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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 

 

10.00-10.45  Τελετή έναρξης - Χαιρετισμοί 

Mugur-Dan Zlotea, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, 

Σοφία Γραμματά, πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι, 

Πέτρος Κέστορας, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι, 

Dragoș-Gabriel Zisopol, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας και 

βουλευτής,  

Βασίλης Σαμπατακάκης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, 

Χρύσα Μαλτέζου, ακαδημαϊκός, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής, 

Tudor Dinu, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου  

 

10.45 – 12.25 Α΄ Συνεδρία: Προεπαναστατική περίοδος: η προετοιμασία 

του αγώνα μέσα από τη δράση πολιτικών και λογίων στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.   

πρόεδρος Γεώργιος Κεχαγιόγλου 

 

10.45 – 11.05 Μ. Γ. Βαρβούνης, «Ο Λογοθέτης Λυκούργος στις ρουμανικές 

χώρες (1795 – 1802): συμβολή στη μελέτη της διαμόρφωσης του αρχηγού 

της επανάστασης της Σάμου» 

11.05 – 11.25 Δημήτριος Ρούμπος, «Ο δρ. Νικόλα Πίκολο – η συμβολή του 

στη διαμόρφωση του ελληνικού πνεύματος στη Βλαχία και η συμμετοχή 

του στην Ελληνική Επανάσταση» 

11.25 – 11.45 Ίλια Χατζηπαναγιώτη, «Από την τεκτονική στοά “Στα τρία 

σπαθιά” στη Φιλική Εταιρεία: η περίπτωση του Ευστάθιου Αθανασίου / 

Rolla» 

11.45 – 12.05 Αικατερίνη-Μαρία Λάκκα, «Το έργο του Γεώργιου Λασσάνη 

και ο ρόλος του στην επανάσταση των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών» 

 

12.05 – 12.25 Συζήτηση  

 

12.25 – 12.45 Διάλειμμα  

 

 



Διεθνές Συνέδριο «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Ρουμανικές Χώρες» 

5 
 

12.45 – 14.25 Β΄ Συνεδρία: Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης: 

σύνδεση με τη Φιλική Εταιρεία και το κίνημα του Αλ. Υψηλάντη. 

πρόεδρος: Peter Mackridge  

 

12.45 – 13.05 Ελένη Κουρμαντζή, «Ηπειρώτες Φιλικοί στη Μολδοβλαχία» 

13.05 – 13.25 Αγγελική Χατζησταύρου, «Οι Φαναριώτες και το 1821: η 

περίπτωση του Μιχαήλ Γρηγορίου Σούτσου» 

13.25 – 13.45 Βασιλική Χ. Τζώγα, «Η συμμετοχή του Ηγεμόνα της 

Μολδαβίας Μιχαήλ Β΄ Σούτσου (1784–1864) στο επαναστατικό κίνημα 

(Φεβρουάριος 1821) του Αλέξανδρου Υψηλάντη στις Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες μέσα από το Αρχείο της αλληλογραφίας του» 

13.45 – 14.05 Πέτρος Πετράτος, «Ο Κεφαλλονίτης Γεώργιος Τυπάλδος 

Κοζάκης(1790-1867) και η Προκήρυξη “Μάχου υπέρ πίστεως και 

πατρίδος”» 

 

14.05 – 14.25 Συζήτηση 

 

14.25 – 14.45 Διάλειμμα 

 

 

14.45 – 16.05 Γ΄ Συνεδρία: Η εξέλιξη της επανάστασης στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

πρόεδρος: Άννα Ταμπάκη 

 

14.45 – 15.05 Tudor Dinu, «Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο Βουκουρέστι» 

15.05 – 15.25 Haciveli Aydin - Νικόλαος Λιάζος, «Η έκρηξη της Ελληνικής 

εξέγερσης και η καταστολή της από τους Οθωμανούς στις Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες σύμφωνα με τις οθωμανικές πηγές» 

15.25 – 15.45 Κώστας Τσίβος, «Η επανάσταση του ΄21 στη Μολδοβλαχία 

και οι τελευταίες ημέρες του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο στρατόπεδο 

Τέρεζιν» 

 

15.45 – 16.05 Συζήτηση  
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Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021 

 

10.00 – 11.20 Δ΄ Συνεδρία: Η πρόσληψη της Ελληνικής Επανάστασης 

στη λογοτεχνία.  

πρόεδρος: Όλγα Κατσιαρδή-Hering  

 

10.00 – 10.20 Ελισάβετ Ιωαννίδου, «Ασπασία του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού 

ή αλλιώς η αλληγορία της μυστικής εταιρείας» 

10.20 – 10.40 Μιχαήλ Πασχάλης, «Γρηγόριος Ε΄: ο Πατριάρχης που 

ευλόγησε την επανάσταση» 

10.40 – 11.00 Γιώργος Κωστακιώτης, «Εικόνες της Ελλάδας στο έργο του 

Γρηγορίου Αλεξανδρέσκου» 

 

11.00 – 11.20 Συζήτηση  

 

11.20 – 11.40 Διάλειμμα 

 

 

11.40 – 13.40 Ε΄ Συνεδρία: Η πρόσληψη της Ελληνικής Επανάστασης 

στις τέχνες και την εκπαίδευση.   

πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δημάδης  

 

11.40 - 12.00 Ιωάννα Παπαγεωργίου, «Η μορφή του Ρήγα Φεραίου στο 

ελληνικό θέατρο σκιών»  

12.00 – 12.20 Νικολέττα Ζυγούρη, «Ιχνηλατώντας την ιστορία του Ιερού 

Λόχου μέσα από τα κειμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου» 

12.20 – 12.40 Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, «Το Ταφικό Μνημείο των 

Ιερολοχιτών στο Δραγατσάνι: Ιστορία και Τέχνη» 

12.40 – 13.00 Michał Bzinkowski, «Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Παναΐτ Ιστράτι 

και η Επανάσταση του 1821 – ένα ξεχασμένο, απραγματοποίητο 

κινηματογραφικό σενάριο» 

13.00 – 13.20 Μαρία Παπαδοπούλου, «Η αποτύπωση της  “Ελληνικής 

Επανάστασης  και των Ρουμανικών Χωρών” στα Προγράμματα Σπουδών 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας» 

 

13.20 – 13.40 Συζήτηση  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Εμμανουήλ Βαρβούνης, Ο Λογοθέτης Λυκούργος στις ρουμανικές χώρες 

(1795 – 1802): συμβολή στη μελέτη της διαμόρφωσης του αρχηγού της 

επανάστασης της Σάμου 

Η ανακοίνωση αυτή εξετάζει την παρουσία του Σαμιώτη Γεωργίου 

Παπλωματά στις ρουμανικές χώρες, από το 1795 ως το 1802, οπότε 

υπηρέτησε στις αυλές των Ηγεμόνων Αλεξάνδρου Υψηλάντη και 

Αλεξάνδρου Σούτσου. Την περίοδο εκείνη ο νεαρός Σαμιώτης ήρθε σε 

επαφή με εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και των 

φιλελεύθερων ιδεών, αλλά και ασχολήθηκε με την διοίκηση, 

επιδεικνύοντας το σχετικό διοικητικό και οργανωτικό ταλέντο του, ώστε 

να φτάσει ως το αξίωμα του Λογοθέτη. Αυτό, σε σχέση με το ψευδώνυμο 

που πήρε με τη μύησή του στη Φιλική Εταιρεία διαμόρφωσαν το όνομα 

Λογοθέτης Λυκούργος, με το οποίο έδρασε κατά την προετοιμασία και το 

ξέσπασμα της επανάστασης του 1821, και με το οποίο είναι γνωστός στην 

ιστοριογραφία. Η εποχή της παραμονής του στις ρουμανικές χώρες 

υπήρξε για τον Λυκούργο εποχή διαμόρφωσης του χαρακτήρα και των 

γνωρισμάτων του, που τον συνόδευσαν και τον χαρακτήρισαν σε όλη την 

υπόλοιπη επαναστατική και μετεπαναστατική δράση του, και αυτήν 

ακριβώς την διαμόρφωση της προσωπικότητας και της σκέψης του θα 

προσπαθήσει να σκιαγραφήσει η παρούσα ανακοίνωση, ως συμβολή στην 

μελέτη της διαμόρφωσης μιας από τις μείζονες προσωπικότητες του 

αγώνα του 1821. 

