
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ν. ΤΣΓΡΠΑΝΛΗΣ

ΛΕΩΝ ΑΛΛΑΤΙΟΣ 
( 1588— 1669)

«Βιβλιοθήκη έμψυχος και Μουσείον περιπατούν»

Όσοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν τη ζωή και το έργο του πολυγραφό- 
τερου και σοφότερου Έλληνα του 16ου-17ου αι., δηλ. του Χιώτη Λέοντος 
Αλλατίου*, έσπευσαν αμέσως να δηλώσουν την αδυναμία τους για μια ολο
κληρωμένη βιογραφία1.

* Ανακοίνωση στη Χ ίο  (30.8.1988) κατά τη διάρκεια  του Β ' Συνεδρ ίου γ ια  το  «Π νευματικό 
Αιγαίο». Ο ι βιβλιογραφικές αναφορές εμπλουτίσθηκαν μετά το  1988.

1. 'Οσα αναφ έρονια ι στο άρθρο αυτό προέρχοντα ι κυρ ίω ς α π ό  το  β ιογραφ ικό  κ α ι β ιβλιο
γραφικό σχεδίασμα του Α λλατίου που  περιλαμβάνεται στ ου Ζ αχαρία  Ν. Τσιρπανλή, Το Ελληνικό 
Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές τον (1576— 1700). Συμβολή στη μελέτη της μορφωτικής πο
λιτικής τον Βατικανού, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 377-383. Η  μεταγενέστερη β ιβλ ιογραφ ία  π α ρ ο υ 
σιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Βλ. π.χ. τ ις  μελέτες τω ν: Rlccardo M aisano, «M anoscrittl e  libri 
stampali nell’ opera fllologica di Leone AUacci», XVI. Intemationaler Byzantinistenkongress, W ien,
4.— 9. Olctober 1981, Akten Π/6 [= Jahrbuch der Osterrdchiscbeo ByzantM stik 32/6], W ien 1982, 
σ. 197—206· Μ. I. Μ ανούσακα, «Εκκλήσεις τω ν Ελλήνων λογιώ ν π ρος το υ ς ηγεμόνες τη ς Ε υ
ρώπης για  την απελευθέρωση της Ελλάδος», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 59 (1984) 
219—221· θ ω μ ά  Π απαδοπουλου, «Περί των "Α λλατιανών χειρογράφ ω ν”», Πρακτικά της Ακα
δημίας Αθηνών 55 (1980) 500—533· του ίδιου, «Ο ικογενειακά Λ έοντος Α λλατίου», Χιακά Χ ρο
νικά 18(1987) 17—25 (στη σ. 24— 25 έκδοση ενδιαφέρουσας επιστολής, με ημερομηνία 10.7.1644, 
της μητέρας του Αλλατίου, από  τη Χ ίο, προς τον  γ ιο  της). Δ ιόρθωση της ημερομηνίας (10.6.1644) 
και ορθότερη ανάγνωση του κειμένου της επιστολής αυτής με σχόλια σε πρόσω πα  κα ι τοπω νύμ ια  
βλ. στου Νικολάου Σωτ. Κρουσουλούδη, «Λέων ο Α λλάτιος κα ι Χ ίος. Τ οπογραφ ικά , χρονολογικά  
και προσω πογραφικά ζητήματα», Χιακά Χρονικά 19 (1988)77— 96 (πρβλ. κ α ι την απάντηση 
του θ ω μ ά  I. Π απαδοπουλου, «Οι νέοι... αλλατιολόγοι», αυτόθι, σ. 97— 100). Α ξιόλογη π ρ ο σ π ά 
θεια γ ια  ανασύνθεση της δραστηριότητας του Αλλατίου, γ ια  το κληροδότημα κ α ι τους υπ ο τρ ό 
φους του, με έκδοση αρχειακού υλικού, οφείλεται στον θ ω μ ά  I. Π απαδόπουλο, «Ο Λ έων Α λλά
τ ιο ς  κα ι η Χ ίος», Χ ιακά  Χ ρονικά  20 (1989) 3— 144. Ενημερωτικό χαρακτήρα έχει η ομ ιλία  του 
ίδιου, «Ο Λέων Α λλάτιος κα ι η Χ ίος», στην εφημερίδα Ο Χιακός Λαός, αρ. φ. 7677 (13.11.1980), 
7678 (14.11.80), 7679 (15.11.80), 7680 (17,11.80). Πρβλ. και όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Κ ώ 
στας Σαρδελής, «Λέων Α λλάτιος: πνεύμα φω τεινό κα ι ανυπότακτο», εφημ. Η  Καθημερινή της 
10.11.1989, σ. 26. Αξιοσημείωτες επίσης είναι δύο συμβολές του Carm elo Crimi, «L‘ encom io 
"lacerato”. A proposito dl un apocrifo secentesco su S. A^ata», Synaxis (Annuale dell’ Istituto per 
la Documentazione e la Ricerca S. Paolo Catania) 3 (1985) 387— 412, κα ι «Ancora sulT encom io
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Και ο 6m. Legrand1 και ο μεγαλύτερος επίσης Χιώτης ιστορικός του 20ού 
αι. Κωνσταντίνος Άμαντος2, για να περιορισθώ στους σπουδαιότερους, αντι
μετώπισαν με δέος το τεράστιο έντυπο μα και ανέκδοτο έργο του Αλλατίου, 
χωρίς να μπορέσουν να το αξιολογήσουν. Η προσφορά τους παραμένει πο
λύτιμη. Ανεκπλήρωτο όμως μένει το αίτημα της σύγχρονης ιστορικής και φι
λολογικής έρευνας για μια πλήρη κατά το δυνατό συνθετική εξέταση της πο
λύπλευρης προσωπικότητας του Αλλατίου. Οφείλω ωστόσο να σημειώσω ότι 
μια τέτοια εξέταση είναι αδύνατο να αποτελέσει αντικείμενο ενός μόνο επι
στήμονα.

