώτου, Τόμος Α’, περιέχων το πρώτον βιβλίον. Εν Βενετία, έτει τω Σωτή
ριο 1807. Εκ της Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, εις 8ον, 
σ. ξ + 414. Το ίδιο έτος Τόμος Β1, περιέχων το Δεύτερο Βιβλίον εις 8ον σσ. 
318.

Β. Μεταφράσεις - εκδόσεις:

1. Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών ή Σύντομος Ανάλυσις της Πει
ραματικής Νεωτέρας Φιλοσοφίας κατ’ ερωταπόκρισιν. Συγγραφείσα μεν 
παρά του Αγγλου Βενιαμίν ΜΑΡΤΙΝΟΥ νυν δε το πρώτον εκδοθείσα εις την 
κοινή των Ελλήνων διάλεκτον, και μετά πλείστων Σημειωμάτων επαυξηθείσα 
παρά ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ ΑΡΧΜΔΤ. Θετταλομάγνητος, Αφιερωθείσα τη τιμία 
Αδελφότητι των Κυρίων ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, εν Βιέννη της Αουστρίας 1799 τ.2, 
Παρά τω Φραντζ Αντωνίω Σχραίμβλ. (Martin Benjamin, 1704-1782).

2. Μελετίου Γεωγραφία Παλαιό και Νέα, Βενετία 1807, τΰποις Πάνου Θεοδο
σίου του εξ Ιωαννίνων, τόμ. 4. Εξεδόθη το Δεύτερον υπό Ανθίμου Γαζή. Α' 
τόμ. σσ. 511, Β' τομ. σσ. 473, Γ  τόμ. σσ. 411 και Δ' τόμ. σ. 382.

3. Στοιχεία Γεωγραφίας, ερανισθέντα υπό του Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του 
Θεοτόκη πλείστοις δε Σημειώμασι.και Σχήμασι πλουτισθέντα υπό ΑΝΘΙΜΟΥ
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ΓΑΖΗ νυν πρώτον τύποις εκδοθέντα, φιλοτιμώ Δαπάνη των Αυταδέλφων 
ΚΥΡΙΩΝ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ίνα διανέμωνται δωρεάν εις χρήσιν των Ελληνικών 
Φροντιστηρίων, επιστασία ΙΩΝΑ του εκ Μονής Κλήμεντος της εν Ολΰμπω, εν 
Βιέννη της Αουστρίας εν τη τυπογραφία Γ. Βεντώτη 1804, 2 βιβλία. Βιβλίο Α’ 
σσ. 62. Βιβλίο Β' σσ. 62-245. Στο τέλος υπάρχουν 6 πίνακες και τελευταίος πί- 
ναξ καθολικός των δύο ημισφαιρίων υπό Α.Α. Γαζή.

4. Χημική Φι λοσοφία ή στοιχειώδεις αλήθειαι της νεωτέρας Χημικής, νεωτέ- 
ρα τινι μεθόδω τεταγμέναι, υπό Α.Φ. ΦΟΥΡΚΡΟΑ, ιατρού και Διδασκάλου 
της Χημικής εν Παρισίοις, εκ Γραικισθείσα μετά προσθήκης και τινών Ση
μειωμάτων υπό ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Μ. Ηλιάδου. Επιδιορθωθείσα και τύποις εκδο- 
θείσα υπό ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ Αρχιμανδρ. του από Μηλιών του Πηλίου 
Όρους, και μέλους της εν Ιένη Εταιρείας των Ορυκτολόγων, χάριν των Φιλο
λόγων. Εν Βιέννη της Αουστρίας, ρ.ω.β' Τύποις Φ.Α. Σχραίμβλ. Εις 8ον σσ. 
XXI +180. Από τη σελίδα 181-184 ο έλεγχος των περιεχομένων.

5. Επίτομη Αστρονομίας. Συγγραφείσα υπό Ιερωνύμου Λαλάνδ, Διευθυντού του 
Αστεροσκοπείου του πολεμικού σχολείου, και εφόρου του σχολείου της Γαλ
λίας. Μεταφρασθείσα εις την καθομιλουμένην ελληνικήν διάλεκτον παρά Δ.Δ. 
του ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ του από Μηλιών του Πηλίου όρους. Νυν πρώτον τύποις 
εκδοθείσα, επιστασία, συνδρομή και διορθώσει του Αρχιμανδρ. ΑΝΘΙΜΟΥ 
ΓΑΖΗ, χάριν των φιλομούσων του Ελληνικού Γένους. ΤΟΜΟΣ Α', Β'. Εν Βιέν
νη της Αουστρίας 1803. Εν τη τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη ο Α’ τόμ. σσ. 
423. Ο Β’ τομ. σσ. 362. Στις σελίδες 365-436, υπάρχει Παράρτημα: Συνταγ- 
μάτιον Χρονολογικόν.

6. ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΚΩΝΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΓΟΥΙΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΝΔΗ. Με
τά Πλουσιωτάτων Υποσημειώσεων και Προσθηκών ΟΚΤΑΥΙΑΝΟΥ ΤΟΥ 
ΚΑΜΕΤΙΟΥ. Μεταφρασθείσα εκ της Λατινίδος εις την καθ’ ημάς απλουστέ- 
ραν διάλεκτον ΥΠΟ Σ.Α.Σ. ΚΕΦΑΛ. ΤΟΥ Ι.Φ.Σ. εξ ης μετήνεκται εις την ελ
ληνική παρά ΙΩΝΑ ΙΕΡΟΜ. ΣΠΑΡΜΙΩΤΟΥ Νύν Πρώτον τύπος εκδοθείσα 
επιστασία μεν και Διορθώσει ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ Αρχιμανδρ. του Μηλιώτου. 
Δαπάνη δε φιλότιμων και φιλοκάλων Ελλήνων, ων τα ονόματα εν τοις έμπρο
σθεν καταγράφεται. Εν Βιέννη της Αουστρίας Τύποις Φραγκίσκου Αντωνίου 
Σχραίμβλ. αωβ' σσ. XXI14-251 και 12 Πίνακες.

7. Των κωνικών τομών αναλυτική πραγματεία συγγραφείσα μεν Γαλλιστί παρά 
του ABBA ΚΑΪΛΛΕ, εκ δε της Γαλλικής εις την των Λατίνων Φωνήν πρότερον 
μετενεχθείσα, μεθηρμηνεύθη ήδη παρά του Ιατροφιλοσόφου ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
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Ασάνους ΚεφάΚήνος εις την Απλοελληνικήν εκ δε ταύτης εις την Ελληνίδα επι- 
διορθωθείσα παρά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μιχαήλ του εκ Λαρίσης τύποις εκδί- 
δοται εις χρήοιν των ελληνικών Φροντιστηρίων. Επιστασία του Αρχιμανδρί
του ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ Μηλιώτου. Εν Βιέννη της Αουστρίας, α.ω.γ.’ Τύποις 
Φ.Α. Σχραίμβλ, εις 8ον σσ. XVI + 159 Πίνακες πέντε(5) στο τέλος.

8. Ακολουθία των αγίων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ ψαλλόμενη κατά την ιζ’ 
του Ιουνίου, δια επιμελείας και επιστασίας Ανθίμου Γαζή. Βιέννη 1803. Εις
4ον, σ. 85 + 1.

9. Εις δόξαν Πατρός, Υιού, και Αγίου Πνεύματος του ενός θεού. Εγχειρίδιον 
συμβουλευτικόν. Συντεθέν παρά του εν Ιερομονάχοις Νικοδήμου Αγιορείτου. 
Επιστασία του Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή 1801(ρ.ω.α) Βιέννη. Εις 4ον μι
κρόν, σ. 326 + 1.

10. Η Λογική. Συγγραφέν παρά του Κονδιλλιάκ και μεταφρασθέν παρά Δανιήλ 
Δημητρίου ιερομονάχου του Φιλιππίδου. Νυν πρώτον εκδοθέν επιστασία Αν
θίμου Αρχιμανδρίτου του Γαζή. Εν Βιέννη της Αουστρίας, παρά τω Φραντζ 
Αντωνίω Σχραίμβλ 1801. Εις 8ον, σ. 336.

11. Αδολεσχία φιλόθεος ήτοι εκ της αναγνώσεως της ιεράς Μωσαϊκής Πεντα
τεύχου Βίβλου. Επιστάσεις ψυχωφελείς τε και Σωτηριώδεις Υπό του Αρχιε
πισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως. Τόμος πρώτος. Εν ω αι επιστάσεις πε- 
ριέχονται αι εκ της Αναγνώσεως των Τριών της Ιεράς Πεντατεύχου.Γενέσε- 
ως, Εξόδου, Λευϊτικού. Εκδοθείσα Φιλοτιμώ Δαπάνη της Αυταδελφότητος 
των Κυρίων Ζωσιμάδων. Επιστασία του Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή. 1801 
(ρωα ). Εις 8ον, σ. XIV + 16 ά.ά. + 493. Τω αυτώ έτει:

Τόμος δεύτερος. Εν ώ αι επιστάσεις περιέχονται αι εκ της Αναγνώσεως των 
Δύο της Ιεράς Πεντατεύχου. Αριθμών, Δευτερονομίου. Προς δε και Αδολέ- 
σχημα φιλοσοφικόν κατά του των Ωκελλιτών Συστήματος. Εκδοθείσα Φιλο
τιμώ δαπάνη της αυταδελφότητος των Κυρίων Ζωσιμάδων. Επιστασία του 
Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή, 1801,^χ.ω.α) σ. VIII -I- 406 + 2 ά.ά. Άνευ τό
που εκδόσεως. Εξετυπώθη όμως εν Βιέννη, παρά Σχραίμβλ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'

1. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(1)

Προς την Υπέρτατη Βουλή 

Ο Άρειος Πάγος ζητεί από την Εθνική Βουλή να του προμηθεύσει σιτάρι, δεκα

πέντε βαρέλια μπαρούτι, το ανάλογο μολύβι, χαρτί καθώς και τουφέκια.

Στις 22 Φεβρουάριου 1822, από τα Σάλωνα1”.

Υπογράφουν οι Αρεοπαγίτες:

+ Ταλαντίου Νεόφυτος Πρόεδρος 

Ανθιμος Γαζής κ.λ.π.

(2)

Οι Αρεοπαγίτες στέλνουν το Δημάκη Ιερομνήμονος προς την υπερτάτη εθνική 

Βουλή, να την πληροφορήσει για τις σφοδρές και πολυάριθμες ανάγκες των επαρ

χιών».

Στις 25 Φεβρουάριου 1822, από Καζνέσι.<2)

Υπογράφουν οι:

+ Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος,

Ανθιμος Γαζής,

Ιωάννης Φίλωνος κ.λ.π.

1. Βλ. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, έκδ. της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 1971, Περίοδος 

Πρώτη σ. 487

2. Αυτόθι, σ. 488
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(3)
Προς τον Μινίοτρο των Εσωτερικών και προσωρινό Μινίστρο του Πολέμου.
Εμείς μεταβήκαμε από τόπο σε τόπο. Η μετάβασή μας ήταν αναγκαία, επειδή 

τα πάντα βρίσκονταν σε αταξία. Έφοροι δεν υπήρχαν, οι Καπητάνοι δεν γνώριζαν 
τα χρέη τους, οι στρατιώτες δεν ήξεραν ποιόν να υπακούσουν και ο κόσμος διοι- 
κείτο κατά τύχη. Έπρεπε λοιπόν να περιέρθουμε τις επαρχίες, να συστήσουμε τις 
εφορείες και να βάλουμε σε τάξη τα πολιτικά και στρατιωτικά.

Από τη Λίμνη της Ευρίπου (Ευβοίας), 5 Μαρτίου 1822<1)

Οι: + Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος,
Άνθιμος Γαζής,

Ιωάννης Φίλωνος κ.λ.π.

(4)
Προς τον Μινίστρο των Εσωτερικών και προσωρινό Μινίστρο του Πολέμου.
Είναι διόλου άχρηστος ο Ραφτόπουλος με τη γολέττα του, και δεν κάνει άλλο πα

ρά να αυξάνει την έλλειψη τροφών στην Αθήνα. Γι’ αυτό αντί να κάθεται εκεί μά
ταια, βρήκαμε εύλογο να σας ποΰμε να τον προστάξετε να σηκωθεί από κεί, και να 
πάει στη Στυλίδα, και να ακούσει τις διαταγές του Αρείου Πάγου. Ελπίζουμε να 
χρησιμεύσει πολύ στο σκοπό μας στο Ζητούνι.

Από τα Πολιτικά 10 Μαρτίου 1822ί2>
Οι Αρεοπαγίτες

(5)
Προς τον Μινίστρο των Εσωτερικών και προσωρινό Μινίστρο του Πολέμου.
Για την εκστρατεία του Προέδρου του Βουλευτικού, ο Άρειος Πάγος θα φροντί

σει να εξομαλίσει όλα τα δυσχερή συναντήματα.
Ο Όλυμπος πήρε τα όπλα κατά του εχθρού. Χθες βεβαιωθήκαμε ότι οι Ολύμπι

οι με όλες τους τις δυνάμεις σε διάφορα μέρη κτύπησαν τον εχθρό.
Από τη Λιθάδα, 25 Μαρτίου 1822.

Οι Αρεοπαγίτες'3’

1. Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ό.π. σ. 489

2. Αυτόθι, σ. 490

3. Αυτόθι, σ. 491
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Προς τον Μινίοτρο των εσωτερικών και προσωρινό 
Μινίστρο του Πολέμου

Δεν μπορούμε να εμβάσουμε στο γενικό ταμείο τα γρόσια της συνεισφοράς, 
επειδή εμείς μένουμε ανάργυροι, οι τροφές θα λείψουν και το στρατόπεδο θα δια
λυθεί.

Από τη Λιθάδα, 11 Απριλίου 1822(|>
Οι Αρεοπαγίτες

(7)
Προς τον Μινίστρο των εσωτερικών και προσωρινό 

Μινίστρο τοο Πολέμου
Λάβαμε από το μπαρούτι που στείλατε αντί 760 οκάδες, 400 οκάδες, το άλλο το 

κράτησαν στα Σάλωνα για το εκεί στρατόπεδο. Ταχύνατε την προς τα εδώ απο
στολή του Στρατηγού Γιατράκου, και του χιλιάρχου Παλάσκα.

Σας περικλείουμε και την παραίτηση του Οδυσσέα.
Από τη Λιθάδα της Ευβοίας, 22 Απριλίου <2)

Οι Αρεοπαγίτες

(8 ) .

Προς τον Μινίστρο των εσωτερικών και προσωρινό
Μινίστρο του Πολέμου

Για το πρόβλημα της απόφασης των Σκιαθιτών, Σκοπελιτών και Σκυριωτών να 
προσκολληθούν στον Άρειο Πάγο, λέμε ότι πρέπει, προβάλλοντας τους εξής λό
γους:

α. Η γειτνίαση της ξηράς προς αυτές τις νήσους απαιτεί αμοιβαία υπεράσπιση 
σε κάθε κίνδυνο.

β. Εμφωλεύουν σ’ αυτές τις νήσους πλήθος ληστών, πειρατών και άλλων τέτοιων 
ανθρώπων, οι οποίοι εξορμόντας από κεί, λεηλατούν τα παράλια της ξηράς, και 
μάλιστα τώρα βρίσκεται ένα πλήθος τέτοιων.

γ. Για να καθησυχάσει τον κοινό λαό αυτών των νήσων, ο οποίος είναι πάντοτε 
σε αποστασία και απείθεια προς τους προύχοντες.

δ. Γιατί ο Άρειος Πάγος πολλές φορές χρειάζεται για πλοία και ναύτες, να έχει 
απ’ αυτούς σε πολλές περιστάσεις τη βοήθεια και τη συνδρομή.

Από τη Λιθάδα της Εύβοιας, 22 Απριλίου 1822.(3)
Οι Αρεοπαγίτες 

+ Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος,
Ανθιμος Γαζής 

Ιωάννης Ειρηναίος

(6)

1. Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ό.π. σ. 492

2. Αυτόθι σ. 494

3. Αυτόθι σ. 495
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(9)

Προς τον εξοχώτατο Μ.Ε. και Μ.Π.

Η ανώτατη Διοίκηση να δώσει διαταγή στα νησιά Σκόπελο, Σκιάθο και Σκύρο 

να ακούσουν τις διαταγές του Αρείου Πάγου και να οργανισθεί η εφορεία τους 

όπως και των λοιπών επαρχιών.

Από τη Λιθάδα, 14 Μαΐου 1822(|)

Οι Αρεοπαγίτες 

+ Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος,

Άνθιμος Γαζής

( 10)

Κύριε Αντέπαρχε Σκοπέλου, Σκιάθου κ.λ.π.

Στη Σκόπελο έχουμε μερικά πράγματα του καραβιού, της Αθηνάς, όπως σχοινιά, 

άγκυρες και κανόνια, για τα οποία ορίζουμε τους κυρίους εφόρους Σκοπέλου να τα 

πουλήσουν δημόσια, και σε παρακαλούμε να παρασταθείς σ’ αυτή την υπόθεση.

8 Ιουλίου 1822, από Λιθάδα121

Οι Αρεοπαγίτες

Άνθιμος Γαζής,

Κωνσταντίνος Ιωάννου.

( 11)

Προς τον εκλαμπρότατο Μινίστρο των Εσωτερικών.

Περιττό κρίνουμε να περιγράφουμε τις ταραχές στην Εύβοια. Γράφει προς το 

Μινιστέριο αυτό λεπτομερώς ο αρχηγός της Ευρίπου κύριος Διαμαντής.

Η εκλαμπρότητά σας μένει να συνεργήσει.

1. Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ό.π. σ. 497

2. Αυτόθι
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Ξηροχώρι 1822 20 Σεπτεμβρίου
Οι Αρεοπαγίτες 

+ Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος,
Άνθιμος Γαζής κ.λ.π.

(12)
Προς το Μινιστέριο των ναυτικών,
Ο Καπητάν Μαργαρίτης Κοΰταβος, ο οποίος καπητανευει στο εθνικό καράβι, 

ονομαζόμενο Ποσειδών, διορίσθηκε να παραφυλάσσει το κάτω στενό της Ευβοίας, 
αλλ’ αυτός καταρχάς μεν έδειξε υπακοή και ευπείθεια, μετέπειτα δε αλλάξας γνώ
μης και παραιτήσας την παραφύλαξη, έκαμε ναΰλο φαμελιών από τον Κάλαμο, 
αφοΰ τις φόβισε, για την αισχροκέρδειά του, και τις πέρασε στα νησιά.

12 Οκτωβρίου 1822, Ξηροχώρι®
Οι Αρεοπαγίτες 

+ Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος,
Άνθιμος Γαζής κ.λ.π.

(13)
Προς την Υπέρτατη Διοίκηση των Ελλήνων. .
«Το εν Αθήναις συνιστάν συνέδριον» αφού κατάργησε τον Άρειο Πάγο, και κη

ρύχθηκε από τους Αειβαδίτες και μερικούς Αθηναίους αρχιστράτηγος όλης της 
Ανατολικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας, ο εθνοκατάρατος Δυσσέος, έγραψε και 
διάφορα γράμματα, των οποίων περιεκλείσαμεν αντίγραφα.

Εμείς καταγινόμεθα να καταστρώσουμε τους λογαριασμούς, τους οποίους αφού 
τελειώσουμε, μεταβαίνουμε προς τ’ αυτού.

Από το Ξηροχώρι, 13 Οκτωβρίου 1822<5)
Οι Αρεοπαγίτες

(14)
Προς την Υπερτατη Διοίκηση των Ελλήνων.
Ειδοποιούμεν ότι οι κακόβουλοι εκείνοι, οι έφοροι και καπητάνοι, κατέφυγαν 

προς τον Οδυσσέα, αυτός δε τους εγκολπώθηκε και όλοι μαζί μελετούν κακά. Μά
λιστα πέρασαν μερικοί στρατιώτες τους στο μέρος της Καρύστου.

1. ό.π. σ. 499

2. ό.π. ο. 500

3. ό.π. σ. 501
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Αι Αθήναι, θήβα ι και Λειβαδεία επάτησαν τον όρκο τους, και απειθούν προς την 
Διοίκηση και ποτίσθηκαν τα νάματα του Οδυσσέως. Ο Σάλωνας και οι λοιπές επαρ
χίες της Ανατολικής Ελλάδας μένουν πιστές στον όρκο τους και πείθονται στη Δι
οίκηση.

25 Οκτωβρίου 1822, Ξηροχώρι*'1
Οι Αρεοπαγίτες 

+ Ταλαντί ου Νεόφυτος, Πρόεδρος,
Ανθιμος Γαζής κ.λ.π.

(15)
Προς την Υπερτάτη Βουλή των Ελλήνων
(Στην Κόρινθο)
Λάβαμε «διά του μινίστρου της Οικονομίας» τα σταλέντα γράμματα περί της συ

νεισφοράς και θα φροντίσουμε ταχύτατα για την αποστολή τους. Εδώ άλλο νεώτε- 
ρο δεν έχουμε παρά το περικλειόμενο ένα αντίγραφο ενός γράμματος το οποίο λά
βαμε από τους εφόρους των Σαλώνων, από το οποίο πληροφορείσθε για τον πόλε
μο που πρόκειται να γίνει στη Νέα Πάτρα.

9 Φεβρουάριου 1822, Δίστομο®
+ Ταλαντί ου Νεόφυτος, Πρόεδρος,

Ανθιμος Γαζής κ.λ.π.

(16)
Προς τον Μινίστρο των Εσωτερικών Υποθέσεων,
κύριο Ιωάννη Κωλέττη στην Κόρινθο.
«Ο Άρειος Πάγος γνωστοποιεί λήψη επιστολών του υπουργείου Οικονομίας».
Δίστομο 9 Φεβρουάριου 1822®

Οι Αρεοπαγίτες

(17)
Προ$την Υπέρτατη Βουλή των Ελλήνων
Περιελθόντες τις επαρχίες Αττικής και Βοιωτίας είδαμε τη μεγάλη έλλειψη του 

σίτου και άλλων ζωοτροφιών από τα οποία πάσχουν όχι μόνον αυτές οι επαρχίες 
αλλά και ολόκληρη σχεδόν η περιφέρεια του Αρείου Πάγου.

1. ό.π. σ. 502

2. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1832), «Λυτά έγγραφα» Α' και Β' Βουλευτικής πε- 

. -ριόδου τόμ. Α' Γερουσίαι - Αρειος Πάγος Βουλευτικόν, Αθήνα 1976, αριθ. 43, σ. 60.

3. Αυτόθι, σ. 61 '
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ΓΓ αυτό εύλογα αναφε'ρουμε τούτο στην Υπέρτατη Βουλή, για να λάβει πρόνοια 
πατρική και να εξαποστείλει κανε'να καράβιο με σίτο στα μέρη Ταλαντίου».

13 Φεβρουάριου 1822, Δίστομο"1
Οι Αρεοπαγίτες

(18)
Πεντακοσίαρχοι Αγγελή και Κώτζη.
Λάβαμε το γράμμα σας και τους δύο κατασκόπους και σας παινέσαμε για την 

προθυμία και φροντίδα που έχετε γι’ αυτά. Μην αμελήσετε και στο εξής φροντίζο- 
ντες και επαγρυπνούντες στο να μη γίνεται καμμιά κατασκόπευση των εχθρών.

17 Μαρτίου 1822, Ξηροχώρι.121
Οι Αρεοπαγίτες

(19)
Προς τους στρατιώτες του στρατοπέδου της Ευρίπου.
Επειδή κατά κακή τύχη οι δύο σας πεντακοσίαρχοι εσυγχωρήθηκαν στον πόλε

μο για να μη μείνετε χωρίς καπετάνιους, φρόντισε ο Άρειος Πάγος και σας έστειλε 
το Βερούση, τον Γεώργη, τον Νικόλα, τον Σπύρο Καπετάνιο του Αρείου Πάγου. 
Προς τούτοις διορίζει και τον αδελφό του συγχωρηθέντος Κώτσου να σταθεί στο 
ποδάρι του μακαρίτη αδελφού του.

Λιθάδα 1822 Απριλίου13’

(20 )

Προς τους Καπετανέους Βερούση, Γεώργη, Νικολόν και αδελφόν του Κώτσου.
Επιτάσσει ο Άρειος Πάγος να αναλάβετε τη φροντίδα και διοίκηση του στρατο

πέδου της Ευρίπου, καθώς και εκ στόματος σας μίλησε ο επί των πολεμικών αρει- 
οπαγίτης κύριος Δρόσος.

Λιθάδα 2 Απριλίου 1822 Ηι
Οι Αρεοπαγίτες

1. ό.π. ο. 62

2. ό.π. ο. 63, αριθ. 47

3. ό.π. σ. 65, αριθ. 50

4. ό.π. σ. 65, αριθ. 51
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(21)

Γενναίε στρατηγέ!*1’
«Ο κύριος Οδυσσέας μας έστειλε το δίπλωμα της χιλιαρχίας με το οποίο η πα- 

τρίς τον τίμησε και από την σήμερον παραιτείται από την δούλευση της πατρίδος.
Ιδού ο Άρειος Πάγος τιμά με το αξίωμα της πεντακοσιαρχίας τους κυρίους Στα- 

μουλη Χοντρό, Δημήτριο Τριαντάφυλλου και Γιάννη Λάππα και τους διορίζει να 
αναλάβουν την διοίκηση του στρατεύματος και να ακούσουν τις διαταγές σου και 
του χιλιάρχου Δυοβουνιώτη έως δευτέρας μας διαταγής».

Λιθάδα 17 Απριλίου 1822(2)

(22 )

Προς τον Μινίστρο των εσωτερικών και προσωρινό Μ. του πολέμου.
«Ο Άρειος Πάγος αναφέρει ενέργειές του για εξασφάλιση ευταξίας σε περιφέ

ρεια Γαλαξειδίου».
Λιθάδα της Ευβοίας 22 Απριλίου 1822<3)

Οι Αρεοπαγίτες

(23) .
Γενναιότατε κύριε Νικήτα Σταματελόπουλε.
Η προαίρεση του Οδυσσέως ίσως είναι καλή και επιθυμεί να ωφελήσει το Γένος 

του το ελάττωμά του είναι όπου χάνει την ευκαιρία των πράξεων και την ακμή του 
καιρού στο να κομπασάρει ατελεύτητα, να μην επιχειρεί τίποτε και ύστερα μετα
νοεί ανωφέλευτα. Η συνείδηση τέλος πάντων τον έτυψε και γι’ αυτό αποφάσισε να 
παραιτηθεί και από το αξίωμά του και από τον πόλεμο, γνωρίζοντας το ελάττωμά 
του για το οποίο εστάθησαν και τότε όχι ανωφελή μόνο αλλάκαι ολέθρια τα στρα- 
τηγήματά του εις Λεβαδείαν, εις Θήβας, εις Αθήνας, εις Εύριπον και τώρα κακή τύ
χη εναντίον του Ζητουνίου.

Λιθάδα 26 Απριλίου 1822ι4)
Οι Αρεοπαγίτες

1. Πρόκειται, προφανώς, για τον στρατηγό Νικήτα Σταματελόπουλο (Νικηταρά).

2. ό.π. σ. 67. αριθ. 53

3. ό.π. σ. 69, αριθ. 55

4. ό.π. σ. 70, αριθ. 56
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(24)
Πανιερώτατο Άγιο Θηβών κύριο Παΐσιο. Εις Θήβας.
Άγιε Θηβών,
Νέα της Θαλάσσης έχουμε ότι προχθεσινή ανεμοζάλη έρριψε στης Μυτιλήνης 

την ξηρά τρία μεγάλα εχθρικά πλοία και της ξηράς ότι το των Αγράφων στρατόπε
δο θριαμβεΰον στρατοπεδεύει.

Λιθάδα 17 Μαΐου 1822(1)
Οι Αρεοπαγίτες 

+ Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος 
Ιωάννης Ειρηναίος 

Άνθιμος Γαζής 
Κ. Τασσίκα 

Δρόσος Μανσόλας 
Κων. Σακελλίωνος 
Ο Αρχιγραμματεύς 

Αδάμ Δούκας

2. Κατάλογος αποδεκτών '

Υπερτάτη Βουλή των Ελλήνων αριθ. επιστ. 1,2, 15, 17

Μινίστρος των Εσωτερικών και αριθ. επιστ. 3, 4, 5,

Προσωρινός Μινίστρος του Πολέμου 6, 7,8, 9, 11, 16, 22.

Αντέπαρχος Σκοπέλου, Σκιάθου 10

Μινιστέριο των ναυτικών 12

Υπέρτατη Διοίκηση των Ελλήνων 13, 14

Πεντακοσίαρχοι Αγγελής και Κώτζης 18

Στρατιώτες του στρατοπέδου της Ευρίπου 19

Καπεταναίοι του στρατοπέδου της 

Ευρίπου 20

Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς) 21, 23

Μητροπολίτης Θηβών Παϊσιος 24

1. ό.π. σ. 72, αριθ. 58
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3. Πίνακας Συνελεύσεων Αρείου Πάγου

1. 22 Φεβρουάριου

2. 25 Φεβρουάριου

3. 5 Μαρτίου

4. 10 Μαρτίου

5. 25 Μαρτίου

6. 11 Απριλίου

7. 22 Απριλίου

8. 22 Απριλίου

9. 14 Μαΐου

10. 8 Ιουλίου

11. 20 Σεπτεμβρίου

12. 12 Οκτωβρίου

13. 13 Οκτωβρίου

14. 25 Οκτωβρίου

15. 9 Φεβρουάριου

16. 9 Φεβρουάριου

17. 13 Φεβρουάριου

18. 17 Μαρτίου

19. 2 Απριλίου

20. 2 Απριλίου

21. 17 Απριλίου

22. 22 Απριλίου

23. 26 Απριλίου

24. 17 Μαΐου

Σάλωνα 

Καζνέσι 

Λίμνη Ευβοίας 

Πολιτικά » 

Λιθάδα » 

Λιθάδα » 

Λιθάδα » 

Λιθάδα » 

Λιθάδα » 

Λιθάδα » 

Ξηροχώρ1 » 

Ξηροχώρι » 

Ξηροχώρι » 

Ξηροχώρι » 

Δίστομο 

»

»

Ξηροχώρι

Λιθάδα

Λιθάδα

Λιθάδα

Λιθάδα

Λιθάδα

Λιθάδα

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822

1822
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«ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΠΟΣ»; ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΟΠΚΑ ΑΡΘΡΑ

1. Πίνακας των Παιδαγωγικών Άρδρων του Λογίου Ερμή της Πρώ

της Περιόδου (1811-1815)
Τα άρθρα αυτά αναφέρονται σε Παιδαγωγικά θέματα γενικά. Σε Διδασκάλους, 

στον τρόπο Διδασκαλίας, στη Γλώσσα, και στις σχέσεις Παιδείας και Εκκλησίας.

I. Θέματα Παιδαγωγικά
α. Μιχαήλ Γ. Σχινά, Επιστολή προς Άνθιμον τον Γαζήν 

(Βουκουρέστιον 1811, Μαρτίου 22), σ. 197.

β. Τέχναι και επιστήμαι. Ιδέα της Φιλολογίας σ. 346-353.

II. Μεγάλοι παιδαγωγοί
α. Δημήτριος Σχινάς, Νεκρολογία (Λάμπρος Φωτιάδης), σ. 83-84.

III. Διδακτική Μέθοδος
α. Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, Παρατηρήσεις τινές και σημειώσεις 

περί της διδακτικής μεθόδου και της διορθώσεως των σχολείων σ. 122-128.