 

Δημήτριος Ρούμπος, Ο δρ. Νικόλα Πίκολο – η συμβολή του στη διαμόρφωση 

του ελληνικού πνεύματος στη Βλαχία και η συμμετοχή του στην Ελληνική 

Επανάσταση 

Ο δρ. Ν. Πίκολο είναι εκπρόσωπος της πρώιμης αναγεννησιακής 

βουλγαρικής λογιοσύνης, υψηλά καταρτισμένης, συμμετέχουσας ενεργά 

στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην κοινωνική ζωή στα Βαλκάνια.  

Σπουδάζει και αργότερα διδάσκει στην Ηγεμονική ή Ακαδημία του Αγ. 

Σάββα στο Βουκουρέστι, ενώ αποτελεί και ιδρυτικό μέλος της Φιλολογικής 

Εταιρείας του Βουκουρεστίου από κοινού με τον Ιωάννη Καποδίστρια, 

Άνθιμο Γαζή, Αδαμάντιο Κοραή κ.ά. Το γεγονός αυτό, καθώς και η 

συνεργασία του με το φιλολογικό περιοδικό «Ερμής ο Λόγιος» 

προκαθορίζουν τη μόνιμη σχέση του με την ελληνική κοινότητα 

διανόησης της Δυτικής Ευρώπης.  
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Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει σημαντικές, αλλά άγνωστες πτυχές 

από το πνευματικό και κοινωνικό έργο του Ν. Πίκολο, ως διαφωτιστή, 

αλλά και ιατρού, ευρισκόμενου σε άρρηκτη σχέση με τον Βαλκανικό 

Διαφωτισμό, τη Φιλική Εταιρεία και Επανάσταση του 1821. 

 

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Από την τεκτονική στοά «Στα τρία 

σπαθιά» στη Φιλική Εταιρεία: η περίπτωση του Ευστάθιου Αθανασίου / Rolla 

Στο κατώφλι του 19ου αιώνα, ο Ευστάθιος Αθανασίου (1766-1831), ένας 

νεαρός ιατροφιλόσοφος εγκατεστημένος στο Ιάσιο, αλληλογραφεί με τον 

γερμανό βιβλιοπώλη Σβέτσκε. Οι επιστολές που ανταλλάσσουν και άλλες 

πηγές –εγγραφές σε φοιτητικά μητρώα και σε λευκώματα φιλίας, 

μαρτυρίες σε αλληλογραφίες, ταξιδιωτικές αφηγήσεις και προξενικά 

έγγραφα– αποκαλύπτουν κομμάτια της πορείας του σήμερα άγνωστου 

Αθανασίου. Φωτίζουν τη διαδρομή του από τον Τύρναβο στη Χάλλη και 

από εκεί στη Βιέννη, στο Ιάσιο, στο Παρίσι και στο Λονδίνο· πληροφορούν 

για τις σπουδές του σε μια εποχή κατά την οποία η Ιατρική συγκροτείται 

ως μοντέρνα επιστήμη, για τη μύησή του στον τεκτονισμό, στις ιδέες της 

Γαλλικής Επανάστασης και στη Φιλική Εταιρεία, για τη συγκρότηση της 

βιβλιοθήκης του –μιας από τις σημαντικότερες στα Βαλκάνια–, τέλος, για 

τον θάνατό του κατά την επιδημία ασιατικής χολέρας του 1831. 

Η ανασύσταση του βίου του αναδεικνύει τον Ευστάθιο σε ένα παράδειγμα 

αντιπροσωπευτικό για μια ομάδα ιατροφιλοσόφων, φορέων δυτικής 

παιδείας και μιας κοινωνικά προοδευτικής ιδεολογίας, οι οποίοι έδρασαν 

κυρίως στις τρεις κρίσιμες δεκαετίες πριν από την Ελληνική Επανάσταση, 

προωθώντας τη νεωτερική μετάβαση από την πολυμάθεια του μπαρόκ 

στην εξειδικευμένη επιστήμη του 19ου αιώνα. Ο βίος του Ευσταθίου 

αποβαίνει ένα κόκκινο νήμα που οδηγεί σε δίκτυα λογίων, επιστημόνων 

και επαναστατών, αποκαλύπτοντας όψεις της ιστορίας των ιδεών και των 

επιστημών, της μεταφοράς γνώσης και πολιτισμικών προτύπων, της 

ιστορίας του βιβλίου και της ανάγνωσης, και της πρόσληψης 

λογοτεχνικών κειμένων. Ένα κόκκινο νήμα μέσα από τον βαλκανικό 

κόσμο του όψιμου Διαφωτισμού και του πρώιμου Ρομαντισμού. 

 

Αικατερίνη-Μαρία Λάκκα, Το έργο του Γεώργιου Λασσάνη και ο ρόλος του 

στην επανάσταση των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών 

Ο Γεώργιος Λασσάνης αποτελεί μία από τις λιγότερο γνωστές φιγούρες 

των χρόνων της Επανάστασης. Η προτεινόμενη ανακοίνωση έχει στόχο 
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να ανασυνθέσει με όσο το δυνατόν πληρέστερο τρόπο την επαναστατική 

του δράση αλλά και να επανεκτιμήσει το μετέπειτα συγγραφικό του έργο. 

Ένα μεγάλο μέρος της δράσης του Γεωργίου Λασσάνη πραγματοποιήθηκε 

στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπου βρέθηκε ως στενός συνεργάτης του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη. Παράλληλα, διετέλεσε και χιλίαρχος του Ιερού 

Λόχου. Θα επιχειρήσουμε, κατ’ αρχάς, να προσεγγίσουμε το 

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε ο Λασσάνης, ως 

στρατιωτικός κι ως άτυπος διπλωμάτης, σκιαγραφώντας την παραμονή 

του στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 

συμβολή του στην επανάσταση των Ηγεμονιών, από την προετοιμασία 

και οργάνωση του ένοπλου αγώνα ως και τη συντριπτική ήττα στη μάχη 

του Δραγατσανίου. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε το σωζόμενο έργο του, 

μέρος του οποίου πιθανότατα έχει επηρεαστεί από τη συμμετοχή του 

στην Επανάσταση των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. Έτσι, θα 

προσπαθήσουμε να χωρέσουμε μέσα στην ανακοίνωσή μας τη δράση ενός 

από τους αφανείς ήρωες των χρόνων της Επανάστασης και, με αυτόν τον 

τρόπο, να συμβάλουμε στη δημιουργία μίας σχετικά ολοκληρωμένης 

εικόνας για τη συμβολή των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών στην 

Επανάσταση του 1821. 

