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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο Καισάριος Δαπόντες, για πολλούς ο σπουδαιότερος ποιητής του 18ου αιώνα, υπήρξε ένα 

αμφιλεγόμενο πρόσωπο και μία πολυσχιδής προσωπικότητα: συγγραφέας, ιστορικός, ποιητής, 

κοσμικός και μοναχός. O Κήπος Χαρίτων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του, καθ΄ότι 

αυτοβιογραφικό σε μεγάλο βαθμό. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί αρχικά μία σύνοψη σχετικά με τις 

βιβλιογραφικές αναφορές στη ζωή και το έργο του Καισάριου Δαπόντε αλλά και μία προσπάθεια 

κριτικής του τρόπου με τον οποίο ο ποιητής έχει υποστασιοποιηθεί ιστορικά ως πρόσωπο σε σχέση 

κάθε φορά με το πλαίσιο, στο οποίο δομείται η ιστοριογραφία.   

Βασικός όμως σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο ο 

Καισάριος Δαπόντες αναπαριστά πτυχές της Αρχαιότητας, του Βυζαντινού αλλά και του Οθωμανικού 

κόσμου στο έμμετρο στιχούργημά του: Κήπος Χαρίτων. Εξετάζει τη διαδικασία μέσα από την οποία 

ο συγγραφέας κατασκευάζει και παρουσιάζει τον ιστορικό χώρο, τον ιστορικό χρόνο και τις 

συλλογικές ταυτότητες, λαμβάνοντας υπόψιν το ιστορικό και κοινωνικο-πολιτικό συγκείμενο πέρα 

από ιστορικές βεβαιότητες και οριενταλιστικές προσεγγίσεις. Τέλος, θέτει μία σειρά από ερωτήματα 

που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο έχει αποτυπωθεί ο οθωμανικός 18ος αιώνας στην εγχώρια 

ιστοριογραφική παραγωγή.  

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δαπόντες, Καισάριος, Κωνσταντίνος, Κήπος Χαρίτων, 18ος αιώνας, Φαναριώτες 
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ABSTRACT 

 

Kesarios Dapontes, considered by many to be the most important poet of the eighteenth century, was 

a contentious figure and a multifaceted personality: a writer, a historian, a poet, a layman and a 

monk. Kipos Chariton (Garden of Graces), largely autobiographical, is considered one of his best 

works. The current study will seek to summarize the bibliographic references to Kesarios Daponte's 

life and work, as well as examine how the poet has been historically validated as a person in 

connection to the environment in which history is built at any given period. 

Furthermore, the main purpose of this study is to examine how Kesarios Dapontes depicts features of 

Antiquity, the Byzantine and the Ottoman world, in his poem: Kipos Chariton. The study analyzes the 

way the author constructs and depicts historical space, time and collective identities, taking into 

account the historical and socio-political context beyond historical certainties and orientalist 

perspectives. Finally, it raises some queries about how the 18th century Ottoman Εmpire has been 

reflected in domestic historiographical production. 

 

 

KEY WORDS: Dapontes, Kesarios, Konstantinos, Kipos Chariton, 18th century, Phanariots 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Βασική πηγή και ερευνητικό πεδίο της εργασίας μου αποτελεί το βιβλίο του Καισάριου Δαπόντε 

Κήπος Χαρίτων. Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά περίπου έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του, το 

1880, από τον Γαβριήλ Σοφοκλή. Επομένως, όσον αφορά στο ίδιο το έργο, κάνω χρήση δευτερογενών 

πηγών και η ανάλυσή μου βασίζεται κυρίως στο έμμετρο στιχούργημα, όπως αυτό επανεκδόθηκε από 

τον Γεώργιο Σαββίδη το 1995. Λαμβάνω βέβαια υπόψιν μου τόσο την δημοσίευση μέρους του Κήπου 

Χαρίτων από τον Κ.Γ. Σάθα, στον τρίτο τόμο της Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης (Βενετία 1872, σσ. κη'- 

ξζ'), όσο και την έκδοση που πραγματοποίησε το 1881 ο Émile Legrand αλλά και την πιο πρόσφατη 

έκδοση του κειμένου από τον Άλκη Αγγέλου, το 1997. Παράλληλα, αξιοποιώ κάποιες πρωτογενείς 

πηγές -έτερων έργων του Δαπόντε αλλά όχι μόνο-, προκειμένου να υποστηρίξω την ανάλυσή μου. 

Τέλος πραγματοποίησα εκτενή βιβλιογραφική έρευνα, τόσο σχετικά με τον ίδιο τον Δαπόντε και το 

έργο του αλλά και σχετικά με το ιστορικό-κοινωνικό και πολιτισμικό συγκείμενο, χωρίς το οποίο δεν 

θα μπορούσα να προχωρήσω ούτε στην κριτική των πηγών αλλά ούτε και στην προσπάθεια ερμηνείας 

του νοήματος πίσω από το κείμενο του Δαπόντε. 

Η ανάλυση, την οποία επιχειρώ στην παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στον τρόπο 

με τον οποίο ο Δαπόντες αναπαριστά, δηλαδή κατασκευάζει/ ερμηνεύει μέσω του κειμένου του την 

Αρχαιότητα, τον Βυζαντινό κόσμο και τέλος τον Οθωμανικό κόσμο, μέσα στον οποίο και ο ίδιος ζει. 

Το χρονικό όριο με το οποίο σηματοδοτώ στην ανάλυσή μου το τέλος της Αρχαιότητας είναι η 

μεταφορά της ρωμαϊκής πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη (330 μ.Χ.), καθώς εκεί 

με οδήγησε η ίδια η σκέψη του Δαπόντε και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται και οριοθετεί τόσο 

την αρχαιότητα όσο και τη ρωμαϊκότητα σε σχέση με τον ιστορικό χρόνο και χώρο. Οι αναπαραστάσεις 

του Βυζαντινού κόσμου αφορούν χρονικά την περίοδο από την μεταφορά της πρωτεύουσας στην 

Κωνσταντινούπολη μέχρι και την κατάκτηση της τελευταίας από τους Οθωμανούς (1453). Ο όρος 

Βυζαντινός χρησιμοποιείται συμβατικά, προκειμένου να γίνει εύκολα κατανοητή η περίοδος για την 

οποία μιλώ. Ο Δαπόντες κάνει αποκλειστικά χρήση του όρου «Ρωμαϊκή Βασιλεία» και την ταυτίζει 

με αυτό που αποκαλούμε σήμερα χρονικά και χωρικά Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο συγγραφέας 

αποκλείει εντέχνως την «προ Κωνσταντινούπολης» εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 

αυτοκρατορικό σχήμα που ο ίδιος αποκαλεί «Ρωμαϊκή Βασιλεία». Τέλος, το κομμάτι της ανάλυσής 

μου το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο Δαπόντες αναπαριστά πτυχές του Οθωμανικού 

κόσμου, αφορά χωρο-χρονικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
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Η εργασία μου δεν εκκινεί από μία σημειωτική προσέγγιση, η οποία προσπαθεί να 

ιστορικοποιήσει τις αναδυόμενες μέσα από τον Κήπο Χαρίτων αναπαραστάσεις του παρελθόντος αλλά 

και του παρόντος μέσα στο οποίο ζει ο συγγραφέας, ούτε των Λόγων, οι οποίοι μπορεί να προκύπτουν 

μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εκκινεί περισσότερο από μία επαγωγική συλλογιστική πορεία, η οποία 

με αφετηρία το κείμενο του Δαπόντε, προσπαθεί να αναλύσει μία ευρεία σειρά ιστορικών, 

πολιτισμικών και κοινωνικών αναπαραστάσεων με σκοπό να προσεγγίσει πτυχές και ευρύτερες 

πνευματικές ζυμώσεις και κατευθύνσεις μίας συγκεκριμένης ιστορικής συγκυρίας (μέσα του 18ου 

αιώνα). Η συνολική συγγραφική μου προσπάθεια συνοδεύεται πάντα από τη σκέψη και τη βεβαιότητα 

πως με το τέλος της παρούσας εργασίας θα έχω πραγματοποιήσει και εγώ η ίδια, μία αναπαράσταση 

του έργου το οποίο μελετώ.  

 Παρ΄όλα αυτά ελπίζω μέσα από τη μελέτη της περίπτωσης του έργου Κήπος Χαρίτων, να 

συμβάλλω στην προσπάθεια μελέτης μίας εποχής, η οποία είτε έχει μελετηθεί επιλεκτικά και 

επιφανειακά από τους ιστορικούς, είτε έχει ερμηνευθεί στα πλαίσια ουσιοκρατικών προσεγγίσεων 

περί έθνους, θρησκείας και συλλογικών ταυτοτήτων. Ο 18ος αιώνας καλύφθηκε εύκολα κάτω από το 

μανδύα του «Νεοελληνικού Διαφωτισμού» και παραδόθηκε σε βολικά, οριενταλιστικά και μονολιθικά 

ερμηνευτικά μοτίβα, κάτω από τα οποία βρίσκεται μία πραγματικότητα πολύ περισσότερο  

πολύπλευρη και αντιφατική. Μάλιστα, ο 18ος αιώνας έχει καθιερωθεί να κατατάσσεται ακαδημαϊκά 

στο αντικείμενο των σπουδών της Νεοελληνικής Ιστορίας, παρά το γεγονός πως ιδεολογικά η ιδέα 

του ελληνισμού ως εθνική ή εθνοτική κατηγορία άρχισε να διαμορφώνεται συστηματικά μόλις την 

τελευταία δεκαετία του. Οι προηγούμενες δεκαετίες αντλούν την ιστορική τους αξία και 

αναπαριστώνται ιστορικά κυρίως, ως μία περίοδος εκκόλαψης της αναδυόμενης εθνικής αφύπνισης.  

 Στα πλαίσια μίας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας που πραγματοποιείται τα τελευταία 

χρόνια με σκοπό την επαναξιολόγηση της οθωμανικής περιόδου των Βαλκανίων, προσπερνώντας τις 

αγκυλώσεις των εκάστοτε εθνικών ιστοριογραφικών αφηγημάτων, η παρούσα ανάλυση του Κήπου 

Χαρίτων επιθυμεί να αναδείξει κάποιες από τις πτυχές των ανθρώπων και της κοινωνίας του 

οθωμανικού 18ου αιώνα.  

Η εργασία ξεκινά με μία επισκόπηση της ζωής και του έργου του Καισάριου Δαπόντε αλλά και 

του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο έζησε και διαμορφώθηκε ο συγγραφέας. Ακολουθεί μία 

σύντομη εισαγωγή στο ίδιο το έργο του Κήπου Χαρίτων (εκδόσεις, περιεχόμενο) και στη συνέχεια το 

κυρίως μέρος της εργασίας, με την ανάλυση των αναπαραστάσεων του αρχαίου, του βυζαντινού και 

του οθωμανικού κόσμου, έτσι όπως παρουσιάζονται μέσα στον Κήπο. Στην εργασία μου επιχειρώ μία 

ανάλυση του κειμένου, η οποία δεν είναι φιλολογική, ούτε και λογοτεχνική. Η ανάδειξη πτυχών της 

προσωπικότητας, της ζωής και της σκέψης του Δαπόντε, όσο και αν αυτό αναπόφευκτα κάποιες φορές 

προκύπτει, δεν τίθεται ως τελικός στόχος της εργασίας αλλά ως σημείο εκκίνησης για την ανίχνευση 
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του τρόπου που η κοινωνία, οι συλλογικές ταυτότητες και ο ιστορικός χρόνος και χώρος 

αναπαρίστανται. 
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1. Η ζωή και το έργο του Καισάριου Δαπόντε 

 

Ο Κωνσταντίνος Δαπόντες γεννήθηκε στη Σκόπελο το 1713 ή το 17141. Ο πατέρας του, Στέφανος, 

ήταν επίτιμος πρόξενος της Αγγλίας στο νησί2 -τίτλο τον οποίο κληρονόμησε και ο Κωνσταντίνος- 

και με τη σύζυγό του Μαγδαληνή, απέκτησαν συνολικά δεκαπέντε παιδιά: δώδεκα αγόρια, από τα 

οποία επέζησαν τα επτά και τρία κορίτσια. Σύμφωνα με όσα λέει ο Δαπόντες στο Φανάρι Γυναικών, 

ο πατέρας του ισχυριζόταν πως η οικογένεια Δαπόντε καταγόταν από τη Βενετία και ήταν ένδοξη και 

αρχοντική3. Ο Δ. Πασχάλης θεωρεί βέβαιο πως ο Στέφανος γεννήθηκε στην Άνδρο και αναγκάστηκε 

λόγω κάποιων οικογενειακών προβλημάτων να μεταβεί στη Σκόπελο στις αρχές του 18ου αιώνα4. Ο 

Στέφανος έχαιρε της εκτίμησης της τοπικής κοινότητας λόγω της κοινωφελούς δραστηριότητάς του. 

Αρχικά φρόντισε ο ίδιος για τη μόρφωση των υιών του αλλά το 1923, κρίνοντάς την ανεπαρκή, 

φρόντισε για την ίδρυση ενός μικρού σχολείου.  

Πρώτος διδάσκαλος της σχολής αλλά και του Κωνσταντίνου υπήρξε ο Ιερόθεος ο Ιβηρίτης, ο οποίος 

μετέβη από τη Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους στη Σκόπελο5, μετά από σύσταση του μητροπολίτη 

Ναυπάκτου και Άρτας Νεόφυτου Μαυρομάτη. Αφού φοίτησε στο σχολείο της Σκοπέλου για έξι 

χρόνια και λόγω της κλίσης του προς τα γράμματα και τη μάθηση, στις 30 Ιανουαρίου 1730 ή 17316 

αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη, εφοδιασμένος με δύο συστατικές επιστολές από τον πατέρα 

 
1 Το ακριβές έτος γέννησής του παραμένει άγνωστο. Ο ίδιος αναφέρει στον Κήπο Χαρίτων πως το 1723-1724 ήταν «δέκα 

προς ένδεκα ετών». Βλ. Ευθύμιος Σουλογιάννης, «Καισάριος Δαπόντες (1714-1784). Η ζωή, η μόρφωση και οι γνωριμίες 

του», Θησαυρίσματα 34 (2004), σ. 447-457.  Ο Γ.Π. Σαββίδης δεν είναι σίγουρος για τη χρονολογία γέννησης του ποιητή 

και την τοποθετεί ανάμεσα στο 1713 και στο 1714. Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), Δαπόντες Κωνσταντίνος, Κήπος 

Χαρίτων: τουτέστι, Βιβλίον περιέχον την περίοδον του τιμίου Ξύλου του ζωοποιού Σταυρού, του εν τη ιερά και βασιλική 

Μονή του Ξηροποτάμου, τη ούση εν τω αγιωνύμω Όρει του Άθωνος και άλλα διάφορα, Αθήνα: Ερμής, 1995, σ.425. Ο 

Άλκης Αγγέλου γράφει ως χρονολογία γέννησης το 1913. Βλ. Άλκης Αγγέλου (επιμ.), Δαπόντες Καισάριος. Κήπος 

Χαρίτων, επιμ., Αθήνα: Ερμής, 1997.  

2 Στο προξενείο αυτό υπάγονταν η Σκόπελος, η Σκιάθος, τα Χιλιοδρόμια και «οι πέριξ ανήκοντες αυτοίς τόποι». : 

Δημήτριος Π. Πασχάλης, «Καισάριος Δαπόντες (1714-1784)», Θεολογία, 13, τεύχ. 2 (1935): 224-250, σ. 229. 

3 Βλ. Ευθύμιος Σουλογιάννης, ό.π., σ. 448.    

4 Ο Πασχάλης υποστηρίζει πως η οικογένεια συγκαταλέγεται μεταξύ των ευγενών της Άνδρου, με φραγκική όμως 

καταγωγή. Βλ. αναλυτικά: Δημήτριος Π.  Πασχάλης, ό.π., σ. 224. Και ο Καισάριος Δαπόντες αναφέρει στον Ιστορικό 

Κατάλογο κάποιον Διονύσιο Δαπόντε, Αντριώτη, επίσκοπο Αδραμερίου. Βλ. Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), Μεσαιωνική 

Βιβλιοθήκη, τόμος Γ, σ. 71-200, Βενετία 1872, σ. 110. 

5 Ο Ιερόθεος πήγε στη Σκόπελο μαζί με άλλους δύο «υποδιδασκάλους». Δημήτριος Π. Πασχάλης, ό.π., σ. 226. 

6 Η ακριβής χρονολογία δεν είναι βέβαιη διότι υπολογίζεται σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης. Βλ. παραπάνω σημ. 

1. 
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του. Η μία επιστολή απευθυνόταν στον δραγουμάνου του στόλου Κωνσταντίνο Βεντούρα τον Πάριο 

και η άλλη στον έτερο φίλο του πατέρα του και Πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρύσανθο Νοταρά, ο οποίος 

όμως απεβίωσε στις 7 Φεβρουαρίου 1730/1731, δηλαδή πριν την άφιξη του Δαπόντε στην 

Κωνσταντινούπολη. Στα τέλη Ιουνίου, ο Βεντούρας στέλνει τον Κωνσταντίνο στο Βουκουρέστι κοντά 

στον ηγεμόνα Μιχαήλ Ρακοβίτζα. 

 Οι ανταγωνισμοί όμως της περιόδου για την κατάληψη του ηγεμονικού θρόνου, απομάκρυναν τον 

Ρακοβίτζα, τον οποίο και διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος. Έτσι ο Δαπόντες ήρθε 

αντιμέτωπος με ακόμη μία απογοήτευση, αφού βρέθηκε μόνος και χωρίς καμία στήριξη. Σύντομα 

όμως κατάφερε χάρις τη βοήθεια του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μελετίου, πατρικού φίλου του 

Δαπόντε, να εισαχθεί ως υπότροφος του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου στην Ηγεμονική Ακαδημία 

του Βουκουρεστίου. Κατά την εκεί παραμονή του διέμενε στη Μονή Αγίου Γεωργίου, ενώ παράλληλα 

με τις σπουδές του παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα και αντέγραφε χειρόγραφα προκειμένου να 

εξασφαλίσει τα προς το ζην, πράγμα που φανερώνει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία 

βρισκόταν7. Δάσκαλοί του στην Ακαδημία υπήρξαν ο Γεώργιος Χρυσόγονος ο Τραπεζούντιος και ο 

Μάρκος Κυριακόπουλος ο Κύπριος8, ενώ διευθυντής της Σχολής την περίοδο που φοιτούσε εκεί ο 

Δαπόντες, διατελούσε ο Γεώργιος Υπομενάς ο Τραπεζούντιος9.  