Και τούτο, γιατί από τα 59 βιβλία του3 ο Αλλάτιος αναδεικνύεται όχι 
μόνο ικανός θεολόγος, αλλά και:

— βυζαντινολόγος (με εκδόσεις και σχολιασμό κειμένων, όπως διάφορα 
έργα του Μιχαήλ Ψελλού, η Ιστορία του Γεωργίου Ακροπολίτη, η Χρονο
γραφία του Ιωήλ και η διήγηση του Ιωάννη Κανανού κ.ά.)*4

— λαογράφος (υπενθυμίζω τη μελέτη του «De Graecorum hodie quorundam 
opinationibus» [1645], όπου παραδόσεις λαϊκές και δεισιδαιμονίες της Χίου)*

— βιβλιογράφος*
— ιστορικός των σχέσεων των Εκκλησιών*
— ιστορικός της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής (να αναφέρω εδώ την 

πραγματεία του σε επιστολική μορφή προς τον λόγιο Ιωάννη Morin, «De 
templis Graecorum recentioribus», η οποία μελετήθηκε και μεταφράσθηκε στα 
αγγλικά από τον Anthony Cutler)*5

'lacerato". Due epistole inedite di Em eric Bigot a Leone Allacci», αυτόθι 5 (1987) 261—275. Δεν 
μπόρεσα εξ άλλου να  συμβουλευθώ τη δακτυλόγραφη διδακτορική διατριβή του Ρουμάνου ερευ
νητή Thomas Cerbu, που  αναφέρεται στα έργα του Αλλατίου.

1. fim ile Legrand, Bibliographic Helldnique ou description raisonn6e des ouvrages publids par 
des Grecs an dix-septi0me siecle, x. 3, Paris 1895, σ. 435.

2. Κ ω νστ. I? Α μάντου, Τα Γράμματα εις την Χ ίον κατά την τουρκοκρατίαν 1560—1822, 
Π ειρα ιευς 1946, σ. 76.

3. Π εριγραφ ικό  κατάλογό τους βλ. στης Carmela Jacono, Bibliograffa di Leone Allacci 
(1588—1669), Palerm o 1962, σ. 7— 42. Σ τα  έργα του Α λλατίου α ς προστεθεί η «Αυτοβιογραφία» 
το υ  (που α ποδ ιδότα ν στον φ ίλο  του Στέφανο Gradi): Τσιρπανλής, Γο Ελληνικό Κολλέγιο, σ. 
383· επίσης κα ι ο ι «Αναμνήσεις» του από  την παραμονή και μαθητεία του στο Ελληνικό Κολλέγιο: 
Ζ αχ. Τσιρπανλής, Οι Μαχεδόνες σπουδαστές του Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης και η δράση 
τους στην Ελλάδα και στην Ιταλία (16ος αι. — 1650), Θεσσαλονίκη 1971, σ. 79 και σημ. 5, όπου 
κ α ι η β ιβλιογραφία .

4. Βλ. περισσότερα στου Ν ικολάου Β. Τωμαδάκη, Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν, 
τ. Α ' —  τεύχος Α \  έκδ. β ' ,  Αθήναι 1956, σ. 49—51.