 

Ελένη Κουρμαντζή, Ηπειρώτες Φιλικοί στη Μολδοβλαχία 

Η Φιλική Εταιρεία βρήκε πρόσφορο έδαφος μεταξύ των Ελλήνων της 

Μολδοβλαχίας. Ειδικότερα, για τους Ηπειρώτες εμπόρους δηλώνεται ότι 

οι «επαναστατικές ιδέες είχαν διεισδύσει στα ηπειρωτικά περιβάλλοντα 

των Ηγεμονιών, και σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός Γάλλου της εποχής 

(του τέλους δηλαδή του 18ου αι.) “…presque tous les marchands de Jannina 

et d’Albanie établis dans la capitale de la Valachie sont des sans-culottes”, 

δηλαδή ότι «…σχεδόν όλοι οι έμποροι των Ιωαννίνων και της Αλβανίας 

[της Ηπείρου δηλαδή, σ.σ.] που είναι εγκατεστημένοι στην πρωτεύουσα 

της Βλαχίας είναι οπαδοί της γαλλικής Επανάστασης».  

Θα παρακολουθήσουμε τη δράση μελών της Φιλικής Εταιρείας με 

γιαννιώτικη καταγωγή, αρχίζοντας από δύο σημαίνοντα πρόσωπα: τον 

έμπορο Κωνσταντίνο Πεντεδέκα που φέρεται ως ένας «εκ των 

επιφανεστάτων εν Μόσχα Ελλήνων» και «εκ των δραστηριωτέρων μελών 

της Φιλικής Εταιρείας», και τον Γεώργιο Γάτζο, επίσης έμπορο και 

δραστήριο μέλος. Ο Πεντεδέκας έχει στο ενεργητικό του τουλάχιστον 

είκοσι έξι πιστοποιημένες κατηχήσεις, κινούμενος από τη Μόσχα προς 
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την Κωνσταντινούπολη και προς τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες όπου 

παρευρίσκεται από το 1818 έως και το 1821. Μεταξύ άλλων μύησε το 1818 

στο Βουκουρέστι τον Μιχαήλ Χρησταρή, τον «εξ Ιωαννίνων» 

Αρχιμανδρίτη Συναγοβίου Βασίλειο, τον Γιαννιώτη έμπορο Κωνσταντίνο 

Δεληγιάννη, και το 1819 τον ιατρό Επαμεινώνδα Μαυρομμάτη· στο Ιάσιο 

επίσης, το 1818, τον έμπορο Παναγιώτη Αναστασίου Πάνου. Μαζί με τον 

Γάτζο, ο οποίος πηγαίνει στο Ιάσιο το 1818, ο Πεντεδέκας είναι υπεύθυνος 

για τις Ηγεμονίες και αμφότεροι έχουν την αρμοδιότητα του κατηχητή.  

Άλλες μυήσεις Γιαννιωτών στο Βουκουρέστι το 1819 είναι των Κυριάκου 

και Ιωάννη Ζούκα, Ανδρέα Κομπατή, Αναστασίου Μπούμπα. Ο 

Παναγιώτης Ζούκας μυεί τον Λεοντάρη Περάτη και ο Κυρ. Ζούκας τον 

Κυρ. Μανάρη. Στο Ιάσιο το 1818 κατηχείται ο διδάσκαλος Ν. Πολυαίνης 

και το 1819 ο Δ. Πολύζου. Ο Ν. Αθανασίου μυεί την ίδια χρονιά τους 

Αναστ. Πεζοδρόμο και Β. Τουφεκτζήμπαση. Το 1821 αναφέρεται ως 

κατηχηθείς στο Ιάσιο ο «εξ Ιωαννίνων» στρατιωτικός Ρίζος Ζώης.  

Ένας από τους Γιαννιώτες που συμμετέχουν στη Φ.Ε. προς τα τέλη του 

αγώνα της (1820-1821) είναι ο Πέτρος Ψαλίδας, ανηψιός του γνωστού 

Αθανασίου Ψαλίδα, που κινείται μεταξύ Ρωσίας και Δακίας. Αν και δεν 

γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της μύησής του, γεγονός είναι ότι κατείχε 

στην αναφερόμενη περίοδο υψηλή θέση. Αναλαμβάνει αποστολές, όπως 

τη μεταφορά τυπογραφικού μηχανήματος της Φιλικής Εταιρείας από τον 

Σταμάτη Κουμπάρη στον Υψηλάντη που τότε ήταν στον Κισνόβ. Τον 

Πέτρο Ψαλίδα θα τον συναντήσουμε και αργότερα στην επαναστατημένη 

Ελλάδα.  

 

Αγγελική Χατζησταύρου, Οι Φαναριώτες και το 1821: η περίπτωση του 

Μιχαήλ Γρηγορίου Σούτσου 

 Στις 12-23 Ιουνίου του 1819 ο Μιχαήλ Γρηγορίου Σούτσος διορίζεται 

Ηγεμόνας της Μολδαβίας. Τον Φεβρουάριο του 1821 ο ηγεμόνας 

παραιτείται των αξιωμάτων του και υποδέχεται τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη στο Ιάσιο. Στις 2-14 Μαρτίου 1821, με την αποτυχία του 

κινήματος, ο Μιχαήλ στέλνει επιστολή στην Υψηλή Πύλη, με την οποία 

αιτείται έλεος και συγχώρεση από τον Σουλτάνο δηλώνοντας πως δεν 

κατάφερε να αντισταθεί στη στρατιωτική δύναμη του Υψηλάντη. Στην 

ίδια επιστολή προτείνει τον σχηματισμό προσωρινής διοίκησης στο Ιάσιο, 

αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη, τους Επισκόπους και άλλους 

επιφανείς αξιωματούχους. Η απαντητική επιστολή του Σουλτάνου 
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απορρίπτει τα αιτήματα του Σούτσου. Ως αποτέλεσμα, τη νύχτα της 30ής 

Μαρτίου του 1821, ο Μιχαήλ καταφεύγει στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας 

προς αναζήτηση ασύλου, όπου συλλαμβάνεται από τις αψβουργικές 

αρχές και φυλακίζεται για τρία χρόνια και εννέα μήνες στο φρούριο της 

Γκορίτσιας. 

Με άξονα τα εν λόγω γεγονότα και βάσει αντίστοιχων πηγών 

προτείνεται η παρούσα ανακοίνωση, στόχος της οποίας θα είναι να 

χαρτογραφήσει τις όψεις της συμμετοχής- αποχής του Φαναριώτη Μιχαήλ 

Σούτσου στην Ελληνική Επανάσταση. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να 

προσδιορίσει τις ταυτότητες της οικογένειας Σούτσου στις παραμονές και 

μετά το 1821. Πηγές της θα αποτελέσουν οι πρωτότυπες επιστολές του 

Μιχαήλ Σούτσου, του Αλέξανδρου Υψηλάντη, της Υψηλής Πύλης, των 

εκκλησιαστικών αρχών και των ξένων διπλωματικών αρχών, καθώς και η 

προσωπική αλληλογραφία της οικογένειας Σούτσου και τα ημερολόγια 

που κατέγραφε η οικογένεια τα χρόνια της σύλληψής της στην Γκοριτσία. 