Το 1733 διορίζεται δεύτερος γραμματέας του ηγεμόνα Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, ο οποίος 

το ίδιο έτος ανήλθε στο θρόνο της Μολδαβίας και έτσι, τον ακολουθεί στο Ιάσιο. Το 1735, όταν ο 

Μαυροκορδάτος τοποθετείται για δεύτερη φορά ηγεμόνας στο Βουκουρέστι, ο Δαπόντες τον 

ακολουθεί και πάλι ως Γραμματέας του. Την περίοδο μετά το 1733, ο συγγραφέας αναπτύσσει στενές 

σχέσεις με τον Κωνσταντίνο Ξυπόλητο, έναν άνδρα από τη Ζαγορά του Πηλίου που βρισκόταν στο 

στενό περιβάλλον του Μαυροκορδάτου. Λόγω της εκτίμησης του Ξυπόλητου προς τον Δαπόντε, ο 

πρώτος σκόπευε να τον παντρέψει με την κόρη του10.  

Το 1736 αποτελεί το γενέθλιο έτος του συγγραφικού έργου του Δαπόντε. Αρχικά εκδίδει στο 

Βουκουρέστι το Βιβλίον περιέχον τας ιεράς ακολουθίας του Αγίου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του 

θαυματουργού, της οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος, του εν αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος 

 
7  Δημήτριος Π. Πασχάλης, ό.π. , σ. 227. 

8 Βλ. Συμεών Α. Πασχαλίδης, Η αυτόγραφη νεομαρτυρολογική συλλογή του μοναχού Καισαρίου Δαπόντε (1713-1784). 

Νεομαρτυρολογικά σύμμεικτα Α΄, Θεσσαλονίκη: Μυγδονία, 2012, σ. 22. 

9  Δημήτριος Π. Πασχάλης, ό.π. 

10 Ο Πασχάλης αναφέρει πως ο Ξυπόλητος ήταν αυτός που συνέστησε «ενθέρμως» τον Δαπόντε στον Μαυροκορδάτο, με 

αποτέλεσμα ο δεύτερος να τον προσλάβει ως γραμματέα. Επίσης αναφέρει πως «σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες» (sic) 

o Δαπόντες την περίοδο μετά το 1933 και πριν το 1935 μετέβη για κάποιο χρονικό διάστημα στη Γερμανία προκειμένου 

να παρακολουθήσει μαθήματα. Δημήτριος Π. Πασχάλης, ό.π., σ. 228. 
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επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού11. Το ίδιο έτος ο Μαυροκορδάτος του αναθέτει να γράψει 

την ιστορία του ρωσο-οθωμανικού πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε το 1936 και έληξε το 1939. Η σύνταξη 

βέβαια αυτού του ιστορικού έργου του Δαπόντε, Δακικαί Εφημερίδες12, θα ολοκληρωθεί το 174313. 

Παράλληλα με τα καθήκοντά του ως γραμματέας, ο Δαπόντες συνέχισε να φοιτά «άτακτα»14 στην 

Ακαδημία του Βουκουρεστίου μέχρι το 1741, έτος κατά το όποιο αναχωρεί ξανά με τον 

Μαυροκορδάτο για το Ιάσιο. Την περίοδο αυτή επιδόθηκε στη συστηματική μελέτη των Γραφών αλλά 

και στη συγγραφή στίχων με την παρότρυνση του Μαυροκορδάτου, ο οποίος μάλιστα του έδινε και 

αμοιβή για τα έμμετρα στιχουργήματα που συνέθετε. Ο ηγεμόνας φαίνεται πως απολάμβανε τη 

συντροφιά αλλά και τις συνθέσεις του Δαπόντε γι΄αυτό και καθημερινά τον κρατούσε πολλές ώρες 

κοντά του15, δείχνοντάς του ιδιαίτερη αδυναμία.  

Το 1743, λόγω της άρνησης του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου να τον προάγει στην ιεραρχία της 

ηγεμονικής αυλής, ο Δαπόντες παραιτείται των καθηκόντων του και φεύγει για την 

Κωνσταντινούπολη με σκοπό -όπως ισχυρίζεται ο ίδιος στον Κήπο Χαρίτων16- να επιστρέψει στην 

πατρίδα του. Προσπάθησε μάλιστα, το ίδιο έτος, να γίνει πρόξενος της Βενετίας, χωρίς όμως να το 

καταφέρει17. Στην Κωνσταντινούπολη όμως, -όλως τυχαίως;- ήρθε σε επαφή με τον αδερφό του 

Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, Ιωάννη, ο οποίος ήδη εδώ και καιρό συνωμοτούσε εναντίον του 

πρώτου. Ο Δαπόντες υποστήριξε τα σχέδια του Ιωάννη, ο οποίος μόλις κατάφερε να ανέλθει στο θρόνο 

της Μολδαβίας, τον αντάμειψε με τη θέση του πρώτου ηγεμονικού Γραμματέως (30 Ιουνίου 1743). 

Λίγο αργότερα τοποθετήθηκε στη θέση του μέγα Καμινάρη18. 

 Κατά την παραμονή του όμως στο Ιάσιο φαίνεται πως ακολούθησε έναν έκλυτο και διεφθαρμένο 

βίο προσπαθώντας να αποκτήσει πλούτη και εξουσία. Με αυτή του τη στάση δημιούργησε πολλούς 

και ισχυρούς εχθρούς. Ο μεγαλύτερος εχθρός του και αυτός ο οποίος τελικά μάλλον στάθηκε αιτία 

της σύλληψής του και κατ΄επέκταση του τέλους του εγκόσμιου βίου του, υπήρξε ο Αντωνάκης 

 
11 Επιμελεία και διορθώσει Κωνσταντίνου Δαπόντε αναγνώστου του εκ νήσου Σκοπέλου. Διαθέσιμο στο (Ανακτήθηκε 

5/3/2020): https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/2/e/metadata-155-0000098.tkl  

12 É. Legrand, Δακικαί Εφημερίδες, Éphémérides Daces, τ. 1-3, Παρίσι 1880-81. 

13 Πληροφορία την οποία παρέχει ο  Γ.Π. Σαββίδης στο Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 425. 

14 Χαρακτηρισμός του Άλκη Αγγέλου στο Άλκης Αγγέλου (επιμ.),  ό.π. 

15 Ευθύμιος Σουλογιάννης, ό.π., σ. 450. 

16  Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 33.  

17 Ευθύμιος Σουλογιάννης, ό.π., σ. 450. 

18 Ο Καμινάρης ήταν υπεύθυνος για την είσπραξη των φόρων των οινοπνευματωδών ποτών και των καπνών. Είχε 

στρατιωτικό βαθμό αντίστοιχο με αυτό του «binbaşı» (χιλίαρχου). Ο Πασχάλης στο κείμενό του αναφέρει το βαθμό ως 

«μπιμπαοκ», κάνοντας προφανώς κάποιο λάθος. Βλ. Δημήτριος Π. Πασχάλης, ό.π., σ. 230. 

https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/2/e/metadata-155-0000098.tkl
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Ραμαδάνης. Σύμφωνα με τη Μάχη Παΐζη- Αποστολοπούλου, ο Δαπόντες προκάλεσε το φθόνο του 

Ραμαδάνη αλλά και του κύκλου του λόγω της μεγάλης επιρροής που ο Σκοπελίτης ασκούσε στον 

ηγεμόνα, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει πλούτο αλλά και εξουσία19. Έτσι ξέσπασε μία σφοδρή 

διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών, η οποία τελικά έληξε με τη νίκη του Ραμαδάνη20. Ο Αντωνάκης 

Ραμαδάνης, γόνος παλιάς οικογένειας της Κωνσταντινούπολης, αξιοποιώντας τη μεγάλη οικογενειακή 

του περιουσία αλλά και τις διασυνδέσεις του με την οθωμανική ηγεσία, έπεισε τον Μέγα Βεζύρη να 

εκδώσει ένταλμα σύλληψης του Δαπόντε. Ο Ιωάννης Μαυροκορδάτος βέβαια, πρόφτασε να τον 

φυγαδεύσει στον χάνο των Τατάρων της Κριμαίας στις 30 Ιουλίου 174621. Λίγο νωρίτερα, ο Δαπόντες 

είχε μόλις εκδώσει την ακολουθία του Αγίου Ρηγίνου, επισκόπου και πολιούχου της Σκοπέλου22 και 

την ίδια περίοδο φαίνεται πως είχε ξεκινήσει τη συγγραφή του έργου του Το Κέρας της Αμαλθείας, το 

οποίο θα ολοκληρωθεί κάποιες δεκαετίες αργότερα μετά την προσθήκη επιπλέον θεολογικού και 

ιστορικού περιεχομένου23.  

Μετά από λίγους μήνες, κατά τους οποίους είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει στην περιοχή της 

Κριμαίας και να γνωρίσει ολόκληρη την επικράτεια των Τατάρων, συνόδευσε τον Ταταρχάνη σε μία 

επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, θεωρώντας προφανώς πως ο διωγμός του είχε ήδη ξεχαστεί. 

Όμως, στις 27 Μαρτίου 1747 συλλαμβάνεται και οδηγείται στη φυλακή του «Μουγζούραγα»24. Όπως 

αναφέρει ο Δαπόντες, η σύλληψή του οφείλεται σε κάποιες συκοφαντίες για δήθεν οφειλές του από 

ψευδομάρτυρες, τους οποίους ο ίδιος δεν γνώριζε25. Τον Μάιο του ίδιου έτους, η μητέρα του -αφού 

ενημερώθηκε για τη φυλάκισή του- καταφθάνει στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να τον 

 
19 Αναλυτικά για τη σφοδρή διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ των δύο ανδρών βλ. Μάχη Παΐζη- Αποστολοπούλου, «Πώς ο 

Κωνσταντίνος Δαπόντες έγινε Καισάριος. Το τέλος του εγκόσμιου βίου του», Αρχείο Πεπαρηθιακών Μελετών Α΄ (1997): 

111-122. 

20 Φαίνεται πως ήρθε σε σύγκρουση και με τον στενό του φίλο Κωνσταντίνο Ξυπόλητο Ζαγοριανό, τον οποίο μέμφεται σε 

επιστολή που του αποστέλλει μέσα από τις φυλακές της Κωνσταντινούπολης. Η ρήξη στη σχέση τους είχε ως αποτέλεσμα 

και τη διάλυση του αρραβώνα μεταξύ του Δαπόντε και της κόρης του Ξυπόλητου. Βλ. Συμεών Α. Πασχαλίδης, ό.π., σ. 24. 

21 Με το πρόσχημα διπλωματικής αποστολής. Δημήτριος Π.  Πασχάλης, ό.π., σ. 230. 

22 Το έργο εκδόθηκε στη Βενετία το 1746 και πιθανώς επανεκδόθηκε το 1763. Βλ. αναλυτικότερα για το βιβλίο και τις 

εκδόσεις του: Συμεών Α. Πασχαλίδης, ό.π., σ. 22-23. 

23 Βλ. αναλυτικά: Συμεών Α. Πασχαλίδης, ό.π., σ. 23. 

24 Πρόκειται για τη φυλακή Paşa Kapısı, η οποία βρισκόταν κοντά στο σουλτανικό παλάτι (Topkapı sarayı), στην 

Κωνσταντινούπολη. Βλ. σχετικά το κεφάλαιο Ο Δαπόντες στη φυλακή του Μουγζούραγα στο Χαρίτων Καρανάσιος, «Το 

άγνωστο έργο του Καισαρίου Δαπόντε Βρύσις λογική (1778): Επιστολαί εκ της φυλακής και κατά των Κολυβάδων», 

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016): 255-388, σ. 276-293. 

25 Αναλυτικά για το κατηγορητήριο που του απαγγέλθηκε αλλά και για τους πρωτεργάτες της δίωξής του βλ. Χαρίτων 

Καρανάσιος, ό.π., σ. 290-291. 
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συναντήσει. Ο Δαπόντες ντροπιασμένος, αρνείται να τη δει και εκείνη πεθαίνει τρείς μήνες αργότερα, 

τον Αύγουστο26.  

Μέσα στη φυλακή ο Δαπόντες είδε ολόκληρη τη ζωή που είχε φτιάξει με κόπο μέχρι τότε να 

γκρεμίζεται και έμεινε μόνος και ξεχασμένος από όλους. Έχασε ολόκληρη την περιουσία του και ο 

αρραβώνας του με την κόρη του Ξυπόλητου διαλύθηκε. Οι πρώτοι μήνες της φυλάκισης ήταν πολύ 

σκληροί όμως σταδιακά ο Δαπόντες κατάφερε ξοδεύοντας κάποια χρήματα να βελτιώσει τις συνθήκες 

διαβίωσής του. Μέσα στη φυλακή ξεκίνησε να γράφει τον Καθρέπτη Γυναικών27, έγραψε το Εγκώμιον 

Φυλακής28 αλλά και διάφορες επιστολές και Κανόνες. Ο Δαπόντες θεώρησε τη φυλάκισή του ως θεία 

δίκη για την ανάλγητη και αμαρτωλή συμπεριφορά του, αλλά και ως μία μεγάλη ευκαιρία να 

επιστρέψει στο σωστό δρόμο της σωφροσύνης και της ταπεινότητας29. Είκοσι μήνες μετά τον 

εγκλεισμό του, στις 27 Νοεμβρίου 1748, αποφυλακίζεται δίνοντας για εγγύηση το μεγάλο ποσό των 

27.000 γροσίων30. Έχοντας χάσει ολόκληρη την περιουσία του και κάθε ελπίδα να συνεχίσει την 

καριέρα του στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, έπρεπε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο.   

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Δαπόντες μετέβη στη Χάλκη, όπου και παρέμεινε για τέσσερις μήνες. 

Εκεί ήρθε σε επαφή με τον πρώην οικουμενικό Πατριάρχη Παΐσιο και με τον πατριάρχη Αντιοχείας 

Σίλβεστρο τον Κύπριο, σύμφωνα με την συμβουλή του οποίου παντρεύτηκε31 στις 12 Νοεμβρίου 1749 

την Μαριόρα, κόρη διακεκριμένου Κωνσταντινουπολίτη32. Στις 24 Αυγούστου 1751 γεννιέται η κόρη 

τους, Μαγδαληνή, η οποία και βαπτίζεται την ίδια ημέρα λόγω ασθένειας από την οποία 

 
26 Ο Δαπόντες αισθάνεται ένοχος για την άρνησή του να την συναντήσει. Δικαιολογείται πως δεν περίμενε τον θάνατό της 

και πίστευε πως θα συναντηθούν όταν αυτός έβγαινε από τη φυλακή. Εκ των υστέρων ζητά τη συγχώρεσή της. Γιώργος 

Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 60. 

27 Σύμφωνα με τον Τάσο Καπλάνη, το έργο ολοκληρώθηκε μεταξύ 1751 και 1753 ή λίγο μετά το 1753 όταν είχε ήδη 

επιλέξει την απόσυρση από τα εγκόσμια. Βλ. Τάσος Καπλάνης, «Οι γυναίκες μέσα στον Καθρέφτη: Ο φιλογύνης Δαπόντες 

(1713-1784) και η μισογυνική παράδοση του Μεσαίωνα», Σύγκριση 12 (2017): 48-70, σ. 49. Πρώτη φορά εκδόθηκε στη 

Λειψία το 1766, έκδοση όμως με λάθη για τα οποία ο Δαπόντες παραπονείται. Την επιμέλεια της έκδοσης του έργου 

ανέλαβε ο  Θωμάς Μανδακάσης. Βλ. αναλυτικά: Σπυρίδων Π. Λάμπρος, «Καισάριος Δαπόντες και Θωμάς Μανδακάσης», 

Νέος Ελληνομνήμων 2 (Δεκέμβριος 1905): 508-512. 

28 Το Εγκώμιον Φυλακής ο Δαπόντες το συμπεριέλαβε στο Πατερικόν του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Διαλόγου, 

Πάπα Ρώμης: εν ω περιέχονται Βίοι [...] εν Ιταλία Οσίων Πατέρων, υπ' αυτού μεν Λατινιστί συγγραφέντες, Ενετίησιν 1780, 

σ. 544-575. 

29 Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 60 και σ. 391-419. 

30 Δημήτριος Π. Πασχάλης, ό.π., σ. 231. 

31 Αναλυτικά για τους αρραβώνες και τον γάμο του Δαπόντε με τη Μαριόρα βλ. Γιώργος Κεχαγιόγλου, «Ανέκδοτα 

στοιχεία για τον Καισάριο Δαπόντε από το χειρόγραφο της Βυτίνας αριθ. 1», Ο Ερανιστής 18 (1986): 35-56, σ. 46. 

32 Δημήτριος Π. Πασχάλης, ό.π., σ. 233. 
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ταλαιπωρούνταν μητέρα και κόρη33. Το βρέφος πεθαίνει τελικά στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ η Μαριόρα 

στις 6 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.  

Μετά από την ύστατη αυτή απογοήτευση που του επεφύλασσε η μοίρα, ο Δαπόντες περνά μία 

περίοδο περισυλλογής και εσωτερικής αναζήτησης. Τελικά μέμφεται και πάλι τον εαυτό του και 

στοχάζεται τα λάθη και της αμαρτίες του. Αντικρίζοντας το μάταιο του κόσμου αποφασίζει πως ο 

μόνος δρόμος που θέλει πια να ακολουθήσει είναι ο μοναχικός34. Έτσι, αφήνει την Κωνσταντινούπολη 

και καταφεύγει στη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, στο ερημονήσι Πιπέρι, που βρίσκεται απέναντι από 

τη Σκόπελο. Εκεί εκάρη μοναχός στις 28 Οκτωβρίου 1753 λαμβάνοντας το όνομα Καισάριος35. Το 

1754 έγραψε το έργο του Ύμνοι, το οποίο όμως δεν εκδόθηκε36. Το Νοέμβριο του 1756, λόγω μίας 

φιλονικίας του με τον ηγούμενο της Μονής, εγκαταλείπει το Πιπέρι και για μικρό χρονικό διάστημα 

καταφεύγει στη Μονή της Ευαγγελίστριας στη Σκόπελο, την οποία είχε κτίσει ο πατέρας του. Η 

παραμονή του στη Σκόπελο έμεινε μυστική από φίλους και συγγενείς. Σύντομα όμως, την 1η Μαΐου 

1757, αναχωρεί για προσκύνημα στο Άγιο Όρος και επισκέπτεται τη Μονή Ξηροποτάμου και άλλα 

μοναστήρια και σκήτες37.  

Κατά την παραμονή του στη Μονή Ξηροποτάμου, οι εκεί μοναχοί προετοιμάζουν μία αποστολή 

στη Βλαχία προκειμένου να συγκεντρώσουν, μέσω ζητείας38, κάποια χρήματα για την ανοικοδόμηση 

του Καθολικού της Μονής, το οποίο κατέρρεε. Η άφιξη του Δαπόντε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 

φάνηκε στους πατέρες ως ένα θείο δώρο, αφού δεν θα υπήρχε καταλληλότερος άνθρωπος να αναλάβει 

 
33 Την περίοδο εκείνη υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη κάποια επιδημία πανώλης όπως αναφέρει ο Δαπόντες: «[…]όντες 

δια το μεγάλο και πολύ εκείνο θανατικό[…]».  Γιώργος Κεχαγιόγλου, ό.π., σ. 46. Βλ. και Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., 

σ. 62-63. 