5. Leo Allatios. The Newer Temples o f the Greeks. Translated, annotated, and with introduction 
by A nthony Cutler, The Pennsylvania State University Press 1969, σσ. XX VU I + 47 . Βλ. επίσης 
του  ίδ ιου , «Μ ία μελέτη της βυζαντινής αρχιτεκτονικής κατά την εποχή του Μ παρόκ. Λέοντος 
Α λλατίου  De templis Graecorum  recentioribus», Χιακά Χρονικά 19 (1988) 7—25.
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— ιστορικός της λογοτεχνίας της εποχής του (υπενθυμίζω το έργο του 
«Apes Urbanae», όπου καταγράφονται οι άνθρωποι του λόγου και της τέχνης 
της Ρώμης από το 1630 ως το 1632)·

— ποιητής·
— εκδότης και σχολιαστής της κλασικής και μετακλασικής αρχαιότητας.
Έπειτα, ο Αλλάτιος θεωρείται ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους

της ευρωπαϊκής επιστολογραφίας. Πάνω από 300 υπολογίζονται οι επιστολές 
προς και από τον Αλλάτιο, τις οποίες συναντά κανείς στο γνωστό Fondo 
Allacci ή Carte Allacciane, μία συλλογή 236 χειρόγραφων τόμων που εναπό
κειται στη βιβλιοθήκη Vallicelliana της Ρώμης, περιμένοντας τον ικανό ερευ
νητή. Αλλες επιστολές του Αλλατίου έχουν επισημανθεί στη βιβλιοθήκη του 
Βατικανού, στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, στο αρχείο του Ινστιτού
του Ιστορίας του Λένινγκραντ. Στο τελευταίο αυτό αρχείο φυλάσσονται 187 
επιστολές του Χιώτη σοφού ή που έχουν σχέση μ’ αυτόν. Ο Σοβιετικός ιστο
ρικός Igor Medvedev σε ενδιαφέρουσες μελέτες του, που είδαν πρόσφατα το 
φως της δημοσιότητας, αξιολογεί με επιτυχία μέρος των επιστολών1.

Για να φανεί κάπως η σημασία της τεράστιας αυτής αλληλογραφίας, θα 
αναφέρω μερικούς από τους Ευρωπαίους αποστολείς γραμμάτων προς τον 
Αλλάτιο: ο καρδινάλιος Ιούλιος Mazarino, ο γνωστός πρωθυπουργός του 
Λουδοβίκου ΙΓ' της Γαλλίας· ο καρδινάλιος Francesco Barberini· ο Λεοπόλ- 
δος, αρχιδούκας της Αυστρίας· ο αρχιδούκας Μαξιμιλιανός A ' της Βαυαρίας· 
ο πάπας Αλέξανδρος Ζ ' · ο Jean-Baptiste Colbert, ο περίφημος υπουργός των 
οικονομικών της Γαλλίας· οι διάσημοι φιλόλογοι Jacques Goar και F rancis 
Combefis· ο Ιταλός ιστορικός Ferdinando Ughelli· ο βιβλιοθηκάριος των 
Richelieu και Mazarino Γαβριήλ Naudd· ο ιταλός λόγιος Antonio Magliabechi 
και πολλοί άλλοι. Από τους Έλληνες αξίζει να μνημονευθούν: ο Ανδριος 
Νικόλαος Αλλεμάνος, οι Κύπριοι Ιωάννης Ματθαίος Βουστρώνιος και Νε
όφυτος Ροδινός, ο Τραπεζούντος Κύριλλος, ο Δυρραχίου Συμεών Λάσκαρις, 
οι Χιώτες λόγιοι Γεώργιος Κορέσσιος, Γρηγόριος ο ιερομόναχος και πρω- 
τοσύγκελλος, Παντελεήμων (Παΐσιος) Λιγαρίδης, Ιωάννης Ανδρέας Σταυρι- 
νός, Δημήτριος Πεπανός, ο εξ απορρήτων Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο 
Βεροιώτης νεοαριστοτελιστής φιλόσοφος Ιωάννης Κωττούνιος και άλλοι.

1. Igor Ρ. Medvedev, «Lev AlljaciJ ο vizamijskih hronografah», Vizmtijskij Vremennik 37 
(1976) 130— 139' ο Ιδιος, «Nekotorye svedenija o greieskih i latinskih rukopisjah v nelzdannoj 
korrespondencil L' va Alljacija», αυτόθι 39 (1978) 114— 123' ο ίδιος, «Κ istorii Akademii degli 
Umoristi v XVU veke», στον τόμο KuJtura epohi Vozrotdenija i Reformadja, Leningrad 1981, σ. 
109— 116 (όπου έκδοση πέντε επιστολών του ιταλου λογίου Tobia Pall a vie Ini προς τον Αλλάτιο)· 
ο ίδιος, «Fond L‘ va Alljacija kak isto£nlk po istorii eliinizma v Zapadnoj Evrope v  XV II veke», 
στον συλλογικό τόμο με τίτλο Rukopisnye istotniki po istorii Zapadao) Evropy v arhive 
Leningradskogo Otdelenija Instltuta Istorii SSSR. Arheograilteskii Sbomik, Leningrad 1982, σ. 
96— 123.
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Σε μια πρώτη φάση, η έρευνα πρέπει να στραφεί στην επισήμανση των 
επιστολών που κατά καιρούς εκδόθηκαν, στην κατάταξή τους και έπειτα στην 
αξιολόγηση ανεκδότων και εκδεδομένων. Σχετική πρόταση είχα υποβάλει πριν 
λίγα χρόνια σε διεθνές συνέδριο που είχε γίνει στη Ρώμη από το ιταλικό 
Κέντρο Ερεύνης με θέμα τον τρόπο εκδόσεως των επιστολών1.