 

Βασιλική Χ. Τζώγα, Η συμμετοχή του Ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Β΄ 

Σούτσου (1784–1864) στο επαναστατικό κίνημα (Φεβρουάριος 1821) του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες μέσα από ο Αρχείο 

της αλληλογραφίας του 

Το ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης συνίσταται 

στη διερεύνηση και την εμβριθή μελέτη τμήματος του πολύτιμου 

πρωτογενούς υλικού που διασώζει το αποκείμενο στο Ιστορικό Αρχείο του 

Μουσείου Μπενάκη (Οικία Στέφανου και Πηνελόπης Δέλτα στην 

Κηφισιά) Αρχείο των Ηγεμόνων της Βλαχίας και της Μολδαβίας Ιωάννη 

Καρατζά (1765–1845) και Μιχαήλ Β΄ Σούτσου (1784–1864) αντίστοιχα και το 

οποίο παρέχει σημαντικές πληροφορίες για άγνωστες μέχρι σήμερα στην 

ιστορική έρευνα εκφάνσεις της πολυδιάστατης συμβολής των 

ημιαυτόνομων Παραδουνάβιων Ηγεμονιών στην προπαρασκευή της 

Ελληνικής Επανάστασης (1821). Ειδικότερα η έρευνα επικεντρώνεται στη 

συλλογή της πλουσιότατης επιστολογραφίας του ίδιου του Σούτσου και 

μελών της οικογένειάς του αλλά και των επίσημων και των ιδιωτικών 

εγγράφων αυτού. Το υπό εξέταση αρχειακό υλικό αφορά τη βραχύβια 

θητεία του στον ηγεμονικό θώκο της Μολδαβίας μεταξύ των ετών 1819 

και 1821, καθώς και την πολυκύμαντη πορεία του βίου του ως απόρροια 

της τραγικής έκβασης του επαναστατικού κινήματος που εκδηλώθηκε την 

22α Φεβρουαρίου / 6η Μαρτίου του 1821 στο Ιάσιο από τον Αλέξανδρο 
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Υψηλάντη (1792–1828) συμπεριλαμβάνοντας την αναπόφευκτη 

παραίτησή του και την αναχώρησή του από το Ιάσιο και εκτεινόμενη 

χρονικά μέχρι το θάνατό του στην Αθήνα το 1864.  

Ο ενστερνισμός των επαναστατικών ιδεωδών του Υψηλάντη από 

τον Σούτσο και η ανιδιοτελής προσφορά της επικουρίας του στην ευόδωση 

των επαναστατικών του σχεδίων έχοντας ως εφαλτήριο τον γεωγραφικό 

χώρο των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών και λειτουργώντας ουσιαστικά ως 

πρελούδιο για τη γενίκευση της Ελληνικής Επανάστασης αποτελούν ένα 

desideratum για την ιστορική έρευνα της επίμαχης χρονικής περιόδου. Ο 

Σούτσος υπήρξε ειδήμων της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας της εποχής 

του γεγονός που επιμαρτυρούν οι πολλές αναφορές ξένων διπλωματών, 

οι οποίες εμπεριέχονται στο Αρχείο του. Η πολιτική και διπλωματική του 

εμπειρία οπωσδήποτε θα συνέτεινε σε σημαντικό βαθμό στον επιτυχή 

χειρισμό της δυσχερούς κατάστασης που διαμορφώθηκε μετά την 

εκδήλωση του κινήματος του Υψηλάντη. Μεταξύ των προσώπων που τα 

επιστολικά τους κείμενα έχουν ως παραλήπτη το Σούτσο 

συγκαταλέγονται επίσης ο Πρώσος πολιτικός στοχαστής, συγγραφέας και 

διπλωμάτης Friedrich von Gentz που ως σύμβουλος του Αυστριακού 

καγκελάριου και υπουργού Εξωτερικών K.W.N.L. von Metternich του 

αποστέλλει μία σειρά λεπτομερών ανταποκρίσεων υπό μορφή επιστολών 

από το Laybach, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη βαρόνος 

G.A. Stroganov, o πρόξενος της Ρωσίας στο Βουκουρέστι Alexander Pini, o 

πρόξενος της Ρωσίας στο Ιάσιο Andrea Pisani, ο διοικητής των ρωσικών 

στρατευμάτων στη Βεσσαραβία κόμης P. C. Wittgenstein, ο Γενικός 

Διοικητής της Οδησσού κόμης A. F. Langeron, ο Γενικός Διοικητής της 

Βεσσαραβίας I.N. Inzov. 

Η αποκήρυξη του επαναστατικού εγχειρήματος του Υψηλάντη από 

το Ρώσο Αυτοκράτορα Αλέξανδρο Α΄, η εύλογη εφεκτικότητα του 

υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια (1776–1831), η 

χάραξη από την Ιερά Συμμαχία της άτεγκτης πολιτικής της διατήρησης 

του ευρωπαϊκού status quo, καθώς και οι συνοδικές καταδικαστικές και 

αφοριστικές επιστολές (11 και 23 Μαρτίου 1821) που εξαπέλυσε ο 

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε΄ συγκροτούν ένα πλέγμα 

παραμέτρων με γνώμονα το οποίο πρέπει να εξεταστεί η ενσυνείδητη 

συμμετοχή του μυημένου ως εταίρου από το Νοέμβριο του 1820 στη Φιλική 

Εταιρεία Σούτσου στα επαναστατικά γεγονότα των Ηγεμονιών. 
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Σύμφωνα με το φύλλο υπ’ αρ. 37 της 4ης Μαΐου 1821 της ελληνικής 

εφημερίδας της Βιέννης Ἑλληνικός Τηλέγραφος ἤ Εἰδήσεις διά τά 

Ἀνατολικά μέρη ο Σούτσος: «ἀνεχώρησε πανοικί, μετά τῆς συνοδίας (sic) 

του ὅλης καί μετά τῶν ἐφόρων ἀπό το Ἰάσιον τῇ 11. Ἀπριλ. νυχτός» με 

προορισμό την πρωτεύουσα Kischneff (Κισνόβιο) της Βεσσαραβίας, όπου 

διατρίβει για κάποιους μήνες για να ακολουθήσει μία περιπετειώδης 

πορεία του στην Ευρώπη που περιλαμβάνει τη διετή κράτησή του από 

τους Αυστριακούς στην ανήκουσα στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία 

πόλη της βορειοανατολικής Ιταλίας Gorizia (Görz), τη διαδοχική διέλευσή 

του από την Πίζα, καθώς και τη διετή παραμονή του στη Γενεύη, όπου 

συνδέεται φιλικά με την εξέχουσα προσωπικότητα του Ελβετού 

Φιλέλληνα τραπεζίτη Jean – Gabriel Eynard (1775–1863).   