β. Ακολουθία του λόγου Δημητρίου Ν. του Δαρβάρεως, περί της των Σχολείων 
συστάσεως σ. 147-150.

IV. Ελληνική Γλώσοα και Ελληνική Παιδεία
α. Στέφανος Κομμητάς, Περί της ήδη εκδιδομένης εγκυκλοπαίδειας Α": σ. 101

-112, 118-122.

β. Των αυταδέλφων Μανουήλ και Κυριάκου Καπετανάκη, Γνώμη εις το Πρό
βλημα της εν Βουκουρεστίω Φιλολογικής Εταιρείας: «Με οποίον ύφος της 
Ελληνικής γλώσσης πρέπει να γράφωνται τα καθ’ υμάς Συγγράμματα», σ. 
190-196.

γ. Φιλολογία, Λόγος περί της Ελληνικής Παιδείας, εκφωνηθείς υπό Κ. Οικονό
μου του πρεσβυτέρου κατά την δ' Σεπτεμβρίου του αωιά έτους, εις την εορ
τήν της ενάρξεως του τρίτου έτους της κατά την Σμύρνην Φιλολογικής Σχο-
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λής, σ. 409-437.

V. Προσφορά της Εκκλησίας

α. Βουκουρέστιον τη 4 Ιανουαρίου 1811 (Ιωάννης Ασάνης Ιατρός). Αναφέρεται 
στον Ιγνάτιο, Μητρ. Ουγγροβλαχίας.

VI. Σχολικά Νέα (Διδάσκαλοι, Σχολεία, Μαθητές, Αναλυτικά Προγράμματα)

α. Σχολείων φιλοσοφικών αποκατάστασις, και περί των εν αυτοίς παραδιδομέ- 
νων επιστημών. (Αποκατάστασις του εν Βουκουρεστίοις Λυκείου). Λόγος του 
αρχιδιδασκάλου Κ. Βαρδαλάχου περί της διατάξεως του Λυκείου σ. 5-13.

β. Βουκουρέστιον τη 16 Αυγούστου 1810, σ. 45-49.

γ. Ακολουθία της συνεχείας των από Βουκουρεστίου ειδήσεων. Βουκουρέστιον 
τη 3 Δεκεμβρίου 1810, Α' σ. 49-50.

δ. Σμύρνη 1810 Δεκεμβρίου 15. Κ. Κουμας σ. 57-58.

ε. Βουκουρέστιον. Συνέλευσις α' της Φιλολογικής Εταιρείας κατά την κβ' του 
Ιουλίου μηνός, τω, αωια έτει. σ. 58-65.

στ. Διάταξις του εν Βουκουρεστίοις Λυκείου σ. 66-76.

ζ. Βουκουρέστιον. Τη α' Ιανουαρίου. Δευτέρα συνέλευσις της Εταιρείας κατά 
την ιε 'του Οκτωβρίου, 1810, σ. 86-90.

η. Αγγελίαι Βουκουρέστιον. Τη 22 Μαρτίου 1811 (Εταιρείας συνέλευσις), σ.
157 - 159.

θ. Ιστορία της εξετάσεως των Μαθητών κατά το Λύκειον τη 15 Ιουλίου 1811, σ. 
338 - 343.

ι. Αγγελίαι, σ. 343 - 344.
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ι α .  Α γ γ ε λ ί α ι  ( Σ χ ο λ ε ί ω ν  Α γ γ ε λ ί α ι ) ,  σ .  361 - 369.

ιβ. Σμύρνη (Γυμνάσιον της Σμύρνης), σ. 389 - 392.

ιγ. Κωνσταντινούπολις. Απόσπασμα εκ τινός επιστολής Μιχαήλ Δ. του Σχινά, 
προς τον εκδότην του Λογίου Ερμου: σ. 399 - 400.
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Πίνακας των Αρθρων του Δευτέρου ( Β ' )  Τόμου

I. Θέματα Παιδαγωγικά (Γενικά)

1. Δ. Δάρβαρις, ΦιλομαΘείας πέρι. Β' 34-38

2. Δημήτριος Νικολάου ο Δάρβαρις, Περί της των βιβλίων αναγνώοεως. Β' 49 -
53.

3. Απόκρισις εις το ζήτημα: «Ποία εστίν η πρώτη και αναγκαιότατη Επιστήμη 
ε^ς τον άνθρωπον;» Β' 94-96.

4. Δ.Ν. ο Δάρβαρις, Περί της των τέκνων ανατροφής Β' 97 - 103.

II. Μεγάλοι Παιδαγωγοί

5. Γραμματεία Νεωτερική Β' 159 - 160.

6. Γραμματεία Νεωτερική (εξακολούθησις)
Νικηφόρος ο Θεοτόκης Β' 169 - 173

7. Φιλολογία. Περί της αναγεννήσεως των επιστημών Β' 282 - 287.

8. Γραμματείας Νεωτερικής (Ακολουθία) Β' 315 - 320

9. Γραμματεία Νεωτερική Β' 337 - 339.

IV. Ελληνική Γλώσσα και Ελληνική Παιδεία

10. Ιωάννης Ραστής, Επιστολή Β' 273 - 281.

11. (Ακολουθία της επιστολής του κυρίου Ραστή) β' 301 - 314.

«ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΠΟΣ» Τόμος Β (1 βΙΖ)
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V. Προσφορά της Εκκλησίας στην Παιδεία

12. Ιερεμίας, Ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και 
Οικουμενικός Πατριάρχης, επιστολή Πατριαρχική προς Χίους περί της με- 
ταρρυθμίσεως του εκείσε φιλολογικού Σχολείου, Β' 59 - 63.

13. Δήλωσις, Β '63 - 64.

VI. Σχολικά Νέα
(Διδάσκαλοι, Σχολεία, Μαθητές, Αναλυτικά Προγράμματα)

14. Σμύρνη, Β' 12 - 14.

15. Νίζνα, Β' 14

16. Ο φίλος σου Πολύκαρπος. Επιστολή Γραικού τίνος περί του εις Σμύρνην 
Γυμνασίου. Προς τον Α.Δ. εις Βιένναν, εκ Σμύρνης την 2 Μαρτίου 1811. Β'
30 - 32, 33 - 34.

17. Νίζνα, Β' 53.

18. Επιστολή Κ. Μ. Κούμα προς τον σεβασμιώτατον εκδότην του Λ. Ερμού, εκ 
Σμύρνης την ια' Νοεμβρίου αωια , Β' 75 - 80.

19. Είδησις, Β' 113 - 116.

20. Σμύρνη, Β' 129 - 133.

21. Νεκρολογία, Β' 133.

22. Ν. Από την Κωνσταντινούπολιν, την κα' Φεβρουάριου, αωιβ'περί του εν 

Σμύρνη Φιλολογικού Γυμνασίου, Β' 139 - 149.

23. Κωνσταντινούπολις, Β' 156 - 159.
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24. Ζήτημα, Β' 159.

25. Ο επιστάτης της εν Κέρκυρα δημοσίου Σχολής και εξ Απορρήτων της Ιονί- 

ου Ακαδημίας Σ.Π.Δ., Προσαλέντης. Επιστολή εκ Κέρκυρας, Β' 190 - 192.

26. Κέρκυρα, Β' 193 - 195.

27. Η εν Μισκόλτζη (πόλις της Ουγγαρίας) κοινότης της Γραικικής Εκκλησίας 

συνέστησεν Ελληνικόν σχολείον, Β' 352.

VII. Διδακτικά Βιβλία - Εκδόσεις

28. Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, είδησις, Β' 116 - 119.
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«ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ» Τόμος Γ (1813)

Πίνακας των Αρδρων του Τρίτου ( Γ )  Τόμου

II. Μεγάλοι Παιδαγωγοί

1. Εγκώμιον Πέτρου Αντωνίου Βουτιόλη Κερκυραίου, σταυροφόρου, κοινωνοΰ 
του εκλεκτοριακοΰ των σοφών συνεδρίου, μέλους της εν Ιταλία βασιλικής 
εταιρείας, και διαφόρων άλλων ενδόξων εταιρειών· ιατροφιλοσόφου διδα
σκάλου της Βολονιακης και Παταυϊακής Ακαδημίας και πατρός πλείστων 
κλασσικών συγγραμμάτων παρά Αγγέλου Μελησσινού Κεφαλληναίου. 
Παρίσια 12 Δεκεμβρίου 1812, Γα' 86 - 95.

III. Διδακτική Μέθοδος

2. Φιλολογία, Ιστορία της Ελληνικής ποιήσεως Γβ' 3-11, 104 - 109, 117 - 123, 
202 - 208, 249 - 255 (ατελείωτο).

3. Βιβλία Νεοφανή: Επιτομή Φυσικής εις τρία μέρη διηρημένη, προς χρήσιν 
των φι\ομαθών νέων, συλλεχθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, 
και εκδοθείσα φιλοτιμώ δαπάνη των κυρίων αυταδέλφων Δαρβάρεων· εν 
Βιέννη της Αουστρίας παρά τω I. Β. Σβηκίω 1812. Γβ' 74 - 81.

4. Κ. Μ. Κούμας, Σμύρνη 1813, κατά μήνα Δεκέμβριον, Διατριβή εις κατηγορίας 
τινάς της του Δούκα Αργούς. Γβ' 285 - 305.

IV. Ελληνική Γλώσσα και Ελληνική Παιδεία

5. Ανωνύμου τινός διατριβή σταλείσα εκ Βουκουρεστίου, Τέχνη του λέγειν, και 
γράφειν. Γβ' 37 - 45, 64 - 68, 85 - 94, 165 - 168 (ατελείοπο).

6. Βιβλία νεοφανή. Πλουτάρχου βίοι παράλληλοι. Μέρος πέμπτον εν Παρισί- 
οις, εκ της τυπογραφίας. Ι.Μ. Εβεράρτου. ΑΩΙΓ' κδ' και 472 σελ. εις 8 μέγα 
μετά 7 εικόνων. Γβ' 277 - 284.
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7. Προς τους ομογενείς, εκ Βιέννης της Αυστρίας την 20ην Αυγούστου, 1813. Γβ' 
παράρτημα.

VI. Σχολικά Νέα
8. Μιχαήλ Γεωργίου Σχινάς, Φιλολογικοί Αγγελίαι, από Βουκουρεστίου Απριλί

ου δ 1813. Γβ' 17 - 20.

9. Ιωάννης Παπαδόπουλος Δημητριεύς, Φιλολογικοί αγγελίαι προς τον εκδότην 
του Λογίου Ερμού από ΒουκουρεσΑου Μαΐου 5, Γβ 53-64.

10. Είδησις από Βουκουρεστίου. Γβ' 115-116

11. Κ.Μ. Κούμας, Σμύρνη Σεπτεμβρίου 5, έκθεσις των μαθημάτων, όσα συν Θεώ 
Αγίω μέλλουν να παραδοθώσιν εις το Φιλολογικόν Γυμνάσιον Σμύρνης κατά 
το πέμπτον της συστάσεως αυτού έτός, το οποίον άρχεται από της πρώτης 
ημέρας του ελευσομένου μηνός Σεπτεμβρίου. Γβ' 275-277

12. Κύριλλος, ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης και 
οικουμενικός Πατριάρχης, Φιλολογικοί Αγγελίαι, αωιγ’ Νοεμβρίου. Γβ' 306
308.

VII. Διδακτικά βιβλία-Εκδόσεις
13. Οι Αυτάδελφοι Καπετανάκη, [Μανουήλ και Κυριάκός], προς τους φιλομα

θείς Έλληνας. Γβ' 130-133

14. Δ.Κ. Βιβλία Νεοφανή Γβ' 177-180

X. Ξένη εκπαίδευση, Σπουδές Ελλήνων στο εξωτερικό
15. Περί των σχολείων της Γερμανίας Γα' 69-74 (ατελείωτο)

16. Κάρολος Ελλμάουρερ, Είδησις περί τίνος παιδευτηρίου των νέων συσταθέ- 
ντος κατά το 1807 έτος δι' αδείας Καισαροβασιλικής, εις το οποίον προσε- 
τέθη νεωστί και ιδιαιτέρα κλάσις δια τους Γραικούς. Γβ' 162-164

XII. Ιστορία της Παιδείας
17. Ιστορία των επιστημών επί της ΙΗ' εκατονταετηρίδος Γα' 81-86 (ατελείωτο)
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18. Φιλολογία, Επιστολή του Π.Κ. προς τον αυτού φίλον Γ.Ν. Γβ' 21-33

«Ερμης ο Λόγιος» Τόμος Δ' (1814) 
Πίνακας των Άρθρων του Τετάρτου (Δ') Τόμου 

1. Θέματα παιδαγωγικά (Γενικά)
1. Ζηνόβιος Πωπ. «Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω»
2. Ι.Σ., «Ο έχω, τούτο σοι δίδωμι»

V. Προσφορά της Εκκλησίας εις την Παιδεία
3. Βιβλιογραφία. Κατήχησις ή Ορθόδοξος Διδασκαλία της Χριστιανικής Πίστε- 

ως- εκδοθείσα υπό Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου και Οικονόμου, διδασκάλου της 
Φιλολογίας κατά το Φιλολογικόν της Σμύρνης Γυμνάσιον, εις χρήσιν του αυτού Γυ
μνασίου [Βιέννη 1813].

Δ' 44-45
VI. Σχολικά Νέα
4. Φιλολογία. Άνθιμος Γαζής, επιστολή προς Δανιήλ τον Φιλιππίδην.

Δ' 7-17
5. Άνθιμος Γαζής, Προς τους ομογενείς (περί της Μηλιωτικής Σχολής).

Δ' 71-73
6. Θ. Πετροκόκκινος, Π. Σκαραμαγκάς, Ν. Ροΐδης, εκ Χίου. Εις Παρισίους. 

Προς τον σεβασμιώτατον συμπολίτην κύριογΑδαμάντιον Κοραήν· την 15η 
Ιουνίου 1814.

Δ' 73-74
7. Ιάσιον. (Περί του εν Ιασίω επιστημονικού Γυμνασίου)

Δ '81-92
8. Αθήναι (Περί του σχολείου αυτών). Δ' 92-93

9. Αθήναι (Περί της Φιλομούσου Εταιρείας) Δ' 97-103

10. Φιλολογία (Περί του εν Κωνσταντινουπόλει Γυμνασίου). Δ' 123-124

11. Αγγελία Δ '137-138

Δ' 103-111 
Δ' 129-136

12. Κ. Οικονόμος, Αγγελία Δ' 138-141



13. Αλέξανδρος Βασιλείου, Προς τους επιτρόπους της Σχολής Χίου.
Δ' 141-143

VII. Διδακτικά Βιβλία - Εκδόσεις
14. Βιβλιογραφία Δ' 25-32

15. Βιβλιογραφία. Τέχνης Ρητορικής βιβλία τρία, συνταχθέντα υπό Κωνσταντί- 
ου Οικονόμου και Πρεσβυτέρου του κατά το φιλολογικόν της Σμύρνης Γυ- 
μνάσιον διδασκάλου της Φιλολογίας εις χρήσιν του αυτού Γυμνασίου (Βιέν
νη 1813)

Δ' 38-44

X. Ξένη εκπαίδευση - Σπουδές Ελλήνων στο εξωτερικό
16. Άνθιμος Γαζής, Είδησις, (Βασιλική Ακαδημία τωνΕπιστημών του Μονάχου).

Δ' 54-55

XII. Ιστορία της Παιδείας
17. Περί αρχής προόδου, ακμής και παρακμής των επιστημών

Δ' 18-24, 33-38, 49-54
18. Περί της διατηρήσεως και διαδόσεως της Φιλολογίας.

Δ' 65-71, 94-96, 126-

«Ερμης ο Λόγιος» Τόμος Ε' (1815)
IV. Η Ελληνική Γλώσσα και Ελληνική Παιδεία
1. G. Narrenhasser, Απάντησις Γερμανού τίνος εις την του Ν. Δοΰκα προς τους 

Σοφούς της Ευρώπης Επιστολήν.
Ε' 3-16
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΛΟΠΟΥ ΕΡΜΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τις μεθόδους διδασκα
λίας, τη γλώσσα, τα νέα Σχολεία που δημιουργούνται, τα προγράμματα μαθημά
των, τα διδακτικά βιβλία.

1. Θέματα Παιδαγωγικά
α. Μιχαήλ Γ. Σχινά, Επιστολή, προς Άνθιμον τον Γαζήν Α' 197.
Βουκουρέστιον 1811 Μαρτίου 22.
(Από τη Γραικο-Δακική Φιλολογική Εταιρεία Βουκουρεστίου).
22 Μαρτίου 1811 «δια του Γραμματέως Μιχαήλ Γ. Σχινά».

Άνθιμος Γαζής 
Λ. Ε. Α' σ. 197

Οι εταίροι συμφωνουν με τη συμβουλή του Ανθίμου 
Γαζή: «... είδομεν τας συμβουλάς σου ότι καιρός εί
ναι ν’ αρχίση το γένος σπουδήν ανδρικήν, και ν’ 
αφίση την παιδαριώδη εκείνην, τα Διαβατικά και 
επιβατικά, ή ως λέγει ο σοφός Κοραής, τα κάκιστα 
καλά Γραμματικά, τα οποία μέχρι της σήμερον μας 
είχον δεδεμένους και χείρας και πόδας». Α7 σ. 197.

«Λογίου Ερμή» 
στόχος

«... οι πεπαιδευμένοι δι’ αυτοΰ να μεταδίδωσιν εις 
αλλήλους τας προς όφελος και καταρτισμόν του γέ
νους ιδέας των». Α ' σ. 197.

Εκδοτική 
δραστιιριότητα 
της εποχής 
Ο Άνθιμος Γαζής 
βραβεύεται

«...Γενική Ιστορία μεταφράζεται, Φιλολογία συγ
γράφεται, Φιλοσοφία δια τους τύπους ετοιμάζεται 
κ.λπ.).

«... δια τον ζήλον, την φιλογένειαν... και δι’ αμοιβήν 
των πόνων σου Σοί πέμπομεν το Δίπλωμα, μη έχο- 
ντες άλλο τιμιώτερον να Σοί προσφέρει το Σώμα 
της Εταιρείας11"

β. Τέχναι και επιστήμαι. Ιδέα της φιλολογίας. Α' 346-353.

(α). Το Δίπλωμα ήτο συνοδευμένο και με μία χρυσ'ή ταμπακιέρα πεντήκοντα φλωρίων, δώρο του φιλο- 
μοΰσου Εφόρου.
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Ανάλυση της έννοιας 
της Φιλολογίας «...Πόθος. Έρως προς τους λόγους» σ. 346.

Ο όρος αντικαθιστά 
άλλους 

Λόγιοι

«...είληπται η λέξις αντί του Παιδεία, Μάθησις». Α' 
σ 346.
«... οι πεπαιδευμένοι και εξαιρέτως οι ερευνηταί 
της αρχαιότητος, οι Αρχαιολόγοι και Ιστορικοί». Α' 
σ. 346.

Παιδεία «...την γνησίαν και την αληθώς ανθρώπινον και κα
θολικήν» σ. 347.

Εγκύκλια μαθήματα «... τα προς διόρθωσιν και καλλωπισμόν των ηθών 
του ιδίου υποκειμένου ανήκοντα».

Παιδείαν εγκύκλιον «...όλας τας τέχνας και επιστήμας εκείνας αίτινες 
τελειοποιουσι και εξευγενίζουσι την ανθρώπινον 
φύσιν, ως η Ποιητική, και η Μουσική, η Ρητορική, 
η Ιστορία, η Φυσική, η Μαθηματική, η Φιλοσοφία 
και η Γραμματική», σ. 348.

Η Φιλολογία ως 
επιστήμη
περιλαμβάνει

«...α'την πολιτικήν Ιστορίαν των Ελλήνων και Ρω
μαίων, β' την Αρχαιολογίαν γ' την Μυθολογίαν και 
Τέχνας και δ' τας Επιστήμας και την Φιλοσοφίαν 
της αρχαιότητος ηνωμένας με την Ιστορίαν της 
Γραμματείας» σ. 353.

II. Μεγάλοι Παιδαγωγοί
Δημήτριος Σχινάς, Νεκρολογία (Λάμπρος Φωτιάδης) Α' 83-84.
Λάμπρος Φωτιάδης
ο εξ Ιωαννίνων «σχολαρχήσας εν Βουκουρεστίοις έτη ιγ’» Α' σ. 83.
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Ποιήματα «τη ποιήσει τα πρώτα φέρων. Συνέθετο ποιήματα 
παντοία, Ανακρεόντεια, Ηρωϊκά, Σαπφικά...».

Μεταφράσεις «Μεθηρμήνευσε δε των δε'κα Ρητόρων τα σωζόμε- 
να, τον Ξενοφώντα απ’ αρχής εις τέλος, Ηροδότου 
τας Μούσας, Θουκυδίδου ξυγγραφάς πέντε, Γρηγο- 
ρίου λόγους και Δίωνος του Χρυσοστόμου, Πλου
τάρχου τα πλείω κ.λπ.». Α' σ. 83.

Κριτική «Πρόσθες δε και Κριτικός αυτού περί ταύτα θεω
ρίας.

Έτος θανάτου
και ηλικία

«Μετέστη δε των τήδε κατά το αωε, έτος το σωτή 
ριον, έτη βεβιωκώς πέντε προς τοις πεντήκοντα».

III. Μέθοδος διδασκαλίας

α' Δημητρίου Νικολάου .του Δαρβάρεαϊς

Παρατηρήσεις τινές και σημειώσεις περί της διδακτικής μεθόδου και της διορ- 
θώσεως των Σχολείων Α' 122-128, 147-150.

Εμπειρική μέθοδος 
διδασκαλίας

«... διδάσκαλοι, οίτινες με την πολλήν άσκησιν της 
τέχνης ή της επιστήμης των, και με πολυχρόνιον 
πείραν διδάσκοντες τους νέους απέκτησαν μίαν αρ
κετά καλήν μέθοδον» Α' σ. 123.

Πρακτικοί
διδάσκαλοι «... ο αριθμός των πρακτικών διδασκάλων είναι μι

κρός».

Απουσία μεθόδου 
διδασκαλίας

Σύγχυση στους 
μαθητές

«... ο πρώτος διδάσκαλος δεν εξηγεί εις τους παίδας 
τα πρώτας αρχάς... και ο δεύτερος εκχέει εις αυτούς 
όλην του την πολυμάθειαν» σ. 124.
«εις τοιαύτην ουν ασυμφωνίαν και τόσην ποικιλίαν 
της παραδόσεως των μαθημάτων απορεί ο νέος και
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δ ε ν  ε ξ ε ύ ρ ε ι  π ο υ  ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι »  σ .  124.

Ανάγκη καθορισμού 
διδακτικής μεθόδου

Κριτήρια και 
συστατικά της 
διδακτικής μεθόδου

Διδακτική μέθοδος

και διδακτικά
βιβλία

Η Φιλολογική 
Εταιρεία να 
συντάξει βιβλία

Υποδείξεις για τη 
συγγραφή βιβλίων

Ίδρυση Σχολείου

«... δεν είναι καλόν ν’ αφεθή η παράδοσις των μα
θημάτων μόνον εις του διδασκάλου την σύνεσιν, 
αλλα πρέπει να διορισθή μία μέθοδος δι’ αυτόν» Α' 
σ. 125.

«α' να εκλέγωνται εκείνα τα μαθήματα, τα οποία 
ανήκουσιν εις την στοιχειώδη, και έπειτα εις την 
υψηλοτέραν μάθησιν» σ. 125.
β' «... άλλην μέθοδον απαιτεί η Μαθηματική» σ. 126. 
γ' «... τα μέσα, τα οποία τον οδηγουσιν εις τον σκο
πόν του» σ. 126.
δ' «Χρεωστεί η μέθοδος να διατάσση την ακολου
θίαν των μαθημάτων» σ. 126.

«Η μέθοδος δεν αφορά μόνον την δια στόματος

5\«ράδοσιν του διδασκάλου, αλλά και το σχέδιον και 
την διάταξιν των σχολαστικών βιβλίων και την 
εκλογήν των περιεχομένων εις αυτά υποθέσεων».

«Δια την ελλόγιμον φιλολογικήν Εταιρείαν ήθελεν 
είσθαι τη αλήθεια μεγάλη τιμή, αν εγίνετο υπ’ αυ
τών ένα τέλειον σύστημα τοιούτων σχολαστικών βι
βλίων» Α' σ. 147.

«... να περιέχη εις την αρχήν μίαν σύντομον οδη
γίαν δια τον διδάσκαλον, πώς να μεταχειρίζηται το 
βιβλίον, ποίαν μέθοδον ν’ ακολουθή εις την εξήγη- 
σίν του και παράδοσιν, και πώς να προχωρή δια να 
κάμνη την περίληψήν του βιβλίου ευκατάληπτον 
και επωφελή εις τοννέον» σ. 147.

«Πρέπει να συοταθή ένα τροφείον είτουν σχολείον, 
εις το οποίον να διδάσκωνται όσοι μέλλουν να ανα-
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Ασκήσεις
διδασκαλίας

δέχωνται το διδασκαλικόν επάγγελμα» σ. 148.
«... μόνον με την παράδοσιν τωνκανόνων χωρίς 
μίαν πραγματικήν άσκησιν δεν γίνεται ο καλόΰ και 
χρήσιμος διδάσκαλος» σ. 149.

IV Ελληνική Γλώσσα και Ελληνική Παιδεία

α' Στέφανος Κομμητάς, περί της ήδη εκδιδομένης εγκυκλοπαίδειας Α' 101
112, 118-122.

Γλωσσική
διδασκαλία
(απόψεις)

«της όλης ελληνικής γλώσσης η Αττική εστίν η ευ- 
γενβστέρα, και ενί λόγω η βάσίς και το θεμέλιον, 
επειδή ός τις ακριβώς ταύτην μάθη, δυναται ευκό
λως και τα ιδιώματα των λοιπών διακρίνειν διαλέ
κτων, και την νυν καθομιλουμένην ρυθμίζειν επί το 
βέλτιον» Α' σ. 102.

Άνθιμου Γαζή 
Λεξικόν

«Εις δε την του Λεξικού εκτέλεσιν ο φίλος και φιλο- 
γενής ναι μην και ακούραστος Αρχιμανδρίτης κύ
ριος Άνθιμος Γαζής κοπιά εργαζόμενος εις αυτό 
την του γένους ωφέλειαν περί πολλού ποιούμενος» 
σ. 103.

Ο Στέφανος Κομμητάς 
παρουσιάζει την
εγκυκλοπαίδεια του

«... διήρηται εις τόμους μεν οκτώ, τάξεις δε τρεις· 
οι μεν πρώτοι πέντε τόμοι το Γραμματικόν περιέ- 
χουσιν οι δε εξής δύο το Ρητορικόν και ο όγδοος 
το Ποιητικόν.
Έκαστος δε τόμος έχει όγκον υπέρ τας τεσσαρά
κοντα δηλ. κόλλας εις όγδοον μέγα. Ωνομάσθη δε 
το όλον σώμα Εγκυκλοπαίδεια» σ. 104.

β' Μανουήλ και Κυριάκός Καπετανάκης. Γνώμη εις το πρόβλημα της εν Βου- 
κουρεστίω Φιλολογικής Εταιρείας. «Με οποίον ύφος της Ελληνικής γλώσσης πρέ
πει να γράφωνται τα καθ’ ημάς Συγγράμματα», Α' 190-196.

Γνώμαι τρεις περί «... οι μεν γνωμοδοτούσι να διδάσκονται αι μαθή-
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της γλώσσης

Φωτισμένος λαός
είναι

Οι βαθμοί του 
έθνους μας
Προπίνεται, κατά 
μίμησι των
Ευρωπαίων, η χρήση 
της ομιλουμένης

Κρίνει αι
αναγκαιότατη και η
διδασκαλία της 
γραφόμενης ελληνικής 
διαλέκτου

Η διδασκαλία της 
Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσης

Η διδασκαλία της 
κοινής Ελληνικής 
Διαλέκτου

σεις δια της Παλαιός Ελληνικής Γλώσσης- οι δε 
δια της νεωστί διορθουμένης Ελληνικής, και άλλοι 
δια της δημώδους Ελληνικής» σ. 191.

«... οποίουόλοι οι βαθμοί αποκτώσιν έκαστος την 
αναγκαίαν γνώσιν των μαθήσεων και φαίνεται όλον 
το έθνος ως εν μόνον σώμα... συσπεύδον... προς την 
συντήρησιν και τελειοποίησιν της ιδίας αυτού ευ
δαιμονίας» Α'σ. 191.

«... είναι κυρίως πέντε: οι Ιερείς,, οι Διδάσκαλοι, οι 
Έμποροι, οι Τεχνίται και οι Γεωργοί» σ. 191.
«οι νέοι Ευρωπαίοι πρώτον διδάσκονται την μητρι
κήν αυτών γλώσσαν. Αν λοιπόν και τα ημέτερα σχο
λεία μιμηθώσι το αυτό, και διδάσκωσι πρώτον την 
ομιλουμένην γλώσσαν με γραμματικήν...» σ. 193.

«Προς τούτο κρίνεται αναγκαιοτάτη και άφευκτος 
η ορθή διδασκαλία και καλλιέργεια της ήδη γρα- 
φομένης και διορθουμένης Ελληνικής Διαλέκτου 
σ. 193.

«Η δε παλαιά Ελληνική Διάλεκτος νομίζεται και 
αυτή άφευκτος· οι νέοι πρέπει να διδάσκονται και 
την Παλαιάν, και άλλας ξένας γλώσσας, εις ώρας 
ιδιαιτέρας της εβδομάδος, καθώς γίνεται και εις τα 
Ευρωπαϊκά σχολεία» σ. 193.

«Το πλείστον μέρος των ομογενών παίδων, ήτοι οι 
υιοίπολλών τεχνιτών, των γεωργών και όλων απλώς 
των πενήτων, μανθάνουσι μόλις εις τα κοινά σχο
λεία ν’ αναγιγνώσκωσι και να γράφωσι μετρίως και 
πολύ ελλειπώς την ιδίαν των γλώσσαν» σ. 195.
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Ωφέλιμα βιβλία για «Τα δε ωφέλιμα εις αυτούς βιβλία είναι αι προς τον
εκείνους που καιρόν ανήκουσαι μυθιστορίαι, αι πολιτικαί και γε-
γνωρίζουν λίγα νικαί ιστορίαι, αι δι7 αυτούς συντεταγμέναι, αι κω-
γράμματα μωδίαι και τραγωδίαι, και άλλα τοιαύτα πολλά, τα

οποία συνέγραψαν και εδημοσίευσαν οι σοφοί της 
Ευρώπης προς φωτισμόν του χυδαίου και αδιδά- 
κτου λαού» σ. 195.

Μαθήσεις - Γλώσσαι «αι μαθήσεις είναι τροφοί και κοσμήτριαι των
γλωσσών, και όχι αι γλώσσαι των μαθήσεων. Ούτω 
και οι Αθηναίοι εκείνοι εδυνήθησαν να αποσπάσω- 
σι την γλώσσαν αυτών από την μητέρα αυτής την 
Ιωνικήν, και να την φέρωσιν εις τοιούτον βαθμόν 
τελειότητος, αφού επεπόλασαν εις αυτούς αι μαθή
σεις, και π'εριέλαμψαν την σφαίραν του λαού αυτών 
κατά το μάλλον και ήττον» σ. 196.