34 « Και το του κόσμου μάταιον ιδών και λογαριάσας, […], από τον κόσμο έφυγα, έρημον αγαπήσας.». Γιώργος Π. Σαββίδης 

(επιμ.), ό.π., σ. 69. 

35 Ο Δαπόντες στο Πιπέρι φάνηκε να βρίσκει την εσωτερική του γαλήνη και ηρεμία. Μιλά εγκωμιαστικά για τα χρόνια 

που πέρασε εκεί ως μοναχός παρομοιάζοντας το Πιπέρι με τον Παράδεισο. Τη διαμονή του στη νήσο Πιπέρι, περιγράφει 

ο ίδιος στο Εγκώμιον ερημίας και μοναχικής διαγωγής, στον Κήπο Χαρίτων. Σε αυτό το σημείο του έργου αναφέρεται για 

πρώτη και μοναδική φορά η φράση «κήπος χαρίτων», («Μέσα εις ένα βρίσκουμουν εγώ κήπον χαρίτων, σ΄ένα Παράδεισον 

τρυφής, αυτό αλήθεια ήτον.») φανερώνοντας ενδεχομένως το πόσο σημαντική υπήρξε για τον Δαπόντε αυτή η περίοδος 

της ζωής του. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 73. 

36 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 426. 

37 Βλ. Συμεών Α. Πασχαλίδης, ό.π., σ. 27. 

38 Συγκεκριμένα για τη ζητεία του Καισάριου Δαπόντε βλ. Μιλτιάδης Πολυβίου, «Η ζητεία του Καισάριου Δαπόντε για 

την ανοικοδόμηση του Καθολικού της Μονής Ξηροποτάμου», Κληρονομία 24 (1992): 183-203. Γενικά για το φαινόμενο 

της ζητείας κατά την οθωμανική περίοδο βλ. Ελένη Αγγελομάτη- Τσουγκαράκη, «Το φαινόμενο της ζητείας κατά τη 

Μεταβυζαντινή Περίοδο», Ιόνιος Λόγος 1 (2007): 247-293. 
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αυτή την αποστολή από τον Καισάριο, δεδομένης και της προϋπηρεσίας του στις Ηγεμονίες. Έτσι, 

μετά από επίμονες πιέσεις39, αναχώρησε από τη Μονή στις 22 Μαΐου 1757, με τη συνοδεία του 

λειψάνου του Τιμίου Ξύλου40 και δύο μοναχών. Λόγω της ιερότητας του κειμηλίου το οποίο έφερε 

μαζί του, ο Δαπόντες όπου και να πήγε έγινε δεκτός με μεγάλο σεβασμό και θέρμη από τις τοπικές 

κοινότητες. 

Η πρώτη στάση της αποστολής ήταν στην Ανδριανούπολη41. Έπειτα, αφού πέρασαν από το μέγα 

Τύρνοβο, τη Ρακοβίτσα, το Σιστόβι και τα Ζιμνίτσια, μπήκαν με τιμές στο Βουκουρέστι, οπού ο 

ηγεμόνας Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος και οι υιοί του προσκύνησαν το Τίμιο Ξύλο. Στις 15 

Απριλίου 1758 ο Δαπόντες πραγματοποιεί θριαμβική είσοδο με το Σταυρό στο Ιάσιο παρουσία του 

ηγεμόνα Σκαρλάτου Γκίκα. Στις 20 Μαρτίου 1759 επιστρέφει στο Βουκουρέστι, από όπου και φεύγει 

στις 17 Αυγούστου 1760 με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Η παραμονή του Δαπόντε στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες τον έφερε σε επαφή με διάφορα σημαίνοντα πρόσωπα της περιοχής, τα 

οποία τον βοήθησαν ποικιλοτρόπως. Σε αυτά τα πρόσωπα αφιερώνει μετέπειτα και πολλά από τα έργα 

του: το έργο του Εξήγησις της Θείας Λειτουργίας (εκδ. 1795) το αφιερώνει στον μητροπολίτη 

Ουγγροβλαχίας Φιλάρετο, την Τράπεζα Πνευματική (εκδ. 1778) την αφιερώνει στον Βόρνικο της 

Βλαχίας Κωνσταντίνο Δουδέσκουλο, τον Καθρέπτη Γυναικών (εκδ. 1766) στην Ελένη 

Μαυροκορδάτου, σύζυγο του ηγεμόνα της Βλαχίας Ιωάννη Γκίκα42. 

Το 1760 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου επισκέπτεται όλες τις συνοικίες της πόλης αλλά και 

της γύρω περιοχής. Εκεί ο Δαπόντες ζει για τέσσερα χρόνια μία ζωή κοσμική, γεμάτη κοινωνικές 

συναναστροφές και διασκεδάσεις, σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο ίδιος43. Γυρνά από ενορία σε 

 
39 Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναχώρησή του από το Άγιο Όρος ήταν κάτι που απευχόταν, όμως αναγκάστηκε να το κάνει 

λόγω των περιστάσεων. Βέβαια, η εξέλιξη αυτή ταίριαξε απόλυτα στο περιπετειώδες και ανήσυχο πνεύμα του Καισάριου. 

Για τις προσπάθειές του να μη συμμετέχει στην αποστολή στη Βλαχία βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 80-81. 

40 O Πασχάλης αναφέρει πως το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, γεγονός 

βεβαιωμένο με χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ρωμανού του Ραγκαβέ, ο οποίος και το δώρισε στη Μονή Ξηροποτάμου. 

Επίσης, ο Πασχάλης περιγράφει λεπτομερώς το κειμήλιο και την πολυτέλεια με την οποία ήταν ενδεδυμένο: τυλιγμένο με 

καθαρό χρυσό και τοποθετημένο σε θήκη στολισμένη με πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια. Βλ. αναλυτικά: Δημήτριος 

Π. Πασχάλης, ό.π., σ. 233-234.  

41 Αναλυτικά, όλη η οκταετής περιοδεία του Δαπόντε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία περιγράφεται από τον ίδιο, στο 

βιβλίο του Κήπος Χαρίτων. Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 83-261 . 

42 Βλ. σχετικά: Συμεών Α. Πασχαλίδης, ό.π., σ. 28-30. 

43 Αναφερόμενος στην περίοδο της παραμονής του στην Πόλη, γράφει στον Κήπο Χαρίτων:  

«Πού αρετή; Πού η χρυσή εκείνη ησυχία; 

  Πού έρημος  και μοναξιά; Όλα τα εναντία.[…] 

  Πού του νοός ο μαζωμός και προσοχή βαθεία; 
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ενορία και από συνοικία σε συνοικία προκειμένου να συλλέξει προσφορές για την ανοικοδόμηση του 

ναού αλλά επωφελούμενος ουσιαστικά από τις ευκολίες που του προσφέρει η αποστολή του αυτή. 

Περνά τις ημέρες του σε όλα τα κοσμικά αρχοντικά σπίτια της Πόλης, γεύεται τα καλύτερα φαγητά 

και τα καλύτερα κρασιά και απολαμβάνει τις κοσμικές εκδηλώσεις44. Ο ίδιος εκ των υστέρων 

κριτικάρει τον εαυτό του και τον παρομοιάζει με τον Σαρδανάπαλο45. 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως την περίοδο αυτή είχε διαδοθεί στην 

Κωνσταντινούπολη η μόδα του «φιλολογικού σαλονιού», που ξεκίνησε από το Παρίσι τον 17ο αιώνα. 

Σίγουρα, η «πολίτικη» εκδοχή του διαφέρει από την παρισινή παράδοση, όμως διατηρεί τον πυρήνα 

του θεσμού σύμφωνα με τον οποίο κάποιες κυρίες της αριστοκρατίας συγκέντρωναν γύρω τους 

επιφανείς ανθρώπους (καλλιτέχνες, διανοούμενους, επιστήμονες), δημιουργώντας ένα περιβάλλον 

καλλιέργειας των Γραμμάτων και των Τεχνών46. Τα σαλόνια αυτά άλλωστε, έγιναν χώροι διάδοσης 

και ζύμωσης των ιδεών του Διαφωτισμού στα μέσα του 18ου αιώνα47. Δεδομένων των χρονολογιών 

μοιάζει βέβαιη η παρουσία του Δαπόντε σε κάποια από αυτά τα σαλόνια και η επίδραση που άσκησαν 

στο καλλιτεχνικό έργο και στην προσωπικότητά του, θα μπορούσε να ερευνηθεί περαιτέρω και να 

επανεκτιμηθεί.  

 
  Πού ο της γλώσσης χαλινός; Όλα τα εναντία. 

  Πού των ματιών η συστολή;  

  Πού καθαρότης της ψυχής και η αμεριμνία;» 

Στο: Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 121-122. 

44 «Όσα δεν είδα κοσμικός, καλόγηρος τα είδα, 

      κ’ εχάρηκα, κ’ εχόρτασα, πάσαν μου παρ’ ελπίδα.». Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 124. 

45 Ολόκληρη η εξιστόρηση του Δαπόντε για τα χρόνια που πέρασε στην Πόλη περιγράφεται στο κεφάλαιο του Κήπου 

Χαρίτων: «Περί του εις την Πόλιν ερχομού και των εν αυτή». Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 118- 129. 

46 Βλ. σχετικά: Κούλα Ξηραδάκη, Φαναριώτισσες. Η συμβολή τους στα Γράμματα, στις Τέχνες και στην Κοινωνική Πρόνοια, 

Αθήνα: Εκδόσεις Φιλοππότη, 1999. 

47 Η πρώτη διακεκριμένη για τη μόρφωσή της φαναριώτισσα αλλά και αυτή που δημιούργησε το πρώτο φιλολογικό σαλόνι 

στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε η Ρωξάνδρα Μαυροκορδάτου (1605;-1684). Αναλυτικά για τη Ρωξάνδρα βλ. Dimitrie 

Cantemir, History of the growth and decay of the Othman Empire, London: J.J. & P. Knapton, 1734, σ. 356- 357 και 

Κωνσταντίνος Σάθας, Βιογραφίαι των των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), Αθήνα: Τυπογραφείον Κορομηλά, 1868, σ. 347-350.  Από 

τις αρχές του 18ου αιώνα, τα σαλόνια αυτά άρχισαν να πληθαίνουν, με σημαντικότερο αυτό της Μαντάμ Τυανίτη, κόρης 

του Μανουήλ Ρίζου Ραγκαβή. Ο Δαπόντες είναι πιθανό να πέρασε από το σαλόνι της Τυανίτη και μαζί με κάποιους άλλους 

διακεκριμένους ανθρώπους της εποχής συγκρότησαν μια ομάδα λογίων, τον «κύκλο της Κωνσταντινούπολης», ο οποίος 

παρήγαγε λογοτεχνικά κείμενα πρωτότυπα αλλά και μεταφρασμένα. Για τον «κύκλο της Κωνσταντινούπολης» βλ. Αθήνη 

Στέση & Γιάννης Ξουριάς, Νεοελληνική Γραμματεία 1670-1830, Αθήνα: ΣΕΑΒ, 2015, σ. 106-112.  
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Το 1764 ο Καισάριος συνέχισε την περιοδεία του επισκεπτόμενος τη Χίο και τη Σάμο. Το 1765 

επιστρέφει στη Χίο, πηγαίνει στα Ψαρά και από εκεί επιστρέφει μετά από εννέα χρόνια στο νησί του, 

τη Σκόπελο. Αφού επισκέφθηκε για δέκα μέρες την Εύβοια, επέστρεψε ξανά στη Σκόπελο. Στις 11 

Σεπτεμβρίου 1765 επιστρέφει οριστικά στη Μονή Ξηροποτάμου, μετά από 8 χρόνια ζητείας και 

έχοντας συλλέξει αρκετά χρήματα έτσι ώστε να ανοικοδομηθεί το καθολικό της Μονής48. 

Στο Άγιο Όρος ο Καισάριος αφιερώθηκε στη συγγραφή αλλά και την αντιγραφή και έκδοση 

κάποιων από τα έργα του. Το 1766 εκδίδεται στη Λειψία το έργο του Καθρέπτης Γυναικών49 σε δύο 

τόμους. Το 1767 έγραψε το έργο Θέατρον Βασιλικόν50, ενώ το 1768 ολοκληρώνει τη συλλογή 

στιχουργημάτων Άνθη Νοητά51, τα οποία παραμένουν ανέκδοτα, και τον έμμετρο αυτοβιογραφικό 

Κήπο Χαρίτων, ο οποίος θα εκδοθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1880 από τον Γαβριήλ Σοφοκλή. 

Το 1770 εκδίδεται στη Βενετία το Εγκόλπιον Λογικόν, τουτέστιν ύμνοι εις την πανύμνητον Θεοτόκον52 

και το έργο του Χρηστοήθεια.  

Στις 22 Αυγούστου 1771 φεύγει από τη Μονή Ξηροποτάμου και πηγαίνει στη Μονή 

Κουτλουμουσίου. Στις 30 Δεκεμβρίου 1773 επιστρέφει στην Ξηροποτάμου και το 1776 εκδίδεται στη 

Βενετία το έργο του Επιστολαί δια στίχων απλών κατά της υπερηφάνειας53. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 

1778 είχε πιθανώς ολοκληρώσει και το άγνωστο έργο του Βρύσις Λογική54.  Στις 17 Σεπτεμβρίου 1778 

πηγαίνει στη Μονή της Ευαγγελίστριας στη Σκόπελο και προσπαθεί να την ανασυστήσει. Το ίδιο έτος 

εκδίδεται στη Βενετία το έργο του Λόγοι Πανηγυρικοί εις απλούς στίχους, εις εγκώμιον διαφόρων 

 
48 Ο Πασχάλης αναφέρει πως το ποσό που συγκέντρωσε ο Δαπόντες ήταν 1.000.000 γρόσια. Δημήτριος Π. Πασχάλης, ό.π. 

σ. 234-235. 

49 Δαπόντες Καισαριος, Καθρέπτης γυναικών : Εν ω φαίνονται γραφικώς αι εν τη παλαιά γραφή περιεχόμεναι σποράδην 

ιστορίαι κακών τε και καλών γυναικών. / Συντεθείσαι μεν και στιχουργηθείσαι παρά Κωνσταντίνου Δαπόντε, του 

μετονομασθέντος Καισαρίου. Προσφωνηθείσαι δε τη εκλαμπροτάτη, και ευσεβεστάτη δόμνη πάσης μολδοβλαχίας Κυρία 

Κυρία Ελένη Μαυτοκορδάτη, Εν Λιψία της Σαξονίας : Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1766.  

50 Συμεών Α. Πασχαλίδης, ό.π., σ. 30. 

51 Βλ. σχετικά Νίκος Βέης, «Τα ‘Άνθη Νοητά’ του Κωνσταντίνου- Καισάριου Δαπόντε και τα Μοναστήρια της 

Πελοποννήσου», Νέα Εστία 32 (1942): 13-21 και Δημήτριος Σ. Γεωργακόπουλος, «Δύο κώδικες του Καισαρίου Δαπόντε 

(της συλλογής Ε. Κουρίλα) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ψευδο- (Σ)Φραντζής και Άνθη Νοητά». 

Ελληνικά 66, τεύχ.4 (2016): 43-56.  

52 Αναλυτικά βλ. Συμεών Α. Πασχαλίδης, ό.π., σ. 30-31. 

53 Βλ. Άντεια Φραντζή, «Δύο αταύτιστα έργα στην ανθολογία του Ζήση Δαούτη», Ο Ερανιστής 15 (1979): 261-264, σ. 

263-264. 

54 Από το έργο του αυτό έχει βρεθεί μόνο ένα απόσπασμα -το χειρόγραφο στο σύνολό του λανθάνει-, το οποίο εκδόθηκε 

από τον Χαρίτωνα Καρανάσιο.  Περιλαμβάνει διάφορα στιχουργήματα, τα οποία συνέθεσε ο Δαπόντες από το 1736 και 

έπειτα. Βλ. αναλυτικά Χαρίτων Καρανάσιος, ό.π. 
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αγίων55 και η Τράπεζα Πνευματική56. Το 1779 εκδίδεται στη Βενετία το έργο Μαργαρίται των τριών 

Ιεραρχών και το 1780 εκδίδεται για πρώτη φορά μεταφρασμένο στη δημοτική γλώσσα το αγιολογικό 

έργο Πατερικόν του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Διαλόγου , πάπα Ρώμης Ζαχαρία57. 

Πολλά και σημαντικά όμως έργα του Δαπόντε -κάποια από τα οποία έχω ήδη αναφέρει παραπάνω- 

παραμένουν μέχρι σήμερα ανέκδοτα. Το Φανάρι Γυναικών58, περιλαμβάνει εκατόν πενήντα τρεις 

ιστορίες γυναικών -και κάποιων ανδρών- διαφόρων εποχών, συνήθως σε ύφος σατιρικό. Τον 

Αύγουστο του 1781 ολοκληρώνει τη Γεωγραφική Ιστορία και το 1783 επιμελείται μία έκδοση του 

Θεοτοκαρίου59. Το 1784 ολοκληρώνει τον Ιστορικό Κατάλογο, ο οποίος θα εκδοθεί από τον Ε.Legrand 

το 187260. Στις 3 Ιουλίου 1784 επιστρέφει στη Μονή Ξηροποτάμου, όπου και πεθαίνει λίγους μήνες 

αργότερα, στις 4 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

Ο Δαπόντες ως συγγραφέας υπήρξε πολυγραφότατος, συνθέτοντας έργα πεζά αλλά και έμμετρα, 

ποικίλου περιεχομένου: συναξάρια, ύμνους, κανόνες, αγιολογικά κείμενα, επιστολές, χρονογραφικά, 

ιστορικά, αυτοβιογραφικά, γεωγραφικά, ηθοπλαστικά, πανηγυρικούς λόγους, παρωδίες61. Πολλές 

φορές μάλιστα πλέκει το ένα είδος μέσα στο άλλο εν είδει παρεκβάσεων και δευτερευουσών 

αφηγήσεων, με τρόπο συνειρμικό ή δημιουργώντας ομόκεντρους κύκλους, στα πλαίσια μίας ενιαίας 

 
55 Ολόκληρος ο τίτλος: Κωνσταντίνου Δαπόντε Λόγοι Πανηγυρικοί, εις απλούς στίχους εις εγκώμιον διαφόρων αγίωv / Νυν 

πρώτον τύποις εκδοθέντες δαπάνη του ευγενεστάτου Άρχοντος μεγάλου Σπαθάρι, κυρίου Ιακωβάκη Ρίζου, και αφιερωθέντες 

τω αυτώ Κωνσταντίνω Δαπόντε Καμινάρη, τω μετονομασθέντι Καισαρίω. Το βιβλίο περιέχει επίσης τον κείμενο: "Κανών 

περιεκτικός πολλών εξαιρέτων πραγμάτων, των εις πολλάς πόλεις και νήσους και έθνη και ζώα εγνωσμένων.". Ψηφιακό 

τεκμήριο διαθέσιμο στο (Ανακτήθηκε 25/3/2021): https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/3/f/metadata-155-0000040.tkl   

56 Κωνσταντίνος Δαπόντες, Τράπεζα πνευματική Καισαρίου Δαπόντε : ήτοι Βίβλος περιέχουσα ιστορικούς, ηθικούς, και 

εγκωμιατικούς λόγους δεκαπέντε, συντεθέντας εις δόξαν Θεού, και ωφέλειαν των αναγινωσκόντων, Ενετίησιν 1778. 