Οι αναμφισβήτητες διπλωματικές του ικανότητες, καθώς μας 

αποκαλύπτει και η αναδίφηση του Αρχείου του, τον οδήγησαν στα 

μετεπαναστατικά χρόνια και στο νεοπαγές ελληνικό κράτος στην 

ανάληψη μίας σειράς δημοσίων αξιωμάτων, όπως Έπαρχος Αθηνών 

(1824), Έπαρχος Πάρου και Αντιπάρου (1825), Γενικός γραμματέας της 

επικρατείας επί της δημοσίου εκπαιδεύσεως και της δικαιοσύνης 

(1827),Έκτακτος Επίτροπος Νοτίων Κυκλάδων (1828) διορισμένος από τον 

Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και σε μία επιτυχημένη 

διπλωματική σταδιοδρομία, όπως ο διορισμός του από το βασιλέα Όθωνα 

Α΄ ως πρέσβης στο Παρίσι (1833), στη συνέχεια στην Αγία 

Πετρούπολη(1834) και τέλος στο Λονδίνο (1838) διαδεχόμενος το 

Σπυρίδωνα Τρικούπη (1788–1873). Μεταξύ των ετών 1839 και 1842 υπήρξε 

διορισμένος στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

 

Πέτρος Πετράτος, Ο Κεφαλονίτης Γεώργιος Τυπάλδος Κοζάκης (1790-1867) 

και η Προκήρυξη “Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος” 

Γεννημένος στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς και με σπουδές στα 

πανεπιστήμια της Δύσης, ο Γεώργιος Τυπάλδος Κοζάκης θα 

εγκατασταθεί στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπου θα ασκήσει το 

επάγγελμα του γιατρού. Εκεί θα μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία και θα 

συμμετάσχει στα επαναστατικά γεγονότα της περιοχής. Συνέταξε τη 

γνωστή Προκήρυξη του Α. Υψηλάντη “Μάχου υπέρ πίστεως και 

πατρίδος”, μέσα από την ανάλυση της οποίας θα προσπαθήσουμε να 

δώσουμε την πολιτική φιλοσοφία του συντάκτη της αλλά και τον 
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ιδεολογικό προσανατολισμό της Επανάστασης κατά την έναρξή της στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

 

Tudor Dinu, Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο Βουκουρέστι 

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου 1821, όταν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 

ανύψωσε το λάβαρο της επανάστασης στην Πελοπόννησο, ο ηγέτης της 

Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης έφτασε με τους μαυροφόρους 

και τους Αρναούτηδές του στην Κολεντίνα, στα περίχωρα του 

Βουκουρεστίου, όπου εγκαταστάθηκε στο ευρύχωρο αρχοντικό του 

μεγάλου μπάνου και μετέπειτα ηγεμόνα Γρηγορίου  Δ΄ Γκίκα. Δεν 

αποτόλμησε όμως να εισέλθει στην πρωτεύουσα η οποία ελεγχόταν από 

τους υφισταμένους του στο πλαίσιο της Εταιρείας, τον Θεόδωρο 

Βλαδιμηρέσκου, αρχηγό της εξέγερσης των Βλάχων υπέρ κοινωνικών 

δικαιωμάτων, αλλά και της απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό, και, 

αντίστοιχα, τον Σάββα Φωκιανό, επικεφαλής των Αρναούτηδων 

επιφορτισμένο από το Διβάνι με τη φύλαξη του  Βουκουρεστίου, οι οποίοι 

αρνούνταν πλέον να τον υπακούσουν άνευ όρων, αφού διαπίστωναν την 

επισφαλή θέση στην οποία είχε περιέλθει ο πρίγκιπας. Διέθετε το πολύ 

5.000 πολεμιστές, τους περισσότερους δίχως στολές και κατάλληλο 

οπλισμό, ακόμα και χωρίς στρατιωτική κατάρτιση. Επιπλέον, τόσο το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, όσο και η Ρωσία είχαν καταδικάσει 

απερίφραστα το επαναστατικό του κίνημα. Επομένως, ο Υψηλάντης 

αναγκάστηκε να προσφύγει σε αληθινή διπλωματική ακροβασία 

προκειμένου να αποσπάσει την ευμένεια του Διβανίου από το οποίο 

ζητούσε την εξασφάλιση της συντήρησης των δικών του στρατευμάτων, 

καθώς και να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Σάββα και κυρίως τον 

Βλαδιμηρέσκου. Επί των ολίγων ημερών που πέρασε στην Κολεντίνα, 

διεξήγαγε επίσης διαπραγματεύσεις και με αντιπροσωπεία Βουλγάρων 

επαναστατών, οι οποίοι επρόκειτο να ξεσηκωθούν, μόλις ο πρίγκιπας θα 

είχε διαβεί τον Δούναβη. Στην παρούσα ανακοίνωση θα εξετάσουμε τα 

προαναφερθέντα διαβήματά του, αλλά και τις υπόλοιπες ενέργειες των 

Φιλικών (την ανάγνωση επαναστατικών προκηρύξεων και την ανύψωση 

σημαιών της ελευθερίας στους δρόμους του Βουκουρεστίου, την 

κυκλοφορία φημών σχετικά με την υποτιθέμενη υποστήριξη της 

Εταιρείας εκ μέρους των  Μεγάλων Δυνάμεων, τη στρατολόγηση 

εθελοντών και τη συγκέντρωση πόρων υπέρ του επαναστατικού στρατού, 
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τη λεηλασία της περιουσία των ντόπιων), καθώς και την αντίδραση των 

κατοίκων του Βουκουρεστίου απέναντι σε όλα αυτά. 

 

Haciveli Aydin - Νικόλαος Λιάζος, Η έκρηξη της Ελληνικής εξέγερσης και 

η καταστολή τους από τους Οθωμανούς στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 

σύμφωνα με τις Οθωμανικές πηγές 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αφού έγινε ηγέτης της Φιλικής Εταιρίας τον 

Απρίλιο 1820 σχεδίασε την εξέγερση με πρόθεση τον ξεσηκωμό σε 

επανάσταση όλων των Χριστιανών στα Βαλκάνια και ίσως πίεζε την 

Ρωσία να παρέμβει για λογαριασμό τους. Στις 6 Μαρτίου του 1821 

διέσχισε τον ποταμό Προύθο με τους οπαδούς του, εισβάλοντας στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Δύο μέρες μετά τη διάβαση του Προύθου, στο 

Ιάσιο, στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, ο Υψηλάντης μοίρασε 

προκηρύξεις καλώντας τους Έλληνες και τους Χριστιανούς να 

ξεσηκωθούν ενάντια στους Οθωμανούς. Παρότι είχε την υποστήριξη του 

Μιχαήλ Σούτσου, πρίγκιπα της Μολδαβίας, η σχέση του με τον 

Τούντορ Βλαντιμιρέσκου τον αρχηγό της εξέγερσης στη Βλαχία 

χειροτέρεψε, λόγω της πολιτικής του Βλαντιμιρέσκου να διατηρεί σχέσεις 

με την Ρωσία και με τους Οθωμανούς ενάντια στον νεοεκλεγέντα 

πρίγκιπα της Βλαχίας. Εφόσον όμως η απώλεια των Ρουμάνων συμμάχων 

επέτρεπε την Οθωμανική παρέμβαση στη Βλαχία, ο Οθωμανικός στρατός 

κατέστειλε την εξέγερση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

Η ανακοίνωση μας επιχειρεί να αποδείξει πώς οι Οθωμανικές πηγές 

εξηγούν την έκρηξη της εξέγερσης και τον ρόλο των ηγετών των 

Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, επικεντρώνοντας στον ανταγωνισμό μεταξύ 

των Φαναριωτών και των τοπικών Ρουμάνων αριστοκρατών. Επιχειρεί 

ακόμη μέσω των οθωμανικών να αποκαλύψει τον μηχανισμό της 

οθωμανικής πολιτικής στην κατάπνιξη της εξέγερσης καθώς και την 

μακρόχρονη πολιτική της αυτοκρατορίας. Τέλος συζητά τις μεθόδους της 

οθωμανικής διοίκησης να αντικαταστήσει τους Φαναριώτες κυβερνήτες 

με Ρουμάνους βογιάρους στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

 

Κωνσταντίνος Τσίβος, Η επανάσταση του ΄21 στη Μολδοβλαχία και οι 

τελευταίες ημέρες του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο στρατόπεδο Τέρεζιν  