Άνθιμος Γαζης «Η γνώμη αυτή των αυταδέλφων Καπετανάκη αρέ-
σκει κατά πολλά» Α' σ. 196 σημ.

γ. Φιλολογία, Κ. Οικονόμος. Λόγος περί της ελληνικής παιδείας και γλώσσης, 
εκφωνηθείς υπό Κ. Οικονόμου τουΠρεσβυτέρου κατά την δ ' Σεπτεμβρίου του ρωία' 

έτους, εις την εορτήν της ενάρξεως του τρίτου έτους της κατά την Σμύρνην Φι
λολογικής Σχολής, Α' 409-437.

Ελληνική Παιδεία 
και ευγλωττία

«Η επιθυμία και η ιδική σας, ω φιλογενείς Σμυρ- 
ναίοι, και κοινώς όλων είναι να ίδωμεν επιστρέψα- 
σαν εις την ημετέραν πατρίδα, ομού με τηγΦιλοσο- 
φίαν, και την Ελληνικήν Παιδείαν και ευγλωττίαν» 
σ.410.

Η γλώσσα και ο 
προφορικός λόγος

«επειδή το όργανον της ευδαιμονίας του ανθρώπου 
είναι η γλώσσα, φανερόν, ότι όσον τελειότερον τό

σον είναι και πρεπωδέστερον και επωφελέστερον 
εις αυτόν» σ. 411.

Οι Έλληνες «αλ\’ οι εις τούτο περισσότερον παρά πάντας ευ-
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ευδοκίμησαν στην 
τελειοποίηση της 
γλώσσας

Πώς τη λαλούμε
σήμερα την Αρχαία 
Γλώσσα

Οι Ευρωπαίοι μας 
καταφρονούν

Σπουδή της παλαιός 
ελληνικής γλώσσας

Η μεγάλη ευεργεσία 
της Χριστιανικής 
Εκκλησίας

Έξω σοφία και έσω

δοκιμήσαντες, εχρημάτισαν οι αθάνατοι και αεί
μνηστοι προπάτορες ημών, οι Ελληνες» σ. 411

«των προπατόρων καυχώμεθα, ότι είμεθ’ απόγονοι- 
τούτων την γλώσσαν λαλούμεν έως της σήμερον, 
ώς την λαλούμεν, διεφθαρμένην, ατελή, βαρβαρό- 
μικτον» σ. 412.

«Το όργανον της ανθρώπινης ευτυχίας, ημείς δι’ 
αμαθίαν και απαιδευσίαν το έχομεν ατελέστατον 
εναντίον και του συμφέροντος ημών και του καθή
κοντος. Δεν είναι παράξενον λοιπόν, εάν καταφρο- 
νώμεθα από τα σοφά έθνη της Ευρώπης, εάν δυ- 
στυχώμεν μακράν όντες της φιλοσοφικής, και ακρι
βούς ερμηνείας των εννοιών μας» Α' σ. 412.

«πρέπει να σπουδάζωμεν εξ ανάγκης την παλαιάν 
και πάτριον ημών Ελληνικήν γλώσσαν, δι’ ό,τι αυτή 
μόνη είναι το μόνον μέσον της ευτυχίας ημών το 
αναγκαιότατον: «δΓ ό,τι μας στερεώνει εις την ιε- 
ράν ημών θρησκείαν... δι’ ό,τι μας οδηγεί εις την 
φιλοσοφίαν, δι’ ό,τι πλουτίζει και τελειοποιεί την 
καθομιλουμένην ημών γλώσσαν» σ. 412.

«Από τας πολλάς και μεγάλας ευεργεσίας με τας 
οποίας ευηργέτησε το δυστυχές ημών γένος η κοινή 
μήτηρ των Χριστιανών, η πάνσεπτος του Χριστού 
εκκλησία, μία είναι και να το διαφυλάξη εις τας ιε
ράς αυτής βίβλους, καθαράν και ακέραιον, όσον το 
δυνατόν, την προπατορικήν, ημών γλώσσαν» σ.
412.

«Ο αληθής και τέλειος χριστιανός, πρέπει να μιμή- 
ται τον πατριάρχην Ιακώβ αλληγορικώς. Καθώς 
εκείνος ενυμφεύθη και την πολύτεκνον Λείαν, και
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Εκφράζει τη χαρά του

για την εγκατάλειψη 
της παλαιότερης
μεθόδου«ψυχαγωγίας»

Η ελληνική γλώσσα 
οδηγεί σε κατανόηση 
των παλαιών 
Συγγραφέων και σε 
γνώση του 
κοινωνικού βίου 
και της αρετής

Ο Όμηρος και οι
άλλοι ποιηταί

Ανάγνωση ποιητών

την εύμορφον Ραχήλ τοιουτοτρόπως και αυτός να 
νυμφεύηται, και την έξω σοφίαν ώς Λείαν, πολλών 
γνώσεων γεννητικήν και την έσω την θειοτάτην, 
και κατά την Ραχήλ, δύο μόνον τέκνων της πράξε- 
ως και θεωρίας καλλίστην μητέρα» σ. 415.

«... δεν εμπορώ να κρύψω την χαράν της ψυχής

με την οποίαν βλέπω ότι, παντάπασι σχεδόν εξέλι 
πεν από την Ελλάδα το κόμμα των φιλοσόφων εκεί
νων της Ελληνικής γλώσσης εξηγητών και διδασκά
λων οίτινες μέχρι τίνος, νομίζοντες πολλούς όρους 
της Ελληνικής γλώσσης συνωνύμους, τους μετεχει- 
ρίζοντο και εις το γράφειν και εις το λέγειν αδιαφό- 
ρως, μη φροντίζοντες ν’ ανακαλύψωσι την αληθινήν 
αυτών σημασίαν... και τοιουτοτρόπως να συγχέωσι 
των δυστυχών μαθητών τας ιδέας» Α' σ. 423.

«Η ελληνική γλώσσα μας οδηγεί εις την φιλανθρω
πίαν και αρετήν, ήτις είναι της φιλοσοφίας ο μόνος 
σκοπός· δι’ ό,τι όστις εκμαθών αυτήν ακριβώς, κα
ταλαμβάνει ορθώς τους παλαιούς Συγγραφείς, ού- 
τος αποκτά την καλ\ίστην και τελειοτάτην επιστή
μην δια τον κοινωνικόν βίον, από την οποίαν εκπη- 
γάζουσιν, όλαι αι πράξεις της αρετής» σ. 425.

«Όμηρε... Συ πάτερ τρισέβαστε, συ και ο λοιπός 
των μαθητών σου και οπαδών, των άλλων Ποιητών, 
ο χορός, κρύψαντες σοφώς την αηδίαν των συμβου
λών υποκάτω της γλυκύτητος των μύθων, και μέ
τρων, και ωδών, ως έμπειροι των ανθρωπίνων καρ
διών, ιατροί, κιρνάτε το νέκταρ της αρετής εις τους, 
όοοι σας μελετώσι, και τους δημιουργείτε ανεπαι- 
σθήτως καλούς και χρηστούς πολίτας σ. 427.

«Οι σοφοί προπάτορες ημών έξω των εις το θέα-
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από το πρωτότυπο

Μετάφραση Ποιητών 
και Συγγραφέων εις 
ξένη γλώσσα

Η γλώσσα μας 
δέχτηκε κακές ξένες 
επιδράσεις.
Η κάθαρση δια της 
μελέτης της αρχαίας 
Ο Αδ. Κοραής 
οδηγός στη 
θεραπεία της 
γλώσσης

Ματαιοπονία η 
αναβίωση της 
αρχαίας. Στόχος η 
διόρθωση της
ομιλουμένης

τρον καθ' ημέραν διδασκομένων λαμπρών ποιημά
των, ανεγίνωσκον κατά πάσαν πενταετηρίδα εις δη
μοσίους συνελεύσεις τον Όμηρον, ωσαύτως και τον 
Τυρταίον εις τουδπροσήκοντας καιρούς, και τους 
άλλους ποιητάς ομοίως, δια να ρυθμίζωσι τα ήθη 
των νέων, και να τους παρορμώσιν εις αρετήν» Α. 
σ. 427.

«Εις μάτηνελπίζουσιν, όσοι δεν τους καταλαμβά- 
νουσιν Ελληνιστί, να κατανοήσωσι το κάλλος των 
ακριβώς εις ξένην τινά γλώσσαν μεταφρασμένων δι’ 
ό,τι λόγος τις, όταν μεταφράζηται εις άλλας φωνάς 
σπανίως διασώζει το ακριβές και ακίβδηλον της 
γνησίας εννοίας, παρομοίως με το ύδωρ, το οποίον 
ως επί το πλείστον μόνον εις την πηγήν του διασώ
ζει την αληθινήν γεύσιν τε και ποιότητα», σ. 428.

«Είναι αληθές, ότι η ομιλουμένη γλώσσα είναι διε
φθαρμένη, αλλ’ ωσαύτως είναι αληθές ότι η διόρ- 
θωσις της πηγάζει από την μητέρα της την Ελληνι
κή» σ. 429.

«Του μεγάλου τούτου έργου αρχηγόν και οδηγόν 
έχομεν χον πάσης τιμής άξιον Αδαμάντιον Κοραήν, 
δι’ ό,τι πρώτος αυτός εμπόρεσε να ίδη τον μόνον τρό
πον της θεραπείας, και με την ιλαράν των λόγων 
του πειθώ να την υποτυπώση και προς αυτούς τους 
άλλους πεπαιδευμένους του έθνους».

«Ευχής έργον ήτο ν’ αναλάβη πάλιν το αρχαίον αυ
τής κάλλος η Ελληνική, αλλα φευ, το πράγμα σχε
δόν εξελέγχεται αδύνατον, και η περί τούτου σπου
δή είναι απλή ματαιοπονία... και δεν μένει άλλη 
παραμυθία, ει μη μόνη της ομιλουμένης γλώσσης η 
διόρθωσις. Ό τι δε η καθομιλουμένη γλώσσα ημών 
είναι γνησιά διάλεκτος της Ελληνικής, θυγάτηρ εύ-

165



μορφος ευμορφωτάτης μητρός, τούτο γίνεται φανε
ρόν και εις τους ολίγον προσέξαντας τον νουν εις 
αυτήν» Α' σ. 431.

V. Προσφορά της Εκκλησίας

α' Βουκουρέστιον, Τη 4 Ιανουαρίου 1811 Α' 90-91

Ο Ουγγροβλαχΐας 
Ιγνάτιος επαινείται 
για την προσφορά του 
στην Παιδεία

«... Η μεγαλυτέρα του φροντίς είναι, όπερ είναι και 
το κυριώτερον του Ποιμένος έργον, ο φωτισμός του 
ποιμνίου, η καλή αγωγή και παιδεία των νέων, και 
μάλιστα των ευπατριδών, διότι εξ αυτών αναβρύει 
εις ταΰτην την επαρχίαν του λαού η ευτυχία» σ. 90.

Κινεί την άμιλλα 
μεταξύ των μαθητών

«Δια να κινήση την προς τα καλά τούτων άμιλλαν, 
ηρώτησε τους διδασκάλους του Αυκείου ποιοι νέοι 
ευπατρίδαι είναι σεμνοί και επιμελείς και ως έμαθε 
περί τίνος, ευθύς τον παρέστησεν εις τους Άρχο
ντας, και εζήτησεν υπέρ αυτού κυβέρνησιν τινα 
ανάλογον με την ηλικίαν του» σ. 91.

Αναφέρονται ονόματα 
προς μίμησιν

«... είθε οι πραγματευταί να μιμηθώσι τας καλάς 
ευεργεσί ας των αυταδέλφων Ζωσιμάδων! και Ιω- 
άννου του Πρίγκου!
Είθε οι Προεστώτες των πόλεων και χωρίων να μι- 
μηθώσι το παράδειγμα των Κυδωνιατών! Οι Μονα
στηριακοί το παράδειγμα των Βατοπεδινών! και οι 
Τεχνίται το του εν Κωνσταντινουπόλει Συλλόγου 
των Γουναράδων! Α' σ. 91.

VI. Σχολικά Νέα

(Διδάσκαλοι, Σχολεία, Μαθητές, Αναλυτικά Προγράμματα)

α. Σχολείων φιλοσοφικών αποκατάστασις και περί των εν αυτοίς παραδιδομέ- 
νων επιστημών. «Αποκατάστασις του εν Βουκουρεστίοις Αυκείου, Λόγος του αρχι- 
διδασκάλου Κ. Βαρδαλάχου περί της διατάξεως του Λυκείου», Α' 15-13. Ανταπό-
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κρίση από Βουκουρέστιον τη 29 Ιουλίου 1810.

Ο Μητροπολίτης 
Ιγνάτιος ο από 
Άρτης

Ο Ουγγροβλαχίας 
Ιγνάτιος παίρνει 
υπό την προστασίαν 
του το σχολείο 
Βουκουρεστίου

Μετονομασία του 
Σχολείου και 
επισκευή

Διδάσκαλοι Μαθήματα

Αριθμός Μαθητών

Δώρα στους
διδασκάλους
ωρολόγια
και στους μαθητές
βιβλία

«Εις τας αρχάς του Μαΐου (1810) ήλθεν ενταύθα 
πεμφθείς παρά της Ιεράς Συνόδου της Αγίας Πε- 
τρουπόλεως ο νέος Μητροπολίτης Ιγνάτιος ο από 
Άρτης» σ. 5.

«Συλλογιζόμενος ότι το Ιερατείον δεν μεταβάλλεται 
επί το κρείττον, ούτε των νέων η ηθική δεν διορθώ
νεται, ειμή διά μέσου της παιδείας έλαβεν υπό την 
προστασίαν του το Σχολείον του Βουκουρεστίου»
σ. 5.

«... μετονομάζει αυτό Λύκειον, το 
επισκευάζει» σ.δ.

«Διορίζει διδασκάλους των Επιστημών, της Φιλολο
γίας, και των Γλωσσών και τη σήμερον διδάσκονται 
εις την νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν η Μαθηματι

κή, η Πειραματική Φυσική, η Χημική, η Ιχνογρα
φία, η Μεταφυσική, η Λογική, η Ηθική, η Φυσική, 
η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Ρητορική, η Ποιητική, 
η Αρχαιολογία, η Παλαιά Ελληνική γλώσσα, η Λα
τινική, η Γαλλική, η Γερμανική και η Ρωσσική» Α' 
σ. 5.

«μαθηταί εισιν υπέρ τους διακόσιους τριάκοντα
(230) σ. 6.

«Δια να εμψυχώσει τα πνεύματα, εδιώρισε κοινή 
συνέλευσιν του Ιερατείου, των Αρχόντων, και των 
πεπαιδευμένων· εξέτασε τους μαθητάς, και εφιλοδώ- 
ρησε και αυτούς, και τους διδασκάλους·τους μεν δι
δασκάλους με πολύτιμα ωρολόγια, τους δε μαθητάς με βι
βλία καθ’ ένα κατά την ανάλογον δύναμίν του» Α' σ. 6.
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Ίδρυση της
Φιλολογικής
Εταιρείας

«Εσΰστησε μίαν Φιλολογικήν Εταιρείαν, κατά ζ' 
του Ιουλίου (1810) εκπαιδευ μένων ανδρών, εκ του 
σώματος του Ιερατείου, των Ευγενών, των Ιατρών 
των διδασκάλων, και των πραγματευτών, δια να 
επαγρυπνώσιν εις την πρόοδον των μαθήσεων, και 
να καλλιεργήσωσι την νεωτε'ραν Ελληνικήν γλώσ
σαν, αναβιβάζοντες αυτήν κατά μικρόν πλησίον της 
μητρός αυτής» σ. 6.

Πρώτη συνέλευσις 
της Εταιρείας 
Πρόεδρος

Εις τας 22 του Ιουλίου (1810) έγινε η πρώτη συνέ- 
λευσις της Εταιρείας, εις την οποίαν ανεγνώσθη 
παρρησία ο οργανισμός αυτής· εκλέχθησαν τα 
Μέλη, και εψηφίσθη πρόεδρος ο Γρηγόριος ο 
Βραγκοβάνος, εκ του πρώτου γένους της Βλαχίας» 
Α' σ. 6.

Έναρξη μαθημάτων. 
Προσευχή στο 
παρεκκλήσια

«... την πρώτη των μαθημάτων ημέρα, έγινε μεγάλη 
συνέλευσις εις το Λύκειον. Και πρώτον, εισελθών ο 
Μητροπολίτης εις το Παρεκκλήσιον με την αρχιε
ρατικήν στολήν, έψαλε το Ευλογητός εί Χριστέ ο 
Θεός ημών, κ.τ.λ. εμνημόνευσε τα μέλη της Εται
ρείας, τους διδασκάλους, και μαθητάς, και καθε- 
σθείς επί του θρόνου εις την στοάν, επρόσταξε ν* 
αρχίση η παράδοσις των μαθημάτων» σ. 6-7.

Αρχιδιδάσκαλος
Κωνσταντίνος
Βαρδαλάχος

«... ο αρχιδιδάσκαλος Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος 
ανέγνωσε την διάταξιν του Λυκείου, και εξεφώνησε 
προς τους μαθητάς λογίδριον» σ. 7.

Λόγος τουΚων. Βαρδαλάχου:
α·. Τονίζεται η αξία 
της φιλοσοφικής 
παιδείας

«Της Φιλοσοφίας το όνομα πανταχού τη/σήμερον 
αντηχεί είναι φανερά. Αι τέχναι, η Γεωργική, η 
Ναυτική, τα προς αλλήλους Συναλλάγματα, οι Νό
μοι, οι κοινωνικός βίος, όλα δια της Φιλοσοφίας τε
λειοποιούνται... εν ενί λόγω, δια της Φιλοσοφίας ο
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β. Οι σπουδές θα 
γίνονται στη μητρική 
γλώσσα και θα 
χρησιμοποιηθούν 
μεταφράσεις

Ίδρυση και
λειτουργία
σχολείων

Βιβλία

Κοινό και Ελληνικό 
Σχολείο

άνθρωπος βλέπει τα θαυμάσια έργα του Δημιουρ
γού: Φιλοσοφία εστιν ομοίωσις Θεώ κατά το δυνα
τόν ανθρώποις». σ. 7.

«Η φιλοσοφία κατά το παράδειγμα και καλήν 
έκβασιν των σοφών Εθνών, θέλει μας ομιλεί με την 
μητρικήν μας Γλώσσαν. Δια την Φιλοσοφίαν έχο- 
μεν τα συγγράμματα του Σοαυίου ταύτα μετέφρα- 
σεν ο φιλογενής Γρηγόριος ο Κωνσταντάς, εις την 
Κοινήν Ελληνικήν γλώσσαν. Εις την Γεωγραφίαν 
έχομεν την μεθοδικήν εκείνην του Γασπάρεως, και 
εις την φυσικήν Ιστορίαν την του Βέρτουχ- τα δύο 
ταύτα συγγράμματα μεταφράζονται και εκδίδονται 
δια της τυπογραφίας κατά συνέχειαν εν Βιέννη της 
Αουστρίας, εις την αυτών Γλώσσαν, παρά των φιλο
γενών αυταδέλφων Καπετανάκη» Α' σ. 8-9.

«Γυμνάσιον Κων/πόλεως: «Τω 1804 αδεία των 
κρατούντων... δια συνδρομής τούτε Παναγιωτάτου 
Πατριάρχου κυρίου Γρηγορίου και του εκλαμπρο- 
τάτου μεγάλου διερμηνέως κυρίου Δημητρίου 
Μουρούζη...».
Γυμνάσιον Κυδωνιών: «...συνέστησεν εν Γυμνασίον 
ο φιλογενής Βενιαμίν Ιεροδιάκονος φιλομούσω δα
πάνη των ευπατριδών. Σμύρνην και Θεσσαλονίκην: 
«Ομοίως κατά το παρόν οργανίζεται έν και εν 
Σμύρνη καθώς και έν Θεσσαλονίκη» Ιωαννίνων: 
«Προ ικανών όμως χρόνων συνεστήθη το εν Ιωαννί- 
νοις Γυμνάσιον το οποίον νυν επροίκισεν η αδελφό
της των Ζωσιμάδων με όλα τα αναγκαία» Α' σ. 9.

Χειρόγραφες μεταφράσεις και έντυπα παρατίθεται 
Βιβλιογραφία σ. 10-13.
«Εις όλας σχεδόν τας πόλεις και χώρας της Ελλά
δος ευρίσκονται δύο Σχολεία, το μεν Κοινόν, το δε 
Ελληνικόν, λεγόμενα» Α' σ. 13.
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Πρόγραμμα 
Ελληνικού Σχολείου

«παραδίδοται Γραμματικώς η παλαιό Ελληνική 
Γλώσσα, βάσιν της μελέτης έχουσα τους παλαιού5 
Συγγραφείς, τους λεγομένους υπό των Ευρωπαίων 
κλασσικούς, οίον τους ποιητάς, τους Ρήτορας τους 
Μυθογράφους και τους ιστορικούς» σ. 13.

Γυμνάσιο

Σχολείο Άθωνος

«Τους δε Φιλοσόφους Μαθηματικούς, Γεωγράφους 
και Φυσικούς, μελετώσι κατά μέρος οι μαθηταί εν 
τοις Γυμνασίοις».
«... νυν παραδίδοται η Θεολογία, και η Εκκλησια
στική Ιστορία».

β. Βουκουρέστιον, τη 16 Αυγούστου 1810. Α' 45 - 49.

Δημόσιες εξετάσεις 
(7.7.1810) στο 
Λύκειο Βουκουρεστίου 
παρουσία αρχόντων 
και λαού

Ο διδάσκαλος 
Αθανάσιος Ιωάννου 
εκφωνεί λόγο

«Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος διά να εμψυχώσω τους 
διδασκάλους, να διεγείρη τα πνεύματα των εντο
πίων εις την πρόοδον των φώτων και την των νέων 
βελτίωσιν, και να ερεθίση την φιλοτιμίαν των 
μαθητών, διώρισε πάγκοινον συνέλευσιν των εγκα- 
τοίκων, ίνα εξετασθώσιν οι μαθηταί του Λυκείου, 
τη εβδόμη του Ιουλίου (1810) συνηθροίσθησαν εις 
την στοάν του Λυκείου» σ. 45 - 46.
«... ο διορισθείς διδάσκαλος της φιλολογίας 
Αθανάσιος Ιωάννου εξεφώνησε λόγον» σ. 46.

Λόγος Αθανασίου 
Ιωάννου 
α. Σύστασις, το 
πρώτον, του Σχολείου

«Ιδού μία λαμπρά εποχή διά τα χρονικά της 
Βλαχίας. Αιών ήδη σχεδόν είναι από της 
συστάσεως του έως χθες μεν σχολείου σήμερον δέ 
Λυκείου» Α' σ. 46.

β. Προβάλλεται η 
προσωπικότητα του 
Μητροπολίτου 
Ιγνατίου, η δράση 
του και το

«... μόλις πατεί το έδαφος του νέου ποιμνίου 
αναδεικνύεται ό,τι ποτε οι Περικλείς εις τας 
Αθήνας, οι Μαικήναι εις την Ρώμην, και οι Μέδικοι 
εις την Φλωρεντίαν. Πρώτη φροντίς αυτώ και 
επιμέλεια γίνεται η περί της παιδείας» σ. 46
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ενδιαφέρον του για 
την παιδεία

Ο Μητροπολίτης 
Ιγνάτιος στην 
προσφώνησή του προς 
τους μαθητάς τονίζει 
ότι πρέπει να 
μορφωθούν με 
επιμέλεια προς όφελος 
της Πατρίδος

Η εξέταση των 
μαθητών σε όλα τα 
μαθήματα.
Κων. Βαρδαλάχος:
Στα Μαθηματικά και 
Ρητορικήν.

Εξέταση των μαθητών 
από τον διδάσκαλο 
Αθανάσιο Ιωάννου: 
Στην α) Φυσική 
Ιστορία και β) 
στην Σύνταξη της 
Ελληνικής γλώσσας

Ο Κυριάκος Ιωάννου 
εξετάζει στην 
Ελληνική Γλώσσα

Προσφέρονται δώρα 
σε διδασκάλους και 
μαθητές. Καθιέρωση

«Δεν ζητείται άλλο παρ' υμών, ειμή επιμέλεια, 
φιλοπονία, υποταγή εις τους διδασκάλους, και ήθη 
χρηστά. Αι Μοΰσαι δεν λησμόνησαν την παλαιάν 
των κατοικίαν, τον Όλυμπον και τον Παρνασσόν. 
Εκεί θέλουν πάλιν επιστρέφει ύστερον από ένα 
τόσον μεγάλον γυρον, όνπερ, έκαμαν εις την 
Ευρώπην. Αν οι μαθηταί της Βλαχίας σταθώσιν 
ικανοί να τας συντροφευσωσιν έως εκεί... Η πατρίς 
προσμένει παρ' υμών την βελτίωσίν της» σ. 47 - 48.

«Έρχεται εις το μέσον ο διδάσκαλος Κωνσταντίνος 
και προσκαλεί τους μαθηματικούς μαθητάς 
προβάλλων προβλήματα Γεωμετρικά, Αλγεβραϊκά 
και Αριθμητικά. Προσκαλεί τους καταγινομένους 
εις την Ρητορικήν... τον Ισοκράτην προσκαλεί 
τέλος πάντων τους Γεωγράφους» σ. 48.

«Έρχεται έπειτα ο διδάσκαλος Αθανάσιος Ιωάννου, 
και προσκαλεί όσους σπουδάζουσι την Φυσικήν 
Ιστορίαν και τους εξετάζει. Μετά τούτους εξέτασεν 
όσους είναι προκεχωρηκότες εις την Σύνταξιν της 
Ελληνικής γλώσσης» Α' σ. 48.

«έρχεται και ο διδάσκαλος της Ελληνικής Γλώσσης, 
Κυριάκος Ιωάννου, και εξετάζει και αυτός τους 
μαθητάς του καθ’ ένα κατά την δύναμιν, και την εις 
τα μαθήματα πρόοδον» σ. 48.

«Ο Μητροπολίτης... φιλοδωρήσας τους μεν 
διδασκάλους με πολύτιμα ωρολόγια, τους δε 
μαθητάς μέ βιβλία, γεγραμμένα με την επιγραφή
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συνεστιάσεως κάθε «Τω φιλοπόνω (δείνι) χάριν της εις τα μαθήματα
εβδομάδα (την Πέμπτη) αυτού επιδόσεως δώρον τουτί δίδοται, αωι Ιουλίου

ζ' εν Βουκουρεστίοις κατά το Λύκειον (η υπογραφή 
της Πανιερότητός του).
Μετά τας ομιλίας και τας πράξεις ταύτας, διελύθη η 
συνέλευσις, και προσεκλήθησαν οι διδάσκαλοι εις 
την τράπεζαν της Πανιερότητός του, 
προσταχθέντες ίνα μη λείπωσι καθ’ εκάστην 
Πέμπτη απ’ αυτής» σ. 48-49.

γ. Βουκουρέστιον, τη 3 Δεκεμβρίου 1810. Α' 49 - 50.

F  Συνέλευσις της 
Φιλολογικής 
Εταιρείας. Δεξίωση 
Ρώσου Αρχιστράτηγου

«Εις την δεκάτην του παρόντος, εκάθησεν η 
Φιλολογική Εταιρεία εις την τρίτην αυτής 
συνέλευσιν, εις ήν συνήλθε μετά παρατάξεως 
και ο αρχιστράτηγος των Ρωσσικών στρατευμάτων 
Κόμης Καμένσκης» σ. 49.

Συνέλευση μελών 
και μαθητών

«Περί την τρίτην ώραν μετά την μεσημβρίαν, 
συνηθροίσθησαν εις το δωμάτιον της Εταιρείας 
πάντα τα μέλη και εις τον ευρύχωρον έξω του 
δωματίου τόπον, το πλήθος των μαθητών μετά 
κλάδων εις τα5χείρας» Α' σ. 49.

Ομιλίες:
α. Νικόλαος Σάββα 
β. Γεώργιος Σλατινιάνος

«ο διδάσκαλος της γαλλικής γλώσσης Νικόλαος 
Σάββα, ο εκ Τυρνάβου, εξεφώνησε Γαλλιστί μίαν 
ομιλίαν εκ προσώπου των διδασκάλων και 
μαθητών του Αυκείου. Ο πρόεδρος της Εταιρείας 
άρχων μέγας Λογοθέτης Γεώργιος Σλατινιάνος, 
εξεφώνησεν άλλην ομιλίαν ομοίως Γαλλιστί εκ 
προσώπου του Αυκείου» σ. 50.

Παρουσίαση εργασιών «Ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος πόνημα Περί
διδασκάλων, Ερμηνείας. Ο άρχων Καμινάρης Νέστωρ
ο Μητροπολίτης Κραϊωβέσκος τους Κανόνας και Νόμους της
Ιγνάτιος έφορος της Εταιρείας, και την περί εκάστου κρίσιν, διά στίχων
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Εταιρείας απονέμει 
το Δίπλωμα

Ιαμβικών. Αθανάσιος Ιωάννου διδάσκαλος πόνημα 
Περί Ποιητικής. Ο έφορος όρθιος έδωκεν εις καθέ
να των ειρημένων τριών το Δίπλωμα, να είναι δηλα
δή μέλος της Εταιρείας» σ. 50.

Πειράματα από 
μαθητάς

«Κατά προσταγήν του Εφόρου οι μαθηταί έκαμαν 
μερικά πειράματα του Ηλεκτρισμού» ο. 50.

Εποπτικά μέσα 
διδασκαλίας

«Γεωγραφικοί Πίνακες ήσαν εις άλλο μέρος και εις 
εν άλλο μέρος άλλαι τράπεζαι με τας μηχανάς της 
πειραματικής Φυσικής».

δ. Κ. Κούμας, Σμύρνη 1810, Δεκεμβρίου 15. Α' 57 - 58.

Φιλολογικό Γυμνάσιο 
Σμύρνης.
Διδάσκαλοι επτά (7) 
Αρχιδιδάσκαλοι:
Κων. Κουμας 
Κων. Οικονόμος

«Το ενταύθα νεωσυστηθέν Γυμνάσιον ευοδούται, 
και μαθητάς έχει υπέρ τους εκατόν πεντήκοντα , 
διδασκαλους έχει επ^,ά, εξών ο μεν Κωνσταντίνος 
Κουμας ο εκ Λαρίσσης της Θεσσαλίας, ο δε εκ 
Τσαριτσάνης της κατά την Ελασσώνα της 
Θετταλίας Κων. Οικονόμος» Α' σ. 57 - 58.

Διδασκόμενα
μαθήματα

«Ο μεν Κωνσταντίνος Κουμας της Φιλοσοφίας και 
επιστημών, ο δε Κων. Οικονόμος της Ελληνικής 
γλώσσης, της Ρητορικής, Ποιητικής, Λογικής και 
της Γεωγραφίας» σ. 57 - 58.

ε. Βουκουρέστιον, Συνέλευσις α' της Φιλολογικής Εταιρείας κατά την κβ' του 
Ιουλίου μηνός, τω αωι έτει. Α' 58 - 65, 66 - 76.

Συνέλευση στο 
Λύκειο για τη 
σύσταση της 
Φιλολογικής 
Εταιρείας

«Ο Μητροπολίτης κύριος Ιγνάτιος και ο 
υποπρόεδρος Έγγελχαρτ, κατέβησαν από της 
Μητροπόλεως εις το Λύκειο, διά να συστήσωσιν επ’ 
αισίοις την Φιλολογικήν Εταιρείαν» σ. 58.