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές, πώς μπορεί να μην καταλαμβάνεται κανείς 
από δέος στη σκέψη και μόνο να καταγράψει και να περιγράφει τα όσα μας 
άφησε ο Αλλάτιος. Ο Legrand πολύ σωστά είχεν αναγνωρίσει το ιστορικό 
περιεχόμενο των πραγματειών και των επιστολών του Χιώτη σοφού. «Αυτός 
ο διάσημος άνθρωπος», έγραφε, «ανευρίσκεται σχεδόν ολόκληρος μέσα στα 
πολυάριθμα έργα του. Έξω από τα βιβλία του δεν έχει καθόλου ιστορία, 
γιατί πέρασε μια ζωή ήρεμη και μονήρη σαν αληθινός σοφός, μοιράζοντας 
τις μέρες του ανάμεσα στη μελέτη και στους φίλους του»2.

Και όμως δεν αρκούν τα γραπτά μόνο του Αλλατίου για να δώσουν απάν
τηση σε επίκαιρα προβλήματα που θέτει η σημερινή ιστορική έρευνα, όπως 
π.χ. οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του ανδρός, το αίσθημα του νόστου για την 
πατρίδα, η αποστέωση και η ερημία του επιστήμονα μέσα στους όγκους των 
κωδίκων της Βατικανής βιβλιοθήκης ή και η συμμετοχή του στην ασπαίρουσα 
πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, αποδοχή και αναγνώριση ή απόρριψη 
του προσώπου του από τους συμπατριώτες του και τους Ευρωπαίους συ
ναδέλφους του. Πώς φτάνει ένας άνθρωπος σαν τον Αλλάτιο σε τόσο υψηλό 
επίπεδο επιστημονικής παραγωγής; Δεν πρόκειται βέβαια για μετεωρίτη που 
ξαφνικά έπεσε στη γη. Ποιές οι συνθήκες και οι απαιτήσεις της εποχής που 
έπλασαν τέτοιο είδος επιστήμονα. Δεν θα σας κουράσω με τη μνεία ενός συ
νεχούς ή αλυσιδωτού προβληματισμού. Θέλω μόνο να υπογραμμίσω ότι πολ
λές πηγές, που υπάρχουν εκδεδομένες ή ανέκδοτες, με την κατάλληλη κριτική 
επεξεργασία τους θα δώσουν ικανοποιητική απάντηση στα παραπάνω ερω
τήματα.,

Η παρούσα στιγμή δεν επιτρέπει την αντιμετώπιση όλων των προβλημά
των που αναφέρθηκαν. Θα περιορισθώ σε δυό κυρίως σημεία; α) Στις σχέσεις 
του Αλλατίου με την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Χίο- και β) στη θέση του απέ
ναντι στην Ορθόδοξη και στη Λατινική Εκκλησία.

Για να διευκολύνω την εισαγωγή στο πνεύμα της εποχής είμαι υποχρεω
μένος να καθηλώσω, όσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τον «βραχύ» ιστορικό 
χρόνο που καλύπτει μια ανθρώπινη ζωή. Ένα σύντομο λοιπόν χρονολόγιο 
παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία.

Πριν 400 χρόνια, στα 1588 —ας θεωρηθούν τα λόγια μου ταπεινή έκφραση

1. Βλ. την παρέμβασή μου, στα π ρακτικά  του συνεδρίου: M etodologia ecdotica del carteggi, 
a cura di Elio d ’ Auria, Firenze 1989 (έκδοση του Consiglio Nazionale delle Ricerche), σ. 214— 215.

2. Legrand, B H , X V II 's . ,  τ. 3, σ. 435.
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τιμής στη μνήμη του—, γεννήθηκε στο νησί αυτό ο Λέων, γιός του Νικολάου 
Βεστάρχη, του επονομαζόμενου Αλάτζη, και της Σεβαστής Νευρίδου. Πατέρας 
και μητέρα, Έλληνες ορθόδοξοι. Ο θείος του, από τη μεριά της μητέρας, ο 
Μιχαήλ Νευρίδης είχε περάσει στον καθολικισμό και είχε ενταχθεί στην Αδελ
φότητα των Ιησουιτών. Αυτός ανέλαβε τη μόρφωση του Λέοντος, τον οποίο 
και συνόδευσε στην Ιταλία. Σε ηλικία μόλις 12 ετών, το 1600, ενεγράφη μα
θητής στο περιώνυμο Ελληνικό Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη. 
Πρόκειται για το μοναδικό ανώτατο σχολείο στην Ευρώπη εκείνη την εποχή 
που προσέφερε στους οικοτρόφους του υψηλής στάθμης ανθρωπιστική παι
δεία με βάση την κλασική ελληνική και λατινική Γραμματεία. Το είχε ιδρύσει, 
όπως είναι γνωστό, το 1577 ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ ' με την προοπτική να 
μορφωθούν οι δεινοπαθούντες Έλληνες, και μέσα από τη μόρφωση να απο
δεχθούν την περιζήτητη ένωση των Εκκλησιών.