Το ξέσπασμα της Επανάστασης του ΄21 συμπίπτει με την αρχική φάση της 

εθνικής αφύπνισης του τσεχικού έθνους, το οποίο την ίδια εποχή 

επιχειρούσε να χειραφετηθεί από την καταπιεστική κυριαρχία των 
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Αψβούργων. Αυτό οδήγησε σημαντικούς εκπροσώπους της τσεχικής ελίτ, 

καθώς και τα πρώτα έντυπα που εκδιδόταν στην τσεχική γλώσσα, να 

αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερη συμπάθεια το επαναστατικό κίνημα των 

Ελλήνων. Μια πρώτη έρευνα στα τσεχικά έντυπα εκείνης της περιόδου 

αποκαλύπτει ένα σημαντικό όγκο ειδήσεων και άρθρων που αναφέρονται 

στα επαναστατικά γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1821 αλλά και 

αργότερα, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η Ελληνική Επανάσταση 

αντιμετωπίστηκε ως γεγονός παγκοσμίων διαστάσεων.  

Η προτεινόμενη εισήγηση στοχεύει να παρουσιάσει για πρώτη φορά τα 

δημοσιεύματα των τσεχικών εφημερίδων και περιοδικών στα 

επαναστατικά γεγονότα που έλαβαν χώρα το πρώτο εξάμηνο του 1821 

στη Μολδοβλαχία. Παράλληλα, θα ερευνηθούν ερωτήματα που 

σχετίζονται με τις γνώσεις που είχαν οι Τσέχοι για τους Έλληνες εκείνης 

της περιόδου, την σχέση τους με την Αρχαία Ελλάδα, όπως και την 

παρουσία τους στις Ρουμανικές Χώρες και τις σχέσεις τους με τους 

ντόπιους. Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης, βασισμένο σε τσεχικές και 

αυστριακές πηγές, θα επιχειρήσει να περιγράψει τις συνθήκες κράτησης 

του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο στρατόπεδο Τέρεζιν (Theresienstadt), 

επικεντρώνοντας κυρίως στο τελευταίο στάδιο της φυλάκισής του, όταν 

πια η υγεία του είχε ανεπανόρθωτα κλονιστεί.  

 

Ελισάβετ Ιωαννίδου, Ασπασία του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού ή αλλιώς η 

αλληγορία της μυστικής εταιρείας 

Το θεατρικό έργο Ασπασία (1813) έχει καταταχθεί από μελετητές σε 

εκείνα τα προεπαναστατικά κείμενα τα οποία αξίζουν να αναλύσει 

κανείς μόνο θεματικά, επειδή έχουν «χαμηλή» δραματουργική αξία 

καθώς μιμούνται έργα της hautetrag edie της Γαλλίας του 17ου αι. Ωστόσο, 

η προσεκτικότερη και ρεαλιστικότερη μελέτη της Ασπασίας, 

δημιουργημένης σε «νεοελληνικό» χρόνο και ηγεμονικό χώρο, μας 

υποδεικνύει ότι προοριζόταν να λειτουργήσει ως προβολέας μιας 

συμβαίνουσας και επικείμενης δράσης. Η Ασπασία, ως η αλληγορία μιας 

μυστικής εταιρείας, μένει φανερά αδρανής όμως μυστικά δρα 

προστρέχοντας στον Περικλή – σύμβολο της Ελληνικής δόξας – για να 

του συμπαρασταθεί στη δοκιμασία: να επιζήσει από την αρρώστια, τη 

λοιμική της Ασίας. Φίλους και βοηθούς έχει τον Σωκράτη (φιλοσοφία), τον 

Ιπποκράτη (επιστήμη), τον Νικία (πολιτική / πολεμική), τον Κτησία. 

Προσωπικός φίλος του Περικλή ο Κτησίας, είναι το συνεκτικό πρόσωπο 
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αρμόδιο για τη δόμηση, το κτίσιμο των ενεργειών και δράσεων των 

προσώπων, ο τέκτονας του έργου. Δεν απέχουμε πολύ από την αλήθεια 

εάν συναρμόσουμε το όνομά του (κτήσις), του κατά τα άλλα άγνωστου 

από την παράδοση φίλου του Περικλή, με μέλη Τεκτονικής Στοάς με τα 

οποία ο Ι.Ρ. Νερουλός είχε επικοινωνία.  

Ο Φαναριώτης λόγιος συγχρόνως με την Ασπασία εξέδωσε τα 

Κορακιστικά, στα οποία με το ίδιο αλληγορικό και ειρωνικό ύφος 

αποκαλύπτει τη γλωσσο-πολιτισμική κατάσταση  του καιρού του και τις 

υποστηρικτικές «διορθώσεις» που ενεργούνται από πνευματικούς 

κύκλους. Τα δυο έργα αποτελούν προεπαναστατικούς δείκτες της 

συνέργειας των εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων που θα 

συναρθρώσουν τον Αγώνα του 1821. 

 

Μιχαήλ Πασχάλης, Γρηγόριος Ε΄: ο Πατριάρχης που «ευλόγησε» την 

επανάσταση 

Ο αφορισμός του Μιχαήλ Σούτσου και του Αλέξανδρου Υψηλάντη και η 

αποκήρυξη της επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες από τον 

Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ βρίσκονται από παλιά στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των ιστορικών, οι οποίοι διερεύνησαν, από διαφορετικές 

σκοπιές, τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν, τον χαρακτήρα και τον στόχο 

τους. Λιγότερη προσοχή δόθηκε στο γεγονός ότι ο αφορισμός είχε σχεδόν 

μηδενική παρουσία στην πλούσια λογοτεχνική δεξίωση της μορφής του 

Πατριάρχη. Εκεί κυριάρχησε από την πρώτη στιγμή η απήχηση του 

απαγχονισμού του και της κακοποίησης του λειψάνου του, ως θρήνος και 

κίνητρο για εκδίκηση (όπως στον «Διθύραμβο» του Αριστοτέλη 

Βαλαωρίτη) και ως το γεγονός που μετέτρεψε την επανάσταση στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες σε γενικευμένη εξέγερση. Η σολωμική ποίηση 

εξέφρασε και τις τρεις εκφάνσεις της δεξίωσης του θανάτου του 

Πατριάρχη και εισηγήθηκε δύο άλλες, οι οποίες φαίνεται να 

αντιστρέφουν τον αφορισμό χωρίς να τον μνημονεύουν: στον «Ύμνο» ο 

αφορισμός της επανάστασης μεταμορφώνεται σε κατάρα εναντίον των 

Ελλήνων που θα μπορούσαν να πολεμήσουν αλλά δεν το έκαναν (στρ. 