57 Συμεών Α. Πασχαλίδης Α., ό.π., σ. 32. 

58 Πρόκειται για έμμετρο στιχούργημα, του οποίου δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία συγγραφής όμως αυτή  

τοποθετείται σίγουρα μετά το 1766. Βλ. Ευθύμιος Σουλογιάννης, « Ο Δαπόντες, η αντίληψίς του περί Ιστορίας και ο 

πρόλογος εις το ‘’Φανάρι Γυναικών’’»,  Παρνασσός 12 (1970): 253-261. 

59 Συμεών Α. Πασχαλίδης, ό.π., σ. 32. 

60 Δαπόντες Καισάριος, Ιστορικός κατάλογος ανδρών επισήμων (1700-1784), στο Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), 

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος Γ, σ. 71-200, Βενετία 1872. Η έκδοση του Σάθα βασίστηκε στη μεταγραφή του έργου από 

τον Γαβριήλ Σοφοκλή και δεν παρατίθεται ολόκληρη αλλά διακόπτεται απότομα. Το έργο εκδόθηκε ολόκληρο από τον 

Constantin Erbiceanu, ο οποίος βασίστηκε σε αυτόγραφο κώδικα του Δαπόντε. Βλ. σχετικά: Δημήτριος Θ. Βαχαβιώλος, 

«Πρώτες παρατηρήσεις για τον τρόπο εργασίας του Καισάριου Δαπόντε κατά τη συγγραφή του Ιστορικού Καταλόγου 

(1784) και τις πηγές του», Μανδραγόρας 59 (Χειμώνας 2018-2019): 44-47, σ. 44. 

61 Φάνης Κακριδής, «Παρατηρήσεις στην ποιητική του Καισάριου Δαπόντε», Δωδώνη: Φιλολογία 34 (2005): 25-30, σ. 

27.  

https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/3/f/metadata-155-0000040.tkl
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ποιητικής σύνθεσης62.  Πάγια βέβαια τακτική του είναι η ποιητική αναδιήγηση63 βιβλικών θεμάτων 

αλλά και ιστοριών που διάβαζε ή είχε ακούσει64. Η ευρυμάθειά του είναι αξιοσημείωτη και 

περιλαμβάνει γνώσεις για τον αρχαίο κόσμο αλλά και για τη σύγχρονή του λαϊκή παράδοση -θρύλοι, 

λαϊκές δοξασίες και μύθοι-65. Αυτές τις λόγιες και λαϊκές αναφορές του, δεν διστάζει να τις συνδυάσει 

στα έργα του.  

Ο Δαπόντες υπηρέτησε πιστά τον ζευγαρωτό ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο66, γράφοντας χιλιάδες 

στίχους αυτού του είδους και οδηγούμενος πολλές φορές στη φλυαρία υπηρετώντας περισσότερο το 

μετρικό σύστημα παρά το περιεχόμενο67. Οι μελετητές άλλωστε που έχουν ασχοληθεί με το έργο του 

Δαπόντε του καταλογίζουν «πλατειασμούς, παραγεμίσματα και προχειρότητα»68, μη αναγκαίες 

παρεκβάσεις και επαναλήψεις69.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο των έργων του Δαπόντε είναι η θυμοσοφική και γνωμολογική διάθεση, 

το χιούμορ και η ηθικολογία, η οποία όμως κατά τη γνώμη του πρέπει να συνδυάζεται με ευχάριστα 

αναγνώσματα -αυτά ακριβώς τα οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ο ίδιος-. Τέρψη μετά διδαχής είναι 

το ιδανικό ανάγνωσμα για τον Δαπόντε. Όπως παρατηρεί και ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης : «Η 

προσπάθειά του συνδεόταν με μιαν αντίληψη κληροδοτημένη από τον 17ο αιώνα: τη χρήση ιστορικών 

παραδειγμάτων στο έργο της ηθικής διαπαιδαγώγησης.»70 

Η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο Καισάριος είναι η δημοτική, η οποία δίνει τη δυνατότητα  

απεύθυνσης σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Έτσι, περισσότεροι άνθρωποι θα μπορέσουν να επωφεληθούν 

 
62 Αθήνη Στέση & Γιάννης Ξουριάς, ό.π., σ. 113. 

63 Συνήθης λογοτεχνική πρακτική της εποχής. Φάνης Κακριδής, ό.π. 

64 Όπως αναφέρει και ο ίδιος στον πρόλογο από το Φανάρι Γυναικών: «από διάφορα ιερά και εξωτερικά βιβλία διάφορες 

ιστορίες συνήθροισα και διά στίχων διά πλέον γλυκύτητα τες εσύνθεσα». Ευθύμιος Σουλογιάννης, ό.π., σ. 258. 

65 Για τις πηγές και τα αναγνώσματα από τα οποία αντλεί ο Δαπόντες βλ. Φάνης Κακριδής, ό.π., σ. 27. 

66 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Κανών περιεκτικός πολλών εξαιρέτων πραγμάτων, των εις πολλάς πόλεις και νήσους και 

έθνη και ζώα εγνωσμένων (βλ. εδώ σημ. 55), ο οποίος ακολουθεί την εκκλησιαστική υμνογραφική μορφή του Κανόνα. 

Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), Κωνσταντίνου Δαπόντε Καμινάρη του μετονομασθέντος Καισαρίου Κανών περιεκτικός 

πολλών εξαιρέτων πραγμάτων των εις πολλάς πόλεις, και νήσους και έθνη, και ζώα εγνωσμένων (1778), Αθήνα: Λέσχη, 

1991. Για τη δογματική ποίηση των Κανόνων βλ. Ιωάννης Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, Αθήναι: Ορθόδοξος Τύπος, 

1981, σ. 68-75.   

67 Ο Δαπόντες τηρεί πιστά τους νόμους της ισομετρίας- με σπάνιους διασκελισμούς. Φάνης Κακριδής, ό.π., σ. 33, σημ. 

29. 

68 Αθήνη Στέση & Γιάννης Ξουριάς, ό.π.  

69 Άλκης Αγγέλου (επιμ.),  ό.π., σ. 100-101. 

70 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός: οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, γ΄ανατύπωση, μτφ Στέλλα 

Νικολούδη,  Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2009. 
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των ηθικών διδαγμάτων αλλά και της ευχαρίστησης την οποία προσφέρει η ανάγνωση. Ο Δαπόντες 

βέβαια, χρησιμοποιεί στοιχεία και της μεικτής λόγιας κοινής71 της εποχής, ενώ πολλές φορές συνδυάζει 

τις διαφορετικές γλωσσικές εκδοχές στο ίδιο στιχούργημα . Φανερή είναι επίσης η επιρροή του από 

το δημοτικό τραγούδι, όπως φαίνεται και από την επιλογή του δεκαπεντασύλλαβου. Πολλές φορές 

κάνει χρήση λαϊκών εκφράσεων και παροιμιών και προβαίνει σε χαρακτηριστικές αθυροστομίες72, οι 

οποίες και λογοκρίθηκαν από μελλοντικούς εκδότες. 

Αν και ο Δαπόντες παρέμεινε μέχρι το τέλος σταθερά περιχαρακωμένος από την ορθόδοξη πίστη, 

παράδοση και νοοτροπία, τα γραπτά του εισάγουν ένα νέο τρόπο σκέψης αλλά και γραφής, ο οποίος 

παρά τη μοναδικότητά και την ιδιορρυθμία του σχετίζεται με την εποχή στην οποία έζησε και τα 

ερεθίσματα τα οποία έλαβε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Όρος που εισήγαγε ο Γ.Π.Σαββίδης. βλ. Φάνης Κακριδής, ό.π., σ. 31. 

72 Μοιράζει φάσκελα, αποκαλεί τον Δία «γαμιά διαβολεμένο» και τον Ερμή «εξαίρετον ρουφιάνον». Βλ. Φάνης Κακριδής, 

ό.π., σ. 35. 
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2.Ο Δαπόντες και η εποχή του 
 

 

Μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς και την κατάρρευση της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Εκκλησία ανέλαβε την πολιτική διοίκηση και τη θρησκευτική εξουσία 

όλων των χριστιανών της οθωμανικής επικράτειας. Έτσι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με δύναμη 

μεγαλύτερη από αυτή που διέθετε πριν το 1453, επέβαλλε ως επίσημη παιδεία την αριστοτελική 

σκέψη, έτσι όπως αυτή είχε κληροδοτηθεί από τον Μεσαίωνα73. Η ανανέωση στη φιλοσοφική σκέψη 

ήρθε μέσω του Θεόφιλου Κορυδαλέα (1570-1646), ο οποίος σε συνεργασία με τον Πατριάρχη 

Κύριλλο Λούκαρη προσπάθησε να αναμορφώσει την καθιερωμένη παιδεία -σχολαστικός 

αριστοτελισμός- και να εισάγει το νεοαριστοτελισμό. Έτσι, η παράδοση του Κορυδαλικού 

αριστοτελισμού σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θρησκευτική παιδεία έγινε το εκπαιδευτικό 

πρότυπο όχι μόνο της Πατριαρχικής Ακαδημίας αλλά και των νέων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που 

άρχισαν σιγά σιγά να ιδρύονται74.  

Η οικονομική και κοινωνική άνοδος της τάξης των Φαναριωτών στα τέλη του 17ου αιώνα έφερε μία 

νέα πνοή στις επιστήμες και στα γράμματα. Μετά το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα, το αξίωμα 

του δραγουμάνου75 άρχισε να παίζει σημαίνοντα ρόλο, κυρίως λόγω των αποτυχιών της οθωμανικής 

επεκτατικής πολιτικής και της ανάγκης πλέον του οθωμανικού κράτους να διαπραγματευθεί και να 

συνομιλήσει με τα κράτη της Δύσης76. Με πρώτο τον Παναγιώτη Νικούσιο, μία σειρά Φαναριωτών 

ανέλαβαν το αξίωμα του μεγάλου δραγουμάνου της Πύλης και άρχισαν να στελεχώνουν το 

γραφειοκρατικό μηχανισμό του οθωμανικού κράτους. Έτσι , από το 1709 και μέχρι το 1821, ως 

Ηγεμόνες των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, διορίζονταν μόνο Φαναριώτες. Μέχρι τα μέσα του 18ου 

αιώνα, η εμπορική δύναμη και η πολιτική εξουσία των Φαναριωτών77 θα είναι αδιαπραγμάτευτη.  

 
73 Ο νέος Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος αποκηρύσσει τον πλατωνισμό του Πλήθωνα Γεμιστού και επιβάλλει τον 

αριστοτελισμό του Ακινάτη. Βλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, ό.π., σ. 22-32. 

74 Στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, στη Μοσχόπολη, τα Ιωάννινα, την Καστοριά, τη Θεσσαλονίκη, στη Χίο, στην 

Τραπεζούντα, στην Πάτμο και αλλού. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, ό.π., σ. 31, 71. 

75 Ως δραγουμάνος του Αυτοκρατορικού Συμβουλίου ορίζεται ένας ανώτατος κρατικός λειτουργός, ο οποίος αναλαμβάνει 

το χειρισμό όλων των διακρατικών ζητημάτων. Βλ. Κούρτ Γιακούπ, Φαναριώτες Δραγουμάνοι και Ηγεμόνες στην υπηρεσία 

του Οθωμανικού Κράτους, Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2010, σ. 87. 

76 Οι ήττες του 1783 και του 1799 ήταν καθοριστικής σημασίας, άλλαξαν τις ισορροπίες Ανατολής- Δύσης  και ανέδειξαν 

την σπουδαιότητα του θεσμού των δραγουμάνων και των διπλωματικών σχέσεων. Βλ. αναλυτικά σχετικά με τον θεσμό 

του δραγουμάνου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Κούρτ Γιακούπ, ό.π., σ. 80-87. 

77 Αναλυτικά για τους Φαναριώτες βλ. Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Για τους Φαναριώτες: Δοκιμές ερμηνείας και μικρά 

αναλυτικά, Αθήνα:  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2003. 
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Την περίοδο αυτή ολοένα και περισσότεροι χριστιανοί επιλέγουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια 

της Δύσης και πολλές πόλεις των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας, βιώνουν μία εμπορική και 

πνευματική άνθηση. Οι Φαναριώτες αλλά και μία ανερχόμενη αστική και εμπορική τάξη της 

ευρύτερης οθωμανικής επικράτειας διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους όχι μόνο στο εμπόριο, στη 

διπλωματία και στη γλωσσομάθεια αλλά και στις επιστήμες, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Στις αρχές 

του 18ου αιώνα ολοένα και περισσότερα σχολεία και ανώτατες σχολές άρχισαν να ιδρύονται78. 

Παράλληλα, η ανάληψη της εξουσίας στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες από Φαναριώτες, ανέδειξε την 

περιοχή της Μολδοβλαχίας σε ένα πνευματικό κέντρο με έντονες επαφές με το δυτικό πολιτισμό και 

σχετικά ανεξάρτητο από την Οθωμανική κεντρική εξουσία79. 

 Είναι σημαντικό να επισημανθεί στο σημείο αυτό πως η επαφή με τη Δύση, δεν αφορά κατ’ 

αποκλειστικότητα τους χριστιανούς ή τους ελληνόφωνους της αυτοκρατορίας, εντύπωση η οποία 

οδήγησε ιστοριογραφικά στο σχήμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αποκομμένου από την ευρύτερη 

κοινωνία στην οποία αναπτύχθηκε. Οι δυτικές επιρροές στον τομέα των επιστημών, της τεχνολογίας, 

της φιλοσοφίας και της τέχνης αφορούν εξίσου και το οθωμανικό παλάτι όπως και τις υπόλοιπες 

θρησκευτικές κοινότητες, λιγότερο ή περισσότερο. Για παράδειγμα, ο Yirmisekiz Mehmed Çelebi 

αποτελεί μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες όσον αφορά στον εκδυτικισμό της αυτοκρατορίας, 

όχι μόνο ως Οθωμανός πρέσβης στη Γαλλία, ιδιότητα περισσότερο προβεβλημένη στη βιβλιογραφία, 

αλλά και λόγω των δυτικών επιρροών του κατά τη συγγραφή του επιστημονικού του πονήματος 

Thamarat al-Shajara (Fruit of the Tree)80. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως οι νέες αυτές 

επιστημονικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις81 γίνονταν γόνιμο έδαφος διαθρησκευτικών 

αλληλεπιδράσεων. Παράδειγμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων αποτελεί η σχέση του Εsad Efendi με τον 

Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, το Χρύσανθο Νοταρά και τον Δημήτριο Καντεμίρη82. Επομένως, η 

 
78 Βλ. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Ελληνικά Σχολεία Στην Περίοδο Της Οθωμανικής Κυριαρχίας 1453-1821, 

Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991. 

79 Οι Ηγεμονίες την εποχή των Φαναριωτών, ανεξάρτητα από τις καλές ή «κακές» πολιτικές διοίκησης που 

ακολουθήθηκαν, αναδείχθηκαν σε κέντρο του Διαφωτισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βλ. Πασχάλης Μ. 

Κιτρομηλίδης, ό.π., σ. 37.  

80 Βλ. σχετικά: Harun Küçük, Science Studies and Early Modern Ottoman Science, International Journal of Middle East 

Studies , 47  (2015): 584 – 587. 

81 Για τη συζήτηση σχετικά με  το κατά πόσο υπήρξε στην πραγματικότητα ένας «Οθωμανικός Διαφωτισμός» και ποια 

ήταν η φύση του βλ. Marinos Sariyannis, «The limits of going global: The case of “Ottoman Enlightenment(s)», History 

Compass, 18(9), 2020. Ανακτήθηκε από (30/8/2021): https://doi.org/10.1111/HIC3.12623  

82 O Esad Efendi υπήρξε διακεκριμένη προσωπικότητα της αυλής του Αχμετ Γ’ και υπεύθυνος της βιβλιοθήκης του. Μετά 

από διαταγή του Μ.Βεζύρη Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa και του Σεϊχουλισλάμη Abdullah Efendi, μετέφρασε ξανά στα 

αραβικά θεμελιώδη έργα του Αριστοτέλη. Βλ. Harun Küçük, Natural Philosophy and Politics in the Eighteenth Century: 

https://doi.org/10.1111/HIC3.12623
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«Εποχή της Τουλίπας» (1718-1730) αφορά με παράλληλο τρόπο τόσο το οθωμανικό παλάτι, όσο και 

την φαναριώτικη κοινωνία83. Αφορά ουσιαστικά το σύνολο της ανώτερης τάξης στην οθωμανική 

πρωτεύουσα. 

 Όσον αφορά τη χριστιανική κοινότητα της αυτοκρατορίας, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο «εξ 

απορρήτων»84, με σπουδές στην Πάδοβα, ήταν ο πρώτος που μετέφερε στην Ανατολή τη νεωτερική 

σκέψη της Δύσης, συνθέτοντας πολιτικά και διδακτικά συγγράμματα. Ο γιός του Νικόλαος85, ο 

πρώτος Φαναριώτης οσποδάρος στις Ηγεμονίες, υπήρξε ένας λόγιος κοσμοπολίτης. Έγραψε έργα 

πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, φρόντισε για την ίδρυση σχολείων και τυπογραφείων και 

έγραψε το πρώτο λογοτεχνικό έργο στη νέα ελληνική, τα Φιλοθέου Πάρεργα86. Ο Νικόλαος ακολουθεί 

μία πρωτότυπη μορφή αφήγησης, στην οποία εγκιβωτίζονται αναδρομικές αφηγήσεις, 

αυτοβιογραφικές διηγήσεις των πρωταγωνιστών, κείμενα της αρχαίας και βυζαντινής παράδοσης 

καθώς και συζητήσεις ποικίλου περιεχομένου: πολιτικού, ηθικού, ανθρωπολογικού, θρησκευτικού. 

Επίσης, στο έργο εμφανίζεται το δίπολο Αρχαίοι- Νεότεροι, στο οποίο δεν διστάζει να πάρει το μέρος 

των Νεότερων, αμφισβητώντας για πρώτη φορά τον αριστοτελισμό87. Δεδομένης της ευρείας 

 
Esad of Ioannina and Greek Aristotelianism at the Ottoman Court,” Journal of Ottoman Studies 41 (2013): 125-159 και 

Πηνελόπη Στάθη, «Ο «σοφώτατος Εσάτ Εφέντης» φίλος και αλληλογράφος του Χρύσανθου Νοταρά», The Gleaner, 18 

(1986): 57-84.  