Λόγος Μητροπολίτου «Η σημερινή λαμπρά εορτή προξενεί διπλήν χαρά
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Ιγνατίου εις τους Έλληνας και Δάκας, καθότι είναι η εποχή
Έλληνες - Δάκες της αναγεννήσεώς των» σ. 59.

Ο Δεσμός της 
Φιλοσοφίας ενώνει 
Έλληνες και Δάκες

Οι Έλληνες αποδίδουν 
το χρέος τους προς 
την Δακία

Η Νεοσύστατος 
Εταιρεία

Επαινεί τον ζήλο 
των μελών της 
Εταιρείας

Ανάγνωση νόμων της
Φιλολογικής
Εταιρείας

Άνθιμος Γαζής

«Βλέπω τους Έλληνας και Δάκας, τους οποίους προ 
πολλού ήνωοεν η αγία Θρησκεία και η αυτή 
διοίκησις, να τους ενώνη σήμερον ένας άλλος 
δεσμός της ιεράς φιλοσοφίας» Α' σ. 59.

«Οι Έλληνες πολλά αισθαντικοί και ευγνώμονες 
διά το άσυλον όπερ αυτοίς δέδωκεν η Δακία, 
προσπαθοΰσι να τη αποδώσωσιν εν ιερόν χρέος με 
τα φώτα της μαθήσεως και της φιλοσοφίας» Α ' σ. 
59.

«... ηνεοσύσταιος Εταιρεία δεν δυναται να εξισωθή 
με εκείνας των πεφωτισμένων εθνών πλήν είναι 
αληθέατερον, ότι όλα από μικρά αρχινώσι και εις 
μεγάλα τελειώνουσι. Ας μη περιφρονήσωσι την 
Εταιρείαν οι ξένοι διά την σμικρότητά της» σ. 60.

«Εγώ επαινώ τον ζήλον σας, επιθυμώ να σας βλέπω 
να φιλονεικήτε εις τας συναθροίσεις σας διά να 
εκβαίνη η αλήθεια εις το φως, και έξω από την συ- 
νάθροισιν πάλιν να σας βλέπω στενά ηνωμένους ως 
αδελφούς, διά να δώσητε παράδειγμα και εις όσους 
μετέρχωνται τα κοινά πράγματα» σ. 60.

«... ανεγνώσθησαν οι Νόμοι και οι Κανόνες της 
Φιλολογικής Εταιρείας, και όλα τα Μέλη 
υπεγράφησαν, αρξάμενος ο σεβαστός έφορος της 
Εταιρείας ο Αρχιερευς δηλαδή και Μητροπολίτης 
της Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος, είτα ο υποπρόεδρος 
Γενεράλ Έγγελχαρτ..» σ. 61.

«Τα αντεπιστέλλοντα Μέλη εν Βιέννη.
Ο Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Γαζής
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Αλέξανδρος Βασιλείου 
Δημήτριος Δάρβαρις 
Στέφανος Κομμητάς 
Μανουήλ Καπετανάκης 
Κυριάκός Καπετανάκης 
Ο φιλέλλην Άγγελος (Engel)
Ο φιλέλλην Κόπιταρ (Kopitar)
Εν Παρισίοις: «ο εξοχότατος Ιατρός Αδ. Κοραής» 
Εν Βενετία: «ο Σπυρίδων Βλαντής» Α' σ. 63-64.

Τα ονόματα των Διδασκάλων, και ό,τι έκαστος διδάσκει.

Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος «Διδάσκει την Πειραματικήν Φυσικήν, την
Μαθηματικήν (Γεωμετρίαν), Γεωγραφίαν, Ρή
τορας (Αυσίαν)» σ. 64.

Αθανάσιος Ιωάννου Βογορίδης «Ποιητικήν (Ησίοδον), Μετρικήν, γυμνάζει
τους μαθητάς εις τους επιστολικούς τύπους» σ. 
64.

Κυριάκος Π. Ιωάννου «διδάσκει τον Ξενοφώντα, και την Γραμματι
κήν περί Συντάξεως. Την Παρασκευήν διορ
θώνει τα θέματα σ. 65.

Μιχαήλ Πέτρου Κόκκινης «Την Αριθμητικήν, την Ιχνογραφίαν, Πρακτι
κήν Γεωμετρίαν, και την Γερμανικήν γλώσσα» 
σ. 65.

Μανουήλ ο Βυζάντιος «διδάσκει την Ρωσσικήν γλώσσαν» σ. 65

ΛΩΡΑΝΣΟΝ «πρώτος διδάσκαλος της Γαλλικής γλώσσης» 
σ. 65.

Νικόλαος Σάββα «δεύτερος διδάσκαλος της Γαλλικής» σ. 65.
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Τα ονόματα των διδασκάλων της Ελληνικής γλώσσης.

«Βασίλειος Νικολάου 
Ιωάννης Κυνώψης 
Γεώργιος Σκεΰας 
Αλέξιος Κωνσταντίνου» 
σ. 65

Ο αριθμός των Μαθητών (244) «Κατά τον Νοέμβριον μήνα του 1810, ο αριθ
μός των Μαθητών έφθασεν έως 244» Α' σ. 65.

Αριθμός των μαθητών «εκ των μαθητών άλλοι ακολουθούσι δυο, και
άλλοι τρία μαθήματα.
Της Φυσικής και Μαθηματικής εισί 12
της Γεωγραφίας 18
της Ποιητικής και
Επιστολικού Τύπου 10
της Αριθμητικής, Ιχνογραφίας 53
της Γερμανικής Γλώσσης 16
της Γαλλικής 54
της Ρωσικής 25
σ. 65 - 66.

Η επίδοσις των μαθητών «η επίδοσις φαίνεται από τα Συγγράμματα
τούτων, τα οποία παριστάνουσι κατά μήνα οι 
Διδάσκαλοι εις τον Έφορον αποδίδοντες λό
γον» σ. 66.

Διάταξις του εν Βουκουρεστίοις Λυκείου

Διαίρεση Μαθημάτων «Τα Μαθήματα διαιρούνται εις τρεις τάξεις,
εις Επιστήμας, Φιλολογίαν και Γλώσσας. Εις 
τας Επιστήμας περιλαμβάνονται, η Μαθηματι
κή, η Φυσική, η Χημεία, η Φυσική Ιστορία, η 
Γεωγραφία, η Μεταφυσική, η Λογική και η 
Ηθική.
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Εις την Φιλολογίαν, η Ρητορική, η Ποιητική, 
η Ιστορία, η Μυθολογία και η Αρχαιολογία. 
Εις τας γλώσσας, η Ελληνική, η Λατινική, Ρωσ- 
σική, Γαλλική και Γερμανική» Α' σ. 66 - 67.

Περί της προ των Μαθημάτων τάξεως

Οι διδάσκαλοι 
εκφωνούν ομιλία 
σχετική με την 
επιστήμη που θα 
διδάξουν

«Πριν αρχίσωσι τα μαθήματα, ήγουν μετά 
τας μεγάλας διακοπάς, παρόντος του 
Πανιερωτάτου Εφόρου, των Επισκόπων, 
Ηγουμένων, Ευγενών, και πάσης τάξεως, οι 
διδάσκαλοι να εκφωνώσιν έκαστος ομιλίαν 
ανήκουσαν εις το επάγγελμα και επιστήμην, 
την οποίαν μέλλει να διδάξη και τούτο να γί
νεται κατ’ έτος» σ. 67.

Περί του Διδασκάλου των Επιστημών

Ο διδάσκαλος των «την πειραματικήν Φυσικήν, την
επιστημών διδάσκει Μαθηματικήν οδόν, να κάμνη της Φυσικής τα

πειράματα και Φιλοσοφίαν» σ. 67.

Οι εξετάσεις «...ή δια στόματος, ή δια γραφής, εν είδει δια
τριβής, ή θέλει προβάλλει προβλήματα τινά 
Φυσικά ή Μαθηματικά» σ. 67.

Περί του Διδασκάλου της Φιλολογίας

Ο διδάσκαλος της «Ποιητικήν, Μετρικήν, το εύ συντάττειν, εις
Φιλολογίας διδάσκει τους επιστολικούς τύπους πρώτον ελληνιστί,

είτα και εις την νεωτέραν των ελλήνων γλώσ
σαν την Ρητορικήν» σ. 67-68.

Περί του Διδασκάλου της Ελληνικής γλώσσας

Ο διδάσκαλος «...εξηγεί εν από τους αρίστους Συγγραφείς
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της Ελληνικής 
γλώσσας διδάσκει

Τρόπος διδασκαλίας 
των κειμένων

Λεξικόν Άνθιμου 
Γαζή

Αποστήθιση

Η Βιογραφία πρώτα 
του συγγραφέα

Τεχνολογία των 
μερών του λόγου

Οι αδύνατοι μαθητές 
να βοηθούνται

οίον τον Ξενοφώντα, τον Ισοκράτην, τον 
Λυσίαν, τον Λουκιανόν κ.τ.λ.» Α' σ. 68.

«Ένα καλόν Συγγραφέα πρέπει να μελετά, και 
να μη μασσά ο μαθητής είτα και άλλον βαθ
μηδόν» σ. 68.

«Να εξηγή ο μαθητής πρώτον τας σημασίας 
της λέξεως, και να λέγη, επί τίνος εκλαμβάνε
ται εις ταΰτην την έννοιαν και τούτο να κάμνη, 
βοηθουμενος από το Λεξικόν του κυρίου Ανθί
μου Γαζή» σ. 69.

«Να μη καταβαρύνεται των νέων ο νους, βια- 
ζόμενος να μανθάνη συνεχώς από στήθους· 
πρέπει να μελετά, και να νοή· και δια να γυ- 
μνάζη το μνημονικόν, αρκεί ν’ αποστηθίζη 
γνώμας τινάς του Συγγραφέως, ιδίωμα της 
γλώσσης, ιστορίαν» σ. 69.

«Πριν αρχίση να διδάσκη τον Συγγραφέα ο 
διδάσκαλος, πρέπει να λέγη την βιογραφίαν 
του, τον χαρακτήρα του, τας περί τούτου κρί
σεις» σ. 69.

«να τεχνολογώνται, δυο ή τρία ρήματα 
ανώμα\α, δύο ή τρία ονόματα ετερόκλιτα κ.τ. 
και όχι να τεχνολογήται ματαίως όλον το μά
θημα» σ. 69.

«οι αδύνατοι μαθηταί να έρχωνται και μετά το 
γεύμα εις το Λύκειον, διά να μελετώσι, βοη- 
θούμενοι υπό τίνος των εκεί, η δε βοήθεια να 
είναι οδηγία, έως να μάθωσι τον τρόπον να 
μελετώσι καθ’ εαυτούς». Α' σ. 70.
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«επειδή του Γραμματικού το επάγγελμα είναι 
επιφορτισμένον από πλήθος μαθητών, ο 
διδάσκαλος να έχη και βοηθούς 
υποδιδασκάλους. Να εξετάζη εις μίαν 
διωρισμένην ημέραν της εβδομάδος τους μα
θητάς, πότε του ενός, πότε του άλλου υποδιδα- 
σκάλου, να διορίζη τον Συγγραφέα, να προβι- 
βάζη, και να υποβιβάζη τους μαθητάς» σ. 70.

Διαίρεση αρχαρίων σε δύο περιόδους σ. 70 - 72.
Περί των Διδασκάλων εν γένει σ. 72-73.

«Ο Διδάσκαλος χρέος έχει να προάγη τον μα
θητήν καθ’ εκάστην επί τα έμπροσθεν, προ 
οφθαλμο>ν έχων, ότι αι δημόσιοι εξετάσεις γί
νονται όχι μόνον δια τον μαθητήν, αλλά και 
δια τον διδάσκαλον», σ. 72.

«Αι ποιναί των μαθητών πρέπει να ήναι ανά
λογοι με τα αμαρτήματα, αποβλέπουσαι προς 
σωφρονισμόν, και όχι προς εκδίκησιν» σ. 72.

Το χρέος των γονέων «συνεχώς να ερωτώσιν ή εμμέσως, ή αμέσως
τους διδασκάλους αν έρχωνται καθ’ εκάστην 
οι παίδες των εις το Λύκειον εις ποίαν ώραν 
έρχονται, και εις ποίαν σχολάζουσιν· εις τον 
οίκον να τους ερωτώσι τι έμαθον... δια να διε- 
γείρωσι την φιλοτιμίαν των νέων» Α’ σ. 72.

«Οι ευκατάστατοι γονείς πρέπει να έχωσι δια 
τους υιούς των παιδαγωγόν, νέον φρόνιμον και 
προκομμένον, δια να τους διδάσκη ιδιαιτέρως, 
και να φροντίζη δια την προκοπήν και ευτα
ξίαν αυτών» σ. 73.

Βιβλίο απουσιών «Ο διδάσκαλος πρέπει καθ’ εκάστην προ του

Παιδαγωγός 
κατ’ οίκον

Οι ποινές των 
μαθητών

Δημόσιες εξετάσεις

Υποδιδάσκαλοι, 
βοηθοί του 
Γραμματικού.
Η εξέταση γίνεται 
από τον Γραμματικό.
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των μαθητών μαθήματος να ερωτά με τον κατάλογον, εάν 
ήλθον οι μαθηταί του όλοι και αν λείπη τις να 
σημειώνεται» σ. 73.

Η εξέταση με λαχνό «... να τους εξετάζη με λαχνόν περί του χθεσι
νού μαθήματος, δια να βλέπη αν προβαίνωσι 
καθ’ εκάστην» σ. 73.

Περί των Μαθητών σ. 74-75.

Εγγραφή μαθητών στον 
κατάλογο του Λυκείου

«Οι μαθηταί να ήναι καταγεγραμμένοι εις τον 
κατάλογον του Λυκείου και ο αριθμός αυτών 
να αναγιγνώσκεται εις τας δημοσίους εξετά
σεις, δια να φαίνεται και εκ τούτου η πρόοδος 
του Λυκείου», σ. 74.

Η ελληνική γλώσσα 
και μία Ευρωπαϊκή

«Χρέος έχει ο μαθητής να σπουδάζη προ πά
ντων την Ελληνικήν γλώσσαν, να μάθη δε και 
μίαν των πεφωτισμένων της Ευρώπης εθνών» 
σ. 74.

Αποβολή μαθητή από το
το Σχολείο

« . εάν μετά πολλάς παιδείας και συμβουλάς 
επιμένη εις την κακίαν, να διώκεται από το 
Λύκειον» Α' σ. 74.

Ο επιμελής να 
τιμάται με ονομασία, 
πρωτοκαθεδρία, 
και με βραβείο στις 
δημόσιες εξετάσεις

«Εάν όμως ήναι επιμελής, εύτακτος, και σε
μνός να τιμάται εις το Λύκειον με εξαίρετον 
ονομασίαν, και εις την ώραν του μαθήματος με 
πρωτοκαθεδρίας, και εις τας δημοσίους εξε
τάσεις να βραβεύεται αναλόγως με την επίδο- 
σιν» σ. 74.

Μαρτυρικό γράμμα 
του διδασκάλου για 
το μάθημα που 
παρακολούθησε ο μαθητής.

«'Οταν τελείωση ο μαθητής εν είδος, (= μάθη
μα επιλογής) να λαμβάνη παρά του διδασκά
λου μαρτυρικόν γράμμα, το οποίον να το πα- 
ριστάνη εις τας δημοσίους εξετάσεις, και εάν
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αποκριθεί ορθώς, ερωτώμενος εις εκείνο το εί
δος, να επικυρώνεται παρά του σεβαστού 
Εφόρου, και να σφραγίζεται με την σφραγίδα 
του Λυκείου» σ. 74.

Το Δίπλωμα «Αφ’ ού τελειώση την οδόν των μαθημάτων 
του, να εξετάζεται εις όσα είδη εμελέτησε και 
ορθώς αποκριθείς, να λαμβάνη καιτο δίπλω
μα, επικυρωμε'νον, και εσφραγισμένον» σ. 74.

Οι αμοιβαίες τάξεις 
και ευκοσμίες μεταξύ 
των διδασκάλων και 
μαθητών.

«οίον να εμβαίνη ασκεπής ο διδάσκαλος εις 
τον οικίσκον, όπου μέλει να διδάξη· οι δε μα
θηταί να τον υποδέχονται ομοίως ασκεπείς και 
όρθιοι· το αυτό να γίνεται, και όταν εξέρχεται. 
Να αρχίζη το μάθημα με το, κύριοι μαθηταί! 
ή Νέοι φιλόμουσοι, κ.τ. οι δε να αποκρίνωνται, 
Ζήθι! κ.τ.». σ. 75.

Περί των Εορτών Α’ σ. 75.

Κυριακή, Δεσποτικαί, θεομητορικοί, του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και Γε
ωργίου, του Αγίου Κωνσταντίνου, Νικολάου, των τριών Ιεραρχών.

Π ερί των Διακοπών σ. 75.

Ημέρες Διακοπών α) «Η της Χριστού γεννήσεως, ήτις αρχίζει
από τα προεόρτια, έως της ζ' του Ιανουαρίου». 
β) «Η τυροφάγος, και ή της πρώτης εβδομά- 
δος της μεγάλης τεσσαρακοστής, διά να μη 
λείπωσι ταύτην την εβδομάδα διδάσκαλοι και 
μαθηταί από την εκκλησίαν μη έχοντες καιρόν 
τας άλλας εβδομάδας να συχνάζωσι καθ’ εκά- 
στην».
γ) «Η του Πάσχα διακοπή γίνεται την μεγάλην
εβδομάδα, και την διακαινήσιμον».
δ) «Η μεγάλη διακοπή αρχίζει από την παρα-
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μονή των Αγίων Αποοτόλων, έως α’ Σεπτεμβρί
ου» Α’ σ. 75.

Π ε ρ ί  τ ω ν  δ η μ ο σ ί ω ν  ε ξ ε τ ά σ ε ω ν  σ .  75-76.

Παρουσία επισήμων 
στις εξετάσεις

«Αι δημόσιοι εξετάσεις να γίνωνται παρόντος 
του Πανιερωτάτου, των επισκόπων, και των 
Αρχόντων» σ. 75.

Λαχνός στις 
εξετάσεις

«Τα ονόματα των μαθητών εκάστης τάξεως να 
ήναι εις ιδιαίτερον κιβώτιον και παρόντων πά
ντων να εξάγεται έν όνομα το τυχόν, και να 
εξετάζεται εις το είδος εκείνο ο μαθητής» 
σ. 76.

Εξέταση επιστημών 
και γλώσσας

«Εις τας επιστήμας να εξετάζεται είς μόνος 
μαθητής την ημέραν, εις δε τας γλώσσας και 
περισσότεροι» Α’ σ. 76.

Διάρκεια εξετάσεων 
δεκαπέντε (15) 
ημέρες

«Αι εξετάσεις να διαρκώσιν έως δεκαπέντε 
ημέρας» «μετά το Πάσχα ευθΰς να αρχίζωσιν 
αι εξετάσεις» σ. 76.

Για να μην αργεί το 
Λύκειο οι εξετάσεις 
να γίνονται τις 
αργίες.

Κατά τας Πέμπτας, και Σάββατα, ή Κυριακάς, 
εορτάς, όταν προστάζη ο Πανιερώτατος Δε

σπότης» σ. 76.

Ο κανονισμός του 
Σχολείου επιδέχεται 
μεταβολές

«Η Διάταξις αυτή να μεταβάλλεται κατά τας 
περιστάσεις, όταν κρίνη εύλογον ο Πανιερώ- 
τατος Δεσπότης να προστεθή τι, ή ν' αφαιρεθή 
ή να μεταβληθή» σ. 76.

16. Βουκουρέστιον τη α' Ιανουαρίου. Δευτέρα Συνέλευσις της Εταιρείας κατά- 
την ιε' του Οκτωβρίου 1810. Α' 86-90.

Περί της ομιλουμένης «... Η ομιλουμένη γλώσσα δεν είναι νεωτέρα,
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Ελληνικής γλώσσας

Τα ανεπιστέλλοντα 
Μέλη να ερωτηθουν 
για τη γλώσσα.

Απάντηση Ανθ. Γαζή 
για τη γλώσσα

Να γράφουμε στην 
αρχαία Αττική ή 
στην ομιλουμένη;

Γλώσσα και 
Φιλοσοφία.

Αποφεύγεται η 
απώλεια χρόνου με 
την εκμάθησιν της 
ομιλουμένης

Φιλολογική εφημερίδα 
(Ερμής ο Λόγιος).

καθώς σι Ευρωπαίοι λέγουσιν, αλλ’ είναι πα
λαιό, η Κοινή, λεγομένη, ως αποδεικνύεται 
από των Συγγραφέων την χρήσιν, ως προς 
τους γραμματικούς κανόνας· και μάλιστα έχει 
μεγάλην ομοιότητα μετά της αρχαίας Ιωνικής» 
σ. 86.

«και περί τούτου πρέπει να ερωτηθώσι και τα 
αντεπιστέλλοντα «Μέλη» σ. 87.

«Η εμή γνώμη είναι, να ακολοοθήσωμεν εκεί
νο το ύφος του λόγου, το οποίον μετεχειρίσθη 
ο μακαρίτης αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος ο Θε- 
οτόκης, εις το κυριακοδρόμιον αυτού, το οποί
ον είναι και εύληπτον δια τους κοινούς, και 
Αττικόν» Α' σ. 87 σημ. γ’).

«... προς το παρόν... και του έθνους οι πεπαι
δευμένοι ακόμη δεν είναι σύμφωνοι, εις οποί
αν διάλεκτον Ελληνικήν καθ’ εις έχει περισσο- 
τέραν ευκολίαν, ας γράφη .μόνο με σκοπόν, 
διά να ωφελή» σ. 88.

«Η γλώσσα δεν κάμνει σοφόν τον άνθρωπον, 
αλλ’ η Φιλοσοφία σ. 88.

«έπρεπε να περάσωσι χρόνοι και χρόνοι εις 
την ματαίαν ταύτην κατατριβήν» σ. 89.

«Πολύ συμφέρει, είπεν έτι, (ο Μητρ. Ιγνάτιος) 
εις την μετάδοσιν των φώτων, να κοινολογώσιν 
οι σοφοί του γένους τας ιδέας των, και περί 
τούτου είναι αναγκαία μία φιλολογική εφημε-
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Καταβολή χρημάτων 
για την εφημερίδα
(Λ.Ε.).

Ο Άνθιμος Γαζής να 
αναλάβει την έκδοση 
της εφημερίδας.

Τα σχολεία του 
γένους και η 
Εφημερίδα.

Ανθ. Γαζής
αντεπιστέλλον
Μέλος.

Διδάσκαλος
Κόκκινης.

Εφαρμογή αλληλο- 
διδασκαλίας.

ρίς, εις την οποίαν καθ’ εις πεπαιδευμένος να 
εκδίδη τα ιδέας του. Τούτο μας το συμβουλεύ
ει και ο σοφός Κοραής, όστις φρονίμως εδιά- 
λεξε και άξιον άνδρα τον Αρχιμανδρίτην Ανθι
μον τον Γαζήν». Α’ σ. 89.

«Κατέβαλον έκαστος όσα προηρείτο, δια τα 
έξοδα της Εφημερίδος» σ. 89.

«Εδιορίσθη ο Γραμματεύς να πέμψη τα χρή
ματα, και να γράιρη προς τον κύριον Ανθιμον 
Γαζήν εν Βιέννη της Αουστρίας διατρίβοντα» 
σ. 89.

«και να πέμψη ανά μίαν Εφημερίδα δωρεάν 
εις τα Σχολεία του γένους, με υπόσχεσιν να τω 
φανερώσωσι την κατάστασιν του Σχολείου 
εκείνου. Πόσους και τίνας διδασκάλους έχει· 
Πόσους μαθητάς· Τι διδάσκονται. Οποία η 
πρόοδος αυτών Οποία η επιμέλεια των Επι
τρόπων και επιτηρητών των Σχολείων και τα 
παραπλήσια» σ. 89.

«Διωρίσθη έτι ο Γραμματεύς, να προσκαλέση 
τον ρηθέντα κύριον Άνθιμον Γαζήν, ως Μέλος 
αντεπιστέλλον της Εταιρείας, και η Πανοσιό- 
της του να σημείωση όσους κρίνει αξίους, είτε 
εν Βιέννη, είτε και αλλαχού» σ, 90.

«... της Ιχνογραφίας, και Αριθμητικής» σ. 90.

«Α\λά νέος τις τρεις και δεκαετής σχεδόν Σια- 
τιοτεύς, με το Ελληνικόν εκείνο φρόνημα, ουχί 
μόνον μετ' ευτολμίας απεκρίνετο, αλλά και
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ηρώτα πολλά τον διδάσκαλον περί Αριθμητι
κών τινών πράξεων» Α' σ. 90.

17. Αγγελίαι.
Βουκουρέστιον τη 22 Μαρτίου 1811 Α' 157-159.

Δ* Συνέλευση 
χης Εταιρείας 
Ητρια του Λ.Ε.

«Εις τας 18 του Μαρτίου έγινεν η τετάρτη συνέ- 
λευσις της Εταιρείας. Πρώτον ανεγνώσθηοαν 
τα έως τότε τυπωθέντα Ή τρια  του Λογίου 
Ερμου» σ. 157.

Γράμμα ευχαριστήριο 
προς τον Ανθ. Γαζη 
από την Εταιρεία.

«Διωρίσθη ο Γραμματευς να γράψη προς τον 
Ανθιμον Γαζήν ευχαριστήριον επιστολήν εκ 
μέρους της Εταιρείας διά τους κόπους, ουσπερ 
καταβάλλει εις την έκδοσιν της φιλολογικής 
εφημερίδος» σ. 158.

Προσφέρονται από 
τους διδασκάλους 
έργα τους, πρωτό 
τυπα ή μτφρ.

«Προσφέρει εις την Εταιρείαν ο αρχιδιδάσκα- 
λος της Μαθηματικής Κ. Βαρδαλάχος την 
Πειραματικήν Φυσικήν διαιρουμένην εις Φυσι- 
κο-Χημικήν, και Φυσικο-Μαθηματικήν» 
σ. 158.

Ο Νικόλαος Σάββα «... ο Νικόλαος Σάββα, ο διδάσκαλος δεύτερος 
της Γαλλικής διαλέκτου, Μετάφρασιν του Αι
μίλιου, περί Ανατροφής Παίδων» σ. 158.

Ο Αθανάσιος Ιωάννου «... ο της Ποιητικής διδάσκαλος, κρίσιν περί 
των της Εταιρείας Κανόνων και Πάρεργα της 
Ποιητικής, ήγουν ανάλυσιν της Τραγωδίας του 
Σοφοκλέους, Αίας Μαστιγοφόρος» σ. 158.

Να μεταφρασθή ξένο 
σύγγραμμα Παγκόσμιας 
Ιστορίας

«Προέβαλεν έπειτα ο Έφορος, ότι το πρώτον 
αναγκαίον εις το γένος είναι η Ιστορία. Η 
εταιρεία έκρινε να μεταφρασθή η Καθολική 
Ιστορία του Άγγετηλ, και ευθύς διεμοιράσθη-
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σαν οι τόμοι εις τα ικανά Μέλη του τοιούτου 
έργου και άρχισεν αμέσως η μετάφρασις» Α' 
σ. 159.

Η ανάγκη να 
εκδοθοΰν βιβλία και 
για άλλους κλάδους.

«εις πρωτότυπα ή και εις μεταφράσεις, οίον 
την Καθολικήν Ιστορίαν, την Μυθολογίαν, την 
Αρχαιολογίαν, την Κριτικήν» σ. 159,

18. Βουκουρέστιον. Ιστορία της εξετάσεως των μαθητών κατά το Λΰκειον. 
Τη 15 Ιουλίου1811 Α' 338-343.

Λόγος του Κων. 
Βαρδαλάχου. Επαινεί 
τον ιδρυτή του 
Λυκείου μητρ. Ιγνάτιο

«... η Σή Πανιερότης... άλλον σκοπόν δεν έβα
λες, ει μή να αποδιώξης από το ποίμνιον... της 
αμαθείας το σκότος και να αναδείξης φωτός 

υιούς της Δακίας τους νέους» σ. 339.

α. Ο διδάσκαλος 
Κυριάκος παπά 
Ιωάννου εξετάζει 
τους επτά (7) 
μαθητάς του στην 
ελληνική γλώσσα.

«Αρχισε πρώτος να εξετάση τους μαθητάς του 
με κλήρους ο Διδάσκαλος της ελληνικής γλώσ
σης Κυριάκός παπά Ιωάννου» σ. 340.

β. Ο διδάσκαλος της 
Γαλλικής Σάββα 
Πίκκολος εξετάζει (5)

«ο... της Γαλλικής γλώσσης Νικόλαος Σάββα 
Πίκκολος εξέτασε τους μαθητάς του» σ. 340.

γ. δ/λος της Μαθημα
τικής Μιχαήλ Πέτρου 
Κόκκινης

«ο της Αριθμητικής Μιχαήλ Πέτρου Κόκκινης 
επρόβαλεν εις τους μαθητάς του Αριθμητικά 
και Α\γεβραϊκά προβλήματα» σ. 340.

δ. ο δ/λος της 
Ρωσαικής.

«... ο της Ρωσσικής γλώσσης Διδάσκαλος εξέ- 
τασεν ομοίως τους μαθητάς του» Α' σ. 340.

ε. ο δ/λος της 
Φιλολογίας Αθαν.

«... ο της Φιλολογίας Διδάσκαλος Αθανάσιος 
Βογορίδης εξέτασε τους μαθητάς του περί της
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Βσγορίδης Ποιητικής, και περί Τραγωδίας» σ. 341.

στ.' Κων. Βαρδαλάχος

ζ. Ιωάννης ο Κυνώψης 
Μαθητής.

η. Ο Μαθητής Αλέξιος 
Κωνσταντίνου.

Βραβεία Διδασκάλων

Βραβεία Μαθητών.

Δώρα στους 
Μαθητές.

Η Φιλολογική 
Εταιρεία βραβεύει 
τους διακριθέντες

«Κωνσταντίνος ο Βαρδαλάχος εξέτασε είς την 
κς\ Πρότασιν του Ευκλείδου και όσον μέρος 
της Φυσικής εσπουδασαν εφέτος», σ. 341.

«Ιωάννης ο Κυνώψης έκαμε την εφαρμογήν 
εις την καταμέτρησιν δυο τόπων απροσίτων» 
σ. 341. .
«Ο Αλέξιος έδειξε διά της ειρημένης προτάσε- 
ως πως ημπορεί να μετρηθή το πλάτος του 
Ποταμού Δεμποβίτσας, ήτις ρέει υποκάτω εις 
τα παράθυρα του Λυκείου» σ. 341.
«Ελαβε Κωνσταντίνος ο Βαρδαλάχος χρυσήν 
και πολύτιμον ταμπακιέραν. Οι άλλοι όλοι 

Διδάσκαλοι χρυσά ωρολόγια, οι δε 
Υποδιδάσκαλοι αργυρά» σ. 341

«Τα δε βραβεία ήσαν αργυρά ελλειψοειδή πέ- 
ταλλα, έχοντα από το έν μέρος τον Απόλλωνα, 
από δέ το άλλο, εις μεν τον γυρον «Λυκειον 
Βουκουρεστίου» εις δέ το μέσον «Αρετής ένε
κα και παιδείας 1811».