137)· στην Ωδή «Εις το θάνατο του Λορδ Μπάιρον» η ψυχή του Πατριάρχη 

περιστοιχίζεται  από Έλληνες πολεμάρχους και «ευλογεί τον πόλεμο» 

(στρ. 56). Η ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στην απεικόνιση του Γρηγορίου 

Ε΄ στο μυθιστόρημα του Στέφανου Ξένου Η ηρωίς της Ελληνικής 

Επαναστάσεως (1861). Το μυθιστόρημα ξεκινά στην Κων/πολη δύο ημέρες 
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πριν από τον θάνατό του, ο οποίος περιγράφεται στο κεφ. Γ΄, αλλά η 

«σκιά» του Πατριάρχη διαχέεται με διάφορους τρόπους σε ολόκληρο το 

έργο. Στο πρώτο κεφάλαιο ο Γρηγόριος ευλογεί το σπαθί του ανιψιού του 

Θρασύβουλου (ενός εκ των δύο πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος) και 

του δίνει συστατική επιστολή για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη· αργότερα ο 

Θρασύβουλος θα πολεμήσει στη μάχη του Δραγατσανίου στο πλευρό 

γνωστών Ιερολοχιτών (κεφ. ΚΒ΄), αφού προηγουμένως η σκιά του 

Πατριάρχη του έχει υποδείξει, σε μια ονειρική «κατάβαση» με απηχήσεις 

από τον Βιργίλιο και τον Δάντη, ότι το πεπρωμένο του είναι να 

ακολουθήσει τον τραχύ, ανηφορικό και αιματηρό δρόμο του αγώνα (κεφ. 

ΚΑ΄). 

 

Γεώργιος Κωστακιώτης, Εικόνες της Ελλάδας στο έργο του Γρηγορίου 

Αλεξανδρέσκου 

Παρά τις διαφωνίες στην στρατιωτικοπολιτική τακτική μεταξύ Ρουμάνων 

και Ελλήνων οπλαρχηγών και το άδοξο τέλος του ξεσηκωμού στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες με την τραγική ήττα του Ιερού Λόχου στο 

Δραγατσάνι, η τύχη του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων δεν 

άφησε αδιάφορο τον ρουμανικό κόσμο. 

Στην μελέτη μας αυτή θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην 

ποιητική σύνθεση του Γρηγορίου Αλεξανδρέσκου Mormintele. La Drăgășani 

(Τα Μνήματα. Στο Δραγατσάνι) και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε 

πώς μέσα από την εξύμνηση της μάχης του Δραγατσανίου, ο ποιητής 

ανατρέχει τον ελληνισμό από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή του. 

Αντιμετωπίζοντάς τον – μέσα από το πρίσμα του ρομαντισμού – ως ένα 

σύνολο, ο Αλεξανδρέσκου τον παραλληλίζει με τον ρουμανικό για να 

υπογραμμίσει έτσι την δική του ιστορική συνέχεια και ενότητα.  

Η ιστορική πραγματικότητα γίνεται πηγή έμπνευσης για την λογοτεχνία 

η οποία με τη σειρά της καλείται να υπηρετήσει πολιτικές ανάγκες. Η 

ιστορική συνέχεια του ελληνικού κόσμου που πρόβαλε ο ρομαντισμός 

καλείται με αφορμή το Δραγατσάνι, μέσω της ποίησης, στην υπηρεσία της 

ρουμανικής εθνικής ταυτότητας. 

 

Ιωάννα Παπαγεωργίου, Η μορφή του Ρήγα Φεραίου στο ελληνικό θέατρο 

σκιών 

Στο πάνθεο των εθνικών ηρώων του δραματολογίου του Καραγκιόζη 

περιλαμβάνεται και η μορφή του Ρήγα Φεραίου. Η ανακοίνωση θα 
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παρουσιάσει τη δραματοποίηση σκηνών της ζωής του Ρήγα από τον 

Αιγιώτη καραγκιοζοπαίχτη Βασίλαρο (Βασίλειο Ανδριακόπουλο) στο 

χειρόγραφο κείμενο Ρήγας ο Φεραίος. ο Βελεστινλής. 1754. Ο 

Ευαγγελιστής και ο φλογερός διδάσκαλος της Ελευθερίας! 

 Το χειρόγραφο του Βασίλαρου βρίσκεται στη συλλογή τετραδίων του 

προγράμματος της Θεατρολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών 

στην Κρήτη και η  χρονολογία καταγραφής του είναι το 1974. Αποτελεί 

διασκευή μιας άγνωστης πρωτότυπης παράστασης, δημιουργημένης 

πιθανόν το 1937 ή λίγο νωρίτερα, από τον καραγκιοζοπαίχτη, καθηγητή 

και αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Ιωάννη Μπομποτίνο ή 

Γεωργόπουλο. Η διασκευή του Βασίλαρου, αξιοποιώντας προφορικές 

μαρτυρίες γύρω από τη νεανική ζωή του Ρήγα και λόγιες πηγές με θέμα 

τη σύλληψη και τον θάνατό του, αναπλάθει με μεγάλη καλλιτεχνική 

ελευθερία τον αγώνα του εστιάζοντας σε επεισόδια έντονης δράσης και 

σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, δραματοποιεί τέσσερα γεγονότα από τη ζωή 

του  μπλέκοντας την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία: τη φερόμενη 

δολοφονία ενός Τούρκου από τον ίδιο στη Θεσσαλία(κατά τη διάρκεια 

ενός ταξιδιού που έκανε εκεί, ενόσω ήταν «δημοδιδάσκαλος» στην 

υπηρεσία του Νικόλαου Μαυρογένη στη Ρουμανία), το πέρασμά του από 

τον Όλυμπο (συνοδευμένο με τυπικές καραγκιοζικές σκηνές μάχης 

μεταξύ κλεφτών και Τούρκων), τη σύλληψή του από κατάσκοπο του 

Μέτερνιχ(η οποία τοποθετείται στο μέγαρο της οικογένειας Χρηστομάνου 

στη Βιέννη) και τέλος τη θανάτωσή του σε γέφυρα του Δούναβη. 

Η διασκευή του Βασίλαρου, προσαρμόζοντας λόγιες και λαϊκές μαρτυρίες 

στις συμβάσεις του μπερντέ, προβάλλει μια εξιδανικευμένη εικόνα του 

Ρήγα και των Ελλήνων γενικότερα και συνδέει χρονικά τον αγώνα του με 

την Ελληνική Επανάσταση, καθώς η δράση του εθνεγέρτη μεταφέρεται 

στα χρόνια της Φιλικής Εταιρείας και της υπουργίας του Μέτερνιχ. 

 

Νικολέττα Ζυγούρη, Ιχνηλατώντας την ιστορία του Ιερού Λόχου μέσα από 

τα κειμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου 

Το «ιστορείν» στο Μουσείο είναι μια πραγματικά σύνθετη καθώς και 

γοητευτική υπόθεση στην οποία τα αντικείμενα έχουν τον πρωτεύοντα 

ρόλο. Η ιστορική έρευνα εστιάζοντας στις μικρές ανθρώπινες ιστορίες που 

τα αντικείμενα αποκαλύπτουν μας ταξιδεύουν μέσα από το παρελθόν 

στο παρόν και αντίστροφα μέσα από το παρόν στο παρελθόν. Κάθε 
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αντικείμενο ξεχωριστά μπορεί να αφηγηθεί περισσότερες από μία  

ιστορίες μέσα από το ταξίδι του στο χρόνο.  

Μέσα από την ανακοίνωση  αυτή η ιστορία του χιτωνίου ενός ιερολοχίτη 

θα μας ταξιδέψει  στην Ρουμανία  των αρχών  του 19ου αιώνα στην 

Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα και ξανά στην Ρουμανία στον 21ο αιώνα.  

Πρόκειται για την ιστορία της στολής του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη του 

γνωστού ευεργέτη των δύο λαών του Ελληνικού και του Ρουμανικού την 

οποία ενδύθηκε σε ηλικία 19 ετών ως στρατιώτης του Ιερού Λόχου κατά τη 

διάρκεια έναρξης του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και την οποία 

ο ίδιος δεν αποχωρίστηκε  μέχρι το τέλος της ζωής του, αφού τη φορούσε 

με περηφάνια κάθε 25η Μαρτίου στην Ρουμανία περήφανος που 

ανδρώθηκε πολεμώντας για την ανεξαρτησία της πατρίδας του. 