Μετά από δέκα χρόνια μαθητείας στο Ίδρυμα αυτό, ο Αλλάτιος αναγο- 
ρεύθηκε διδάκτορας της Φιλοσοφίας και της Θεολογίας. Υπηρέτησε για λίγο, 
σε διάφορα μέρη, κοντά σε λατίνους επισκόπους, χιακής μάλιστα καταγωγής, 
της οικογένειας Giustiniani. Γρήγορα επέστρεψε στη Ρώμη και γράφτηκε στην 
ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου (του γνωστού ως Sapienza), από όπου και 
έλαβε τη διδακτορική δάφνη τον Οκτώβριο του 1616. Ποτέ όμως δεν θα ασκή
σει το επάγγελμα του γιατρού. Σχεδίαζε να εγκατασταθεί στη Χίο, «μα η με
γάλη φτώχεια», όπως έγραφε το 1617 σε ένα φίλο του, «και οι ανάγκες του 
σπιτιού με υποχρεώνουν να μείνω στην Ιταλία και να δοκιμάσω την τύχη 
μου, παρά να έλθω στο νησί και να είμαι στη διάκριση του ενός και του 
άλλου»1.

Από το 1618/1619 ως το 1669 που πεθαίνει, ζει στη Ρώμη προσφέροντας 
τις υπηρεσίες του στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Προσλήφθηκε ως «scriptor 
graecus» και το 1661 έφτασε στον ανώτατο βαθμό του «primo custode», του 
γενικού δηλ. διευθυντή της βιβλιοθήκης, περιβαλλόμενος από την εύνοια και 
την αναγνώριση του αρχηγού της Καθολικής Εκκλησίας.

Αν και οι βιοτικές μέριμνες ανάγκασαν τον Αλλάτιο να μείνει και να 
διαπρέψει τελικά στην καρδιά του λατινικού κόσμου, η ψυχή και το πνεύμα 
του δεν μετακινήθηκαν από το νησί του. Αυτός ο δεσμός με τον γενέθλιο 
χώρο, το γλυκύτατο αίσθημα του απραγματοποίητου νόστου διαποτίζει, σε 
μικρή ή μεγάλη κλίμακα, όλο σχεδόν το έργο του, είτε θεολογικό είναι, είτε 
φιλολογικό, είτε ιστορικό, είτε ποιητικό. Το ίδιο αίσθημα, ο ίδιος δεσμός, 
σπρώχνει τον Αλλάτιο να διαγράψει τολμηρές ιστορικές χειρονομίες. Τονίζω 
τον χαρακτηρισμό «τολμηρές», γιατί σε επίσημα έγγραφα που υπέγραψε ο

1. Βλ. το ιταλικό κείμενο στης C annela Jacono, Bibliografla, ο. 46 σημ. 2. Το Ιδιο απόσπασμα 
(με μερικά λάθη) βλ. και στον θω μ ά  Π απαδοπούλου, «Οικογενειακά Λέοντος Αλλατίσυ», ό.π., 
σ. 19 σημ. 1, 2.
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ίδιος στη Ρώμη δεν δίστασε να διακηρύξει ότι οι Έλληνες ορθόδοξοι σκλάβοι 
της Χίου πρέπει να μορφώνονται χωρίς ηθικές δεσμεύσεις, χωρίς όρκους 
και ομολογίες πίστεως προς την Καθολική Εκκλησία, εντελώς ελεύθεροι στην 
επιλογή της γνώσεως.

Σπεύδω να παρουσιάσω τα αποδεικτικά τεκμήρια.
Πρώτα πρώτα το δωρητήριο έγγραφο της 18 Οκτωβρίου 1656, με το οποίο 

ο Αλλάτιος άφησε στην πόλη και το κοινό της Χίου το σπίτι του, με τον 
κήπο και τα προσαρτήματά του, για να γίνει «δημόσιο σχολείο». Το σπίτι 
αυτό βρισκόταν στη συνοικία «Βρομόμπολο» κοντά στην εκκλησία του Τα
ξιάρχη. Το προίκισε με ένα κτήμα του ονόματι Αγιος Γεώργιος «Τραχινός». 
Από την εκμετάλλευση της περιουσίας του το σχολείο θα έπρεπε να διευρυνθεί 
και να αποκτήσει επιπλέον μία αίθουσα κατάλληλη για βιβλιοθήκη. Πληρε
ξούσιους και διαχειριστές της περιουσίας αυτής όριζε τους «deputati», τους 
δημογέροντες της Χίου, Έλληνες ορθόδοξους και Λατίνους, που εκλέγονταν 
κάθε χρόνο και διοικούσαν το κοινό της πόλης.