«Προσέφερε δώρον εις τους μαθητάς ο Αρχών 
Μέγας Βόρνικος Γεώργιος Σλατινιάνος δέκα 
νέους Γεωγραφικούς πίνακας της Ελλάδος, και 
επτά ο Αρχών Μέγας λογοθέτης Κωνσταντίνος 
Δοδέσκουλος, και ο εξοχώτατος Κ. Καρακά- 
σης πολλά βιβλιάρια πονήματα του αοιδίμου 
πατρός του, τα οποία όλα εμοιράσθησαν κατά 
την ημέραν των εξετάσεων» Α' σ. 342.

«Η δέ ελλογιμωτάτη Εταιρεία έκρινε δίκαιον 
να ανταμείψη τους διακριθέντας μαθητάς με 
αργυρά νομίσματα επίτηδες χαραχθέντα»
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Μαθητές. σ .  342.

Λόγος Μητροπολίτου 
Ιγνατίου (σ. 342-343)

«Μόνος ο πλούτος της αρετής και της σοφίας 
είναι αναφαίρετος, ο σοφός ηξεύρει και τον- 
πλούτον καλώς να οικονομήση και την δυστυ
χίαν γενναίως να υποφέρη και τέλος πάντων 
δεν αποθνήσκει, αλλά ζη αιωνίως εις την Ιστο
ρίαν, και εις τα ίδια του συγγράμματα» σ. 343.

Ο Μητροπολίτης 
παρέθεσε Τράπεζα

«προσεκλήθησαν εις την τράπεζαν της Πα- 
νιερότητός του τα μέλη της Εταιρείας, οι Διδά
σκαλοι, και οι Μαθηταί» σ. 343.

19. Αγγελίαι Α' 343-344

Με τη φροντίδα του 
Μητρ. Ιγνατίου το 
Λύκειο Βουκουρεστίου 
αποκτά τη βιβλιοθήκη
του.

«Ο σεβαστός Μητροπολίτης Ιγνάτιος διά να 
προικίση το Λύκειον καθώς πρέπει, ηγόρασε 
προ μικρού συμφώνως με τους άρχοντας, του 
τόπου την πλουσίαν Βιβλιοθήκην του περίφη
μου Φυσιολόγου και περιηγητού Σοννίνου· κα
ταγίνεται δέ κατά το παρόν και εις την ανέ- 
γερσιν της οικοδομής αυτής, κατά την Ευρω
παϊκήν τάξιν, και εις την αποπλήρωσιν των 
Ελλήνων Συγγραφέων, διά να έχωσιν οι μαθη
ταί προχείρως όλα τα εις παιδείαν συντεινόντα 
Συγγράμματα» Α' σ. 343-344.

20. Αγγελίαι.
Εκ Κωνσταντινουπόλεως, τη 10 Σεπτεμβρίου 1811, Α' 361-369.

Επανασύσταση της 
Πατμιάδος

«συνέσιη πάλιν το Σχολείον της Πάτμου- ανέ
λαβε την εκεί σχολαρχίαν Παϊσιος ο Καραπα- 
τάς» σ. 363.

Μακάριος Καλογεράς 
ο πρώτος ιδρυτής

«ο μακαριστός εκείνος Μακάριος, ανήρ πολυ
μαθής, κατεφρόνησε τον ιδιωφελή βίον, και
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(προ εκατό χρόνων).

Διάδοχοι του 
Μακαρίου: Γεράσιμος 
Βασίλειος, Δανιήλ.

Πρώιος (ο Χίος) 
μαθητής της 
Πατμιάδος

Χορηγοί της Πατμιά' 
δος είναι οι 
Γουναράδες της 
Πόλης.

Διάδοχοι του Δανιήλ 
Μισαήλ (Μαργαρίτης) 
Πάί'σιος Καραπατάς.

ωκοδόμησεν εις την Πάτμον την πατρίδα του, 
το πρώτον σχολείον της νεωτέρας Ελλάδος» 
σ. 363-364.

«η ευγνωμοσύνη της Ελλάδος πρέπει να ανα- 
στηλώση ποτέ χρυσούς ανδριάντας, εις αυτόν 
και εις τους διαδόχους του, Γεράσιμον τον ιε
ρόν, τον από Ψαμμαθείων της Κωνσταντινου
πόλεως, Βασίλειον τον Κουταληνόν, και Δα
νιήλ Πάτμιον τον Κεραμέα» σ. 364.

«Τούτο το Σχολείο προητοίμασεν αμέσως και 
τον Πρώιον τον νυν αρχιερέα της Φιλαδέλ
φειας να υπάγη εις την Ιταλίαν χάριν σπου
δής» σ. 364.

«... δι’ όλα ταύτα πολλάς χάριτας χρεωστεί το 
γένος των Γραικών και εις τους πρωτίστους 
των Γουναράδων της Κωνσταντινουπόλεως, κα
θότι αυτοί ανέλαβον πρό χρόνου πολλού την 
προστασίαν ταύτης της σχολής αυξήσαντες 
την ποσότητα των εξ αρχής εις τούτο κατα- 
βληθέντων χρημάτων διά της οικονομίας των 
και μισθούντες εκ τούτων τους διδασκάλους» 
Α' σ. 365.

«Ευθύς μετά τον θάνατον του Δανιήλ, εφρόντι- 
σαν να εύρουν τον διάδοχόν του αλλ’ επειδή 
εζήτουν τοιούτον άνθρωπον, οίον εζήτει ποτέ 
εις τας Αθήνας ο Διογένης, έπρεπε να παρέλ- 
θη πολύς καιρός έως να ευρεθή, και ούτως 
έμενε έκτοτε το σχολείον νεκρόν υπό το γήρας 
του Μισαήλ, ανδρός και τούτου οπωσούν ωφε
λίμου επί νεότητός του εις το σχολείον της νή
σου Σίφνου έρριψαν εξ αρχής τα βλέμματα εις
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τον Παΐσιον τον Καραπατάν... διδάσκαλον κο- 
σμοπόθητον εκείνου του Σχολείου» 
σ. 365-367.

21. Σμύρνη (Γυμνάσιον της Σμύρνης). Α' 389-392.

Έκθεση των 
μαθημάτων.

«έκθεσις των Μαθημάτων όσα Συν θεώ  Αγίω 
μέλλουσι να παραδοθώσιν εις το Φιλολογικόν 
Γυμνάσιον κατά το τρίτον της συστάσεως αυ
τού έτος, το οποίον άρχεται από της αρχής του 
ελευσομένου Μηνός Σεπτεμβρίου» σ. 389.

Ο Ιατρός Στέφανος 
Οικονόμος Διδάσκει.

«Φυσικήν Ιστορίαν και Χημείαν, μίαν ώραν 
εκάστής ημέρας» σ. 390.

Κ.Μ. Κουμας 
Διδάσκει.

«Τα στοιχεία της Μαθηματικής (2 ώρες) την 
φυσικήν (1 ώρα) Γεωγραφίαν, την Ηθικήν, την 
Μεταφυσικήν» σ. 390.

Κ. Οικονόμος ο
Πρεσβύτερος
Ερμηνεύει.

«Την Ιλιάδα, Λόγους του Ρήτορος Δημοσθέ
νους. Τραγωδίας τινας των Ποιητών Ευριπί- 
δου και Σοφοκλέους, και μέρος του Ξενοφώ- 
ντος... την Λατινικήν γλώσσαν, από τους συγ
γραφείς Νέπωτα, Κικέρωνα, και Τερέντιον...» 
Α' σ. 391.

Υποδιδάσκαλοι (βοη
θοί του Κ. Οικονόμου 
για τις κατώτερες 
τάξεις.

«Διά δέ τας κατωτέρας των μαθητών τάξεις 
είναι διωρισμένοι υποδιδάσκαλοι πέντε οι 
εφεξής: Αποστόλιος Σμυρναίος. Αναστάσιος 
Ιθακήσιος, Νικόλαος Σμυρναίος, Κωνσταντί
νος Ιθακήσιος, Χριστόδουλος Θετταλός». 
σ. 391.

Η έκθεση είναι 
γραμμένη από τον 
Κ.Μ. Κοΰμα.

«την ιθ'Αυγούστου αωια, έτους Κ.Μ. 
ΚΟΥΜΑΣ., Η έκθεσις αυτή προσηλώθη εις 
του Γυμνασίου την θύραν κατά την ρηθείσαν
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η μ έ ρ α ν »  σ .  391.

Πανηγυρική έναρξη. «Κατά δε την α' Σεπτεμβρίου, ημέραν Δευτέ
ραν, επανηγυρίοθη η είσοδος του τρίτου ενι
αυτού της συστάσεως του Γυμνασίου» σ. 391.

Παράκληση. Λόγος 
του Κ. Οικονόμου περί 
της Ελληνικής 
γλώσσας.

«πρώτον μεν εψάλη παράκλησις εις την Θεο
τόκον έπειτα εξεφώνησε Λόγον περί της Ελλη
νικής γλώσσης ο πρεσβύτερος Οικονόμος»
σ. 392.

Ο Δημήτριος 
Μουρούζης προστάτης 
του Γυμνασίου

«Το γυμνάσιον τούτο προστατεύεται θερμώς 
υπό πάσης μέν της συγγενείας των Μουρου- 
ζών, μάλιστα δέ υπό... Δημητρίου Μουρούζη 
μεγάλου Διερμηνέως της Οθωμανικής Αυλής» 
σ. 392.

22. Κωνσταντινούπολις. Απόσπασμα εκ τίνος επιστολής Μιχαήλ Δ. του Σχινά 
προς τον εκδότην του Λογίου Ερμού.

Τη 13 Σεπτεμβρίου 1811. Α' 399-400.

Ειδήσεις για το 
Σχολείο Χίου

«Οι Χίοι μεταρρυθμίζουσι την σχολήν των εις 
το καλύτερον· αφ’ ού παρητήθη ο Αθανάσιος 
Πάριος, διώρισαν εννέα διδασκάλους»
Α' σ. 399.

Παραίτηση Αθανασίου 
του Παρίου. Πρόσληψη 
9 διδασκάλων.

Φιλοσοφίας (2). «δύο της φιλοσοφίας, Ιωάννην τον Σελεβήν,
και Αντώνιον πρεσβύτερον» σ. 399

Των Ελληνικών (6) «έξ των Ελληνικών μαθημάτων, των οποίων ο
πρώτος είναι Θεοδόσιος, Χίος και ούτος» σ.
399. ·
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Ιταλικής (1). «και ένα της Ιταλικής διαλέκτου» σ. 399.

Πρόσκληση του 
Βάμβα από το 
Παρίσι.

«οι φιλόκαλοι και φιλόμουσοι χίοι έγραψαν 
προς τον εν Παρισίοις Βόμβαν, προσκαλού- 
ντες τον να υπάγη εις την πατρίδα του και να 
διδάξη οποιονδήποτε είδος μαθήματος εκλέξη 
μόνος του» σ. 399.

Είδηση για Πάρο. «ανήρ Πάριος φιλογενής, διατριβών κατά το 
παρόν εις αλλοδαπήν, μελετά να συστήση σχο
λείον, διορίσας να δαπανά ετησίως δι’ αυτό 
15 χιλιάδας γροσίων» σ. 399.

Είδηση για Σιλυμνον «ο ομογενής Βασίλειος γεννηθείς και αποθα- 
νών προ ολίγων ήδη μηνών εις την Σιλυμνον, 
χώραν μικρόν υποκειμένη εις τον του Αδρια- 
νουπόλεως θρόνον, αφίνει όλην του την μι
κρόν περιουσίαν και το οσπήτιόν του μ’ όλα 
τα εν αυτώ αναγκαία εις την πατρίδα του... 
διορίζει να τοκίζονται τα χρήματά του, και με 
τον ετήσιο αυτών τόκον να πληρώνηται διδά
σκαλος, όστις καθήμενος εις το διά τούτο 
εγκαταλειφθέν οσπήτιόν του να διδάσκη τα 
παιδία των συμπατριωτών του» Α’ σ. 399-400.

«Ερμής ο Λόγιος - Τόμος Β' 1812

I. Θέματα Παιδαγωγικά (Γενικά)

1. Δ. Δάρβαρις, Φιλομαθείας πέρι Β' 34-38.

Αξιέπαινη και «Η φιλομάθεια είναι βέβαια αξιέπαινος, όταν
επίμεμπτη φιλομάθεια ζητή ειδήσεις χρησίμους και αναγκαίας· επί

μεμπτος δέ και επιβλαβής, όταν εκβαίνη έξω 
των ορίων, ή και συναρπάζη ημάς εις άχρηστα
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και ανωφελή πράγματα» Β' σ. 34.

Καθένας να ειδι
κεύεται στο 
επάγγελμά του.

Κάθε επιστήμη είναι 
αξιόλογη, αλλά 
ορισμένες είναι 
αναγκαιότερες

Ρητορική, Φιλοσοφία 
Λογική, Μεταφυσική, 
Φυσική.

«Ας μάθη συν έκαστος ακριβώς τα καθήκοντα 
του επαγγέλματος του, και ας μεταχειρισθή 
όλας του τας ψυχικάς δυνάμεις, διά να ευδοκι- 
μήση, και να φέρη την τέχνη του ή την επι
στήμην του, εις άκραν τελειότητα» σ. 35.

«Πάσα επιστήμη περιέχει αξιολόγους αλήθει
ας, και παρέχει τω ανθρώπω πολλάς ωφελεί- 
ας· Αλλ’ είναι και άλλαι αναγκαίαι, μάλιστα δε 
εις τους ευγενείς νέους. Τοιαυτα είναι η Ηθική, 
η Πολιτική και η Ιστορία... Η Μαθηματική 
ανεκάλυψε πολλά ωραία πράγματα και διά 
τούτο πρέπει να εξεύρωσι τα ευκολώτερα και 
ωφελιμώτερα αυτής μέρη, παρ. χάριν, την 
Αριθμητικήν, την Γεωγραφίαν και την ουρά
νιον και υδρόγειον σφαίραν και την στοιχειώ
δη Γεωμετρίαν», σ. 36-37.

«Πολύ συμφερώτερον είναι εις αυτούς και το 
να διδαχθώσι την αληθή Ρητορικήν, δηλονότι 
εκείνην, ήτις διδάσκει όχι μόνον να ομιλήση 
τις γλαφυρώς, αλλά και να καταπείση πιθα
νώς... Η Φιλοσοφία δεν είναι ολιγώτερον ανα
γκαία, επειδή φωτίζει θαυμασίως τον νουν, και 
τον πλουτίζει με πολλάς αξιολόγους αλήθειας. 
Η λογική και η Μεταφυσική τον οξύνουσι και 
τον κάμνουσι να μετριοφρονή· η δε φυσική 
ανακαλύπτουσα αυτώ τα μυστήρια της φύσεως 
τον κάμνει να θεωρή προσεκτικώς την καλλο
νήν, την τάξιν, και την αρμονίαν, όλων των με
ρών του παντός, και τον παρακινεί εν ταυτώ 
να προσκυνή τον Δημιουργόν του ασυγκρίτου 
έργου» Β' σ. 37.
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Ον νέοι πρέπει να 
μάθουν χη γλώοσα 
τους και άλλες 
ευρωπαϊκές γλώσσες, 
πρίν από χις επι- 
σχήμες εκτός από 
χην Ηθική.

«Αλλά πρέπει πρότερον να μάθωσι καλώς την 
πάτριόν των γλώσσαν, και άλλας σοφάς 
διαλέκτους της Ευρώπης, πρό του αφιερωθώσιν 
εις τας προειρημένας επιστήμας, εξαιρουμέ- 
νης της Ηθικής, της οποίας οι κανόνες πρέπει 
εξ απαλών έτι ονύχων να εντυπώνονται εις 
την ψυχήν των» σ. 37.

Γυμναστική. «Ας μην αμελήσωσι δέ μήτε τας σωματικός γυ
μνάσεις· διότι αύται διατηρούσι την υγείαν, 
ενδυναμούσι το σώμα, και δίδουσιν εις το εξω
τερικόν πολίτευμα ένα ελεύθερον τρόπον και 
μίαν κοσμιότητα» σ. 37-38.

Οι ευγενείς και οι 
πλούσιοι πρέπει να 
υπερέχουν χων άλλων 
και στη γνώση, αρεχή 
και μεχριοψροσύνη

«όσοι υπερβαίνουσι τους άλλους κατά το γένος 
και κατά τον πλούτον, πρέπει και κατά τας ει
δήσεις και επιστήμας να τους υπερέχωσιν. Αι 
επιστήμαι είναι αναντιρρήτως πολ\ά αναγκαίαι 
εις τον ευγενή νέον. Αι τέχναι και αι επιστή- 
μαι πρέπει να κοσμήσωσι τα ήθη ημών, και 
να εμπνέωσιν ημίν περισσοτέραν πραότητα, 
συστολήν και διάκρισιν. Οι αληθινοί σοφοί 
δείχνουσι πάντοτε περισσοτέραν μετριοφρο
σύνην και φρόνιμον πολίτευμα, επειδή όσον 
περισσοτέρας ειδήσεις έχουσι, τόσον περισσό
τερον γνωρίζουσι τα καθήκοντά των και τας 
αδυναμίας των» Β' σ. 38.

2. Δημήτριος Νικολάου ο Δάρβαρις, περί της των βιβλίων αναγνώσεως, β' 49-
53.

Η ανάγνωση είναι 
πηγή σοφίας μόνον 
όχαν γίνεται με 
κατάλληλη επιλογή.

«Η ανάγνωσις είναι αναμφιβόλως πηγή της 
σοφίας και της γνώσεως. Α\λ’ όταν γίνεται χω
ρίς εκλογήν, ή ασκέπτως και απροσφυώς, εί
ναι ολέθριος εις τον άπειρον νέον, επειδή δια
στρέφει τον νουν του και διαφθείρει την καρ-
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Ο νέος χρειάζεται 
για να εκλέξει τα 
σωστά βιβλία ένα 
πιστό και έμπειρο 
φίλο.

Ο νέος πρέπει να 
προτιμά τα βιβλία 
του κλάδου του. 
Ολίγα και καλά.

Κακοί παιδαγωγοί 
παρασύρουν τους 
νέους σε επιπόλαια 
διαβάσματα.

Προσοχή στην 
ανάγνωση μυθιστοριών, 
κωμωδιών και ποιη
μάτων, που δημιουργούν 
ψευδαισθήσεις.

δίαν του, και ούτω τον κάμνει δυστυχή δια βί
ου» σ. 49.
«Μεγαλωτάτη δε δυσκολία είναι να εκλέξη τις 
τα βιβλία, τα οποία δεικνύουσι συντομωτάτην 
και ασφαλεστάτην οδόν εις απόκτησιν εκείνου 
του είδους της μαθήσεως, εις το οποίον 
αφιερώθη.
Ενταύθα πρέπει ο νέος, ίνα μη απομακρυνθή 
από του σκοπού του, να εμπιστευθή εις την 
σύνεσιν ενός πιστού και εμπείρου φίλου, όστις 
γνωρίζει ακριβώς τους αρίστους συγγραφείς 
και τα εξαίρετα συγγράμματα», σ. 50.

«Ο φιλομαθής ούν νέος πρέπει να αναγινώσκη 
προ πάντων εκείνα τα βιβλία, τα οποία τον 
διδάσκουσι το είδος της μαθήσεως, εις το 
οποίον αφιέρωσεν εαυτόν.
Δεν συμφέρει δε να αναγινώσκη πολλά, αλλ’ 
ολίγα και καλά» σ. 51.

«... οι παιδαγωγοί εις τα παιδία των ευγενών 
και των πλουσίων... πνίγονται τόσα πνεύματα 
εν τω γίγνεσθαι, έως ού ένα ν’ ανθήση και 
να προκόψη» Β. σ. 51-52,.

«Με τα βλαβερά και επιζήμια ενίοτε εμπορού- 
μεν ασφαλώς να συναριθμήσωμεν όλον το 
πλήθος την μυθιστοριών των απίστων ή παραδό
ξων ιστοριών, και τον μέγαν σωρόν των κωμω
διών και των ποιημάτων. Εδώ χρειάζεται πολ
λή σκέψις και μεγάλη προφύλαξις. Η ανάγνω- 
σις των μυθιστοριών και των κωμωδιών γίνεται 
εις τον μήπω πέπειρον νουν του νέου σφοδρόν 
πάθος, και ανίκητος περιεργία. Αυτός χάνει 
την όρεξιν διά τα υψηλά μαθήματα και διά 
τας επιστήμας. Εις την ψυχήν του παρίστανται
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διά παντός εικόνες ανύπαρκτοι της φαντασίας 
και αυτός βλέπει τον κόσμον όχι καθώς είναι, 
αλλά καθώς τον ευρίσκει εις τας μυθιστορίας 
και τους ανθρώπους καθώς δείχνονται εις τας 
κωμωδίας. Η ψευδαίσθησις εξορίζει την αλη
θή αίσθησιν εκ της καρδίας του, και αι ψευ
δείς ιδέαι αναπληρούσι τον τόπον των αληθών 
εννοιών περί της φΰσεως των πραγμάτων εις 
τον εγκέφαλόν του» σ. 52-53.

3. Απόκρισις εις το ζήτημα: Ποία εστίν η πρώτη και αναγκαιοτάτη επιστήμη 
εις τον άνθρωπον;» Β’ 94-96.

Στα σχολεία πρέπει 
να διδάσκονται: 
α. Η Γεωργική και 
η Κτηνοτροφική

«Η πρώτη επιστήμη εις τον άνθρωπον ανα- 
ντιρρήτως πρέπει να είναι η Γεωργική, επειδή 
και πρώτη χρεία του ανθρώπου αναντιρρήτως 
είναι η τροφή.
Αυτή διδάσκει τον άνθρωπον πώς να ευκολυ- 
νη, να αυξήση και να φέρη επί τον κρείττον 
την τροφήν. Ταΰτη ακολουθεί η Κτηνοτροφία 
και η Κτηνεπιμέλεια" διότι και εκ των κτηνών 
ο άνθρωπος απολαμβάνει και τροφήν, και εν
δυμασίαν και βοήθειαν εις τους κόπους του, 
τα οποία είναι τα πρώτα συστατικά μέσα της 
ζωής και υγείας αυτού» σ. 94-95.

β. Η Ιατρική. «... και τούτο ότι είναι έμφυτον εις τον άνθρω
πον, γίνεται δήλον ότι όποιον άνθρωπον και 
αν ερωτήσης, ηξεύρει κατά παράδοσιν ένα Ια
τρικόν να σοί ειπή- εντεύθεν και οι άνθρωποι 
είναι εκ φύσεως και Ποιηταί και Μουσικοί, 
ίνα δια τούτων διασκεδάζωσι πάντοτε τα πυ
κνότατα σύννεφα της μελαγχολίας, τα καταδα- 
μάζοντα την είπερ τι άλλο ποθεινήν του αν
θρώπου υγείαν. Ό τι δε η Ιατρική είχε και έχει 
την αρχήν και την σύστασίν της από των χόρ-
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των και φυτών της γης, και τούτο είναι ανα- 
ντίρρητον. οι σοφοί άνθρωποι εις τους παλαι
ούς χρόνους, ήσαν και ιατροί.

γ. Η ιστορία «...αι ευτυχίαι και δυστυχίαι, αι κακίαι και
αρεταί των προπατόρων μας, ο τρόπος του με
ταξύ αυτών γενικού και μερικού πολιτεύματος, 
η φρόνησις και αφροσύνη, αυτά όλα πρέπει 
να είναι γνωστά εις ημάς· ο άνθρωπος βλέπων 
εις την Ιστορίαν την ζωήν των προπατόρων 
μανθάνει πολλά, ων αν να έζη τόσον καιρόν, 
όσον ο χρόνος της Ιστορίας- και τα ερείπια 
της πατρίδος του να είναι ο καθρέπτης των δι- 
χονοιών και των κακιών των προγόνων του»
Β' σ. 96.

Για την αναβίωσή μας «... ως βάσιν της αναβιώσεως ημών πρέπει να
εισάξωμεν αφεύκτως κατά πρώτον εις τα Σχο
λεία μας (την Γεωργία, Ιατρική, και Ιστορία)»
σ. 96.

4. Δ.Ν. ο Δάρβαρις. Περί της των Τέκνων ανατροφής. Β' 97-103.

Η καλή ανατροφή 
χρέος των γονέων.

Τρισάθλιος κληρονό
μος και μακάριος 
κληρονόμος.

«Όσοι συνάγουσι πλούτον πολύν διά τα τέκνα 
των, δεν φροντίζουσι δέ ποσώς περί της ανα
τροφής των, κάμνουσιν όμοιόν τι, ώς έλεγεν ο 
Σωκράτης, με τους τρέφοντας ίππους, οι οποί
οι δεν τους παιδεύουσι να ήναι πειθήνιοι εις 
αυτούς και εύχρηστοι εις την υπηρεσίαν των, 
αλλά τοίς δίδουσι πολλήν τροφήν, διά να πα- 
χύνωσι και να λακτίζωσι» σ. 97.
«Άθλιον ούν, και τρισάθλιον κληρονόμον αφί- 
νει κατόπιν του, όστις άφησε τον υιόν του 
αμαθή και απαίδευτον· μακάριον δέ πάλιν και 
τρισμακάριον αφίνει τον υιόν του όστις τον 
άφησε' σοφόν και πεπαιδευμένον μετά τον θά-
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νατόν του» ο. 97.

Ο άνθρωπος διαλέγει 
το καλό ή το κακό 
ελεύθερα.

Μαθαίνει τα ήθη 
των συνομήλικων του.

Έ γκαιρη εκπαίδευση.

Τα πάθη και οι 
ηδονές.

Συμβολή Σχολείου.

Θρησκευτική Αγωγή.

Ο Ορθός λόγος και 
η αγία Γραφή.

«Ο άνθρωπος δεν είναι οΰτε κακός, ούτε κα
λός, αλλά συνδιατίθεται και συμμορφουται, 
επειδή κλίνει και εις το καλόν και εις το κακόν 
διά την ελευθέριον θέλησιν και διά το αυτε
ξούσιον» Β' σ. 98.

«Καθώς μανθάνει τας λέξεις της γλώσσης και 
τους γένους ουτω μανθάνει και τα ήθη των συ
νομηλίκων» σ. 98.

«Πρέπει να συνεθίζωσιν οι γονείς τα παιδιά 
των εκ πρώτης του ζήν γραμμής προς αρετήν 
διότι όσα μανθάνουσιν εις την νεαράν των ηλι
κίαν, ταύτα συνεθίζουν να φυλάττωσι μέχρι 
βαθέος γήρως» σ. 98.

«... αν δεν τα παιδευσωσιν εν καιρώ όταν διε- 
γερθώσι τα πάθη της ψυχής, τόσον απατώνται 
πολλάκις από τα θέλγητρα των σωματικών 
ηδονών αι οποίαι πανταχόθεν παρρησιάζο- 
νται, ώστ’ εκδίδονται αχαλινώτως εις αυτάς» 
σ. 98-99.

«Πέμψατε αυτά εις τα σχολεία, διά να μάθωσι 
τα εγκύκλια μαθήματα και τας επιστήμας, τα 
οποία φωτίζουσι τον νουν, και κοομουσι τα 
ήθη του ανθρώπου» σ. 100.

«Διδάξετέ τα, ότι ο φόβος του Θεου είναι όχι 
μόνον αρχή της σοφίας, αλλά και βάσις της 
ανθρώπινης ευδαιμονίας» σ. 100.

«Παραδόσετε τους κανόνας μιάς υγιούς 
ηθικής τους οποίους μας υπαγορεύει ο ορθός
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λόγος και η αγία γραφή» σ. 100.

Αγάπη προς την 
μάθηση

«αγαπήσατε ολοψύχως την μάθησιν, και 
σπουδάσατε επιμελώς να την αποκτήσετε... πι
κρά μεν είναιη ρίζα της μαθήσεως, αλλά γλυ- 
κΰς ο καρπός της» Β' σ. 100.

Σοφή και δικαία 
κρίση του Σόλωνος.

«Ο μεν πατήρ, επειδή δεν επαίδευσε τον υιόν, 
όταν αποθάνη να μην αξιωθή της ταφής· ο δε 
υιός, επειδή απείθησεν εις τον πατέρα, αποξε- 
νουται, εφ’ όσον ο πατήρ ζη, της κληρονομιάς, 
... μετά τον θάνατον του π«τρός να κατασταθή 
κληρονόμος της περιουσίας του» σ. 103.

I I .  Μεγάλοι Παιδαγωγοί

5. Γραμματεία Νεωτερική. Β' 159-160
6. Γραμματεία Νεωτερική. Β' 169-173

Βιογραφία του 
Νικηφόρου Θεοτόκη

«εκ της νήσου Κέρκυρας, εγεννήθη κατά το 
1736 σωτήριον έτος εξ ευγενών γονέων» σ.159.

Έτος, τόπος γέννησης.

Σπουδαί.

Γλώσσαι.

Ιερομόναχος και 
διδάσκαλος στην 
Κέρκυρα

«ηκροάσατο, τα πρώτα μαθήματα εν τη πατρί- 
δι αυτού παρά Ιερεμία τω Καββαδία, μετά 
ταύτα δέ απελθών εις Ιταλία ομιλητής εγένετο 
των εκεί σοφών», σ. 159.

«ήν ειδήμων της Ελληνικής, Λατινικής, Γαλλι
κής, Ιταλικής και Ρωσικής διαλέκτου» σ. 160.

«Επανακάμψας της Ιταλίας μετημφιάσατο εις 
την πατρίδα αυτού το μοναχικόν σχήμα, και 
εγένετο Ιερομόναχος, και διδάσκαλος της πα-
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τρίδος αυτού» Β’. σ. 160.

Σχολάρχης στο 
Ιάσιο

στη Γερμανία

Αρχιεπίσκοπος.

Ιεραποστολή.

Πεθαίνει στη Μόσχα 
το 1800 (1736)
Ετών 64.

Ρήτωρ, φιλόσοφος, 
Θεολόγος και 
Μαθηματικός.

«Μετ’ ού πολύ προσκληθείς εις Μολδαβίαν κα
τέστη σχολάρχης εν τη κατά Ιάσιον αυθεντική 
σχολή, ένθα και συνηθροίσθη μεγάλος αριθ
μός ακροατών» Β' σ. 160.

«Ύστερον δέ περί το 1765 έτος ανεΛθών εις 
Γερμανίαν και ικανόν χρόνον εν Λειψία της 
Σαξωνίας διατρίψας, εξέδωκε διά των τύπων 
ικανάς βίβλους» σ. 160.

«Απάρας δε εντεύθεν (Γερμανίας), μετέβη εις 
Ρωσσιαν, όπου κατά το 1779, μετά τον Ευγέ
νιον, προεβιβάσθη παρά της εκείσε ιεράς συ
νόδου εις τον αρχιεπισκοπικόν του Σλαυινίου 
και Χερσώνος θρόνον· μετά ταύτα μετετέθη 
εις την αρχιεπισκοπήν του Αστραχανίου και 
Σταυρουπόλεως» σ. 160.

«Ιδών δέ ότι εν τη επαρχία αυτού ευρίσκονται 
πολλοί των αιρετικών Ρασκολνίκων λεγομένων, 
έλαβε ζήλον μέγαν δια την σωτηρίαν, και διά 
των σοφών αυτού διδαχών, υπέρ τας πέντε χι
λιάδας Ρασκολνίκων επέστρεψεν εις την 
Ορθοδοξίαν» σ. 160.

«παραιτήσας τον αρχιεπισκοπικόν τούτον θρό
νον ανήλθεν εις Μόσχαν, όπου ησυχάζων κατεγί- 
νετο εις συγγραφήν πολλών ωφελίμων τω ημε- 
ητέρω γένει βιβλίων, ένθα και ετελεύτησε τον 
βίον κατά το 1800 σωτήριον έτος» Β. σ. 160.