83 Η Μolly Greene προτείνει την παράλληλη εξέταση δύο διαφωτιστικών κινημάτων: του πρώιμου Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού και ενός πρώιμου Οθωμανικού. Θεωρεί πως τα δύο ρεύματα συνδέονται, όμως δεν είναι πανομοιότυπα. Η 

βασική διαφορά την οποία σημειώνει σχετίζεται με τον τρόπο που η Νεοελληνική εκδοχή διαχύθηκε σε ευρύτερα 

κοινωνικά περιβάλλοντα, ενώ η οθωμανική παρέμεινε αυστηρά εντός της πρωτεύουσας και του οθωμανικού παλατιού. 

Βλ. Molly Greene, The Edinburgh History of the Greeks, 1453 to 1768. The Ottoman Empire, Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2015, σ. 192-194. 

84 Ο Σουλτάνος του απένειμε τον τίτλο: “Mahrem-i Esrâr-ı Devlet-i Âliyye” (Ο Έμπιστος των Απορρήτων του 

Υψηλού Κράτους). Αναλυτικά για τον «Γενάρχη» των Φαναριωτών βλ. Κούρτ Γιακούπ, ό.π., σ. 100-133. 

85 Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος «χρησιμοποιούσε το σπίτι του ως χώρο συνάντησης των επιστημόνων και 

των λογοτεχνών». Βλ. αναλυτικά: Κούρτ Γιακούπ, ό.π., σ. 159-175. 

86 Αναλυτικά για τη ζωή και το έργο του Νικόλαου Μαυροκορδάτου, καθώς και για το έργο του, Φιλοθέου Πάρεργα βλ. 

Dinu Tudor, Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat, Rivalităţi politice şi literare la începutul secolului XVIII 

(Δημήτριος Καντεμίρης και Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Πολιτικοί και λογοτεχνικοί ανταγωνισμοί στις αρχές του 18ου 

αιώνα), Βουκουρέστι: Humanitas, 2011. Βλ. επίσης Νίκος Μάρβελος, «Νικολάου Μαυροκορδάτου, Φιλοθέου Πάρεργα: 

Η μυθοπλαστική εγκυκλοπαίδεια ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση», στο Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (επιμ.), Ο 

ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, Πρακτικά του Γ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ,), Βουκουρέστι 2-4 Ιουνίου 2006, τόμ. Α΄, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2007, σ. 99-113. 

87 Ο Νικόλαος βρίσκεται σε άμεση επαφή με διανοουμένους του Διαφωτισμού και ενδιαφέρεται για τα έργα του John 

Locke και του Francis Bacon. Βλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, ό.π., σ. 40-42. 
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κυκλοφορίας χειρογράφων του συγκεκριμένου συγγράμματος κατά τον 18ο αιώνα88, αλλά και της 

ύπαρξη ενός χειρογράφου στη βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου89, φαίνεται πολύ 

πιθανό ο Δαπόντες να είχε διαβάσει κάποιο από αυτά. Άλλωστε, και ειδικά στον Κήπο Χαρίτων, 

φαίνεται να έχει επηρεαστεί από τον τρόπο γραφής και από τη θεματολογία του Νικόλαου90.  

Βέβαια, τα Φιλοθέου Πάρεργα είναι ένα έργο γραμμένο σε αρχαΐζουσα γλώσσα, τη γλώσσα που 

επέλεξαν οι πρώτοι Φαναριώτες διανοούμενοι να χρησιμοποιήσουν αλλά και επίσημη γλώσσα της 

ανώτερης εκπαίδευσης. Από την άλλη, ο Δαπόντες φαίνεται να ακολουθεί την παράδοση της 

εκκλησιαστικής ρητορικής, η οποία εκκινώντας από τα τέλη του 16ου αιώνα έφτασε στο απόγειό της 

στις αρχές του 18ου 91, χρησιμοποιώντας μία γλώσσα απλή και κατανοητή από το λαό προκειμένου να 

καταστήσει τα θρησκευτικά κηρύγματα περισσότερο εύληπτα.  Λίγο αργότερα, ο Ευγένιος Βούλγαρης 

(1716-1806) αμφισβητώντας τη θρησκευτική αυτή παράδοση θα υποκινήσει τη διαμάχη γύρω από το 

γλωσσικό ζήτημα. Ο Δαπόντες βέβαια, έχει ήδη αποφασίσει τη γλώσσα στην οποία θέλει να εκφραστεί 

και οι μετέπειτα διαμάχες φαίνεται να τον αφήνουν αδιάφορο, αφού ο ίδιος μένει πιστός στη γλώσσα 

και το ύφος του μέχρι το θάνατό του.  

Ο Κωνσταντίνος Δαπόντες γεννήθηκε λοιπόν, σε μία περίοδο οικονομικής και πνευματικής 

άνθησης και έλαβε την ανώτατή του εκπαίδευση στην ακμάζουσα Σχολή του Βουκουρεστίου και σε 

ένα περιβάλλον πνευματικών και εκπαιδευτικών ζυμώσεων που βρισκόταν σε άμεση αλληλεπίδραση  

με τη Δύση. Η βασική του εκπαίδευση υπήρξε παραδοσιακά θρησκευτική, όπως ακριβώς συνηθιζόταν 

την περίοδο εκείνη. Μάλιστα, δάσκαλοί του στο σχολείο της Σκοπέλου, υπήρξαν ο Όσιος Ιερόθεος ο 

Ιβηρίτης92 και ο αγαπημένος του μαθητής Μελέτιος Ιβηρίτης. Η παραμονή του όμως στις Ηγεμονίες 

 
88 Παρά τον μεγάλο αριθμό χειρογράφων που κυκλοφορούσαν, τελικά το κείμενο εκδόθηκε στη Βιέννη από  τον Γρηγόριο 

Κωνσταντά το 1800. Αθήνη Στέση & Γιάννης Ξουριάς, ό.π., σ. 224-225. 

89 Nicolae Iorga, «Pilda bunilor domni din Trecut: fata de scoala romaneasca», Analele Academiei Romane: Memoriile 

Sectiunii Istorice 37 (1914): 77-120, σ. 17. 

90 Κάποια από τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο έργων είναι η αυτοβιογραφική διήγηση, οι ένθετες ιστορίες, η χρήση 

κειμένων από την αρχαία, βυζαντινή και λατινική γραμματεία. Αθήνη Στέση & Γιάννης Ξουριάς, ό.π. 

91 Με σπουδαιότερο εκπρόσωπο τον Ηλία Μηνιάτη (1669-1714). Βλ. Τασούλα Μαρκομιχελάκη (επιμ.), Μηνιάτης Ηλίας. 

Διδαχαί και Λόγοι (1716), Αθήνα: Άρτος Ζώης, 2020.  

92 Ο Ιερόθεος υπήρξε μαθητής του Μεθόδιου Ανθρακίτη στη Σχολή της Καστοριάς. Το 1719 όμως υπήρξε ο βασικός 

κατήγορος του δασκάλου του. Ο Ανθρακίτης και οι ‘’αιρετικές’’ διδασκαλίες του καταδικάστηκαν τελικά από την Ιερά 

Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 1723. Ο Δαπόντες πάντως εκτιμούσε βαθύτατα τον δάσκαλό του και μάλιστα με τη 

βοήθεια του Μελέτιου έγραψε το έργο  «Βίος τοῦ ὁσίου Ἱεροθέου τοῦ ἐκ Καλαμάτας τῆς Πελοποννήσου 

ὅστις ἐτελεύτησε τῷ ἔτει 1732» (το έτος συγγραφής είναι άγνωστο αλλά τοποθετείται μετά το 1752). Βλ. σχετικά: Ελένη 

Αγγελομάτη- Τσουγκαράκη,« Ένα λανθάνον έργο του Καισάριου Δαπόντε και η αγιοποίηση του Πελοποννήσιου Ιερόθεου 

του Ιβητίτη», Ιόνιος Λόγος 2 (2010): 1-11. 
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του προσέφερε ένα περιβάλλον κοσμοπολίτικο, πρόσβαση σε πλούσιες βιβλιοθήκες και επαφές με την 

αφρόκρεμα της φαναριώτικης διανόησης.  
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3.Κήπος Χαρίτων93 

 

 

Ο Καισάριος Δαπόντες ολοκλήρωσε τη συγγραφή του Κήπου Χαρίτων το 176894, σε ηλικία 55/56 

ετών, δύο χρόνια μετά το τέλος της οκταετούς ζητείας του. Παρ΄όλο που ο ίδιος μετά την επιστροφή 

του στο Όρος φρόντισε να εκδοθούν πολλά από τα έργα του -τουλάχιστον οκτώ-, ο Κήπος Χαρίτων 

παρέμεινε ανέκδοτος μέχρι το θάνατό του. Μάλιστα, η έκδοσή του, δεν θα πραγματοποιηθεί παρά το 

1880 από τον Γαβριήλ Σοφοκλή95, ο οποίος όμως παρέλειψε κάποιους στίχους που προφανώς 

θεώρησε ‘’απρεπείς’’96. Είχε προηγηθεί η έκδοση κάποιων αποσπασμάτων του έργου από τον Κ.Ν. 

Σάθα στον τρίτο τόμο της Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης το 187297. Η δεύτερη και πληρέστερη έκδοση 

του Κήπου Χαρίτων έγινε το 1881 από τον Émile Legrand στον τρίτο τόμο της Bibliothéque Grecque 

Vulgaire98. Έναν αιώνα αργότερα ακολούθησαν άλλες δύο εκδόσεις με φιλολογική επιμέλεια.  

Την πρώτη εξ αυτών επιμελήθηκε ο Σαββίδης το 1995, ο οποίος βασίστηκε κυρίως στην έκδοση 

του Σοφοκλή, με την έκδοση Legrand να έχει επικουρικό ρόλο.  Ο Σαββίδης προσέθεσε στην έκδοση 

επίμετρο, το οποίο περιλαμβάνει και κάποια αποσπάσματα από διάφορα άλλα έργα του Δαπόντε. 

Σκοπός του επιμελητή ήταν μέσω της απλοποιημένης ορθογραφίας, των κενών ανάμεσα στις (νοητές) 

 
93 Ο Γ.Π. Σαββίδης έχει κάνει κάποια σχόλια για την επιλογή του συγκεκριμένου τίτλου, στην έκδοση του Κήπου Χαρίτων 

την οποία επιμελήθηκε. Ο τίτλος ωστόσο παραπέμπει και σε ένα από τα πιο γνωστά ηθικοδιδακτικά εγχειρίδια του 14ου 

αιώνα και ένα από τα πρωτότυπα έργα της δηµώδους ιταλικής φιλολογίας, το Άνθος των Χαρίτων, το οποίο σώζεται σε 

πολλά χειρόγραφα στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Τα χειρόγραφα χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα. Το 

χειρόγραφο 1049 (Θ 187) μάλιστα, του 18ου αιώνα, βρίσκεται στη Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος, ενώ ένα ακόμη 

χειρόγραφο του 15ου αιώνα (4522 (402) βρίσκεται στη Μονή Ιβήρων. Βλ. σχετικά Σταματία Κολιαδήμου, Άνθος των 

Χαρίτων: το ιταλικό πρότυπο και οι κύριες ελληνικές παραλλαγές, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη: 

ΑΠΘ, 2002. 

94 Σύμφωνα με την πεζή αφιέρωση του ίδιου του Δαπόντε στην αρχή του έργου: 15 Αυγούστου 1768. 

95 Η έκδοση του Σοφοκλή περιλαμβάνει πρόλογο και γλωσσάριο. Γαβριήλ Σοφοκλής (επιμ.), Κήπος Χαρίτων / συντεθέντα 

παρά Κωνσταντίνου Δαπόντε του μετονομασθέντος Καισαρίου, Αθήνησιν: Εκ του Τυπογραφείου Ερμού, 1880.  Το γεγονός 

πως ο Δαπόντες δεν φρόντισε για την έκδοση του έργου του αλλά και η αφάνεια στην οποία περιέπεσε αυτό μέχρι το 1880, 

επιδέχεται πολλών ερμηνειών αλλά οι λόγοι και οι αιτίες παραμένουν άγνωστες. Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 

421, σημ. 233 .  

96 Αν κανείς ανατρέξει στους στίχους τους οποίους παρέλειψε ο Σοφοκλής, μπορεί εύκολα να κατανοήσει τους λόγους 

αυτής της παράλειψης. Ο Σαββίδης τους παραθέτει. Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 421. 

97 Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος Γ, Βενετία 1872. 

98 Émile Legrand, Bibliothéque Grecque Vulgaire, Paris: Maisonneuve et Cie, 1881. Και η έκδοση του Legrand και αυτή 

του Σοφοκλή βασίστηκαν στο ίδιο χειρόγραφο της Ενοριακής Σχολής της Παναγίας στο Σταυροδρόμι (Πέρα) της 

Κωνσταντινούπολης. Το γεγονός επιβεβαιώνουν και ο Σαββίδης και ο Αγγέλου στις αντίστοιχες εκδόσεις τους. 
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παραγράφους και το μονοτονικό σύστημα, να κάνει το κείμενο περισσότερο ευανάγνωστο άρα και πιο 

εύληπτο στο σύγχρονο αναγνώστη99. Ο σκοπός αυτός κατά τη γνώμη μου επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό 

και αυτός είναι και ο λόγος που η παρούσα εργασία, κατά την ανάλυση του θέματός της, θα βασιστεί 

στην έκδοση του Σαββίδη. Την τελευταία έκδοση του Κήπου Χαρίτων επιμελήθηκε ο Άλκης Αγγέλου 

το 1997, ο οποίος βασίστηκε στην έκδοση του Legrand και χρησιμοποίησε επικουρικά την έκδοση 

του Σοφοκλή. 

Ο Κήπος Χαρίτων αποτελεί μία ποιητική σύνθεση κατά βάση αυτοβιογραφική, η οποία 

απευθύνεται-αφιερώνεται στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο (1754-1819)100, υιό  του ηγεμόνα της 

Μολδαβίας  Ιωάννη Μαυροκορδάτου. Η μεγάλη αγάπη του Δαπόντε για τον Ιωάννη, φαίνεται στον 

ένθερμο τρόπο με τον οποίο απευθύνεται μέσω του κειμένου και στον Αλέξανδρο, νιώθοντας χρέος 

του να τον νουθετήσει. Ο Δαπόντες φαίνεται πως είχε στενή φιλική σχέση με τον Αλέξανδρο101 και 

πολλές φορές οι παραινέσεις του Δαπόντε απευθύνονται ονομαστικά σε αυτόν.  Το έργο αποτελείται 

από 6.511 στίχους, οι οποίοι κατανέμονται σε 18 κεφάλαια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δαπόντε 

στην εισαγωγική αφιέρωση του βιβλίου, ονόμασε το έργο του Κήπος Χαρίτων, με την προσδοκία πως 

αυτό θα είναι για όποιον το διαβάζει, ένας παράδεισος επωφελής και χαρμόσυνος102. Έχουμε λοιπόν 

να κάνουμε με το κλασσικό σχήμα του Δαπόντε: τέρψη μετά διδαχής. 

Το έργο είναι γραμμένο σε ζευγαρωτό ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και ο στιχουργικός τρόπος του 

ποιητή είναι επηρεασμένος από το δημοτικό τραγούδι, τη βυζαντινή ποιητική παράδοση, τη 

μεσαιωνική γραμματεία, την κρητική λογοτεχνία103 και τη φαναριώτικη ποιητική δημιουργία της 

εποχής104. Το πλησιέστερο όμως ποιητικό είδος στην στιχουργική τέχνη του Δαπόντε είναι οι 

«ριμάδες». Αυτές αποτελούν έμμετρες αφηγήσεις αξιοπρόσεκτων περιστατικών και εντυπωσιακών 

ειδήσεων, με σκοπό να ερεθίσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον του αναγνώστη ή του ακροατή. 

Πρόκειται για στιχουργήματα τόσο γραπτά όσο και προφορικά, τα οποία μπορούν να οριστούν ως ένα 

 
99 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 424. 

100 Βλ. σχετικά με τον Αλέξανδρο: Κουρτ Γιακούπ, ό.π., σ. 141, 200-210. 

101 «Πολλάκις με είχες ειπεί, φίλτατε μπεηζαδέ μου, 

       να σε ειπώ τα κατ’ εμέ, και δεν τα ‘πα ποτέ μου.»  

Στίχοι από τον Κήπο Χαρίτων. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ), ό.π., σ. 17. 

102 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ), ό.π., σ. 15. 

103 Μία ενδιαφέρουσα προσπάθεια ενσωμάτωσης της κρητικής έμμετρης παράδοσης σε νέες μορφές ποιητικού λόγου είναι 

το στιχούργημα Κλαυθμός Πελοποννήσου (1716) του κεφαλλονίτη Πέτρου Κατσαΐτη, ο οποίος συνδυάζει σε ένα πλαίσιο 

αυτοβιογραφικό, την ιστορική αφήγηση και τη λογοτεχνική πρακτική προσωποποίησης των τόπων (Πελοποννήσου και 

Στερεάς Ελλάδας). Βλ. Αθήνη Στέση & Γιάννης Ξουριάς, ό.π., σ. 103.  

104 Αναλυτικά σχετικά με τη στιχουργική τέχνη του Δαπόντε βλ. Νικολέτα Ζαμπάκη, Μετρικολογικά στον Κήπο Χαρίτων 

του Καισάριου Δαπόντε, Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2017, σ. 18-22. 
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ενδιάμεσο είδος μεταξύ της λόγιας δημιουργίας και του δημοτικού τραγουδιού105.  Οι «ριμάδες» 

γνώρισαν μεγάλη διάδοση τον 18ο αιώνα και η σύνδεσή τους με το έργο του Δαπόντε μπορεί να 

εγκαινιάσει νέες προοπτικές αποτίμησης του έργου του, που ξεφεύγουν από τις «διαφωτιστικές 

ερμηνείες» περί αξιοποίησης και αναζήτησης του «αξιοπερίεργου» αλλά και από την αέναη 

προσπάθεια σύνδεσης με τη Δύση, συμπεριφορών και πρακτικών, που στερεοτυπικά δεν εντάσσονται 

στην ιστοριογραφική αναπαράσταση της «τουρκοκρατίας».  