Και γιατί αυτή η δωρεά; «Για να ανθίσει στην πατρίδα μου τη Χίο η 
μελέτη των Γραμμάτων (Ιο studio delle Lettere), για στολίδι και κόσμημα του 
νησιού μου»1. Ξεκάθαρος ο σκοπός: η μόρφωση, τα Γράμματα, η Παιδεία.

Ενάμιση και περισσότερο αιώνα πριν από τον Κοραή και τον Καποδί- 
στρια, ο Αλλάτιος, χωρίς θρησκευτικές και πολιτικές παρωπίδες, αντιμετώ
πισε στην πράξη το μεγάλο πρόβλημα της Παιδείας των Νεοελλήνων προ- 
σφέροντας την ταπεινή έστω περιουσία του, αυτός που εξ αιτίας της φτώχειας 
του υποχρεώθηκε να μείνει στην Ιταλία, για να ανοίξει ένα σχολείο στη σκλα
βωμένη πατρίδα. Ο φωτισμός του Γένους στο πρόσωπο του Αλλατίου είχεν 
αρχίσει πολύ πριν από τη λεγόμενη περίοδο του Διαφωτισμού.

Κράτησα στο τέλος το πιο επαναστατικό κείμενο του Αλλατίου που με 
σπάνιο θάρρος στρέφεται κατά του εκπαιδευτικού κατεστημένου και της μορ
φωτικής συλλογικής νοοτροπίας της Ρώμης του Που αι. Δεν είναι άλλο από 
το κείμενο της διαθήκης του. Εδώ αποσαφηνίζει τη θέλησή του: από την πε
ριουσία και την αποδοτική επένδυση των χρημάτων του, να επιχορηγούνται 
τρεις νεαροί Χιώτες ως συνοικότροφοι στο Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης. 
Οι υπότροφοι αυτοί έπρεπε απαραιτήτους να έχουν Έλληνες γονείς και να 
έχουν βαφτισθεί σε ορθόδοξη εκκλησία, να μην είναι δηλ. λατίνοι. Η επιλογή 
τους θα γινόταν αποκλειστικά από τους δημογέροντες της Χίου. Ως μαθητές 
του Ελληνικού Κολλεγίου οι υπότροφοι του Αλλατίου δεν έπρεπε να υπο- 
στούν καμιά πίεση για να υπογράψουν όρκους ή να δώσουν υποσχέσεις που 
θα προδιέγραφαν τη μελλοντική σταδιοδρομία τους. Ήταν εντελώς ελεύθεροι,

1. Βλ. τη σχετική πράξη, της 18.10.1656, που  συντάχτηκε και υπογράφτηκε από  τον Αλλάτιο 
στη Ρώμη, εκόεδομένη στου Giorgio Hofm ann, «Vescovadi C atto lid  della G reda. I. Chios». 
O riental!* Christian*, vol. X X XIV-1, n° 92 (April! 1934), σ. 90—93 αρ. εγγρ. 8.
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μετά την έξοδό τους από το Ίδρυμα, να σπουδάσουν ό,τι θέλουν, να κάνουν 
οικογένεια, να γίνουν γιατροί (αυτό το τονίζει ιδιαίτερα) ή και να ακολου
θήσουν τον μοναστικό βίο κατά το ορθόδοξο τυπικό όμως και όχι κατά το 
τυπικό των ουνιτών μοναχών της Grottaferrata. Στην περίπτωση που το Ελλη
νικό Κολλέγιο της Ρώμης, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα δεχόταν τους υπο
τρόφους του Αλλατίου, τότε η περιουσία του και οι υπότροφοι θα πήγαιναν 
στο Ελληνικό Κολλέγιο του Πανεπιστημίου της Πάδοβας1.

Για όποιον γνωρίζει τα πράγματα, οι όροι που έταξε ο Αλλάτιος για τους 
υποτρόφους του αποτελούσαν κόλαφο στις προσηλυτιστικές επιδιώξεις της 
Καθολικής Εκκλησίας. Υπενθυμίζω ότι οι μικροί μαθητές του Ελληνικού 
Κολλεγίου της Ρώμης δεσμεύονταν με σκληρούς όρκους να μη σπουδάσουν 
νομικά ή ιατρική, όταν θα έφευγαν από το Ίδρυμα, να γίνουν ιερείς ή μοναχοί 
κατά το rito greco (ουνιτικό τυπικό) και να ασκήσουν ποιμαντικό-προπα- 
γανδιστικό έργο2 3. Ο ίδιος ο Αλλάτιος παρεβίασε τους όρκους που είχε δώσει, 
γιατί και ιατρική σπούδασε και το ράσο δεν το έβαλε ποτέ· έμεινε λαϊκός. 
Πίστευε ακράδαντα ότι σωστά έπραξε, γι' αυτό και θέλησε με τη διαθήκη 
του να νομιμοποιήσει για τους υποτρόφους του ό,τι είχε ονειρευθεί για τον 
εαυτό του.