«Ην ο αείμνηστος ούτος, ρήτωρ γλαφυρώτα- 
τος, σοφώτατος εις τα της παλαιός και νεωτέ
ρας'φιλοσοφίας, εις τα της θεολογίας ουδενός
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δεύτερος, και Μαθηματικός άριστος» ο. 160.

Έργα του και διδακτικά βιβλία σ. 169-170.

«Κωνσταντίνος Καραϊωάννης εκ Τρίκκης, ιατρός και φιλόσοφος ήκμαζε περί 
το 1770 σωτήριο ε'τος, συνε'γραψε Γραμματικήν Ελληνικήν ακριβεστάτην, ήτις τύ- 
ποις εξεδόθη εν Βούδα της Ουγγαρίας τω 1796, ενδυσί τόμοις εις 8» σ. 170.

«Δημήτριος Καρακάσης εκ της εν Μακεδονία Σιατίσης, ιατρός, φιλόσοφος και 
ποιητής, εξέδωκεν εν Άλλη της Σαξωνίας, Διατριβήν περί Φλεβοτομίας τω 1760» 
σ. 170.

Βιογραφία 
Ευγένιου Βούλγαρη 
Κέρκυρα 1716.

«Ευγένιος ο Βούλγαρις εγεννήθη εν Κερκύρα 
κατά το 1716, ότε η πατρίς αυτού επολιορκεί- 
το παρά των Τούρκων» σ. 170.

Γλώσσες «Ειδήμων της Ελληνικής, Λατινικής, Ιταλικής, 
Γαλλικής, και Εβραϊκής φωνής» σ. 171.

Σπουδές «Το πρώτον εχρημάτισε μαθητής του εν Άρτη 
τότε διδασκάλου Αθανασίου, μετέπειτα δέ και 
των εν Ιταλία περιφήμων ακαδημιών ακροα
τής εγένετο» σ. 171.

Διδάσκαλος. «επανελθών δε εκ της Ιταλίας, διδάσκαλος 
εχρημάτιοεν εν τη πατρίδι αυτού (Κέρκυρα), 
εν Κοζάνη και εν Ιωαννίνοις» σ. 171.

Στην Ακαδημία του 
Άθωνα.

Διδάσκαλος της 
Πατριαρχικής

«Μετά ταύτα προσεκλήθη Σχολάρχης εν τη 
κατά το όρος του Άθωνος νεωσυσταθήση τότε 
Ακαδημία, ής η διαμονή μετά την αυτού ανα- 
χώρησιν ούκ εις μακρόν χρόνον διήρκησε» Β' 
σ. 171.

«και ύστερον εν Κωνσταντινουπόλει κατέστη 
διδάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής σ. 171.
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Σ χ ο λ ή ς  Κ ω ν / π ό λ ε ω ς .

Στη Γερμανία 
(8) χρόνια.

«Τω δε 1767 ανέβη εις την Γερμανίαν, ίνα εν 
Λειψία τύποις εκδώση τα αυτού Συγγράμματα, 
ε'νθα ηκροάσατο εν τοις Μαθηματικοίς και τον 
περίφημον Σεγνέρον, χρόνους διατρίψας σχε
δόν οκτώ» σ. 171.

Στη Ρωσσία

Αρχιεπίσκοπος.

«Εντεύθεν προσεκαλέσθη υπό της Αικατερίνης 
της Β' εις Πετρούπολιν όπου και διέτριψεν 
ολόκληρον τετραετίαν» σ. 172.

«τω δε' 1775 ελθών εις Μόσχαν, εχειροτονήθη 
πρώτος Αρχιεπίσκοπος (της τότε διαταχθείσης 
Αρχιεπισκοπής) Σλαυινίου και Χερσώνος» 
σ. 172.

Πεθαίνει στην 
Πετρούπολη το 
1806 (1716) 
Ετών 90.

«Καταβαρυνθείς δέ υπό του γήρατος παρητήσατο 
τον αρχιεπισκοπικόν τούτον θρόνον εις τον φί 
λον αυτού Νικηφόρον τον Θεοτόκην, και ανελ- 
θών εις Πετρούπολιν, ησύχαζε σπουδάζων και 
συγγράφων όπου και το ζήν ετελεύτησε κατά 
το 1806, υπέρΥηρως γινόμενος» σ. 172.

Εργογραφία του σ. 172-173.

7, Φιλολογία.

8. Β '315-320

Περί της αναγεννήσεως των επιστημών. 
Β' 282-287,
«Γραμματείας νεωτερικής (Ακολουθία)».

Συμβολή των Ελλήνων 
στην αναγέννηση των 
τεχνών και επιστημών 
κατά τον 15ο αιώνα.

«Είναι ομολογούμενον, ότι εις την αναγέννησιν 
των τεχνών και επιστημών εν τοις μάλιστα συ- 
νεισέφεραν, όσοι των Ελλήνων κατά τον ιε' αι
ώνα εις Ιταλίαν εκ Κωνσταντινουπόλεως κατέ- 
φυγον» Β' σ. 282.
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Αναζήτηση Ελληνικών 
χειρογράφων.

«διότι αυτοί της Ελληνικής παιδείας τον έρωτα 
ενέπνευσαν αυτοί εκίνησαν των τότε εις την 
Ελλάδα μόνον σωζομένων Ελληνικών χειρο
γράφων την αναζήτησιν» σ. 282.

Εμμανουήλ ο 
Χρυσολωράς.

«εκείνων πρώτος είναι Εμμανουήλ ο Χρυσολω
ράς» σ. 282.

Καταγόταν από τα 
παλαιά γένη.

«Ουτος ήκμαζε κατά το μ έσον του ιδ' αιώνος, 
και κατήγετο απ’ εκείνα τα παλαιά γένη, τα 
οποία μετοίκησαν μετά Κωνσταντίνου του με
γάλου εις την νέαν βασιλεύουσαν» σ. 282.

Εις Ιταλίαν: το 1395 ή 1396 έτος: (σ. 282).

Διδάσκαλος στη 
Φλωρεντία 
(10) χρόνια.

«ώς κοινός της Ελληνικής Φιλολογίας διδά
σκαλος εκαλέσθη εις την Φλωρεντίαν δι’ ενι
αυτούς δέκα» σ. 283.

Πεθαίνει στην 
Κωνστάντζα.

Ιωάννης Χρυσολωράς σ. 284.

«αλλά κατά το 1415 έτος την 15 Απριλίου απέ- 
θανεν εις Κωνστάντζαν, όπου ήτον σταλμένος 
παρά του Πάππα Ιωάννου του κγ\ ώς πρέσβυς 
εις την εκεί σύνοδον» Β' σ. 283.

Θεόδωρος ο Γαζής από 
οικία ευνενή της 
Θεσ/νίκης.

«Όταν δέ κατά το 1430 έτος έπεσεν η πατρίς 
αυτού εις χείρας των Οθωμανών, ήλθεν εις 
Ιταλίαν ως φυγός, φέρων μεθ’ εαυτού μόνην 
την μάθησίν του» σ. 284.

Γεώργιος ο 
Τραπεζούντιος.

«μεταξύ του 1420 και 1430 έτους ήλθεν εις 
Ιταλίαν και Γεώργιος ο Τραπεζούντιος- ώς αυ
τός συνείθιζε να ονομάζη τον εαυτόν του κατά 
την γενεαλογίαν του» σ. 286.

Ιωάννης Αργυρόπουλος «εκ των εις Ιταλίαν πολύ προ της αλώσεως της
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Πληθών ο Γεμιστός.

Βησσαρίων

Κωνσταντίνος ο 
Λάσκαρις, πήγε 
στην Ιταλία μετά 
την άλωση της 
Κωνσταντινουπόλεως

Γραμματεία νεωτερική.

Άγγελος Δελαδέτζιμος 
Κεφαλλονίτης 
Καθηγητής της 
Ιατρικής στο Παν/μιο 
του Παταυίου.

Σπουδές

Δράση.

Κωνσταντινουπόλεως ελθόντων Γραικών είναι 
και Ιωάννης ο Αργυρόπουλος» σ. 317.

«Γεμιστός δε ο Πλήθων ήλθεν εις Ιταλίαν τω 
1438 έτει μετά του Αυτοκράτορος Ιωάννου του 
Παλαιολόγου» σ. 318.

«Ο δέ Καρδινάλιος Βησσαρίων εγεννήθη εις 
Τραπεζούντα τω 1395 έτει- τω δέ 1438· ήλθεν 
εις Ιταλίαν μετά και άλλων σοφών Γραικών 
διά την εν Φλωρεντία σύνοδον, και ενωθείς με 
την δυτικήν εκκλησίαν ηγωνίσθη μεγάλως εις 
την ένωσιν των δύο εκκλησιών, εις τα 1439» 
σ. 319.

«Κωνσταντίνος ο Λάσκαρις είναι άξιος προ 
πάντων να αναφερθή τόσον διά την πολιτικήν 
αυτού τάξιν, όσον και δια την χρονολογίαν 
τούτου οι πρόγονοι και εις τον θρόνον ποτέ 
του Βυζαντίου ανέβησαν δεν είναι δέ επ’ 
ακριβές γνωστόν το έτος, καθ’ ό ήλθεν εις Ιτα
λίαν» Β’ σ. 320.

' 337-339.

«Άγγελος Δελαδέτζιμος, αρχιδιδάσκαλος τα 
νύν περίφημος της ακαδημίας του Παταυίου 
εν Ιταλία, γέννημα και θρέμμα υπάρχει της 
δυτικής νήσου της Ελλάδος, Κεφαλληνίας»
ο. 337.

«μετέβη εις Ιταλίαν, ένθα και εσπούδασεν επι- 
μόνως πάν είδος μαθήσεως» σ. 337.

«Αφ' ής δέ ώρας ανέβη εις την καθέδραν του 
Παταυικού τούτου Παντεπιστημονίου δεν έλει-
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ψεν, ώς κοινός πατήρ, εις το να ευεργετή και 
να περιθάλπη όλους τους εν τη ρηθείση ταυτη 
Ακαδημία σπουδάζοντας μαθητάς Έλληνας» 
σ. 337.

Οι Έλληνες νέοι 
έστησαν μνημείο.

«Οι νέοι ούτοι, θέλοντες να φανερώσωσι δημο
σίως εις όλην την Ευρώπην την προς τον ευερ
γέτην βαθυτάτην αυτών ευγνωμοσύνην, ήγει
ραν μνημείον εις τιμήν αυτού» σ. 338.

Μνημείο και η 
διοίκηση της 
παλαιός Ενετικης 
Αριστοκρατίας.

«... θέλουσα να ανταμείψη τας αρετάς του σο
φού τούτου ανδρός, ανέστησεν εις τιμήν αυ
τού έν άλλο μνημείον μεταξύ των εικόνων των 
ενδοξοτέρων φιλοσόφων της Ιταλίας» Β’ 
σ. 338.

Συγγράμματά του σ. 338-339.

IV. Ελληνχκη Γλώσσα και Ελληνικη Παιδεία

Επιστολή Ιωάννου Ραστή, 1812 Αυγούστου 17 εκ. Παυίας.
Β' 273-281. (Ακολουθία της επιστολής του κυρίου Ραστή)

Β' 301-314.

«...έμελλον να κάμω το δυσκολότερον και αυ- 
στηρότερον απ’ όλα τα εξάμηνα, ήγουν το του 
δευτέρου της Ιατρικής χρόνου» σ. 273.

«...ήρχισα την της γραμματείας σπουδήν, και 
αναγιγνώσκων τους εγκατεσπαρμένους εις την 
Ελληνικήν βιβλιοθήκην αυτοσχεδίους στοχα
σμούς του νύν λαμπρύνοντος την εποχήν μας, 
παρεκινήθηννα κάμω ιδικάς μου τινάς παρα
τηρήσεις και διασαφήσεις, σ. 273.

«Αρχινώ από σύντομον ιστορικήν της των επι-

Πληροφορίες για τις 
σπουδές του στην 
Ιατρική.

Φιλολογικά 
Εκπαιδευτικά του 
ενδιαφέροντα.

Προτάσεις για την
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τελειοποίηση της 
ομιλουμένης.

στημών και της γραμματείας προόδου διήγη- 
οιν, έπειτα εκθέτω την αληθινήν προς απόκτη- 
σιν αυτών οδόν, και ύστερον περί των τρόπων 
του να κατασταθή η νύν λαλουμένη γλώσσα 
μας ομοία με τας των φωτισμένων Ευρωπαίων 
γλώσσας» σ. 274.

V. Προσφορά της Εκκλησίας στην Παιδεία

Ιερεμίας ελέω θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οι
κουμενικός Πατριάρχης.

Επιστολή Πατριαρχική προς Χίους περί της μεταρρυθμίσεως του εκείσε φιλο
λογικού Σχολείου (αωια Αυγούστου κ’). Β' 59-63.

Η φροντίδα για την 
παιδεία είναι 
απόδειξη ευσεβείας 
και καλοκαγαθίας.

«Ουδέγάλλο αποδεικτικώτερον ευσεβείας και 
καλοκαγαθίας έργον από την κατόρθωσιν των 
Σχολείων, και την περιποίησιν και δεξίωσιν 
την προς εκείνους, όσοι έφθασαν να είναι μέ
τοχοι ή εγκρατείς του θείου τούτου δώρου» 
σ. 60.

Επαινεί τους Χίους. «πολλών επαίνων και εγκωμίων επάξιοι κρίνε- 
σθε καθότι με φρόνημα ευσεβές, με θεάρε- 
στον πατριωτισμόν, όχι μόνον συνεστήσατε 
αυτήν δή την εν τη Πατρίδι υμών ακμάζουσαν 
κοινήν Σχολήν των Ελληνικών και επιστημονι
κών μαθημάτων και την απεδείξατε καρποφό- 
ρον διά της αποκαταστάσεως των εν αυτή 
αξιολόγων διδασκάλων, και μάλιστα του σο- 
φολογιωτάτου κυρίου Αθανασίου του Παρίου» 
σ. 60.

Δήλωσις. Β' 63-64

Για το έθνος μας 
κρίσεις των

«Πολλοί μέν πολλάκις των Ευρωπαίων εν τοίς 
αυτών Συγγράμμασι περί του ημετέρου έθνους
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Ευρωπαίων ανακριβείς. μνείαν ποιούμενοι, ου μόνον την ενεστώσαν 
αυτού κατάστασιν φιλαλήθως δεν περιέγρα
ψαν, αλλά και ελαττώματα ανύπαρκτα ούκ 
οίδ’ εφ’ ότω αυτών προσήψαν» σ. .63.

Ο Γάλλος Γερου
σιαστής Γρηγόριος 
μίλησε ευμενέστερα, 
επίσκοπος πρώην 
de Blois.

«ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος πρώην Βλεσίας, 
και Καισαρικός της Γαλλίας Γερουσιαστής, 
κύριος Γρηγόριος, όστις εν τω περί των κατά 
Θρησκείαν αιρέσεων αξιολογώ αυτού Συγ- 
γράμματι τοιαύτα περί του ημετέρου γένους 
φησίν: «Οι του παρόντος καιρού Γραικοί χρε- 
ωστούσιν εις τον Χριστιανισμόν και αυτήν 
σχεδόν την ύπαρξίν των υπ’ αυτού εμψυχού- 
νται και αυξάνουσιν οι κόποι, ούς γενναίως 
αυτοί καταβάλλουσι, διά να ανθήσωσιν εν αυ- 
τοίς αι επιστήμαι, τα γράμματα, και αι τέχναι, 
και να υψωθώσιν εις τον ίδιον παράλληλον με 
τα πλέον πεφωτισμένα έθνη της Ευρώπης...»

Β' σ. 64.

V I .  Σχολικά Νέα

(Διδάσκαλοι, Σχολεία, Μαθητές, Αναλυτικά Προγράμματα).

Σμύρνη, Β' 12-14.

Ανταπόκριση 
(20.9.1811) για την 
Ευαγγελική Σχολή.

«Η ενταύθα ευαγγελική καλουμένη Σχολή, εσυ- 
στήθη πρό ογδοήκοντα χρόνων, παρά τινων 
φιλογενών πρωτευόντων ενταύθα οίτινες ως ει
δήμονες των εθίμων του ημετέρου γένους... 
επαγίωσαν βάσιν ακλόνητον το αυτόνομον και 
ανεξάρτητον της σχολής» σ. 12.

Διδάσκαλοι. «Ιερόθεος,... ο την σχολαρχίαν διαδεξάμενος 
ιερολσγιώτατος διδάσκαλος κύριος Χρύσαν
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Νίζνα Β' 14.

θος. Θεοφίλου εξ Άνδρου (Καΐρης), όστις ετε- 
λείωσε μεν τα επιστημονικά μαθήματα παρά 
τω σοφολογιωτάτω εν ιεροδιδασκάλοις κυρίω 
Βενιαμίν, διέτριψε δε και χρόνους κατ’ Ευρώ
πην σπουδάζων. Ο ιερολογιώτατος διδάσκα
λος Γαβριήλ εκ Βρυούλλων, Δημήτριος Ολλαν
δός, ο κυρ Μπατής εκ Φωκαίας, και δύω υπο- 
διδάσκαλοι» Β'σ. 12-13.

Διδάσκαλοι στο 
Φιλολογικό Γυμνάσιο

«εν ώ προεδρεύει ο Κωνσταντίνος Κούμας κα
τά τα επιστημονικά και ο Κ. Οικονόμος κατά 
-τα γραμματικά σ. 13.

Διδασκόμενα μαθήματα «Ρητορική, Ποιητική, Θεολογία, Επιστημονι
κά, Γραμματικά» σ. 13.

'Ιδρυση Σχολείου 
και της Βιβλιοθήκης

«Ο Πολιτάρχης της εν Νίζνη Γραικικής κοινό- 
τητος κύριος Στέφανος Μπούμπας, επρόβαλε 
τον σκοπόν αυτού... και ψηφίσαντες εφόρους 
του έργου, κατέβαλον έκαστος έρανον αδρόν 
είς τε οικοδομήν του σχολείου, βιβλιοθήκης 
συνάθροισιν, και μισθόν διδασκάλων» σ. 14.

Πολύκαρπος, Επιστολή, Γραικού τινός περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου. Προς 
τον Α.Δ. εις Βιένναν, εκ Σμύρνης την 2 Μαρτίου 1811. Β' 30-32, 33-34.

Πληροφορίες για χη 
λειτουργία του Φιλο
λογικού Γυμνασίου 
Σμύρνης.

«Οι δε διδάσκαλοι, ό τε Κ. Μ. Κούμας και ο 
Οικονόμος, εξακολουθούσι, την οποίαν καχά 
χον παρελθόντα Σεπτέμβριον ήρχισαν πολλών 
και καλών μαθημάτων διδασκαλίαν εις το ιδι
αίτερον μεγτου Κούμα Λεγόμενον, κυρίως δε 
όν κοινόν της Σμύρνης Γυμνάσιον» σ. 31.

Για την Ευαγγελική «Λέγεται ιδιαίτερον προς αντιδιαστολήν του
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Σχολή. μόνον ενιαυτόν ένα διαρκέσαντος κοινού Γυ
μνασίου, το οποίον βάσκανος επείδεν οφθαλ
μός, και η σκευωρία τινων κατήργησεν, ως πε
ριττόν, αφού σώζεται η υπό την επιστασίαν 
του διδασκάλου Χρυσάνθου παλαιά Σχολή» Β' 
σ. 31.

Ο επιστάτης της εν Κέρκυρα δημοσίου σχολής και εξ Απορρήτων της Ιονίου 
Ακαδημίας Σ.Π.Δ. Προσαλέντης, επιστολή εκ Κέρκυρας, Β' 190-192.

Πληροφορίες προς τον 
Άνθιμο Γαζή.

«Επειδή επιθυμείς, πανοσιώτατε και φιλογενέ- 
σιατε κύριε Άνθιμε Γαζή, να Σοι δώσω κάποι
αν ιδέαν της Ιονίου Ακαδημίας και του προς 
όν η Φιλολογική αύτη εταιρεία αποβλέπει 
σκοπόν, πέμπω σοι αυτήν την οποίαν εσύνθε- 
σα Ιστορίαν ταύτης» σ. 190.

Ενετοκρατία 
Ιταλική γλώσσα.

«Καλά εξεύρεις ότι ο ζυγός των Ενετών εδίωκε 
από της νήσου μας πάσης σπουδής και ωφελί
μου επιστήμης έρωτα, εν ταυτώ δε και την 
εναρμόνιον και υψηλήν των μουσών και των 
χαρίτων γλώσσαν Διό, αν καίμε αισχύνην, πρέ
πει όμως να ομολογήσω, ότι η γλώσσα των 
Ιταλών τόσον εκοινώνει εις τας Ιονίους νή
σους, ώστε έγινε τρόπον τινα εγχώριος. Και 
διά τούτο της Ακαδημίας τα πονήματα είναι 
σχεδόν όλα γραμμένα Ιταλιστί, καθώς και άλ
λα διάφορα Γαλλιστί» σ. 190.

Κατάλογος των μελών
της Ακαδημίας.

«Η Ιόνιος Ακαδημία συνίσταται κατά το πα
ρόν από τα εξής μέλη: Βοδράν Πρόεδρον, 
Προσαλέντην εξ Απορρήτων, Πιέρην Βιβλιο
φύλακα, Πολίτην Ταμίαν, Θεοτόκην, Βλασό- 
πουλον, Ιδρωμένον, Μαυρομάτην, Καπποδί- 
στριαν, Δονάν Γαγγάδην, Σορδίναν, Ρώμαν, 
Χαλικνόπουλον, Μάντζαρον, Χαλικνόπουλον
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Βιλέταν, Δελβινιώτην, Μόρδον, Αρλιώτην, Ρο- 
δόσταμον, Μελίκην, Ραζήν, Παρμεζάν, Λεσ- 
σέψ, Ογοϊάλ, Δελουρέτ, Σαντάλ. Εχει δε' και 
αντεπιστέλλοντα μέληεις Ελλάδα, Ιταλίαν, 
Γαλλίαν, Γερμανίαν» Β' σ. 191.

Δημόσιο σχολείο «Εις δε το δημόσιον σχολείον διδάσκονται αι
αρχαί της Φιλοσοφίας, των επιστημών και αι 
γλώσσαι» σ. 191.

Κατάλογος των διδασκάλων: σ. 191-192.

V I I .  Διδακτικά Βιβλία - Εκδόσεις

Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, Ετε'ρα Είδησις. Β' 116-119.

Πειραματική Φυσική. «Προβαίνει εις το φώς διά του τύπου μία Πει
ραματική Φυσική. Η πρόοδος παντός είδους 
παιδείας, και τα γιγαντιαία βήματα, τα οποία 
προ χρόνων το Ελληνικόν γένος άρχισε να κά- 
μνη καθ’ ημέραν σπεύδον και πλησιάζον προς 
την δέσποιναν Φιλοσοφίαν, και δι’ αυτής προς 
την των προγόνων λαμπρότητα, επαρακίνησαν 
και εμέ να συνεισφέρω, ό,τι δύναμαι» σ. 116.

Στα σχολεία χρειά
ζονται επιτομές.

«Ο νέος ούτε είναι δυνατόν να τελειοποιηθή 
εις το σχολείον εις πάν είδος παιδείας, ούτε 
έχει καιρόν» σ. 118.

Είναι γραμμένη 
στην ομιλουμένη 
γλώσσα

«Τοιαύτην λοιπόν Φυσικήν ηθέλησα να προ
σφέρω εις το γένος, εύληπτον δηλαδή ώς συγ- 
γεγραμμε'νην εις την ομιλουμένην Ελληνικήν γλώσ
σαν ελευθε'ραν από μαθηματικός δείξεις, και από 
πολλά και δυσκατόρθωτα πειράματα» σ. 118.

Ερμής ο Λόγιος τόμος Γ\
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II. Μεγάλοι Παιδαγωγοί

1. Εγκώμιον Πέτρου Αντωνίου Βοντιόλη Κερκυραίου σταυροφόρου, κοινωνου 
του εκλεκτοριακού των σοφών συνεδρίου, μέλους της εν Ιταλία βασιλικής 
εταιρείας και διαφόρων άλλων ενδόξων εταιρειών, ιατροφιλοσόφου διδα
σκάλου της Βολονιακής και Παταυϊακής Ακαδημίας και πατρός πλείστων 
κλασσικών συγγραμμάτων. Παρά Αγγέλου Μελησσινου Κεφαλληναίου. Πα
ρίσια 12 Δεκεμβρίου 1812. Γα' 86-95.

Νεκρολογία
διδασκάλου.

«το ιερόν χρέος της ευγνωμοσύνης... με βάζου- 
σι να εκφωνήσω διά του Λογίου Ερμου τούτο 
τον επιτάφιον» Γα' σ. 86.

Καταγωγή. «Πέτρος Αντώνιος Βοντιόλης εγεννή0η εις 
Κέρκυραν περί το 1765 έτος από γεννήτορας
ευγενείς» σ. 87.

Δάσκαλός του. «Αουίζης ο Δερόσης εδίδασκε τότε με μεγάλην 
φήμην την λογικήν και ρητορικήν» σ. 87.

Σπουδές στην Ιταλία 
Ιατρική και Φιλοσοφία.

«Αναχωρεί από την πατρίδα, και μετ’ ου πολυ 
κατευοδόθη εις Βενετίαν, όπου κριθείς άξιος 
συνηριθμήθη εις το εν Παταυΐω γραικικόν 
σπουδαστήριον, γράφεται εις τον κατάλογον 
των μαθητευόντων εις την περιβόητον ταυτην 
ακαδημίαν, και ούτως ήρξατο το ηδονικόν, 
αλλ’ επίπονον στάδιον της ιατρικής και φιλο
σοφίας» σ. 88.

III. Διδακτική Μέθοδος

2. Φιλολογία. Ιστορία της ελληνικής ποιήσεως.
Γβ' 3-11, 104-109, 117-123, 202-208, 249-255 (ατελείωτο)

Αναγέννηση «Η αναγέννησις των νέων Ελλήνων εις την
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εκπαιδευτική στην 
Ελλάδα.

παιδείαν
άρχισε, προβαίνει και υπόσχεται εντός ολίγου 
αντάξια των δυνάμεων των» Π σ. 3.

«Οδηγοί ημών περί λόγους ούτε δύνανται, ού
τε πρέπει να ήναι άλλοι, παρά τους προγόνους 
ημών, εάν τούτους μιμηθώμεν, ως πρέπει, κα- 
τορθώσαμεντο π ά ν  εάν όμως τους αναγινώ- 
σκωμεν διά ν’ απανθίζωμεν φράσεις, μένομεν 
διά πάντα ό,τι και είμεθα» σ. 3.

Επιτομή Φυσικής εις τρία μέρη διηρημένη, 
προς χρήσιν των φιλομαθών νέων, συλλεχθεί- 
σα υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως, 
και εκδοθείσα φιλοτιμώ δαπάνη των κυρίων 
αυταδέλφων Δαρβάρεων· εν Βιέννη της Αου
στρίας παρά τω Ι.Β. Σβηκίω 1812. Γβ' 74-81.

«Η Φυσική είναι τερπνοτάτη άμα και ωφελη- 
μωτάτη επιστήμη, διότι διά ταύτης γνωρίζομεν 
ημείς πρώτον ορθώς τον κόσμον και πάνία τα 
εν κόσμω πράγματα, και φθάνομεν εις την 
γνώσιν του Θεού τούτων όλων Ποιητού. Αύτη 
μας παρίστησι τρανώς προ οφθαλμών την 
άπειρον αυτού αγαθότητα, δύναμιν, και σο
φίαν, και εμπνέει εις την καρδίαν ημών σέβας, 
αγάπην και ευχαριστίαν, προς αυτόν ώς απει
ροτέλειον Όν» σ. 78.

«Αύτη μας ελευθερώνει και από της επιβλα
βούς και θλιβερός δεισιδαιμονίας, υπό της 
οποίας τον ζυγόν τόσοι άνθρωποι, άπειροι και 
αν ίδεοι της Φυσικής, συνεχώς ταράττονται 
και δεινώς βασανίζονται» Γβ' σ. 78.

4. Κ.Μ. Κούμας, Διατριβή εις κατηγορίας τινας της του Δούκα Αργούς. Σμύρνη

Δεισι δαιμόνια.

Οδηγοί των νέων.

3. Βιβλία Νεοφανή:

Η Φυσική.
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1813, κατά μήνα Δεκέμβριον.

Αργώ. «Νεόφυτος Δούκας, εκδούς εις Βιένναν της Αυ
στρίας του Ηρωδιανού τα οκτώ βιβλία των με
τά την Μάρκου Βασιλείαν ιστοριών, προέτα- 
ξεν εις την βίβλον κριτικός περί τινων νεοφα
νών βιβλίων επιστασίας, ονομάσας αυτάς 
Αργώ, διά της οποίας έφερεν, ως νομίζει, εις 
την Ελλάδα το χρυσούν δέρας· Το δε χρυσούν 
τούτο δέρας κυρίως άλλο τίποτε δεν είναι, ει- 
μή αι εφεξής τρεις θεωρίαι του. 
α) Του Κούμα η σύνοψις της Φυσικής δεν 

χρησιμεύει εις τους μαθητάς του. 
β) Ο Κοραής, συμβουλεύσας άλλοτε τους νέ

ους της Ελλάδος να μη διδάσκωνται την ελ
ληνικήν γλώσσαν, μετεμελήθη εσχάτως και 
παλινωδίαν άδων τους συμβουλεύει να γυ· 
μνάζωνται εις αυτήν, 

γ) Το ελληνικόν έθνος δεν έχει άλλην γλώσσαν 
κατά το παρόν, ειμή την γλώσσαν των πα
λαιών.

IV. Ελληνική Γλώσσα και Ελληνική Παιδεία

5. Τέχνη του λέγειν και γράφειν.
(Ανωνύμου τινός διατριβή σταλείσα εκ Βουκουρεστίου).
Γβ' 37-45, 64-68, 85-94, 165-168 (ατελείωτο).

Ομιλουμένη «και δια να δοθή εις όλον το γένος ή παιδεία,
και όχι να ήναι περιωρισμένη εις πολλά ολί
γους, γράφει εις την ομιλουμένην του γλώσ
σαν» Γβ' σ. 37.

Η σπουδή των «και τώρα σπουδάζουν τας παλαιός γλώσσας,
παλαιών γλωσσών. διά να μεταφέρουν απ’εκείνας τα παλαιά κάλ-

213



λη της φιλολογίας εις την γλώσσα των» σ. 37.

Για τους αυτο
σχέδιους στοχασμούς 
του Κοραή.

«Οι Αυτοσχέδιοι του στοχασμοί απ’ αρχής τυ
πωμένοι εις ιδιαίτερον βιβλίον, πρέπει να ανα
γιγνώσκονται συνεχώς εις τα σχολεία του γέ
νους, ώς κανόνες της ομιλουμένης γλώσσης 
και διά το λεκτικόν και διά το πρακτικόν» 
σ. 94.

6. Βιβλία Νεοφανή: Πλουτάρχου βίοι παράλληλοι. Μέρος πέμπτον 
εν Παρισίοις, εκ της τυπογραφίας Ι.Μ. Εβερά^- 
του. ΑΩΙΓ κδ' και 472 σελ. εις 8 μέγα μετά 7 
εικόνων. Γβ' 277-284.