Μέσα σε αυτό το αυτοβιογραφικό πλαίσιο, ο Καισάριος ενσωματώνει μεταξύ άλλων και 

περιηγητικές διηγήσεις, οι οποίες αφορούν την οκταετή ζητεία την οποία ανέλαβε για λογαριασμό της 

Μονής Ξηροποτάμου τα χρόνια 1757-1765. Τα ταξίδια του περιορίζονται μέσα στα όρια του 

οθωμανικού κόσμου όμως ο συγγραφέας είχε να αντλήσει στοιχεία από μία ευρεία συγγραφική 

περιηγητική παράδοση Οθωμανών, χριστιανών και μουσουλμάνων. Από τον 16ο αιώνα και μετά, η 

συγγραφή ταξιδιωτικών κειμένων γίνεται συστηματικότερη106. Αν και ελάχιστα ταξιδιωτικά έργα 

είχαν εκδοθεί μέχρι το 18ο αιώνα, η παρουσία χειρογράφων σε ιδιωτικές βιβλιοθήκες καθιστά πιθανό 

το γεγονός ο Δαπόντες να είχε διαβάσει κάποια από αυτά. Τα περισσότερα περιηγητικά έργα αυτής 

της εποχής -όπως και ο Κήπος Χαρίτων- αποτελούσαν προϊόντα ανθρώπων που δεν ταξίδευαν για 

λόγους αναψυχής ή φιλοπεριέργειας αλλά για ποικίλους άλλους πρακτικούς λόγους (εργασιακούς ή 

θρησκευτικούς)107. Ο πατρικός φίλος του Δαπόντε, Χρύσανθος Νοταράς είχε γράψει και αυτός ένα 

κείμενο στο οποίο κατέγραψε λεπτομερώς τους τόπους τους οποίους επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια 

τριών περιοδειών ζητείας προς ενίσχυση του Πατριαρχείου και του Αγίου Τάφου από το 1720 έως το 

1726108. Μεταξύ των ταξιδιωτικών έργων της εποχής αξίζει να σημειωθεί και το έργο του Βασίλειου 

Βατάτζη, ο οποίος περιγράφει τα ταξίδια του στην Ευρώπη και στην Ασία με έμμετρο στίχο109. 

 
105 Αξιοσημείοτο είναι το γεγονός πως τόσο οι «ριμάδες» όσο και ο Κήπος Χαρίτων και εν γένει τα στιχουργήματα του 

Δαπόντε, δεν αποτελούν προϊόντα μυθοπλασίας αλλά πραγματικά γεγονότα. Τέλος, ακόμη ένα σημείο στιχουργικής 

σύγκλισης του Δαπόντε με το είδος των «ριμάδων» αποτελεί ο ζευγαρωτός ομοιοκατάληκτος δεκαπεντασύλλαβος. 

Αναλυτικά για τις «ριμάδες» βλ. Αθήνη Στέση & Γιάννης Ξουριάς, ό.π., σ. 115-116. 

106 Βλ. σχετικά Ελένη Αγγελομάτη- Τσουγκαράκη, «Ελληνικά περιηγητικά κείμενα (16ος- 19ος αιω.)», Μεσαιωνικά και 

Nέα Eλληνικά 6 (2000): 155-180.  

107 Τα περισσότερα έργα ταξιδιωτικού τύπου που τυπώνονταν μέχρι το 18ο αιώνα ήταν Προσκυνητάρια. Για τα 

Προσκυνητάρια βλ. Ελένη Αγγελομάτη- Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 167. Ο Κήπος Χαρίτων αποτελεί ίσως μία ενδιαφέρουσα 

μετάβαση αλλά και σύμπραξη θρησκευτικού και κοσμικού ταξιδιού. 

108 Πηνελόπη Στάθη, «Το ανέκδοτο Οδοιπορικό του Χρύσανθου Νοταρά», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 1 (1984): 127-

280. 

109 Émile Legrand, “Voyages de Basile Vatace en Europe et en Asie”, Nouveaux Mélanges Orientaux. Mémoires, textes et 

traductions publiés par les professeurs de l’Ecole spéciale des langues orientales vivantes à l’occasion du septième 

Congrès International des Orientalistes réuni à Vienne, Παρίσι 1886. Βλ. επίσης Marinos Sariyannis, An Eighteenth-
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Η ευρεία ανάπτυξη της φαναριώτικης ποιητικής παραγωγής110 συνδέεται με την «Εποχή της 

Τουλίπας» (Lâle Devri) και την παρελκόμενη πολιτισμική άνθηση αλλά και με την διαμόρφωση ενός 

νέου μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου για τους χριστιανούς των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, 

το οποίο τους έδωσε πρόσβαση σε μία αστική ζωή με ελεύθερο χρόνο, κοινωνικές συγκεντρώσεις και 

διασκεδάσεις, ευκαιρίες μόρφωσης και απόλαυσης της ζωής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συντελείται 

και μία στροφή προς το υποκείμενο και τον άνθρωπο, η οποία ανιχνεύεται σε πολλά έργα του Δαπόντε 

όπως και στον Κήπο Χαρίτων, έργο το οποίο ούτως ή άλλως είναι αυτοαναφορικό. Ο Δαπόντες 

προχωρά στην ανάλυση του ψυχισμού του δικού του αλλά και των προσωπικοτήτων που παρουσιάζει 

στο στιχούργημά του καθώς και στην αυτοκριτική και την εσωτερική αναζήτηση111. Βέβαια, η 

στερεοτυπική ιδέα πως οι πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις απουσιάζουν από τον χριστιανικό όσο και από 

τον μουσουλμανικό κόσμο της οθωμανικής αυτοκρατορίας και η συνακόλουθη άποψη πως αυτές 

εισήχθησαν μέσω της επαφής με τη Δύση, αποτελεί μάλλον μία γενίκευση οριενταλιστικού τύπου, η 

οποία τα τελευταία χρόνια επανεκτιμάται112, τουλάχιστον όσον αφορά στην οθωμανολογική 

παραγωγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Century Ottoman Greek's Travel Account in Central Asia στο İ. Şahin - B. Isakov - C. Buyar (Eds), CIEPO Interim 

Symposium: The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture, Istanbul 2014.  

110 Για τα φαναριώτικα στιχουργήματα και τραγούδια βλ. Αθήνη Στέση & Γιάννης Ξουριάς, ό.π., σ. 116-121. 

111 Για την ανάδυση του υποκειμένου στους θρησκευτικούς διαλόγους του Καισάριου Δαπόντε βλ. Ελένη Καρανάσιου, 

Θρησκευτικοί Διάλογοι σε στίχους του Καισάριου Δαπόντε: Πρακτική Θεολογία και ανάδυση του υποκειμένου, Αδημοσίευτη 

Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2018. 

112 Βλ Cemal Kafadar, «Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth Century Istanbul and First Person 

Narratives in Ottoman Literature», Studia Islamica 69 (1989): 121-150 και Ralf Elger and Yavuz Köse (ed.), Many Ways 

of Speaking About the Self: Middle Eastern Ego-Documents in Arabic, Persian, and Turkish (14th-20th Century), 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. Βλ. επίσης Σοφία Λαΐου και Μαρίνος Σαρηγιάννης, Το απομνημόνευμα ως αυτοπρόσωπη 

αφήγηση: τα κείμενα του Μοραΐτη Γιουσούφ Μπέη και του Καμπουτλή Βασφή Εφέντη,  στο Δημήτρης Δημητρόπουλος, 

Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Νίκη Μαρωνίτη, Παντελής Μπουκάλας (επιμ.), 1821 και απομνημόνευμα. Ιστορική χρήση και 

ιστοριογραφική γνώση (Πρακτικά συνεδρίου), Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 211-226. 
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3.1 Αναπαραστάσεις του Αρχαίου Κόσμου 
 

 

 

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσω τις αναφορές του Δαπόντε σε πρόσωπα, ιστορίες και γεγονότα, 

τα οποία εκτείνονται χρονολογικά μέχρι και τη μεταφορά της ρωμαϊκής πρωτεύουσας από τη Ρώμη 

στην Κωνσταντινούπολη (τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας πραγματοποιούνται στις 11 Μαΐου του 

330 μ.Χ.). Το νόημα που δίνει ο συγγραφέας στη λέξη αρχαίος αλλά και ο τρόπος με τον οποίο την 

χρησιμοποιεί δεν είναι ξεκάθαρος, όμως μπορούμε να συμπεράνουμε με βάση τον Κήπο Χαρίτων, πως 

αρχαίος ή αρχαίο είναι για τον Δαπόντε κάτι το πολύ παλιό, κάτι που βρίσκεται αρκετά μακριά από 

το παρόν το οποίο ο ίδιος βιώνει. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές χρησιμοποιεί τη λέξη για να 

αναφερθεί σε πρόσωπα, αντικείμενα και κτήρια του χριστιανικού κόσμου της Βυζαντινής περιόδου. 

Για παράδειγμα, χαρακτηρίζει αρχαία τη Μονή Μεγίστης Λαύρας και την Ιερά Μονή Ιβήρων στο 

Άγιο Όρος113, οι οποίες ανεγέρθηκαν τον 10ο και 8ο αιώνα μ.Χ. αντίστοιχα. Παράλληλα, φαίνεται να 

χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό αρχαίος, για να προσδώσει κύρος και να δείξει το σεβασμό του. Για 

τον Δαπόντε η λέξη αυτή έχει θετικό πρόσημο, αφού τη χρησιμοποιεί ακόμη και για να εξάρει το 

μοναστήρι των Τριών Ιεραρχών στο Ιάσιο114, το οποίο με κτήτορα τον Βασίλε Λόυπου, χτίστηκε 

μεταξύ 1637 και 1639. 

Οι διηγήσεις του Καισάριου Δαπόντε για τον αρχαίο κόσμο, παίρνουν συνήθως τη μορφή 

παρεκβατικών αφηγήσεων, οι οποίες προκύπτουν συνειρμικά από τη συλλογιστική πορεία του κυρίως 

κειμένου. Ο Δαπόντες χρησιμοποιεί τις ιστορίες αυτές για ηθικοδιδακτικούς σκοπούς, προς νουθεσία 

των αναγνωστών και αποφυγή παρόμοιων σφαλμάτων. Η φιλοσοφία αυτή προωθείται εξάλλου από 

τα παραδοσιακά χρονικά της οθωμανικής περιόδου, τα οποία ακολουθούσαν μία θρησκευτική 

αντίληψη του χρόνου και επεσήμαναν τη χρησιμότητα της γνώσης του παρελθόντος για τη νουθεσία 

των νεότερων, θέλοντας να εμφυσήσουν στους αναγνώστες το «φόβο Κυρίου». Χαρακτηριστικό είναι 

το πιο διαδεδομένο χρονικό αυτού του είδους, το Βιβλίον Ιστορικόν115, γραμμένο σε δημώδη γλώσσα, 

 
113 Γιώργος Π. Σαββίδης, ό.π., σ. 88. 

114 « Βασίλη βόδα κτίριο, μεγάλο και ωραίον, 

        Μετόχι Αγιορείτικο, κοινόν δε και αρχαίον.» 

 Βλ.  Γιώργος Π. Σαββίδης, ό.π., σ. 97. 

115 Δωρόθεος Μονεμβασίας, Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: αρχόμενον από 

κτίσεως κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων Σουλτάνων, Τυπογραφείο Νικολάου Γλυκύ, 

Βενετία 1798. 
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το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1631 και ακολούθησαν πολλαπλές επανεκδόσεις μέχρι και το 

1818. Το βιβλίο απευθύνεται στους ορθόδοξους χριστιανούς116 και στον πρόλογό του υπογραμμίζει 

τη μεγάλη ωφέλεια που προσφέρει στους ανθρώπους η γνώση της Ιστορίας: μπορεί να διδάξει τους 

απλούς ανθρώπους ως προς τη διαχείριση του οίκου τους αλλά και τους κυβερνώντες ως προς τη 

διαχείριση της εξουσίας τους117. Βέβαια, η εξέλιξη των πραγμάτων και της Ιστορίας αποδίδεται 

πάντοτε στο θέλημα του Θεού και στο κατά πόσο γίνονται αρεστές σε αυτόν οι πράξεις των ανθρώπων.  

Ο Δαπόντες ακολουθεί μία παρόμοια ερμηνεία των γεγονότων, αποδίδοντας όλα τα τεκταινόμενα, 

είτε σε προσωπικό είτε σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, στην αντίδραση του Θεού απέναντι στις 

πράξεις και τις επιλογές των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύει τον δικό του εγκλεισμό στην 

φυλακή, ως απόρροια της παρηκμασμένης ηθικής του αλλά και με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύει και την  

κατάληξη των πρωταγωνιστών στις ιστορίες τις οποίες παραθέτει, όπως του Πολυκράτη και του 

Πολυμήστορος118. 

   Το θέλημα του Θεού προβάλλεται από τον Δαπόντε ακόμη και στην ειδωλολατρική αρχαιότητα: 

μιλώντας για την εναπομείνασα στήλη του ναού της Ήρας που συνάντησε στο αρχαίο κάστρο της 

Σάμου, μένει έκπληκτος από τους ανθρώπους αυτούς που κατάφεραν να τη χτίσουν και αποδίδει το 

κατόρθωμά τους στο Θεό, ο οποίος εκτιμώντας τις καλές τέχνες και τη σοφία τους, τους βοηθά και 

στερεώνει τα έργα τους119. Πολλές ακόμη φορές μέσα στον Κήπο Χαρίτων ο συγγραφέας προβάλλει 

την χριστιανική πίστη στον αρχαίο κόσμο με απόλυτα φυσικό τρόπο. Δεν διστάζει μάλιστα να 

χαρακτηρίσει τον Πυθαγόρα, λόγω της ασκητικής του ζωής, αγιότερο (sic) από τους σημερινούς 

ανθρώπους120. Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις που θεωρεί πως οι πράξεις των αρχαίων δεν 

 
116 Το βιβλίο απευθύνεται προς «πάσι τοις Ευσεβέσι και Ορθοδόξοις Χριστιανοί» και μεταφράστηκε ήδη από τα πρώτα 

χρόνια της κυκλοφορίας του σε πολλές βαλκανικές γλώσσες όπως τα ρουμανικά και τα σλαβικά (αλλά και στα αραβικά). 

Βλ. Γιώργος Κεχαγιόγλου (επιμ.), Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τόμος 

Β΄1: 15ος αιώνας-1830, Σοκόλης: Αθήνα 1999, σ. 108-119. 

117 Παρόμοια λογική, ως προς την χρησιμότητα της ιστορίας στη διδαχή και καθοδήγηση των ανθρώπων, ακολουθεί και 

το έργο του πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκταρίου του Κρητός (1602-1676), Επιτομή της ιεροκοσμικής ιστορίας, το οποίο 

πρωτοδημιοσιεύτηκε τον 17ο αιώνα με πολλές επανεκδόσεις κατά την διάρκεια του 18ου. Βλ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, 

ό.π., σ. 87-88. 

118 Και οι δύο βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας της φιλαργυρίας τους. Ο Δαπόντες συνδέει την κατάληξη των ανθρώπων με 

την διαγωγή τους και θεωρεί πως λαμβάνουν μία άξια τιμωρία για τα αμαρτήματά τους: «[…]διότι καθώς έκαμαν, είχασι 

πληρωθούσι, […]» . Γιώργος Π. Σαββίδης, ό.π., σ. 162. 

119 Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης, ό.π., σ. 140 στ. 87-92. 

120 «[…]πως είς αυτό (σ.σ. στο σπήλαιο) ασκήτευεν ο Πυθαγόρας τότε. 

        […]και πόσον αγιότερος είναι σε θέλει δείξει, 

         ο Έλληνας φιλόσοφος αυτός από εσένα,[…]» 
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συνάδουν με τη χριστιανική ηθική -και κυρίως όταν αναφέρεται στις θρησκευτικές πτυχές της ζωής 

τους-, τους αποκαλεί άθεους121. Εδώ προφανώς δεν έχουμε να κάνουμε με μία αβλεψία από πλευράς 

του συγγραφέα, αλλά με μία ηθελημένη επιλογή πρόσληψης του κόσμου (από κτίσεως κόσμου) και 

ερμηνεία της Ιστορίας και των γεγονότων, με βάση τη χριστιανική ορθόδοξη πίστη και την κρίση του 

Θεού122. Ο Θεός, όπως και ο Δαπόντες μαζί του, στηρίζει τα έργα και τις πράξεις της αρχαιότητας αν 

τις θεωρεί ηθικές και ταυτόχρονα κατακρίνει όσες θεωρεί πως βαίνουν ενάντια στο θέλημά του. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο συγγραφέας καταφέρνει να αναπαριστά την αρχαιότητα φιλτραρισμένη μέσα από 

το πρίσμα της χριστιανικής ηθικής.  

Εξάλλου, η αμφιθυμία ως προς τις κρίσεις των εκάστοτε λογίων και συγγραφέων προς τους 

αρχαίους Έλληνες, κυρίως τους φιλοσόφους, εντοπίζεται ήδη από τη στιγμή που αυτοί αρχίζουν να 

θεωρούνται «αμαρτωλοί», δηλαδή από τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους -οπότε έχουμε και την 

εδραίωση της χριστιανικής πίστης- και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Ακόμη και  

ο Νικόδημος ο Αγιορείτης και ο Αθανάσιος Πάριος, δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του 

κινήματος των Κολλυβάδων, εκφέρουν επίσης αντιφατικές φαινομενικά, αξιολογικές κρίσεις για τους 

αρχαίους Έλληνες. Άλλοτε τους απαξιούν ως ειδωλολάτρες και άλλοτε επικαλούνται τη διάνοια και 

το κύρος των αρχαίων φιλοσόφων, προκειμένου να στηρίξουν τις απόψεις τους123.  

Ο Δαπόντες σίγουρα αντλεί μεγάλο μέρος του υλικού του από τους χρονογράφους που 

κυκλοφορούν την εποχή εκείνη, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στις κοινές αναφορές σε πρόσωπα, 

λαούς και ιστορικές περιόδους. Τα ιστορικά χρονικά της οθωμανικής περιόδου συνήθως 

ακολουθούσαν μία χρονική πρόσληψη της ιστορίας που ταυτίζεται με την πορεία του χριστιανικού 

κόσμου και ακολουθεί τη μεσαιωνική χρονογραφική παράδοση124. Αρχικά ξεκινούν με την Παλαιά 

 
 Βλ.  Γιώργος Π. Σαββίδης, ό.π., σ. 146. Συνεχίζει μάλιστα στην επόμενη σελίδα λέγοντας πως ο Πυθαγόρας ονόμασε 

«κόσμον» τον κόσμο «ως προς του Θεού την κτίσιν και σοφία».  

121 Βλ. ενδεικτικά: Γιώργος Π. Σαββίδης, ό.π., σ. 217 στ. 170. 

122 Αυτή είναι μία ιστορική λογική εδραιωμένη από τους πρώτους χριστιανούς ιστορικούς, οι οποίοι αντικατέστησαν τον 

ρόλο τον οποίο απέδιδαν στην Τύχη / Μοίρα οι ειδολωλάτρες ιστορικοί, με την έννοια του Θείου Λόγου ή της Θείας 

Πρόνοιας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ερμηνεύει και ο Δαπόντες τα ιστορικά γεγονότα αλλά και τα γεγονότα των ιστοριών 

και των μύθων γενικότερα. Βλ. Glenn F. Chesnut, The First Christian Histories: Eusebius, Socrates, Sozomen, Theodoret, 

and Evagrius, Paris: Mercer University Press, 1986, σ. 208, 244. 