Είναι συνταρακτική, νομίζω, η διαπίστωση ότι επί δεκαετίες έζησε και 
μεγαλούργησε μέσα στα εσώτερα δώματα του Βατικανού ένας ειρηνικός και 
ρεαλιστής «επαναστάτης» που δεν είχε χάσει την εθνική και την θρησκευτική 
του ταυτότητα. Αντιλαμβάνομαι τις αντιρρήσεις των συναδέλφων, ότι δηλ. 
ο Αλλάτιος υπηρέτησε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, γι’ αυτό δεν μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ορθόδοξος2. Το να βάζομε διακριτικές πινακίδες και να ξεχω
ρίζομε, κατά τρόπο απόλυτο, σε λατίνους ή ορθοδόξους τους Ελληνες λο-

1. Το εκτενές κείμενο της διαθήκης του  Αλλατίου, το  οπο ίο  συντάχτηκε στη Ρώμη την 
28.2.1668, καθώς και ο κωδίκελλος της 17.1.1669 δημοσιεύθηκαν στου Legrand, ΒΗ, XVII* s., 
τ. 3, σ. 447—459· (το τμήμα που μας ενδιαφέρει, στη σ. 452—453). Α ξίζει να  σημειωθεί εδώ 
μια μερική έστω μεταστροφή του Αλλατίου υπέρ του βενετικού κα ι φιλελεύθερου Π ανεπιστημίου 
της Πάδοβας, σε σύγκριση με όσα υποστήριζε ο ίδ ιος κατά το 1653. Τότε προσπάθησε να  πείσει 
(μάταια όμως) τον φίλο του Ιωάννη Κ απτούνιο να  προτιμήσει τη Ρώμη κα ι ό χ ι την Πάδοβα 
ως έδρα του υπό ίδρυση Κωττουνιανού Κολλεγίου· βλ. λεπτομέρειες στου Τσιρπανλή, Οι Μα- 
χεόόνες σπουδαστές, σ. 149— 152.

2. Για τ ις  δεσμεύσεις τω ν μαθητών του Κολλεγίου βλ. στου Τσιρπανλή, Γο Ελληνικό Κολ
λέγιο, σ. 102— 114, όπου και οι δυσκολίες ως προς την εφαρμογή τω ν όρκων.

3. Ε ίναι δύσκολο —και σήμερα ακόμη—  να αποσαφηνισθούν ο ι θρησκευτικές πεποιθήσεις 
ή οι συνειδησιακοί συμβιβασμοί ενός προσώπου, πολύ περισσότερο όταν μεσολαβούν τέσσερις 
αιώνες από τότε που έζησε. Τα απλουστευτικά σχήματα καλό θα ήταν να αποφεύγονται. Δεν 
θα μπορούσα π.χ. να  υιοθετήσω την άποψη ότι το επώνυμο Αλλάτιος επιβλήθηκε, επειδή ο  Λέων 
εγκατέλειψε (άλλαξε) την ορθόδοξη πίστη κα ι ασπάσθηκε το λατινικό δόγμα (βλ. τα  όσα παρατηρεί 
ο Κ. Μ πόνης στα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 55 (1980) 533— 534).
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γιους που έζησαν στη Δύση, σημαίνει πως πρέπει να διανύσομε μεγάλο δρόμο 
αν θέλομε να καταλάβομε τους ανθρώπους αυτούς του Που αι.

Ο Αλλάτιος αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη για την ένωση της Ανατο
λικής και της Δυτικής Εκκλησίας όχι για να δείξει την ανωτερότητα της Ρώ
μης. Πίστευε σε μια προσέγγιση, σε μια συμφιλίωση των δύο Εκκλησιών, και 
υποστήριζε ότι οι διαφορές ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη 
ήταν δευτερεύουσες, περιθωριακές και τυπικού χαρακτήρα, δεν παρουσίαζαν 
δογματικά εμπόδια. Κατά την αντίληψή του, και κατά τον τίτλο και το πε
ριεχόμενο του πιο σημαντικού έργου του, υπάρχει μία συνεχής πάντα 
συναίνεση, μία συνεχής συναλληλία, η «perpetua consensio E cdesiae ocd- 
dentalis atque orientalis»'. Από μια τέτοια αλληλοκατανόηση, η Ορθόδοξη 
Εκκλησία δεν θα αλλοτριωνόταν ίσα ίσα οι Έλληνες θα εξασφάλιζαν και 
πνευματικά και υλικά κέρδη.

Οι ιδέες αυτές, που θυμίζουν τα οράματα του Έλληνα καρδιναλίου Βησ
σαρίωνος του 15ου αι., εύρισκαν ευμενή απήχηση στη μετατριδεντινή Ρώμη 
(μετά τη σύνοδο δηλ. του Trento). Σ' αυτό το κλίμα ανταποκρίθηκε ο Αλλά
τιος. Π' αυτό και κατάφερε να επιβάλει τη θέλησή του, δηλ. να γίνει σεβαστή 
η θρησκευτική συνείδηση των ορθοδόξων Χίων που θα φοιτούσαν στο Ελλη
νικό Κολλέγιο. Πράγματι, στο Ίδρυμα αυτό σπούδασαν χάρη στο κληροδό
τημα του Αλλατίου πάνω από 40 Χιώτες, από το 1669 ως το 1840*.