«Περί δέ της αξίας της εκδόσεως δεν λέγομεν τίποτε, διότι αρκεί το όνομα του 
σοΦοΰ εκδότου» σ. 284.

7. Προς τους ομογενείς. Γβ' Παράρτημα 1-30.
Εκ Βιέννης της Αυστρίας την 20ην Αυγούστου 1813.

Μαθητής του 
Κ. Κουμα.

«Μαθητής ών του Κουμα, δεν δύναμαι να σιω
πήσω, αναγνούς τα εις τον Ηρωδιανόν προλε 
γόμενα του Ν. Δούκα, επιγραφόμενα, Αργώ ή 
επιστασίαι τινές κριτικαί εις τινα των νεωστί 
εκδοθέντων βιβλίων, αλλά λαμβάνω την γρα
φίδα μου, και όπως δύναμαι, αντιλέγω εις τας 
συκοφαντίας καιεις τους παραλογισμούς» Γβ' 
σ. 1.

VI. Σχολικά Νέα

8. Ιωάννης Παπαδόπουλος Δημητριεύς, Φιλολογικοί Αγγελίαι. 
Προ5τον εκδότην του Λογίου Ερμού.
Από Βουκουρεστίου Μαΐου 5. Γβ' 53-64.

I. Καρατζάς. «Δεν αμφιβάλλω, ότι έμαθες τον υπέρ της παι-
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δείας ζήλον του ημετέρου Ηγεμόνος Ιωάννου 
Καρατζά.... εφρόντιοεν ο Ανήρ να θεμελιώση 
το Λύκειον επάνω είς βάσιν στερεόν, και ακλό- 
νητον, ώστε να μη συμμεταβάλληται εις το 
εξής με τας καιρικός περιστάσεις, ώς πρότε- 
ρον» σ. 53.

«Πιτάκιον της Υψηλότητας του περί εξετάσεως των μαθητών. Ιωάννης Γεωργί
ου Καρατζάς, Βοεβόδας ελέω Θεοΰ Αυθέντης και Ηγεμών πάσης Ουγγροβλαχίας 
κέ Απριλίου αωιγ’” σ. 55.

9. Είδησις από Βουκουρεστίου. Γβ' 115-116.

Διδασκαλία της 
Φιλοσοφίας, 
α) Στέφανος Δουγκας 
στο Ιάσι.

«Ο φιλόμουσος και φιλογενής Ηγεμών της 
Μολδαυΐας Σκαρλάτος Καλλιμάχης διά να 
δι*δώση της παιδείας τα φώτα εις το υπήκοόν 
του, ε πλούτισε την εκεί σχολήν με φιλοσοφι
κήν καθέδραν, ήτις πρό χρόνων τινών είχε 
εκλείψει, προσκαλέσας άνδρα σοφόγκαι επι
στήμονα, τον κύριον Στέφανον Δούγκαν» 
σ. 115.

β) Βενιαμίν ο 
Λέσβιος.

«Οι εν Κωνσταντινουπδλει ευγενέστατοι επί
τροποι του εν Κουρουτσεσμέ σχολείου, επειδή 
το ρηθέν σχολείον χηρεύει από φιλόσοφον δι
δάσκαλον, επροσκάλεσαν τον σοφόν άνδρα 
κύριον Βενιαμίν από την πατρίδα του Μυτιλή
νην» Γβ' σ. 115.

γ) Γρηγόριο 
Κωνσταντά.

«Εις ταις Μηλιαίς του Πηλίου όρους οι προε- 
στώτες διά παρακινήσεως του φιλογενούς αν 
δρός, Γρηγορίου Κωνσταντά, εσύστησαν σχο
λείον φιλοσοφίας, και φιλολογίας, εις το οποί
ον σχολαρχεί ο ρηθείς κύρ Γρηγόριος» σ. 115
116.
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10. Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ο ί  Α γ γ ε λ ί α ι ,

Συνοδικό γράμμα με 
το οποίο προσκαλεί 
τον Κ. Κουμα να 
αναλάβει τη οχολαρχία 
της Μεγάλης του 
Γένους Σχολής.

Κ. Οικονόμο.

Κύριλλος ελέω Θεοΰ Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης και Οικου
μενικός Πατριάρχης, Γβ' 306-308.

«... έδοξε διά κοινής συναινέσεως και ομοφώ
νου προσπαθείας προσκαλέσασθαι την σην 
σοφολογιότητα, και εμπιστευσασθαι αυτή την 
σχολαρχίαν...» σ. 307.

«... και τον εντιμολογιώτατον Οικονόμον κύ
ριον Κωνσταντίνον, ικανόν όντα προς την πα- 
ράδοσιν των γραμματικών και ρητορικών μα
θημάτων» σ. 308.
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V I I .  Διδακτικά Βιβλία - Εκδόσεις

11. Οι Αυτάδελφοι Καπετανάκη, (Μανουήλ και Κυριάκός) προς τους φιλομα
θείς Έλληνας. Γβ' 130-133.

Αναφορά στην «Αφ’ οι5 η πεφωτισμένη Ευρώπη εξίχνιασε με
ευρωπαϊκή παιδαγωγική. ακρίβειαν προ ενιαυτών ολίγων τους κανόνας

της ορθής των παίδων ανατροφής απεδείχθη 
έκτοτε μέχρι τίνος βαθμού τελειότητος δύνα- 
ται να υψώση τον άνθρωπον η Παιδεία, και 
πόσον ενδέχεται να κοσμηθή και να λαμπρυν- 
θή η ψυχή αυτου με τας αληθείς αρετάς» Γβ' 
σ. 130.

Μεταφράσεις. «Αλλά μόλις μετωχετεύσαμεν προς το Πανελ
λήνιον το πρώτον μέρος της Παιδικής Γεω
γραφίας του Γασπάρεως... και η Παιδική Ει
κονολογία του Βερτουχου, σύγγραμμα πολυ
μαθές και ωφελιμώτατον, όχι μόνον εις παί- 
δας, αλλά και εις άνδρας» σ. 131.

X. Ξένη εκπαίδευση - Σπουδές Ελλήνων στο Εξωτερικό

12. Κάρολος Ελλμάουρερ. Είδησις περί τίνος Παιδευτηρίου των νέων συ-
σταθέντος κατά το 1807 έτος δι’ αδείας καισα- 
ροβασιλικής, εις το οποίον προσετέθη νεωστί 
και ιδιαιτέρα κλάσις δια τους Γραικούς.
Γβ' 162-164.

«Πολλάκις παρεκινήθην από πολλά και μεγά
λα υποκείμενα να προσθέσω εις το προ πολ
λών χρόνων συσταθέν παιδευτήριόν μου και 
μίαν ιδιαιτέραν κλάσιν διά τους από Βλαχίας 
και Μολδαυΐας, και εν γένει όλους τους από τα 
ανατολικά της Ευρώπης ερχομένους νέους... 
και προσετέθησαν εις τους προ πολλου επιδη-

Προσθήκη στο 
σχολείο του.
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μούντας εδώ εις Βιε'νναν, και παρ’ εμοί παι- 
δευομένους Γραικούς» Γβ' (σ. 162).

Κανονισμοί: (σ. 163)

Δάσκαλος Έλληνας: 
ιπως». (σ.163).

Μαθήματα 
ο Έλληνας Διδ/λος

Διδασκόμενα
μαθήματα.

Διδάσκαλος Γραικός θε'λει συνοικεί μετ’ αυτών αδιαλεί-

«Ούτος θέλει διδάσκει αυτούς την παλαιάν 
Ελληνικήν κατά τα έθιμα της Ελλάδος και 
προσέτι εκ παραλληλισμού με την νεωτέραν» 
σ. 163.

«Όσα διδάσκονται εις τα σχολεία των αρχα
ρίων, εις τα Γυμνάσια οίον Μαθηματική, γενι
κή Ιστορία, Φυσική Ιστορία, Φιλοσοφία... η 
Γαλλική και η Ιταλική γλώσσα... η εμπορική 
Αλληλογραφία,... κάθε είδος ζωγραφικής, 
Μουσική, χορός, η μεταχείρισις των όπλων, 
και άλλαι γυμναστικοί ασκήσεις» σ. 164.
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X I I .  Ιστορία της Παιδείας

Ιστορία των επιστημών επί της ΙΗ ' εκατονταετηρίδος. 
Γα' 81-86 (ατελείωτο).

Στασιμότητα των 
επιστημών.

«Από της εν Βεστφαλία ειρήνης (1648) μέχρι 
των πρώτων δεκάδων της δεκάτης ογδόης εκα
τονταετηρίδος εκυρίευε μεταξύ των πεπαιδευ
μένων της Ευρώπης σμικροπρεπές τι πνεύμα 
της δουλείας και προσκολλήσεως εις το αρχαί- 
ον και σύνηθες των συστημάτων, θεωριών και 
υποθέσεων» Γα' σ. 81.

Η χρήοη της
λατινικής.

«Μέγα εμπόδιον της προκοπής των επιστημών 
προς τούτοις ήτον και η κοινή των πεπαιδευ
μένων εκείνου του χρόνου χρήσις της λατινι
κής γλώσσης εις την παράδοσιν των μαθημά
των και εις όλα τα συγγράμματα αυτών» σ. 82.

Φιλοσοφικό
πνεύμα.

«Το εκ της ληθαργίας ανεγερθέν φιλοσοφικόν 
πνεύμα δεν εγνώριζε πλέον καμμίαν αυθεντίαν 
των ονομάτων, αφ’ ού απεδέχθησαν κοινώς το 
αξίωμα, ότι κανέν θεώρημα ό,τι ποτέ ήθελεν 
είναι η νόμος της φύσεως, ή αντικείμενον της 
θρησκείας, της πολιτικής και κοινωνίας πρέ
πει να νομίζηται αληθές προ της ακριβούς 
εξετάσεως αυτού έμπροσθεν του κριτηρίου του 
λογικού» σ. 83.

Πολυμάθεια και 
βαθύτητα.

«Η μεγάλη τελειοποίησις των επιστημών διά 
της αμοιβαίας αυτών ενώσεως εγέννησεν εκ 
του ενός μέρους την μεγάλην εκείνην πολυμά- 
θειαν και εκ του ετέρου εκείνην την βαθύτητα, 
μεθ’ ής επραγματεύθησαν οι νεώτεροι τας 
πλείστας σχεδόν επιστήμας μετά των κλάδων 
αυτών» σ. 84.
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Η κατάσταση στα 
κατώτερα σχολεία 
και τα Γυμνάσια.

17. Πανδιδακτήρια.

Βιβλιοθήκες.

Ιδρύονται επιστη
μονικές εταιρείες 
και ακαδημίες.

Περιοδικά και 
Εφημερίδες.

Τα Αστεία του 
Ιεροκλέους από 
τον Κοραή.

«Τα κατώτερα σχολεία και τα Γυμνάσια ευρί- 
σκοντο έως περί τα μέσα της ΙΗ ' εκατονταετη 
ρίδος εις τον ίδιον σχολαστικόν περιορισμόν» 
σ. 84.

«Από των μέσων της παρελθούσης εκατονταε- 
τηρίδος μέχρι των παρόντων χρόνων εσυστή- 
θησαν εις την Ευρώπην περί τα 17 πανδιδα- 
κτήρια (Universites) εξ ών εννέα σχεδόν εις 
μόνην την Γερμανίαν» Γα' σ. 84.

«Ομοίως εις τον αυτόν χρόνον ηυξήθη ο αριθ
μός των βιβλιοθηκών, και αι μεν αυτών πρότε- 
ρον ήδη υπάρχουσαι ώς η των Παρισίων 
επλουτίσθησαν μεγάλως, άλλαι πάλιν ώς η εν 
Γοττίγγη εσυστήθησαν εκ νέου» σ. 85.

«Παραπλησίως δε και αι εταιρείαι των πεπαι
δευμένων και Ακαδημίαι, μετακομισθείσαι ως 
επί το πλείστον εις μεγάλος και πολυανθρώ- 
πους μητροπόλεις, συνήργησαν πολλά εις την 
προκοπή των επιστημών», σ. 85.

«Εις ταύτα τα βοηθητικά μέσα των επιστημών 
ανήκουσι προσέτι και αι κριτικαί, επιστημονι
κοί, και φιλολογικοί εφημερίδες, αι οποίαι 
κατά πρώτον εφάνησαν εις την Αγγλίαν και 
εκείθεν διέβησαν εις την Γαλλίαν, Γερμανίαν 
και εις την λοιπήν πεπολιτισμένην Ευρώπην» 
σ. 85. Φιλολογία επιστολή του Π.Κ. προς τον 
αυτού φίλον Γ.Ν. Γβ' 21-23.

«Σπεύδω, φίλε! να σε κοινολογήσω την έκδο- 
σιν βιβλίου τινός μικρού μεν τον όγκον, βαρυ
τίμου δέ διά την αξίαν, το βιβλίον είναι τα
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Αστεία του Ιεροκλε'ους, εκδεδομένα εις Παρι- 
σίους τούτων ηγούνται Προλεγόμενα του εκδό
του, και έπεται συλλογή νεωτέρων αστείων»
ΓΒ' σ. 21.

Ο Κοραής επικρίνει 
την παιδεία που 
εκπροσωπούσαν οι 
Ν εοπλατωνικοί.

«Εις τους χρόνους του Ιεροκλε'ους (εις την πέμ
πτην από Χρίστου εκατονταετηρίδα), είχε 
λάβει τον τόπον της αληθινής παιδείας η 
υποχονδριακή των ονομασθέντων Νεοπλατω
νικών φιλοσοφία μίγμα τερατώδες πολλών και 
διαφόρων παλαιών φιλοσοφικών ορθών δογ
μάτων, με του Ζοροάστρου τας δόξας, και με 
των Χαλδαίων τας μαγείας» σ. 23.

Να καταπολεμηθούν 
αντίστοιχα σύγχρονα 
φαινόμενα στο χώρο 
της εκπαιδεύσεως.

«...εάν το ε'θνος μάθη εκ τούτων να γνωρίζη 
την αληθινήν παιδείαν, και τας πλάνας των 
δυστήνων Σχολαστικών να διακρίνη ελευθερώ- 
θημεν, συν θεώ , από την ψώραν αυτών, ήτις 
επιφέρει τα με'γιστα εμπόδια εις την πρόοδον 
του γε'νους και εις την παιδεία» σ. 33.

Ερμής ο Λόγιος, Τόμος Δ'

I. Παιδαγωγικά (Γενικά)

7. Ζηνόβιος Πώπ, «Ο ε'χων ώτα ακούειν ακσυε'τω». Δ' 103-111.

Ακμή και Παρακμή
των Εθνών.

«Δύω εποχαί προσηλώνουσι κατ’ εξοχήν τα 
κριτικά όμματα, του φιλοσόφου, και παρατη- 
ρητού, εις την ανάγνωσιν της ιστορίας, η Ακμή 
και Παρακμή των εθνών η α' επειδή μας δεί
χνει το άκρον άωτον της ενώσεως προτερημά
των, αρετών, επιστημών, φωτισμού, προς 
άμιλλαν, και ακολουθίαν η β' επειδή μας χα
ρακτηρίζει τα ελαττώματα, οπού κατ’ ολίγον 
ημαύρωσαν, και τέλος πάντων εσκότισαν το
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φως του αιώνος των γνώσεων» Δ' σ. 103-104.

Η κατάσταση του 
πολιτισμού και της 
παιδείας στην 
Ελλάδα.

Η διχόνοια.

Οι φιλολογικές 
Έριδες.

Τα μέσα της ιάσεως 
της παιδείας.

Σύσταση Σχολείων.

Εκκλησιαστικά

«Η πεπολιτισμένη Ευρώπη θεωρεί με χαρο
ποιόν βλέμμα τας εξασκήσεις οπου κάμνει το 
γένος, διά να ανέβη εις το βαθμόν της παλαιός 
δόξης» σ. 104.

«... η διχόνοια διέλυσε τους πολιτικούς δε
σμούς της πατρίδος. Ο ίδιος δαίμων εμποδίζει 
και τώρα, και δυσκολεύει την Πρόοδον του 
καλού ή τον φωτισμόν του έθνους» σ. 104.

«Αι λεγόμεναι φιλολογικοί έριδες ή καταισχύ
νη του έθνους, δεν αποτείνουσιν εις άλλο τι, εί 
μή εις τον ερεθισμόν των παθών, και αμοιβαί- 
αν πικρίαν ο φιλολόγος χάνει τον καιρόν του 
με χαμερπείς ύβρεις κατά του ανταγωνισμού, 
η δέ πατρίς κλαίει, και στενάζει διά τας ακαί- 
ρους ματαιοπονίας» σ. 104-105.

«Ας ενωθούν οι φιλολόγοι κι ελλόγιμοι με τον 
σύνδεσμον αμοιβαίας τιμής, και σεβασμίου 
μετριότητος, και άς εκλέξωσι, και να μετα- 
φράσωσιν ή συγγράψωσιν εγχειρίδια ευκατά- 
ληπτα εις απλήν φράσιν προς χρήσιν του κοι
νού, Ηθικής, γενικής Ιστορίας, Γεωγραφίας, 
Αρχαιολογίας κ.τ.λ. όσα λείπουσιν εις το γέ
νος» Δ' 
σ. 107.

«Ας αυξήση λοιπόν, αδελφοί, μεταξύ μας η 
άμιλλα προ εκτέλεσιν των καλών του γένους, 
και μάλιστα προς σύστασιν Σχολείων διά την 
παίδευσιν των νέων μας» σ. 110.

«Εικόνα προς μίμησιν του καλού, εκ μέν των
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πρότυπα. εκκλησιαστικών έχομεν τον Παναγιώτατον
ημών Πατριάρχην, ανδρός πατριώτου, ζηλω- 
τού και φιλοσοφούντος· και επομένως του σε
βασμίου Ιγνάτιου, του οποίου η Ελλάς κλαίει 
τον από της Δακίας απομακρυσμόν του» σ.
110 .

Διδασκάλων πρότυπα «Εκ των διδασκάλων ως φιλογενής και φιλάν-
Λάμπρο Φωτιάδη. θρωπος λάμπει η μνήμη σου Λάμπρε μακάριε!

διότι εξόδευεδεξ ιδίων, διά να θρέψης τους εις 
την Ευρώπην σπουδάζοντας· διότι εσύστηνες 
τους επιμελείς μαθητάς σόυ ως διδασκάλους, 
διά να έχωσι τρόπον και μέσα σπουδής· διότι 
ηγόραζες βιβλία προς χρήσιν των μαθητών 
σου· διότι ετυπωνες βιβλία άλλων διά να μοι- 
ρασθώσι δωρεάν» σ. 110.

Άνθιμο Γαζη. “Μ’ όλον οπού πειράζω την μετριότητα του
χαρακτήρος σου, χρεωστώ εις την αλήθειαν να 
Σε δείξω εις το γένος, ως φιλολόγον και φιλό- 
πατριν διττώς, Σεβάσμιε Γαζή, διότι Συ αθορυ- 
βως δουλεύεις εις την πρόοδον των ιδεών του 
έθνους, με καταφρόνησιν υγείας, και χρημά
των- διό και απολαύεις δικαίως τιμήν παρά 
των αλλογενών φιλελλήνων, και ευχαριστείαν 
από τους εκλεκτούς του έθνους Σου» Δ' σ. 111.

8. Ι.Σ., «Ο έχω, τούτο σοι δίδωμι»
Τη 24 Νοεμβρίου 1814 εν Βιέννη. Δ' 129-136.

Η Θεόσδοτη παιδεία «Χριοτιανικώτατε Πάτερ κύριε Γαζή, εκ τε της
ανθεί. εφημερίδος σου, και αλλαχόθεν ασμένως μαν-

θάνομεν, πολλαχή της πατρίδος ημών, ανανε- 
ωθέντα τον ζήλον, και όρεξιν προς την Θεόσ- 
δοτον Παιδείαν», σ. 129.
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Περί της θείας 
παιδείας.

Η αμάθεια θεομίσητη.

Περί των Μαθημάτων.

Διδακτήρια.

Προτροπή από 
τους ιερωμένους

Εκλογή διδασκάλων 
βάσει των συγγραμ
μάτων του ή αξιό
πιστων συστάσεων.

«Έλληνες ομογενείς μάθετε εκ της Αγίας Γρα
φής οπόσον ημίν αναγκαία εστίν η ουρανόπε
μπτος σοφία, και πόσον εις ταύτην καθοδηγεί 
ημάς ο Δημιουργός» σ. 130.

«Οράτε ουν αδελφοί οπόσον η φιλοσοφία Θεό
φιλος, μάθετε οποία τουναντίον η αμάθεια θε
ομίσητος. Η φιλοσοφία γεννά φιλογενέστατον 
Μωϋσήν, την ψυχήν αυτοΰ θύοντα υπέρ των 
προβάτων, και Δαβίδ πραότατον η αμάθεια 
λυκους Φαραώ και Σαούλ» σ. 132.

«ταυτα γάρ βαθμοί, και αναβάθραι, ανάγοντα 
τον νουν εις της θεσπεσίου Σοφίας τα ανακτό- 
ρια» Δ' σ. 133.

«Πρώτον μεν ή των διδακτηρίων σΰστασις 
απαιτείται κατ’ ανάγκην ανά πάσαν χώραν, ή 
πόλιν τουλάχιστον» σ. 133.

«Χρέος των τε Αρχιερέων, και Ιερέων νουθε- 
τείν τους απλουστέρους των Χριστιανών... ίνα 
τα τέκνα αυτών στέλλωσιν εις τα διδασκαλεία, 
οΰκ άχρι του συλλαβίζειν, αλλάγε τουλάχιστον 
έως ότου τα στοιχειώδη των χρησιμωτέρων 
μαθημάτων διδαχθείησαν» σ. 134.

«Διδασκάλους εκλέγειν χρηστοήθεις, και ικα- 
νώς εγνωσμένους, ήτοι εκ συγγραμμάτων, ή εξ 
αξιοπίστου συοτάσεως προτιμότερον δε ει οι 
Διδάσκαλοι είησαν ειδήμονες τουλάχιστον 
μιάς των Ευρωπαϊκών πεπαιδευμένων γλωσ
σών ούκ ολίγον γάρ τοΰτο συμβάλλει εις των 
αθανάτων προπατορικών ημών συγγραμμάτων 
την ευκρινή παράδοσιν, και σαφήνειαν» ο.
134'.
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Επικρίνει την 
ανάγνωση από τα 
εκκλησιαστικά 
βιβλία.

«... παρεισέδυ και η κατάχρησις αύτη του δι- 
δάσκειν τους παίδας το συλλαβίζειν και αναγι- 
γνώσκειν, διά των ιερών βιβλίων, ως Οκτώη
χον, Ψαλτήριον, και Απόστολον, άλως δυσκα- 
ταλήπτων... τοις απλουστάτοις νηπίοις» σ. 134.

Απλούστατα βιβλία. «Δει ούν αυτούς διδάσκεσθαι δι’ απλουστάτων 
βιβλίων, λέξει και εννοία ευκαταλήπτων, τη 
παιδική αυτών ηλικία και γνώσει καταλλήλων, 
διά τίνος απλουστάτης.
Ηθικής, ιεράς κατηχήσεως, διαλόγων συντό
μων, ή και ιστορίας τινός, αλλ’ αληθούς, ουχί 
μυθώδους» Δ' σ. 135.

Ματαιοπονία να 
αρχίζει η διδασκαλία 
από τους κλασικούς 
συγγραφείς.

«... εκ κλασικών συγγραφέων ματαιοπονούσιν 
σι διδάσκαλοι διδάξαι τους νέους γλώσσαν 
εθέλοντες» σ. 136.

X I I .  Ιστορία της παιδείας

Δ.Δ. Περί αρχής προόδου, ακμής και παρακμής των Επιστημών. 
Δ' 18-24, 33-38, 49-54.

Η μάθηση της 
Φύσης.

«Ένας ενδομυχών και έμφυτος έρως μαθήσε- 
ως κλονεί τον άνθρωπον, τον ταράττει, τον βα
σανίζει, τον αποσπά από την υλικήν απόλαυ- 
σιν των αισθητών, τον φέρει από σκέψιν εις 
σκέψιν» σ. 18.

Η υπερβολική 
περιέργεια παραπλανά

«... η υπερβολική περιέργεια, τον κάμνει πολ- 
λάκις να μαντεύη καλλίτερα παρά να ζητή 
επιμόνως τον σπουδαζόμενον» σ. 18.

Η ομολογία της «Αν ο πολύς άνθρωπος λέγη συχνά το, Δεν
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αγνοίας από τους 
διδασκάλους.

Εμπόδια της προόδου.

Στασιμότητα της 
Φιλοσοφίας στην 
Ανατολή.

Ο ιστορικός Ζωναράς 
επαινεί Κων/νο τον 
Πορφυρογέννητο.

Η φιλοσοφία, κυρίως 
ο Αριστοτελισμός 
περνάει στους 
Άραβες.

Η βιβλιοθήκη 
Αλεξανδρείας

εξεύρω, ο αληθινός φιλόσοφος πρέπει να το 
λέγη συχνότερα, επειδή και ζητεί πολλά πε
ρισσότερα» σ. 19.

«Το τυφλόν σέβας εις τους διδασκάλους, ή 
άλογος υπόληψις εις τα αρχαία και παλαιά, 
πρόσθες αν θέλης και την νωθρότητα εις το να 
κοπιάσωσι να μάθουν άλλα... έκαμαν τους με- 
τέπεπα να θεωρώσι τας δόξας των προτέρων 
ως άλλους τόσους χρησμούς του Απόλλωνος»
Δ' σ. 20.

«... όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να μεταχειρι- 
σθή τό λογικόν δεν εμβαίνει εις σκέψεις και 
εξετάσεις των πραγμάτων, δεν ωφελείται από 
τας περιστάσεις, αλλά μένει εις εκείνην την 
παρεκτροπήν με τας προλήψεις του ότι είναι ο 
σοφώτερος του κόσμου, και το σύστημά του 
είναι το άπταιστον. Ιδοΰ ο λόγος διά τον οποί
ον η φιλοσοφία έμεινε πολλούς αιώνες εις τον 
αυτόν βαθμόν εις την Αίγυπτον, εις τας Ινδίας, 
εις την Κίναν, και εις τα επίλοιπα έθνη της 
Ασίας», σ. 21.

«επεμελήθη δε και της φιλοσοφίας αυτής, επι- 
μελησμένης ήδη σχεδόν, αλλά μέντοι και των 
επιστημών διδασκάλους επιστήσας και αναζω- 
πυρήσας εκλειπούσας αυτάς» σ. 23.

«Οι φιλόσοφοι Έλληνες μη δυνάμενοι πλέον 
να συνδιαλέγωνται με τους απογόνους των, 
επέρασαν εις τους αλλοφύλους Άραβας».

«είναι γνωστόν εις καθ’ ένα το δίλημμα του 
πορθητού της Αλεξάνδρειάς, του οποίου συ-
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Ο Ράμος θύμα 
για την αλήθεια

Η Καρτεσιανή 
επανάσταση.

Αναπτύσσονται νέες 
επιστήμες.

Η παρατήρηση των 
φυσικών φαινομένων 
συνοδεύεται με 
πειράματα.

μπέρασμα και θυσία εις το ιερόν αυτών βι- 
βλίον (Κοράνιον) εγένετο η περίφημος και με
γάλη Αποθήκη των ανθρωπίνων γνώσεων, η 
Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας, ήτις περιείχεν 
εβδομήκοντα χιλιάδας τόμους βιβλίων»
Δ' σ. 33-34.

«πρώτος ο Ράμος εφονευθη από τους αιμοβό- 
ρους περιπατητικούς μέσα εις το βασιλικόν 
σχολείον του Παρισιού· ο Γαλιλαίος κατετρέ- 
χθη μέχρι θανάτου εις την Ιταλίαν, και άλλοι 
πολλοί έπαθον τα μύρια» σ. 35.

«Τα ορθά πνεύματα ήρχισαν να περιεργάζω- 
νται περισσότερον και τα συστήματα, και την 
φύσιν των πραγμάτων διάφοροι οδοί προς φι
λοσοφίαν άρχισαν να ανοίγωσιν και η ετοιμα
σία έγινε πλέον διά μίαν εποχήν της φιλοσο
φίας αξιομνημόνευτον. Ταύτην την εποχήν 
την έκαμεν ο ανδρείος Καρτέσιος·... Οι φιλό
σοφοι άρχισαν κατά την διδασκαλίαν του να 
σπουδάζωσι την φύσιν, όσα συστήματα δεν 
ήσαν θεμελιωμένα εις αυτήν έπρεπε να πέσω- 
σιν... έρριψε κάτω το βαθύρριζον σύστημα των 
Περιπατητικών, και ηλευθέρωσεν ούτω τους 
ανθρώπους από την τυραννίαν των» σ. 36.

«Η νέα αύτη επιστήμη, ήτις έφθασεν εις τον 
υψηλότατον βαθμόν εις τας ημέρας μας, είναι 
η Χημική» σ. 37.

«... αι επίμονοι παρατηρήσεις και εξετάσεις 
των τους έφερον εις την μεγάλην και θαυμα
στήν ιδέαν των διά των οργάνων Πειραμάτων 
και ούτως απεκατέστη η Πειραματική ο πρώ
τος και πιστός ερμηνεύς της φύσεως» Δ' σ. 54.
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Περί της διατηρήσεως και διαδόσεως της Φιλολογίας, 
Δ' 65-71, 94-96, 126-128 (ατελείωτο).

Βιβλιοθήκες.

Βιβλιοθήκη Αθηνών.

Βιβλιοθήκη Ρώμης.

Βιβλιοθήκη
Αλεξανδρείας και 
Περγάμου.

Βιβλιοθήκη
Κωνσταντινουπόλεως.

Μουσεία και Σχολεία.

«... το πρώτον απαιτούμενον είναι η σύναξις 
και φΰλαξις των γεγραμμένων περί τούτων βι
βλίων, δια των οποίων δύνανται να διαδοθώ- 
σιν εμμέσως αι τέχναι και επιστήμαι».

«Εις τας Αθήνας εσύναξεν ιδιαιτέραν Βιβλιο
θήκην ο Πεισίστρατος, την οποίαν ο Ξέρξης 
αρπάσας εις τον καιρόν της εις ταΰτην την πό- 
λιν επιδρομής του, μετεκόμισεν εις την Ασίαν, 
την οποίαν μετά ταΰτα Σέλευκος ο Νικάνωρ ο 
της Συρίας βασιλεύς έφερεν αυτήν πάλιν εις 
τας Αθήνας· κακή τύχη όμως ο Σύλλας μετά 
ταύτα, ότε κατεπόρθησεν αυτάς, μετεκόμισεν 
αυτήν εις την Ρώμην» σ. 67.

«Πρώτος εις Ρώμην συνέστησεν ιδιαιτέραν Βι
βλιοθήκην Αιμίλιος Παύλος μετά τον Μακεδο
νικόν πόλεμον» σ. 67.

«Εκτός των Ρωμαϊκών βιβλιοθηκών είχεν η αρ- 
χαιότης δύο άλλας πολλά εξαίρετους, την 
μίαν εις την Αλεξάνδρειαν, και την άλλην εις 
την Πέργαμον», σ. 69.

«Εν Κωνσταντινουπόλει, πιθανώς ο Κωνστά 
ντιος έθεσε τα θεμέλια μιάς Βιβλιοθήκης, την 
οποίαν μετέπειτα επλούτισεν ο φιλόσοφος Γου
λιανός» Δ' σ. 70.