123 Βλ. σχετικά Ιωάννης Ζελεπός, Έλληνες, Ελληνικόν γένος και Ελληνισμός στον θρησκευτικό λόγο κατά τις παραμονές 

της Ελληνικής Επανάστασης (τέλη 18ου αι. έως 1821) στο Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Κατερίνα 

Νικολάου, Βαγγέλης Δ. Καραμανωλάκης (επιμ.),  Έλλην, Ρωμηός, Γραικός: Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, 

Αθήνα: Ευρασία, 2018, σ. 345-359. Ο Δαπόντες στο ζήτημα των Κολυβάδων τάχθηκε με την πλευρά του Πατριαρχείου, 

καταδικάζοντας το κίνημα ως «αίρεσιν». Βλ. σχετικά Χαρίτων Καρανάσιος, ό.π., σ. 308-314.  

124 Βλ. σχετικά Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, ό.π., σ. 86-87. 
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Διαθήκη, εξιστορώντας την πορεία του εβραϊκού λαού και αναπόφευκτα αναφέρονται στους αρχαίους 

λαούς και πολιτισμούς, οι οποίοι συγκρούστηκαν ή συναντήθηκαν με τους Εβραίους -Αιγύπτιοι, 

Πέρσες, Ασσύριοι, Μακεδόνες-. Ακολουθεί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ως φυσική συνέχεια της 

τελευταίας, η Οθωμανική. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα  χρονολογικό μοτίβο διαδοχής τεσσάρων 

αυτοκρατοριών -Βαβυλωνιακής, Περσικής, Μακεδονικής και Ρωμαϊκής-, το οποίοι καλλιέργησαν οι 

χριστιανοί ιστορικοί με βάση την Παλαιά Διαθήκη αλλά και την ιστορική σκέψη του Ιουστίνου (2ος 

αι. μ.Χ.)125. Βέβαια, από τα τέλη του 17ου αιώνα στο περιβάλλον των Ηγεμονιών υπήρχαν 

διευρυνόμενα ενδιαφέροντα και δημιουργούνταν μεγάλες βιβλιοθήκες, οι οποίες φιλοξενούσαν 

μεταξύ άλλων τα έργα πολλών αρχαίων συγγραφέων126. Επομένως το γεγονός πως ο Δαπόντες 

προχωρά ένα βήμα παραπέρα και αναφέρεται σε γεγονότα και πρόσωπα τα οποία δεν απαντώνται ούτε 

στα ευρέως διαδεδομένα χρονικά αλλά ούτε και στα παραδοσιακά σχολικά εγχειρίδια127 δεν προκαλεί 

κάποια ιδιαίτερη έκπληξη.  

Άλλωστε ήδη από το 1750 έχουμε την έκδοση του έργου του Charles Rollin Παλαιά Ιστορία σε 

μετάφραση του Αλέξανδρου Καγκελλάριου. Το ιστορικό αυτό έργο σπάει την καθιερωμένη αντίληψη 

για την ιστορία και την πρόσληψη του ιστορικού χρόνου (όσον αφορά τον χριστιανικό/ οθωμανικό 

κόσμο) και επικεντρώνεται στην ανάλυση διαφόρων αρχαίων λαών: Αιγυπτίων, Καρχηδονίων, 

 
125 Ελληνική μετάφραση του έργου Βιβλίον Ιστορικόν του Ιουστίνου, ήταν διαθέσιμη την εποχή του Δαπόντε αφού η 

έκδοσή της πραγματοποιήθηκε στη Βενετία το 1686 με τη απαραίτητη προσθήκη στο τέλος του βιβλίου ενός μέρους 

περιέχοντος χριστιανκή διδασκαλία. Βιβλίον ιστορικόν καλούμενον Ιουστίνος / Μεταφρασθέν εκ της λατινίδος φωνής εις 

απλήν φράσιν παρά Ιωάννου Μάκολα του Αθηναίου, προσέτι δε καί τινες μύθοι μεταφρασθέντες και αυτοί εκ της λατινίδος 

φωνής εις την κοινήν γλώσσαν παρ' αυτού ___ Εν δε τω τέλει της αυτής βίβλου τυγχάνει και τις διδασκαλία Χριστιανική, 

Ενετίησιν: Παρά Μιχαήλ Αγγέλω τω Βαρβωνίω, 1686. Για το μοτίβο της διαδοχής των αυτοκρατοριών βλ. επίσης Ζακ Λε 

Γκοφ, Ιστορία και Μνήμη, Αθήνα: Νεφέλη, 1998, σ. 255. 

126 Χαρακτηριστική είναι η βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, η οποία φιλοξενούσε πλήθος βιβλίων 

«ελληνικών, γραικολατινικών, λατινικών, ιταλικών, γαλλικών και άλλων». Εκεί απαντώνται οι τίτλοι πολλών βιβλίων από 

τα οποία ο Δαπόντες πιθανώς θα μπορούσε να έχει αντλήσει πληροφορίες για τους αρχαιοελληνικούς μύθους και τις 

ιστορίες της ελληνικής και μεσανατολικής αρχαιότητας, τις οποίες παραθέτει στον Κήπο Χαρίτων. Βλ. Nicolae Iorga, 

«Pilda bunilor domni din Trecut: fata de scoala romaneasca», Analele Academiei Romane: Memoriile Sectiunii Istorice 37 

(1914): 77-120. Πρβλ. Φανή Κωνσταντίνου, Οι απηχήσεις της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας στο έργο του Καισάριου 

Δαπόντε Κήπος Χαρίτων, Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014-2015. 

127 Βλ. σχετικά: Αγγελική Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Τα μαθηματάρια των ελληνικών σχολείων της τουρκοκρατίας: 

διδασκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι, συμβολή στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας, Αθήνα: 

Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, 1993, σ. 1-254. 
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Ασσυρίων, Βαβυλωνίων, Μήδων, Περσών, Μακεδόνων και Ελλήνων128. Λίγα χρόνια αργότερα, η 

εστίαση γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένη και αφορά την αρχαία Ελλάδα: το 1757 εκδίδεται στη 

Βενετία το βιβλίο Ιστορία περί των μυθολογουμένων θεών των αρχαίων Ελλήνων και άλλων Εθνών129, 

έργο το οποίο μεταφράστηκε από τα ιταλικά. Δεν γνωρίζουμε τον μεταφραστή και επιμελητή του 

έργου όμως στον πρόλογο του βιβλίου θεωρεί πως η έκδοση αυτή είναι ωφέλιμη διότι η μήτηρ της 

πολυμάθειας είναι η ανάγνωση πολυειδών βιβλίων. Αυτή η δίψα για πολυμάθεια και γνώσεις 

χαρακτηρίζει και τον Δαπόντε ο οποίος αναφέρεται στην αρχαιοελληνική μυθολογία και στις 

μεταμορφώσεις διαφόρων θεών130. Παρ΄όλο που αναφέρεται σε διάφορα πρόσωπα και αφηγήσεις για 

τον αρχαίο κόσμο που ξεφεύγουν από το βιβλικό φάσμα, η ανάγκη να δικαιολογηθεί του προκύπτει 

μόνο στην περίπτωση της αναφοράς του στην αρχαιοελληνική ειδωλολατρική μυθολογία. 

Δικαιολογείται δε, με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο δικαιολογείται ο μεταφραστής/ εκδότης της 

Ιστορίας περί των μυθολογουμένων θεών των αρχαίων Ελλήνων και άλλων Εθνών:  

 

«Δεν είναι κουριόζα δε και τουτα και αστεία; 

Ας είναι και Ελληνικά, εδώ βλάβη καμία, 

μάλιστα και ωφέλεια, την αχρειότητά τους 

μανθάνοντες από αυτά, και ματαιότητά τους. 

Αποστρεφόμενοι αυτά, την πίστιν μας τιμούμεν 

με πόθον περισσότερον και με τα δυό κρατούμεν, 

ευχαριστούντες τον Θεόν, οπού απ’ αθεΐαν 

τοιάυτην εγλιτώσαμεν και βδελυράν θρησκείαν.»131 

 

 
128 Charles Rollin, Παλαιά ιστορία: των Αιγυπτίων, Καρχηδονίων, Ασσυρίων, Βαβυλωνίων, Μήδων, Περσών, Μακεδόνων 

και Ελλήνων εις τόμους δέκα και εξ διηρημένη… νυν πρώτον δε εις την απλήν Ρωμαϊκήν διάλεκτον μεταφρασθείσα και 

μετ΄επιμελείας διορθωθείσα παρά κυρίου Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου, Ενετίησιν: Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι, 1750. 

129 Ιστορία περί των μυθολογουμένων θεών : των αρχαίων Ελλήνων και άλλων εθνών έτι περί των ημιθέων ήτοι ηρώων, 

ναών τε, θυσιών και λατρειών των αυτών : μεταφρασθείσα από της ιταλικής εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον, νύν τε 

δεύτερον τύποις εκδοθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα, διά συνδρομής και δαπάνης Παναγιώτου Δημητρίου Ντέτε εξ 

Αργυροκάστρου, Κωνσταντινούπολη: Βρετανική Τυπογραφία του Κάστρου, 1827. Πρώτη έκδοση το 1757, βλ. Émile 

Legrand, Bibliographie Hellénique, τ. Β’, Παρίσι 1885-1906, σ. 475. 

130 Βλ. κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Περί του Άθωνος και Μεταμορφώσεων. Γιώργος Π. Σαββίδης, ό.π., σ. 203-209 

131 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ), ό.π., σ. 209. 
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Ο επιμελητής της Ιστορίας περί των μυθολογουμένων θεών των αρχαίων Ελλήνων και άλλων Εθνών, 

ακριβώς μετά την εξιστόρηση των αρχαιοελληνικών μύθων -όπως και ο Δαπόντες-, παραθέτει στο 

τέλος του βιβλίου, τη δική του απολογία:  

 

«[…] δεν δυνάμεθα ημείς να τελειώσωμεν ευτυχέστερον την επιχείρησίν μας, παρά να δοξάσωμεν τον 

Σωτήρα Χριστόν, ος τις εθριάμβεσε καταδαμάζωντας, και διαφθείροντας πάσας τας ανοσίους 

κακοπραγίας με την δύναμιν του ζωοποιού Σταυρού. Και οπού δια την άμετρόν του αγαθότητα μας 

ελευθέρωσεν από μίαν άβυσσον φρικωδεστάτων εργασιών,[…]»132 

 

Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο ‘’απολογιών’’ είναι φανερές, επομένως δεν θα προχωρήσω στην 

περαιτέρω ανάλυσή τους. Αξιοσημείωτο είναι όμως το γεγονός πως και στις δύο περιπτώσεις βιβλίων, 

χρησιμοποιείται η ίδια λέξη για να χαρακτηρίσει την ειδωλολατρική μυθολογία: «περίεργη» 

χαρακτηρίζεται στην Ιστορία και «κουριόζα» στον Κήπο Χαρίτων.  

Επίσης, ο Δαπόντες χρησιμοποιεί πολλές φορές την υποτίμηση ή την γελοιοποίηση ως μέσο 

απενοχοποίησης των αρχαίων μύθων. Αφηγούμενος διάφορες ερωτικές περιπέτειες του Δία 

επαναλαμβάνει συχνά στον Αλέξανδρο (στον οποίο απευθύνεται το έργο) το πόσο αστεία ακούγεται 

η μία και η άλλη ιστορία, ρωτώντας ξανά και ξανά: «Άξιο γέλωτος κι αυτό δεν είναι, μπεηζαδέ 

μου;»133. Ωστόσο η αναφορά του στην αρχαιοελληνική μυθολογία, που αποτελεί ουσιαστικά και την 

έκπληξη ειδικά όταν γίνεται από κάποιον μοναχό της εποχής, διαρκεί μόνο για μερικές σελίδες (203-

209)134. 

Τις περισσότερες φορές που αναφέρεται στην αρχαιότητα το ενδιαφέρον του περιστρέφεται γύρω 

από την ιστορία και τον πολιτισμό της και όχι γύρω από τη θρησκεία. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια, 

 
132 Ιστορία περί των μυθολογουμένων θεών…, ό.π., σ. 225. 

133 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 204. 

134 Η αναφορά στην ελληνική αρχαιότητα και μυθολογία από τους συγγραφείς αυτής της περιόδου σχεδόν πάντα 

εντάσσεται στα πλαίσια ενός διαφωτιστικού ρεύματος που έρχεται από τη Δύση αποδίδοντας οριενταλιστικού και 

καθολικού τύπου χαρακτηριστικά στις κοινωνίες της χριστιανικής Ανατολής : κοινωνίες προσκολλημένες στη θρησκεία  

που δαιμονοποιούν οτιδήποτε μη χριστιανικό. Αυτά τα μονολιθικά ερμηνευτικά σχήματα σπάνια ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, η οποία τείνει να είναι περισσότερο πολύπλοκη. Αξιοσημείωτο είναι πως η Χρονογραφία του Ιωάννη 

Μαλάλα (περ. 491 – 578 μ.Χ.) , ένα από τα πιο διαδεδομένα χρονικά του Βυζαντίου, συνδέει την ελληνική μυθολογία με 

τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης και αντιμετωπίζει τους Ολύμπιους Θεούς με θετικό πρόσημο ίσως επειδή τους 

παρουσιάζει ως ιστορικά πρόσωπα. Βλ Απόστολος-Δημήτριος Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι: 4ος-

7ος αι, τόμος Α’, Αθήνα: Εκδόσεις Κανάκη, 1997, σ. 546 . 
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όπως σε μία από τις αναφορές του στην αρχαία Αίγυπτο, σπεύδει να σχολιάσει πως οι άνθρωποι αυτοί 

ήταν «άθεοι»135. Οι λαοί για τους οποίους μιλάει, είναι λαοί οι οποίοι εμφανίζονται στα βιβλία της 

Παλαιάς Διαθήκης, όμως ο Δαπόντες χρησιμοποιεί και εξωτερικές πηγές, προκειμένου να δώσει 

περισσότερες πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο 

συγγραφέας δεν σπάει τον χριστιανικά αποδεκτό ιστορικό χρόνο ούτε και τη συνέχειά του. Απλώς 

εμπλουτίζει με πρόσωπα, γεγονότα και πληροφορίες την ήδη υπάρχουσα ιστορική συνέχεια.  

Όσον αφορά στις πηγές τις οποίες χρησιμοποιεί, ο ίδιος φροντίζει να μας πληροφορήσει στον 

πρόλογο του έργου του Καθρέπτης Γυναικών: «από διάφορα ιερά και εξωτερικά βιβλία διάφορες 

ιστορίες συνήθροισα και διά στίχων διά πλέον γλυκύτητα τες εσύνθεσα»136. Και στον Κήπο Χαρίτων 

περιγράφοντας ουσιαστικά την περίοδο που πέρασε ως μοναχός στη νήσο Πιπέρι, δηλώνει εμμέσως 

πλην σαφώς, πως τα βιβλία τα οποία διάβαζε ήταν βιβλία «πατερικά» και «ιστορικά»137. Εκτός από τα 

μαθηματάρια, τις λαϊκές φυλλάδες138 και τους χρονογράφους της εποχής, πηγές του υπήρξαν ο 

Ηρόδοτος, ο Ευριπίδης, ο Πλούταρχος, ο Αιλιανός, ο Λουκιανός, ο Διόδωρος Σικελιώτης, ο Οβίδιος, 

ο Αθήναιος κ.α. Στους συγγραφείς αυτούς κατάφερε να έχει πρόσβαση κυρίως μέσω της πλούσιας 

βιβλιοθήκης των Μαυροκορδάτων, της Ηγεμονικής βιβλιοθήκης του Βουκουρεστίου αλλά και των 

βιβλιοθηκών του Αγίου Όρους139.   

Το ενδιαφέρον κομμάτι των έμμετρων αναδιηγήσεων του Δαπόντε είναι, όπως παρατηρεί και ο 

Κακριδής, ο τρόπος με τον οποίο ο Δαπόντες ξαναπαρουσιάζει τις ιστορίες. Η αφήγησή του σε γενικές 

γραμμές δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις από το πρωτότυπο κείμενο όμως σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγει 

να παραλείψει140 ή να παραλλάξει κάποια πτυχή της εκάστοτε ιστορίας141, ή ακόμα και να 

 
135 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 217. 

136 Φάνης Κακριδής, ό.π., σ. 28.  

137 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 75, στ. 176. 

138 Στον Κήπο Χαρίτων αναφέρεται στην Ιστορία του ρε της Σκωτσίας με τη ρήγισσα της Ιγλετέρρας, μία πολύ δημοφιλή 

λαϊκή φυλλάδα που εκδόθηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 16ου αιώνα. Βλ. Σαββίδης Π. Γιώργος (επιμ.), ό.π., σ. 241. 

139 Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στις πηγές που χρησιμοποίησε για τις ιστορίες και τους μύθους που παρατίθενται στον 

Κήπο Χαρίτων διότι αυτό θα ήταν αντικείμενο περισσότερο μίας φιλολογικής ανάλυσης. Για το θέμα βλ. Φάνης Κακριδής, 

ό.π., σ. 28-30 και Φανή Κωνσταντίνου, στο ίδιο. 

140 Στην Ιστορία περί του Πολυμήστορος, η προφητεία της μεταμόρφωσης της Εκάβης σε σκύλα παραλείπεται. Φανή 

Κωνσταντίνου, ό.π., σ. 14. 

141 Παράδειγμα παραλλαγής αποτελεί η Ιστορία περί του Αινείου, όπου ο ήρωας περιγράφεται ως «υπόδειγμα 

μισαργυρίας». Βλ. Φάνης Κακριδής, ό.π., σ. 29. Επίσης στην Ιστορία περί του Πολυμήστορος, ο ήρωας παρουσιάζεται 

μετανιωμένος, ενώ στην Εκάβη του Ευριπίδη παρουσιάζεται αμετανόητος. Βλ. Φανή Κωνσταντίνου, ό.π., σ. 13-15. 
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παρουσιάσει την ιστορία από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία142. Κατά τη γνώμη μου, η επιλογή αυτή 

δεν σχετίζεται μόνο με την επιθυμία του να φιλτράρει τις ιστορίες μέσα από μία χριστιανική οπτική 

με σκοπό την ηθική καθοδήγηση αλλά και με την διάθεσή του να προσαρμόσει τις ιστορίες και να τις 

συνδέσει με την κυρίως αφήγηση, η οποία είναι ως επί το πλείστον αυτοβιογραφική. Οι τρείς ιστορίες, 

του Πολυκράτη, του Πολυμήστορος και της Θυμοκλείας θέλουν να υπογραμμίσουν τα δεινά που 

επιφέρει η φιλαργυρία, σε αντίθεση με την γενναιοδωρία που φάνηκε να εμφανίζουν οι Σάμιοι 

απέναντι στην ζητεία του Δαπόντε. Ακόμη όμως περισσότερο, διότι η φιλαργυρία υπήρξε ένα πάθος 

του Δαπόντε το οποίο τον οδήγησε στη φυλακή, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό του 

λάθος. Έτσι, πολλές φορές οι ιστορίες τις οποίες παραθέτει λειτουργούν ενισχυτικά προς την κυρίως 

αφήγηση, ώστε να συνδέσει τα δικά του παθήματα με τα παθήματα των παλαιότερων και να οδηγήσει 

τον αναγνώστη σε καθολικά ηθικά διδάγματα143. Ακολουθεί μία επεξεργασία των μύθων και των 

ιστοριών όχι μόνο για να τις προσαρμόσει στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη αλλά και για να 

εξυπηρετήσει λογοτεχνικά τη δική του ιστορία. 