Ξαναδιαβάζοντας το κείμενο της διαθήκης του Αλλατίου που γράφτηκε 
το 1668, σταματώ για λίγο, για να σταθμίσω την αισιοδοξία ενός απόδημου 
Έλληνα λογίου ηλικίας 80 ετών. Τότε που ο οθωμανικός οδοστρωτήρας γκρέ
μιζε στο Αιγαίο τον τελευταίο προμαχώνα της χριστιανοσύνης, τη βενετο- 
κρατούμενη Κρήτη, ο Αλλάτιος ακατάβλητος επένδυε χρυσές ελπίδες στο 
μέλλον των συμπατριωτών του, καλώντας τους να σπουδάσουν δωρεάν, χω
ρίς δεσμεύσεις, στην πρωτεύουσα της Καθολικής Δύσης. Ήταν μια αισιοδοξία 
εντελώς δικαιολογημένη, της οποίας τα αποτελέσματα, και βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια, υπήρξαν θετικά για τις τύχες του νεότερου Ελληνισμού.

Σήμερα, 400 χρόνια από τη γέννησή του, ο Αλλάτιος, μια που βρισκόμαστε 
στη γενέτειρά του, θα ήθελε ίσως να ακουσθούν δυό γλυκύτατοι στίχοι από

1. Leonis Allatii, De Ecdesiae ocddeotalis atque orientaiis perpetua conseusione, libri tres, 
Coloniae Agrippinae 1648 (αναστατική επανέκδοση στα 1970, ed. Gregg International Publishers 
U rn., W. Germany, με εισαγωγή του [νυν ορθοδόξου επισκόπου] Timothy Ware). Για τη σημασία 
το υ  έργου βλ. τη μελέτη του Charles Frazee, «The "De Ecdesiae" of Leon Allatios. —  A Church 
H istory  of the Seventeenth Century», The Greek Orthodox Theological Review 29 (1984) 51— 63 
(με μερικά λάθη κα ι άγνοια  της ελληνικής βιβλιογραφίας).

2. Σύμφω να με την πρόσφατη έρευνα του Αντώνη Φυρίγου, «Οι υπότροφοι του κληροδο
τήματος Λ έοντος Αλλατίου», Χιακά Χρονικά 19 (1988) 37— 74, ο ι υπότροφοι συνέχισαν την 
παρουσ ία  τους στο Κ ολλέγιο ω ς το 1840 και όχ ι ω ς το 1791, όπω ς ήταν γνωστό μέχρι σήμερα.
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το επίγραμμα που του είχε αφιερώσει ο συμμαθητής και φίλος του Ιωάννης 
Κωττούνιος:

'Αλλάτιε, κλεινή σέ Χ ίο ς  τέκεν, ή π ρ ιν  Ό μηρου, 
νϋ ν  σέο κυδίστοις ήρε κλέος γενέθλοις1

(Αλλάτιε, η περίδοξος Χ ίο ς σε γέννησε, αυτή π ο υ  πρώ τα  γ ια  το ν  Ό μηρο κ α ι τώ ρα  γ ια  τα  
δικά  σου λαμπρά γενέθλια περηφανεύεται κα ι δοξάζεται).

1. Ιωάννου Κ ω ττουνίου, Ε λληνικώ ν επ ιγρα μμ ά τω ν β ιβ λία  δύο, PatavU 1653, σ. 47. Βλ. επίσης 
Eleni Sam ari Papaioannu, Gli eplgrammJ greci d i G iovanni C ottunio  (δακτυλόγραφη Tesl di 
perfezionamento Id fllologia dassica —  University degli Studl di Padova, Istituto di Stud! Bizantini 
e Neogred, anno accademlco 1982—83), σ. 167, 291.
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LEO  ALLATIOS (1588— 16<S9) 

by

Z acharlas N. Tsirpanlis

The author presents the life of the wisest and the most prolific Greek writer 
of the 16th - 17th century, namely Leo Allatios. He studied in the Greek College 
in Rome and then became Custodian of the Vatican Library. The author results 
in the following after having considered his work and the rich bibliography 
about him:

a. Allatios has always been sentimentally attached to his island of Chios. He 
managed to provide for his people an educational chance in Rome; he didn't 
oblige them to declare subjection to the Catholic Church.

b. He believed in an approach of both the Orthodox and the Roman Church 
on equal basis, without any discriminations against any of the Churches.

c. The Wise man from Chios has been an optimist throughout his whole life 
concerning the enlightment of his people. He is fond of a western orientation, 
while in the same time he preserves his national and religious identity.
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