«Μετά τας Βιβλιοθήκας, συνήργησαν μεγάλως 
εις την διάδοσιν της Φιλολογίας και των μαθή
σεων τα τε Μουσεία και τα Σχολεία σ. 94.
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Αθήναιον. «... ο δέ Αδριανός συνέστησεν εις Ρώμην και 
το μέγα Σχολείον, το οποίον και Αθήναιον 
εκάλεσεν» σ. 94.

Στη Βηρυτό 
Σχολείο Νομικής.

«Το περίφημον Σχολείον της Νομικής εκτός 
του εν Κωνσταντινουπόλει και Ρώμη ήν εις την 
Βηρυτόν. Οι Νομοδιδάσκαλοι αυτών των Δι
δασκαλείων εκαλούντο Αντικένσωρες» σ. 126.

Πυρπόληση Βιβλιο
θήκης Κων/πόλεως 
επί Βασιλίσκου 
(477 μ.Χ.).

«... η Κωνσταντινουπολις έπαθε μεγάλα δεινά 
υπό εμφυλίων ταραχών εις τους χρόνους του 
Βασιλίσκου- ότε και τινες ζηλωταί της δεισι
δαιμονίας και αμαθείας κατέκαυσαν την μεγά- 
λην Βιβλιοθήκην ταύτης της πόλεως, ήτις συ- 
νεκροτείτο υπό 120.000 τόμων» σ. 128.

Ερμής ο Λόγιος, Τόμος Ε'

IV. Ελληνική Γλώσσα και Ελληνική Παιδεία

G. Narrenhasser, Διδάσκαλος της Ελληνικής Φιλολογίας εν τη Κώμη καλούμε
νη Vernunft stadt. Ετυπώθη εν τη αυτή κώμη τη α Φεβρουάριου αωιε .

«Απάντησις Γερμανού τίνος εις την του Ν. Δούκα προς τους Σοφούς της Ευρώ
πης Επιστολήν» Ε' 3-16.

«Τω ΣοφΟτάτω Δούκα εύ φρονείν!»

Κριτική των «... Καθώς βέβαια η γλώσσα των προγόνων
γλωσσικών απόψεων σας επλουτίσθη και ελαμπρύνθη με τας τέχνας
του Δούκα. και επιστήμας, ομοίως και η ιδική σας θέλει

πλουτισθή και λαμπρυνθή με των τεχνών και 
επιστημών την πρόοδον. Και καθώς η πρόο
δος εκείνων έγινε δια της φυσικής και συνειθι-
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Η απελευθέρωση της 
Ελλάδας δεν θα 
στηριχθεί στην 
αρχαία γλώσσα. 
Κοινή γλώσσα.

Σ’ όλα τα σχολεία 
της Ελλάδας πρέπει 
να διδάσκεται και 
η αρχαία γλώσσα.

σμένης των γλώσσης, ομοίως και η ιδική σας 
πρόοδος μ’ άλλην γλώσσαν παρά την συνειθι- 
σμένην ταυτην δεν εμπορεί να κατορθωθή» Ε. 
σ. 14.

«Της Ελλάδος βέβαια η ανάστασις δεν στέκει 
εις την ανάκτησιν της αρχαίας γλώσσης, αλλ’ 
εις των τεχνών και επιστημών την ανάστασιν, 
ήτις δεν εμπορεί να γένη με γλώσσαν ασυνήθι
στο ν» σ. 15.
«Όσοι λοιπόν συγγράφουν ή διδάσκουν την 
σήμερον, άν θέλωσι την κοινήν ωφέλειαν, πρέ
πει να μεταχειρίζωνται και την κοινήν γλώσ
σαν». Ε' σ. 16.

«Εις όλα τα σχολεία της Ελλάδος πρέπει 
αναμφιβόλως να διδάσκεται και η αρχαία 
γλώσσα όχι όμως με άλλον σκοπόν παρά διά 
να εννοήτε τα αθάνατα των προγόνων σας 
συγγράμματα, και να συνάγετε εκ τούτων όσα 
είναι ωφέλιμα εις την πρόοδόν σας» σ. 16.
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[Επιστολή Ανθίμου Γαζή]*1’
Απ[εκρίθην] 12 Ιανουαρίου 1805 
Ασπάζεται φιλικώς ο Γαζής τον Κοραήν.
Είναι αρκεταί ημέραι, οπού οοι έγραψα τον εις Βιέννην πάλιν ερχομόν μου και 

την αιτίαν, δι’ ην ήλθον, και την άλλην οπου εις την Σμύρνην δεν έμεινα. Σοι 
έγραψα ότι επεχειρίσθην να εκδώσω έν ελληνικό-απλοΰν λεξικόν, το οποίον μας 
είναι πολλά αναγκαίον, αρχόμενον ελληνιστί και εξηγούν εις το απλούν κάθε λέ- 
ξιν, με τας γραμματικός παρατηρήσεις και με πλούσιας μαρτυρίας διαφόρων 
συγγραφέων. Έως τώρα έχω μερικόν έτοιμον και ετοιμάζομαι να αρχίσω τον τύ
πον. Εγώ, φίλε, πολλά αγαπούσα να σε έχω βοηθόν. Το εύχομαι. Μα άρα γε είναι 
δυνατόν; Αν ημπορής να έλθης εδώ, θα έχης κάθε λογής, ανάπαυσιν κ.τ.λ. κ.τ.λ.
Ει δε και τούτο δεν γίνεται, βοήθει μοι καν απ ’ αυτού. Ειπέ μοι φιλικώς πως πρέ
πει να γίνη το έργον. Και αν έχης τίποτε σημειώματα, στείλε με τα. Και όπου εις 
τας φιλολογίας σου παρατηρείς τίποτε [γρά]ψε μέ το, δια να γενή οπωσούν το έρ
γον εντελέστερον. Αν αυτού ευρίσκεται κανένα λεξικόν ελληνογαλλικόν στείλε με 
το, σε παρακαλώ και ει τι άλ\ο τοιούτον. Μα Le Jardin des racines grecques en 
vers frangois τι είναι; Αχρήζει τίποτις; Δεν το είδα τελείως. Εγώ βοηθούμαι από 
τους Λατίνους, από τον Ερ[ρικον] Στέφ[ανον] δηλαδή και λοιπούς, και από τους 
Γερμανούς. Ο Σνάϊδερ επέτυχε καλλίτερα από τους άλλους. Αλλ’ εγώ δεν ευχαρι
στούμαι εις αυτούς, αλλά τρέχω εις τους ιδίους συγγραφείς.

Προσμένω λοιπόν την φιλικήν συμβουλήν σου. Εις την Ελλάδα εύρον ένα χει
ρόγραφον του Ηρωδιανού γεγραμμένον περίπου το 1325, εν ω εύρσν μίαν περι
κοπήν, οπού λείπει εις όλας τας εκδόσεις του. Και ιδού οπού σοι την στέλνω. Εύ
ρον έτι διαφόρους επιγραφάς και ψηφίσματα, εν οις εύρον μίαν λέξιν, την οποίαν 
δεν εύρον εις κανένα λεξικόν. Και γράψον μοι τι στοχάζεσαι δι’ αυτήν. Τον κύ
ριον Βαρβιέρον ακριβοχαιρετώ. Προσμένω να τελειώση μία κάρτα του τόπου μου 
να τω την στείλ\ω, και τότε να τω γράψω. Υγιαινε, φίλε, υγ'ιαινε.

Τη 29 Δεκεμβρίου [1]804

1. «Χιακά Χρονικά», τόμος 5, σ. 18-19, εκδ. Κωνσταντίνος Άμαντος Αθήνα 1923.
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Την ευγενίαν της εν Κυρίω ευχόμενος εκ μέσης ψυχής κατασπάζομαι . 111

Προ ημερών, όταν ευρίοκετο εδώ η ευγενία της, δεν ημπόρεοα, εξ αιτίας του πά
θους μου να κατέβω να την ενταμώσω και να τη ομιλήσω δια ζώσης φωνής περί της 
διαταγής εκείνης ήτις μοι εδόθη εις τον καιρόν της προεδρίας της, κατά τον καιρόν 
του 1824 Μαΐου 1, κάτω εις τους Μύλους του Ναυπλίου, δια να λάβω από Τριπολι- 
τσάν 3.000 γρόσια, δια όσα εδάνεισα μαρτυρημένα εις τον Άρειον Πάγον δια σιτά
ρι των στρατευμάτων των εις Ζητούνιον και δια το οποίον αυτό σιτάρι με έφερον οι 
Αυστριακοί εις Σμύρνην, καθώς είναι βέβαιος και η ευγέν ία της. Η διαταγή αύτη 
σταλθείσα δια του κυρίου Αναστασίου Λόντου εις Τριπολιτσάν δεν επληρώθη, αλλ’ 
εχάθη μεταξύ των χειρών της εκείσε επιτροπής, του τε Γρηγορίου Δικαίου και Ια
τρού Καλαρά, και δεν επληρώθη, καθώς είναι πληροφορημένη και η ευγεν ια της. 
Έλαβον όμως κατά καιρούς, εις τον καιρόν της ασθενείας μου από του Εθνικού Τ α
μείου, γρόσια 650, τα δε λοιπά 2.350 έμειναν να με τα χρεωστή το Ταμείον, περί 
των οποίων συχνάκις σας ανέφερα και, κατά δυστυχίαν, ήτον άρρωστος και η ευ
γενία της, καθώς και εγώ, από την επάρατον επιδημίαν του Ναυπλίου. Σας παρα
καλώ, λοιπόν, χάριν της παλαιάς φιλίας και γνωριμίας μας, να ομιλήσετε τη σεβ. 
Αντιδιοικητική Επιτροπή δια να μοι δοθή μια νέα διαταγή να λάβω αυτά τα δίκαιά 
μου χρήματα από κανέν άλλο μέρος της Επικρατείας ή και απ ’ εδώ από την Σύραν. 
Διότι αλ\έως, εστερημένοςίινεξόδων, θέλω αποθάνει της πείνας τούτον τον χειμώνα. 
Παραπονούμαι ότι πολλοί των άλλων, οίτινες δεν έδειξαν καμμίαν πιστήν δούλευ- 
σιν εις την πατρίδα επληρώθησαν και εβραβεύθησαν αδίκως, και ο γερο-Γαζής, 
όστις εθυσίασε και την περιουσίαν του και την υγείαν του, δεν εμπορεί να λάβη μή
τε τα δάνειά του. Η ελπίς μου είναι εις την ευγενίαν της, εις το να συνεργήση εις 
τούτο, και ο κύριος Γεωργάκης Σταύρος, το παλαιόν τεκνοπαίδι, να συντρέξη όπου 
είναι χρεία εις το να τελειώση αυτή η υπόθεσις.

Τον ευγενέστατον αυτάδελφόν της κύριο Λάζαρον εύχομαι εκ ψυχής. Σας πα
ρακαλώ αμφοτέρους να με έχετε εις την παλαιάν εκείνην εύνοιάν σας και να φρο
ντίσετε και δι’ εμέ καθώς και άλλοτε, εις την δυστυχίαν μου.

Σας εύχομαι υγείαν και ευδαιμονίαν
Τη 26 Σεπτεμβρίου Ο εν Κυρίω ευχέτης σας

και φίλος
1827 από Σύρας Άνθιμος Γαζής

1. Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου τόμ Η ' 1827, επ ιμ. Κων. Διαμάντη, Αθή

να 1967. (Β ιβλιοθ. ΓΑΚ).
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Η Διαθήκη του Ανθίμου Γαζή

Φθόνω διαβόλου του πρωτοπλάστου Αδάμ, την ζωοποιόν παραβάντος του θεοΰ 
εντολήν, άπαντες ημείς, οι εξ εκείνου το γένος κατά διαδοχήν έλκοντες, ου μόνον 
θνητοί εξ αθανάτων κατέστημεν, αλλ’ οίμοι! και τω θανάτω παραδιδόμεθα, εν 
ημέρα, η ου προσδοκώμεν, και εν ώρα, η ου γιγνώσκομεν διο και ο Κύριος, ποτέ 
μεν δια του προφήτου Ησαί'ου παραγγέλει τω βασιλεί Εζεκία «τάξον περί του οί
κου σου* αποθνήσκεις γαρ συ, και ου ζήση» ποτέ δε δια του ιερού Ευαγγελίου 
αυτός δι’ εαυτού, «γρηγορείχε, ότι ουκ οίδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, εν η ο 
υιός του ανθρώπου έρχεται». Τούτου χάριν καγώ ο Άνθιμος Γαζής, φοβούμενος, 
μήποτε διά το του θανάτου άωρον και άδηλον, τα κατ’ εμέ αδιάθετα μείνωσιν, ερ- 
ρωμένους έχων τους λογισμούς, και τον νουν υγιά, την παρούσαν μου τελευταίαν 
διατίθημι διαθήκην».

Το εις Μηλιαίς ευρισκόμενον σχολείον, όπερ έχομεν ωκοδομημένον μετά του 
Κυρίου Γρηγορίου Κωνσταντά, το μερίδιόν μου αφιερώ εις την πατρίδα μου. 
Ομοίως και την βιβλιοθήκην μου και τα υποστατικά όσα εξουσιάζω, των οποίων 
αι πρόσοδοι να δίδωνται εις μισθούς διδασκάλων.

Η ευρισκομένη πατρική μου περιουσία, κινητή και ακίνητος, να μοιράζεται εις 
τας δύο ανεψιάς μου Μαρίαν και Συράγων ομοίως και το οσπίτιον, το οποίον 
ιδίως έκτισα. Τούτο να μοιράζονται εις τρία μερίδια, των οποίων το εν να λαμ- 
βάνη η ανεψιά μου Μαρία, το δε η Συράγω, και τον τρίτον ο Αργύρης Γαζής.

Των δε άλλων ανεψιών μου έδωκα εις μεν την Ελένην δια προίκα της χίλια 
γρόσια, εις δε τον Βασίλειον Τζιμπούρην, εν ω εστεφανώθη, γρόσια πεντακόσια, 
με τα οποία ηγόρασε τα πρόβατα· εις δε τον Φίλιππον Πλάνου γρόσια πεντακό
σια, με τα οποία ηγόρασε μουλάρι- ομοίως και εις τον άλλον Κωνσταντίνον γρό
σια πεντακόσια, εν ω εστεφανώθη.

Τα δε λοιπά πάντα, κινητά και ακίνητα, καθώς το οσπίτιον εις την Σύραν και 
ό,τι άλλο ασημικόν ή μαλαγματικόν ή ρουχικόν υπάρχει, αυτά τα δίδω εις την 
ανεψιάν μου Μαρίαν, η οποία μ’ εδούλευσεν εις τας δεινάς μου ασθενείας- εξ αυ
τής δε της περιουσίας να πληρώση όλα τα ανήκοντα ψυχικά μου, περί ων αποκα- 
θίστημι ως το ίδιόν μου πρόσωπον τον πανιερώτατον άγιον Ταλαντίου Κύριον 
Νεόφυτον δια να επιστατήση ως εκκλησιαστικός εις όσα ανήκουν δια την ψυχήν 
μου.

Ταύτην την διαθήκην κυρίαν και βεβαίαν είναι βούλομαι επί παντός δικαστη
ρίου και πάσης εξουσίας- ο δε επιχειρών αυτήν ανατρέπειν δώσει λόγον εν ημέρα
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κρίσεως του απροσωπολήπτου κριτού και έξει τας αράς των αγίων τριακοσίων δέ
κα και οκτώ θεοφόρων πατέρων.

Διό υπεγράφη η παρούσα μου ιδία χειρί.
,αωκη (=1828) Απριλίου γ' εν Αιγίνη.

Άνθιμος Γαζής βεβαιώ:
Μετρών Μελέτιος μάρτυς.
Θεόκλητος Φαρμακίδης μάρτυς.
Γρηγόριος Κωνσταντάς μαρτυρώ.
Μαργαρίτης Δημα μαρτυρώ.
Λάμπρος Αλεξάνδρου μάρτυς.
Γεώργιος Μεταξάς μάρτυς.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο Άνθιμος Γαζής έχει τρεις χαρακτηριστικές ιδιότητες: του κληρικού, του λογί- 
ου, του επαναστάτη, οι οποίες συνιστούν το αδιάσπαστο σύνολο της προσωπικό
τητάς του.

Οι εμπειρίες του και οι προκλήσεις, τις οποίες δέχθηκε από το περιβάλλον του 
και την εποχή του αντανακλώνται μέσα στο έργο του.

Αγωνίστηκε να δείξει στους συμπατριώτες του ότι η ευδαιμονία του ατόμου μέ
σα στην πολιτεία είναι αγαθό που αποκτάται από επίμονη άσκηση και παιδευτική 
διεργασία.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του η στάση του αυτή εκδηλώθηκε με το άσβηστο 
μίσος του, εναντίον του Τούρκου δυνάστη, με τις προσπάθειές του να απομακρυν
θεί από το περιβάλλον της δουλείας και να ζήσει ελεύθερος ώστε να μπορέσει να 
ικανοποιήσει την μεγάλη επιθυμία του για μάθηση.

Ο πολιτικός στοχασμός του, αδέσμευτος από την καταπίεση της δουλείας, ωρί
μασε στη Βιέννη.

Συνδυάζοντας την κλασσική του κατάρτιση με τις φιλοσοφικές θεωρίες που κυ
ριαρχούσαν στον ευρωπαϊκό χώρο αποκρυστάλλωσε την κοσμοθεωρία του, βασι
σμένη στην ελληνική παιδεία και στις έννοιες της προόδου και της επιστήμης τις 
οποίες είχε αναδείξει ο διαφωτισμός.

Ο Άνθιμος Γαζής ήταν μέτοχος της επιστημονικής σκέψεως της εποχής του και 
είχε επαρκείς γνώσεις ακόμη και της σύγχρονής του ανατομίας και φυσιολογίας 
του ανθρώπινου σώματος.

Αυτό διαπιστώνεται από τις υποσημειώσεις και τα παραρτήματά του στο βι
βλίο «Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών» που μετέφρασε και εξέδωσε, στα 
1799 και από εκτενή υποσημείωση για την ανατομία και λειτουργία της καρδιάς 
και την κυκλοφορία του αίματος που καταχωρεί στο έργο του Νικοδήμου Αγιο
ρείτου, «Εγχειρίδιον Συμβουλευτικόν» που εξέδωσε το 1801. Επίσης στο έργο του 
«Βιβλιοθήκη Ελ\ηνική» καταχωρούνται και οι γιατροί συγγραφείς. Σε υποσημείω
ση του Α’ τόμου αναφέρεται στον τάφο του Ιπποκράτη: «Ο τάφος του Ιπποκρά
τους κείται έξω της Λαρίσσης μεταξύ εις τα των Τούρκων μνήματα, επάνω εις τον 
δρόμον, μετά τίνος επιγραφής τον οποίον είδον κι εγώ, αναγνώσας την
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επιγραφήν μη δυνηθείς δε να την αντιγράψω δια τον φόβον των περικυκλωσά- 
ντων με τουρκοπαίδων, ανεχώρησα λυπημένος, και με στεναγμούς».°

Η ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη νοτιοανατο
λική, με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο (17 Οκτωβρίου 1797), που δίνει στη Γαλ
λία τα Επτάνησα και στην Αυστρία την Ιστρία, τη Δαλματία, τη Βενετία και η κα
τάληψη ύστερα των Επτανήσων από το ρωσοτουρκικό στόλο, όλα αυτά σε διάστη
μα τριών χρόνων, επηρεάζουν την πολιτική τοποθέτηση του Ανθίμου Γαζή. Από 
τις δύο μεγάλες δυνάμεις που ανταγωνίζονται στον νεοελληνικό χώρο, τη Γαλλία 
και τη Ρωσία, ο Άνθιμος Γαζής στρέφεται προς τη Ρωσία. Οι σχέσεις του με τη 
ρωσική πρεσβεία και τους Ρώσους της Βιέννης αναφέρονται και σε αστυνομικά 
έγγραφα στα οποία αναφερθήκαμε ειδικά.2'

Η απόφασή του αυτή είναι συνέπεια μάλλον ιδεολογικού συντηρητισμού παρά 
μία χρονική πολιτική διόραση. Και δεν είναι ο μόνος Έλληνας που έκανε την 
εκλογή αυτή και την πολιτική τοποθέτηση. Ο Ιωάννης Καποδίστριας στην «Επι
σκόπηση της πολιτικής του σταδιοδρομίας από το 1798 μέχρι το 1822», που υπέ
βαλε το 1826 στον τσάρο Νικόλαο, τη γνωστή περισσότερο ως «Αυτοβιογραφία» 
του, δικαιολογεί έμμεσα την τοποθέτησή του αυτή, αναφέροντας ότι ο Πατριάρ
χης3* Κωνσταντινουπόλεως «εν ονόματι της θρησκείας, της πατρίδος και της αλη
θούς ελευθερίας, είχε προτρέψει τους Έλληνας να λάβουν τα όπλα και να ελευθε
ρώσουν εαυτούς από της κυριαρχίας των Γάλλων».4’

Παρακολούθησε όμως με ενδιαφέρον τις φάσεις της γαλλικής επανάστασης 
από την αρχή της και μπόρεσε να διακρίνει και να επισημάνει τη σπουδαιότητα 
των ιστορικών γεγονότων.

Η γαλλική επανάσταση συνέβαλλε στη διάπλαση του πολιτικού στοχασμού του, 
όπως και πολλών άλλων Ελλήνων. Πολλές από τις ιδέες του σχετικά με την ελευ
θερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, τις διατυπώνει στις επιστολές του, σε άρθρα 
του Λογίου Ερμή και στους προλόγους των εκδόσεών του.

Έμπρακτη συμμετοχή στις ελληνικές προσπάθειες που απέβλεπαν στην αποτί
ναξη του ζυγού ήταν και η διατήρηση της Οθωμανικής του υπηκοότητας στη 
Βιέννη.

Την επιχειρηματολογία του για την ελευθερία την στηρίζει στα ιερά κείμενα 
της Καινής Διαθήκης.

1. Βλ. Άνθ. Γαζή, Β ιβλ ιοθήκη  Ελληνική, τόμ. Α', Βενετία 1807, σ. 200.

2. Βλ. Φιλόμουσος Εταιρεία, Αστυνομική παρακολούθηση του Ανθίμου Γαζή (ενότητα της Πα- 

ροΰσης Δ ιατριβής, σ. 28-29).

3. Π ρόκειται για τον Γρηγόριο  Ε' στην Πρώτη Πατριαρχεία (1797-1798).

4. Μιχαήλ Λάσκαρα, Αυτοβιογραφία Ιωάννου Καποδιστρίου, Αθήνα 1940, σ. 17.
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Η εθνική του αξιοπρέπεια τον ώθησε στη σύνθεση της «Ελληνικής Βιβλιοθή
κης». Αποτελούσε μία έγκυρη πολιτική πράξη που απέβλεπε σε σαφείς στόχους: 
Να αναιρέσει όσα κατά καιρούς είχαν άδικα διατυπωθεί εναντίον των Ελλήνων 
ιδίως όμως να διεκδικήσει τη θέση της Ελλάδας.

Ο Ανθιμος Γαζής ανέπτυξε μία εκπληκτική δραστηριότητα, και μία πολυμέ- 
ρεια απασχολήσεων που θα βρουν την κορύφωσή τους στον Αγώνα.

Ακούραστα, μεθοδικά, θα αφιερώσει χρόνια αδιάκοπης, σκληρής, εντατικής 
εργασίας στην επιδιώξη αυτή χωρίς παρέκκλιση με βαθύτατη επίγνωση της απο
στολής του. Νουθετεί, συμβουλεύει, καθοδηγεί και παρακινεί τους συμπατριώτες 
του να αγωνισθούν, για να κερδίσουν τον χαμένο καιρό.

Η πρωτοβουλία του να αποκτήσει ο ελληνισμός ένα περιοδικό δημοσίευμα, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στα 1811, με την έκδοση στη Βιέννη του «Λογίου 
Ερμή», προήρθε από την πεποίθησή του ότι μέσα από τις σελίδες του περιοδικού 
θα γινόταν ευχερέστερα η «μετακένωσις» της δυτικής παιδείας.

Στα 1821, όταν ξέσπασε η επανάσταση, ο Ανθιμος Γαζής ήταν 63 ετών. Από τη 
στιγμή που το επαναστατικό κίνημα γίνεται πραγματικότητα, με την ευθυκρισία 
και τον πατριωτισμό του, το δέχεται και σπεύδει να το υπηρετήσει, θ α  αγωνισθεί 
μετουσιώνοντας τον πολιτικό στοχασμό και λόγο σε πολιτική πράξη.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

α) Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Τμήμα Χειρογράφων.
1. Αρχείο Αγωνιστών του 1821.
2. Αρχείο Κωνσταντίνου Ασωπίου.

β). Γενικά Αρχεία του Κράτους [Γ.Α.Κ.]
1. Αρχείο Νεοφύτου Μεταξά, Επισκόπου Ταλαντίου φ. 247
2. Αρχείο Ιγνατίου, Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας, Κ. 91, φ. Γ.
3. Εκτελεστικό φ. 3/312/1824
4. Υπουργείο Πολέμου Περίοδος Β' αριθμ. 4574 Ναύπλιον 1824.
5. Γραμματεία Θρησκείας φ. 40.
6 . Συλλογή Δημ. Μόστρα 1812-1847, Κ. 125, 3.
7. Συλλογή Γεωργίου Λαδά Κ. 47, Β. φ. 2.
8 . Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη Δ. 12 γ. Σχολικά Αθηνών, Φιλόμουσος Εται

ρεία
9. Συλλογή ΓιάννηΒλαχογιάννη, Αρειος Πάγος 1821-1823, φ.3.

γ). Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος 
Αρχείο Ιωάννου Γκούρα

δ). Αρχείο της Βιβλιοθήκης Μηλιών.

ε). Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας 
Αρχείο Guilford φ. 2 και φ. 3.

στ). Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητος Αγίας Τριάδος Βιέννης.
ζ). Έγγραφα Αρχείου της Ελληνικής κοινότητας του Αγίου Γεωργίου Βιέννης.
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Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Αγγελόπουλος Γεώργιος Π., Τα κατά τον αοίδιμον πρωταθλητήν του ιερού 
των Ελλήνων αγώνος τον Πατριάρχην Κων/πόλεως Γρηγόριον τον Ε' Αθήναι 
1865-1866.

Αγγέλου Άλκης, Η «Τράγου κατάργησις». Κείμενο σχολιασμένο. Ανάτυπο από 
τον «Έρανον εις Αδαμάντιον Κοραήν». Αθήναι 1955.

Αγγέλου Άλκης, Η Εκπαίδευση, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, «Εκδοτικής 
Αθηνών», ΙΑ’ (1975) 306.

Αγγέλου Άλκης, Των Φώτων, όψεις του νεοελλη^κού Διαφωτισμού Αθήναι 
1988.

Αγγέλου Άλκης, Οι λόγιοι και ο Αγώνας, Αθήναι 1971.

Αγγέλου Άλκης, «Η καθίδρυση του Ελεύθερου Τεκτονισμού στον Νέον Ελληνι
σμόν», ο Ερανιστής, 15 (1978-1979) 182-252.

Αθανασίου Θ., Περί των ελληνικών σχολών εν Ρουμανία (1644-1821) και περί 
της επιρροής αυτών επί τε του θρησκευτικού και πολιτικού εδάφους, Αθήνησιν 
1898.

Αθηναίος Ευάγγελος, Το Δίκαιον της προεπαναστατικής ναυτιλίας των Ελλή
νων, Α θή να ι1973.

Αλαμανή Έ φη, Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς και η Αρχαιολογική του Συλλογή, 
έκτακτος τόμος των Θεσσαλικών Χρονικών, Αθήναι 1965.

Αλεξανδρίδης Δημήτριος, Λεξικόν πρόχειρον της Γραικικής και Τουρκικής
διαλέκτου, Βιέννη 1812.

Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, Βιέννη 1800, Οκτώβριος.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Οι Έλληνες εις την Ρουμανίαν προ του 1821, Πρακτι
κά Ακαδημίας Αθηνών, (1944) 3-24.

Άμαντος Κωνσταντίνος, «Το εμπόριον των Χίων προ του 1821», ΔΙΕΕΕ, 12 
(1957-1958) 178-185.
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Άμαντος Κωνσταντίνος, Τα Γράμματα εις την Χίον κατά την Τουρκοκρατίαν 
1566-1822, (Σχολεία και Λόγιοι). Ανατΰπωσις μετά προσθήκης, Αθήναι 1976.

Άμαντος Κωνσταντίνος, ο εθνομάρτυς Δωρόθεος Πρώϊος «Ελληνικά» ΙΑ’ 
(1939).

Αμπελάς Τιμολέων, Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι των καθ’ ημάς. Ερμούπολις 1874.

Ανδρεάδης Ανδρέας, Ιστορία των εθνικών δανείων Α’. Τα δάνεια της ανεξαρ
τησίας (1824-1825) Αθήναι 1904.

Αντωνιάδης Γιάννης Α., Επιστολαί διαφόρων Ελλήνων λογίων (1759-1824), 
Αθήναι 1964.

Αραβαντινός Ι.Π., Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου. Αθήναι 1978.

Αραβαντινός Παναγιώτης, Βιογραφική Συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, 
Εισαγωγή - Επιμέλεια Κ. θ .  Δημαρά, Ιωάννινα 1960.

Αριθμητική Εμπορική: Ή τοι βιβλίον περιέχον πολλούς και διάφορους λογα
ριασμούς Μονέδας και Ανταλλαγάς των Κυριωτέρων πόλεων της Ευρώπης. Νυν 
πρώτον σχεδιασθέν προς ωφέλειαν των νέων όπου μέλλουσι να μεταχειρισθούν τα 
εμπορικά, παρά Παναγιώτου Σπανοπούλου του Πελοποννησίου. Τύποις δε εκδο- 
θέν δαπάνη του ιδίου. Εν Τεργεστίω 1803, Παρά τη τυπογραφία Κοντζάτη.

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, έκδ. Αδ. Κοραή, Παρίσι 1822.

Αριστοτέλης, Πολιτικά, έκδ. Αδ. Κοραή, Παρίσι 1821.

Αργυρόπουλος Π., Δημοτική διοίκησις εν Ελλάδι, έκδ. Β’, Αθήναι 1859.

Αργυροπούλου Ρωξάνη Δ., Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η Ευρωπαϊκή σκέψη του 
18ου αιώνα^Αθήναι 1983.

Αρμακόλλας Ν. Γ., Οικονομικά της Τήνου, 1715-1822, Αθήναι 1926.

Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1823). «Λυτά Έγγραφα» Α’ και Β’ 
Βουλευτικής Περιόδου, τ. Α’ Γερουσίαι - Αρειος Πάγος - Βουλευτικόν, Αθήναι 
1976.
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Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. Γ\ Β’ Βουλευτική Περίοδος, 1823
1824, Αθήναι 1972.

Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου (1821-1832), Δημοσιευόμενα 
υπό Αντωνίου Λιγνού, τ. Α’ - Ε\ Αθήναι 1920-1927.

Αρχείον Αλ. Μαυροκορδάτου, Ιστορικόν Αρχείον Αλεξάνδρου Μαυροκορδά- 
του, εκδιδόμενον υπό Εμμ. Πρωτοψάλτη (Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας), 
Αθήναι 1963-1965.

Αρχείον Π. Σέκερη. Η Φιλική Εταιρεία, έκδ. I. Μελετοπούλου, Αθήναι 1967.
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