Η τεκμηρίωση της στολής αυτής μέσα από εικονικές και γραπτές πηγές 

έχει να αποκαλύψει πολλές πτυχές από την ιστορία του Ιερού Λόχου του 

1821, που αν και πολυσυζητημένο θέμα ωστόσο δεν έχει μέχρι τις μέρες 

μας ερευνηθεί συστηματικά. Πολλά νέα αφηγηματικά στοιχεία που 

αφορούν τον τρόπο οργάνωσης αλλά και τους πολλούς ανώνυμους νέους 

που συμμετείχαν σε αυτόν τον Αγώνα και κατάφεραν να διασωθούν και 

να επιστρέψουν μετά την φοβερή ήττα της Μολδοβλαχίας στην πατρίδα 

τους  αποκαλύπτονται μέσα από τις πηγές.  

 

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Το Ταφικό Μνημείο των Ιερολοχιτών στο 

Δραγατσάνι: Ιστορία και Τέχνη 

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στο Ταφικό Μνημείο των 

Ιερολοχιτών στο Δραγατσάνι, που μαρτυρά την απήχηση της μάχης του 

Δραγατσανίου στη συλλογική μνήμη και στην τέχνη. Στην ανακοίνωση 

γίνεται αναφορά στις προσπάθειες που έγιναν  για συλλογή των οστών 

των πεσόντων και για ανέγερση μνημείου, πρώτα από τον Αλέξανδρο 

Σούτσο και αργότερα από το Δημήτριο Παπάζογλου, οι αδελφοί των 

οποίων είχαν πέσει ηρωικά στη μάχη. Η ανέγερση του μνημείου 

απασχόλησε έντονα τον ελληνισμό της Ρουμανίας και 

πραγματοποιήθηκε με έρανο που διενεργήθηκε από την εφημερίδα 

«Σύλλογοι» του Βουκουρεστίου. Η κατασκευή του μνημείου, σε σχήμα 

οβελίσκου, πραγματοποιήθηκε στα 1884 - 1885  από το εργαστήριο των 

Χαλεπά και Λαμπαδίτη στο Βουκουρέστι, παράρτημα του εργαστηρίου 

του Ιωάννη Χαλεπά, ενός από τα σημαντικότερα εργαστήρια 

νεοελληνικής μαρμαρογλυπτικής του 19ου αιώνα. Στην ανακοίνωση 
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παρουσιάζεται το μνημείο,  οι δημιουργοί του, καθώς και η τύχη του μέσα 

στο χρόνο. Η εργασία βασίζεται κυρίως σε μαρτυρίες από τις ελληνικές 

εφημερίδες της Ρουμανίας, καθώς και σε βιβλιογραφικές πηγές. 

 

Michał Bzinkowski, Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Παναΐτ Ιστράτι και η 

Επανάσταση του 1821 – ένα ξεχασμένο, απραγματοποίητο κινηματογραφικό 

σενάριο 

 Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Ρωσία, την άνοιξη του 1928, 

ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει το πρώτο του κινηματογραφικό σενάριο 

κατά παραγγελία μιας σοβιετικής κινηματογραφικής εταιρείας. Όπως 

αποδεικνύεται, το σενάριο αυτό που γράφτηκε από τον Καζαντζάκη στα 

γαλλικά με τον τίτλο Le mouchoir rouge (Το κόκκινο μαντίλι), δε θα 

δημιουργούνταν χωρίς την επιρροή του Ελληνορουμάνου συγγραφέα 

Παναΐτ Ιστράτιγια στον οποίο ο Καζαντζάκης γράφει εκτενώς στο 

Ταξιδεύοντας. Ρουσία και τον οποίο αποκαλούσε τον Γκόρκι των 

Βαλκανίων. Παρόλο που το ζήτημα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δυο 

συγγραφέων δεν έχει ακόμη διερευνηθεί επισταμένα, υπογραμμίζεται ότι 

ο Ρουμάνος λογοτέχνης ενέπνευσε τον Κρητικό συγγραφέα με τις ιδέες 

του όσον αφορά το όραμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στο 

αναφερθέν σενάριο. 

 Στο Κόκκινο μαντίλι που δεν γυρίστηκε ποτέ, ο Καζαντζάκης για 

ιδεολογικούς σκοπούς άλλαξε τα γεγονότα και τις παραδοσιακές 

πεποιθήσεις για τον ξεσηκωμό του 1821. Βασιζόμενος στα γράμματα του 

Καζαντζάκη καθώς και στο Ταξιδεύοντας. Ρουσία θα προσπαθήσω να 

ρίξω λίγο φως στο θέμα της επίδρασης που ο Ρουμάνος συγγραφέας 

Παναΐτ Ιστράτι άσκησε επάνω στον Καζαντζάκη για να δημιουργήσει 

αυτός τη δική του μοναδική εικόνα του 1821. 

 

Μαρία Παπαδοπούλου, Η αποτύπωση της  “Ελληνικής Επανάστασης  και 

των Ρουμανικών Χωρών” στα Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Η Ελληνική Επανάσταση συνδέεται άμεσα με τις Ρουμανικές Χώρες 

κυρίως για δύο λόγους. Η Ρουμανία από τη μια είναι μια από τις χώρες 

που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, ο 

οποίος προετοίμασε την Ελληνική Επανάσταση και από την άλλη είναι η 

χώρα από όπου ξεκίνησε η Επανάσταση (Παραδουνάβιες ή Παρίστριες 

Ηγεμονίες). Αυτές οι δύο περίοδοι αποτυπώνονται τόσο στην Ιστορία της 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και στη Λογοτεχνία. Η αποτύπωση, 

όμως, αυτή είναι μονομερής, καθώς εμφανίζεται μόνο η ελληνική πλευρά, 

ενώ δεν αποτυπώνεται η απήχηση που είχε στις Ρουμανικές Χώρες ο 

Διαφωτισμός όσο και η έναρξη του Αγώνα που θα επηρέαζε αργότερα και 

την περιοχή της Ρουμανίας. Δεν συναντώνται ούτε απαντώνται 

ερωτήματα σημαντικά για τους δύο λαούς. Πόσο ευεργετική ήταν η 

παρουσία του Ελληνισμού στις ρουμανικές χώρες; Πόσο αποδεκτοί ήταν 

οι Φαναριώτες που τόσο εκθειάζονται στα αναγνώσματα μας στην 

περιοχή της Ρουμανίας; Βοήθησαν στην προετοιμασία της δικής τους 

επανάστασης; Πώς αντιλαμβάνονται και πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 

τις επαναστατικές κινήσεις των Ρουμάνων, την περίοδο 1821-1860; Αν και 

Ελληνισμός και Ρουμανία ήταν στοιχεία συνδεδεμένα από αιώνες 

ιδιαίτερα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η ιστορική και 

λογοτεχνική αποτύπωση αυτής της σύνδεσης είναι έντονα εθνοκεντρική, 

γεγονός που δε συμβάλλει στη διερεύνηση της κοινής ιστορίας των δύο 

λαών και γενικότερα των λαών των Βαλκανίων και την κοινή τους πορεία 

που θα συνεχιστεί και μετά την Επανάσταση και μέχρι σήμερα.  
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