 

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της ιστορικής συνέχειας και διαδοχής των αυτοκρατοριών, όπως 

ανέφερα και παραπάνω, ο Δαπόντες ακολουθεί τη βυζαντινή χρονογραφική παράδοση. Παρ΄όλα αυτά 

διαβάζοντας κανείς τον Κήπο Χαρίτων, παρατηρεί πως ελάχιστες είναι οι αναφορές του συγγραφέα 

στην προ του Μεγάλου Κωνσταντίνου ρωμαϊκή εποχή, δηλαδή στη μη χριστιανική περίοδο της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Για τον Δαπόντε μοιάζει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να αφορά εξ 

ολοκλήρου την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το Βυζάντιο.  

Στην πόλη της Ρώμης αναφέρεται τέσσερις φορές. Η πρώτη αναφορά του σχετίζεται με την Ιστορία 

περί του Βασιλέως της Ρώμης, την οποία συνδέει με την εξιστόρηση της ζωής του στη νήσο Πιπέρι. Ο 

Βασιλέας στον οποίο αναφέρεται είναι ο Διοκλητιανός, ο οποίος την 1η Μαΐου του 305 μ.Χ. υπήρξε ο 

πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας ο οποίος παραιτήθηκε από το θρόνο και αποσύρθηκε στην πατρίδα 

του, τη Δαλματία προκειμένου να ξεκουραστεί και να ζήσει ήρεμα και ειρηνικά. Ο Δαπόντες σωστά 

περιγράφει πως μετά τις αναταραχές που ξέσπασαν λόγω της διαμάχης μεταξύ των διαδόχων, 

ζητήθηκε από τον Διοκλητιανό να επιστρέψει στο θρόνο, όμως αυτός αποκρίθηκε πως προτιμά να 

φυτεύει λάχανα, εννοώντας προφανώς πως προτιμά την ηρεμία και τη γαλήνη δίπλα στη φύση. Ο 

 
142 Στην Ιστορία περί του Πολυκράτους επιλέγει να αλλάξει το πρότυπο της ιστορίας και να εστιάσει την αφήγησή του στην 

φιλαργυρία και την πλεονεξία του Πολυκράτη. Βλ. Φανή Κωνσταντίνου, ό.π., σ. 12-13. 

143 Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης αποτελεί η Ιστορία του Πίνδου με την οποία θέλει να δείξει, πως η ευτυχία γεννά 

το φθόνο. Το μοτίβο αυτό συνδέεται με τη ζωή του και με το φθόνο που γεννήθηκε στους αυλικούς των Ηγεμονιών από 

την δική του ευτυχία και ευημερία. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 36.  
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Δαπόντες εξομολογείται πως τον καιρό που βρισκόταν στο Πιπέρι, αναλογιζόταν πως αν έρχονταν να 

προσφέρουν και σε αυτόν κάποιο υψηλό αξίωμα στις Ηγεμονίες, με τον ίδιο τρόπο θα αρνιόταν τη 

θέση. Ο παραλληλισμός που κάνει αλλά και η μεταφορά του ιστορικού γεγονότος σε έμμετρο στίχο 

έχει μεγάλο λογοτεχνικό ενδιαφέρον, πράγμα το οποίο βέβαια δεν μας απασχολεί στη συγκεκριμένη 

ανάλυση. 

Αντίθετα, το αξιοσημείωτο είναι πως ο Δαπόντες δεν αναφέρει καθόλου το όνομα του βασιλιά 

δικαιολογούμενος πως «-το όνομά του ξέχασα- υπόθεσις αρχαία-»144 . Πράγματι, το να ξέχασε το 

όνομά του αποτελεί σίγουρα μία πιθανότητα, όμως τα δεδομένα που προκύπτουν από την διαχείριση 

του ιστορικού παρελθόντος την οποία ακολουθεί ο συγγραφέας, θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν και 

σε μία διαφορετική υπόθεση. Ο Διοκλητιανός υπήρξε ένας αυτοκράτορας με μεγάλη πίστη στο 

ρωμαϊκό πάνθεον και στην ρωμαϊκή ειδωλολατρική παράδοση. Μέσα σε μία περίοδο παρακμής της 

αυτοκρατορίας στράφηκε ενάντια σε όποιον πίστευε πως υποσκάπτει τη συνοχή της: αρχικά 

εξαπέλυσε διωγμούς εναντίον των μανιχαϊστών και στη συνέχεια διενήργησε τον τελευταίο μεγάλο 

διωγμό εναντίον των χριστιανών145. Το μένος του εναντίον του χριστιανισμού ήταν τόσο μεγάλο που 

ο Διοκλητιανός δαιμονοποιήθηκε από τους διαδόχους του θρόνου, οι οποίοι υιοθέτησαν την 

χριστιανική θρησκεία146. Ολόκληρη αυτή η παρακαταθήκη του Διοκλητιανού ίσως θα ήταν ένα 

αρκετά ισχυρό κίνητρο, έτσι ώστε ο Δαπόντες ακόμα και να θυμόταν το όνομα του αυτοκράτορα να 

προσποιηθεί πως το είχε ξεχάσει. Άλλωστε, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε αυτοκράτορας ένα 

μόλις χρόνο μετά την παραίτηση του Διοκλητιανού, αναφέρεται πολλάκις από τον Δαπόντε και 

 
144 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 71. Εδώ ο χαρακτηρισμός «αρχαία» υπονοεί κάτι το πολύ παλιό και δεν σημαίνει 

απαραίτητα και κάτι το ένδοξο, όπως στα περισσότερα σημεία στον Κήπο Χαρίτων. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Δημήτρη Σταματόπουλο, για τις επισημάνσεις του σχετικά με τον «δίχως 

όνομα Βασιλιά».  

145 Σε διάταγμα που δημοσίευσε το 303 μ.Χ. διέταξε την καταστροφή των τόπων λατρείας των χριστιανών σε ολόκληρη 

την αυτοκρατορία και τους απαγόρευσε να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα.  Βλ σχετικά Timothy Βarnes 

D., Constantine and Eusebius, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1981, σ. 20-22. 

146 Ο Λακτάντιος, συγγραφέας και σύμβουλος του Κωνσταντίνου Α΄, του πρώτου χριστιανού Ρωμαίου αυτοκράτορα, 

ισχυρίστηκε πως η συμπεριφορά του Διοκλητιανού προανήγγειλε την Αποκάλυψη. Βλ. Elizabeth Digeser DePalma, 

Lactantius and Rome: The Making of a Christian Empire, Ithaca: Cornell University Press, 1999, σ. 149-150. Επίσης, στη 

σερβική μυθολογία ο Διοκλητιανός ταυτίζεται με τον Dukljan ή Dukljanin, φιγούρα η οποία αντιπροσωπεύει το αντίπαλο 

δέος του Θεού, προφανώς λόγω των διωγμών που εξαπέλυσε ο Διοκλητιανός έναντι των χριστιανών. Βλ.  Š. Kulišić, P. Ž. 

Petrović, and N. Pantelić, Српски митолошки речник (Σερβικό μυθολογικό λεξικό), Belgrade: Nolit, 1970, σ. 111–12.  
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μάλιστα με εγκωμιαστικό τρόπο, προφανώς λόγω της σπουδαίας θέσης που κατέχει στην ορθόδοξη 

Εκκλησία147. 

Είναι βέβαιο πως ο συγγραφέας με το βιβλίο του αυτό δεν προσπαθεί να γράψει Ιστορία, παρ’ όλα 

αυτά όμως μέσω των διηγήσεών του αποτυπώνει και αναπαριστά με κάποιο τρόπο το παρελθόν. Ο 

τρόπος  που κατασκευάζει το παρελθόν, γεμάτος αναθεωρήσεις, προσαρμογές, απώλειες και κενά 

μνήμης μπορεί ίσως να μας αποκαλύψει τον τρόπο που η εποχή του και ο κύκλος του επινοεί 

διανοητικά το ιστορικό παρελθόν. Μπορεί να μην βρισκόμαστε ακόμη στην εποχή που η Ιστορία 

γεννιέται και εξαρτάται ως επιστήμη από τις πολιτικές εξουσίες των εθνικών κρατών, όμως 

βρισκόμαστε στην εποχή που η Εκκλησία, ως ο ανώτατος θεσμός των χριστιανών της οθωμανικής 

επικράτειας,  αντλεί την δύναμη και την εξουσία της μέσα από τη διαχείριση της μνήμης και της 

λήθης148. Άλλωστε, «μία από τις ύψιστες φροντίδες των τάξεων, των ομάδων, των ατόμων που 

κυριάρχησαν και κυριαρχούν στις ιστορικές κοινωνίες είναι να καταστούν κύριοι της μνήμης και της 

λήθης.»149Ο Δαπόντες ως άνθρωπος στενά προσδεμένος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στους 

ανώτερους θεσμικά κύκλους της, σε έναν βαθμό, δεν μπορεί παρά να εκφράζει την επίσημη ρητορική 

της και τον τρόπο που η ίδια έχει κατασκευάσει, επανερμηνεύσει το παρελθόν αλλά ταυτόχρονα και 

τον τρόπο που έχει καλλιεργήσει τις προσδοκίες του μέλλοντος.  

Παρ΄όλα αυτά, εντύπωση προκαλεί η τόλμη του συγγραφέα να αναφερθεί όχι μόνο σε ένα τόσο 

απαγορευμένο πρόσωπο, ακόμη κι αν δεν αναφέρει το όνομά του, αλλά και να παρομοιάσει τον εαυτό 

του με έναν ειδωλολάτρη αυτοκράτορα, αποκαλύπτοντας ίσως το επαναστατικό του πνεύμα και την 

πρόθεσή του να γράψει πέρα από τα καθιερωμένα πρότυπα. Παρά τις εικασίες που θα μπορούσαν να 

γίνουν για την ύπαρξη της συγκεκριμένης ιστορίας στο έργο ενός μοναχού εκείνης της περιόδου, είναι 

πιθανό η ιστορία να χρησιμοποιήθηκε απλώς και μόνο προς διευκόλυνση του περιεχομένου, λόγω της 

νοηματικής συνάφειας των δύο καταστάσεων: δύο άνθρωποι -Δαπόντες και Διοκλητιανός- που 

αρνούνται να επιστρέψουν στην τρυφή των πολιτικών αξιωμάτων και επιλέγουν τη γαλήνη της φύσης.  

Η δεύτερη αναφορά που κάνει στην πόλη της Ρώμης είναι εξαιρετικά σύντομη. Μιλώντας για τους 

οβελίσκους της Αιγύπτου, αναφέρει πως οι παλαιοί βασιλιάδες της Ρώμης -γενικώς και αορίστως-, 

 
147 Για παράδειγμα στο ενδέκατο κεφάλαιο του Κήπου Χαρίτων αναφέρει πως ο Άγιος Κωνσταντίνος υπήρξε ηρωικός, 

μεγάλος βασιλιάς και «ένθεος» βασιλικός ήρωας. Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 141. 

148 Ούτως ή άλλως η Παλαιά Διαθήκη, ως θρησκευτικό βιβλίο, αποκαλύπτει μέσω του ιστορικού περιεχομένου της, τον 

σημαντικό ρόλο που κατέχει η ανάμνηση στον ιουδαϊσμό και τον χριστιανισμό: «θρησκείες ριζωμένες ιστορικά και 

θεολογικά στην ίδια την ιστορία, έχουν περιγραφεί ως «θρησκείες της ανάμνησης.». Ζακ Λε Γκοφ, ό.π., σ. 108. 

149 Ζακ Λε Γκοφ, ό.π., σ. 90. 
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«εσήκωσαν» δυο τρεις από αυτούς και τους μετέφεραν στη Ρώμη150. Η τρίτη αναφορά του είναι εξίσου 

σύντομη. Αναφέρει τον ναό του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη μέσα σε μία απαρίθμηση διαφόρων 

θαυμαστών τόπων της Ιταλίας. Στο συγκεκριμένο σημείο ο Δαπόντες απαριθμεί επίσης διάφορους 

όμορφους τόπους και αξιοθέατα της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Αιγύπτου, των Ασσυρίων, των 

Βαβυλωνίων και σχολιάζοντάς τα ως θαυμαστά, καταλήγει πως τίποτα δεν είναι πιο θαυμαστό από 

τον Άθω, με όλες τις πιθανές συνδηλώσεις που αυτός μπορεί να έχει ως σύμβολο. Όσον αφορά στην 

Ιταλία, ως καυχήματά της ονοματίζει το λιμάνι της Αγκώνας, τον πύργο της Κρεμόνα και τον Ναό 

του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως η Ρώμη εντάσσεται στην χωρική 

επικράτεια της περιοχής που ονομάζει «Ιταλία» και όχι σε κάποιο αρχαίο αυτοκρατορικό σχήμα. Το 

ίδιο συμβαίνει και στο δέκατο έκτο κεφάλαιο του Κήπου Χαρίτων: αναφέρει πως ο Αινείας από την 

Τροία κατευθύνθηκε προς την Ιταλία, οπού εκεί οι απόγονοί του, Ρώμος και Ρωμύλος, έκτισαν την 

πόλη της Ρώμης151. Η τελευταία αναφορά στην πόλη της Ρώμης γίνεται στα πλαίσια του διαλόγου 

μεταξύ Βλαχίας και Μπογδανίας, όπου η Βλαχία κατηγορεί την Μπογδανία ότι της πήρε τον πολύτιμο 

ηγεμόνα της Κωνσταντίνο Μαυροκορδάτο. Σε αυτόν λοιπόν τον διάλογο, η Βλαχία μεταξύ άλλων 

κατηγορεί την Μπογδανία πως: 

 

«Έβλαψές με, ζηλότυπε, καθώς η Κωνσταντίνου 

την Ρώμην έβλαψε ποτέ, τον θρόνον του Λατίνου.»152 

 

Αναφέρεται συγκριτικά στις δύο πόλεις, Κωνσταντινούπολη και Ρώμη και συνδέει την τελευταία 

με το «θρόνο του Λατίνου», αποκόπτοντάς την και πάλι από τη ρωμαϊκή κληρονομιά. Από την άλλη, 

στα πλαίσια του ανταγωνισμού, κερδισμένη σύμφωνα με τον Δαπόντε βγαίνει η Κωνσταντινούπολη. 

Συγκεντρώνοντας λοιπόν της αναφορές του συγγραφέα για την προχριστιανική Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία, παρατηρούμε πως αυτές είναι ελάχιστες και όταν γίνονται, τις προσπερνάει γρήγορα 

χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες -πράγμα το οποίο κάνει με μεγάλη ευκολία σε άλλες 

περιπτώσεις- για πρόσωπα και γεγονότα. Με τον τρόπο αυτό, είτε συνειδητά είτε όχι, καταφέρνει να 

 
150 Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά ούτε την πηγή του Δαπόντε για αυτή την πληροφορία ούτε και αν αποφεύγει 

συνειδητά για ακόμη μία φορά να ονοματίσει τους ειδωλολάτρες Ρωμαίους αυτοκράτορες στους οποίους αναφέρεται. 

Πάντως, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος περιγράφει τη μεταφορά ενός Αιγυπτιακού οβελίσκου στη Ρώμη με εντολή του 

αυτοκράτορα Γάιου (Καλιγούλα) και ενός δεύτερου, με εντολή του αυτοκράτορα Κλαύδιου στο έργο του Φυσική Ιστορία. 

Βλ. Bostock J., Riley H. T., & Mayhoff, K. F. T., Pliny the Elder: The natural history, Somerville, MA: Perseus Digital 

Library, 2006, Book XXXVI, chapter 14. 

151 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 234. 

152 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 30. 
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ταυτίσει ουσιαστικά την αυτοκρατορία των Ρωμαίων με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και 

παράδοση, αποκρύπτοντας μία πλευρά της ρωμαϊκής εξουσίας, η οποία όχι μόνο δεν υπήρξε 

χριστιανική αλλά πολέμησε την χριστιανική πίστη με τον πιο σκληρό τρόπο. Καταφέρνει να χειριστεί  

δεξιοτεχνικά τους μηχανισμούς την μνήμης και της λήθης στη διαδικασία της επεξεργασίας και της 

αναπαράστασης του παρελθόντος σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια, τα οποία δεν μπορεί παρά 

να βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση με την εποχή και στους κύκλους τους οποίους κινείται. 

 

 

Σε γενικές γραμμές, η προσέγγιση του Καισάριου Δαπόντε απέναντι στο ιστορικό παρελθόν 

ακολουθεί τη ρωμαϊκή ιστορική νοοτροπία, η οποία εξάρει το παρελθόν, θρηνεί για το παλαιό 

μεγαλείο, εμφορείται από τον μύθο της αρετής των αρχαίων και τιμά τους ήρωες και τους μεγάλους 

άνδρες της παλαιάς εποχής. Πράγματι, ο Κήπος Χαρίτων μεταξύ άλλων υμνεί την αρχαιότητα, με την 

αρχαιότητα εδώ να παίρνει τη δαποντική σημασία της153.  

 

«Αυτή (σ.σ. η Σάμος) μήτηρ εστάθηκε και του προειρημένου 

του Πυθαγόρα του σοφού και πολυτιμημένου, 

και της Σιβύλλης της μιάς154, της από της χορείας 

των Σιβυλλών των θαυμαστών ένεκεν της σοφίας· 

και του αρχαίου και σοφού εκείνου Κρεωφύλου,  

εις του Ομήρου τον καιρόν, και έτι του Χοιρίλου, 

όπου με στίχους έγραψε, καιρόν εις τον αρχαίον, 

την κατά Ξέρξου ένδοξον νίκη των Αθηναίων, 

[…]Και πολλών άλλων και σοφών και στρατηγών αξίων 

εις τους καιρούς τους παλαιούς ονομαστών ανδρείων.»155 

 

 Αυτή η εξιδανίκευση του παρελθόντος συνοδεύεται από την θεωρία περί διαφθοράς της σημερινής 

κοινωνίας, η οποία και θα οδηγήσει στην παρακμή156. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι αναφορές 

 
153 Αρχαιότητα χωρίς χρονολογικά όρια. Μία λέξη που αναφέρεται γενικώς στους παλαιούς ένδοξους καιρούς. Βλ. εδώ σ. 

31.  

154 «Ηροφίλα ονόματι» (Σημ. Κ.Δ.). 

155 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 150-151. 

156 Η θεωρία περί ανόδου και παρακμής ανάγεται στον Πολύβιο (202 π.Χ.- 120 π.Χ.), ο οποίος υποστήριξε πως η πορεία 

των κοινωνιών είναι όμοια με αυτή των ανθρώπων: αναπτύσσονται, παρακμάζουν και πεθαίνουν. Παρόμοιο σκεπτικό 

ανέπτυξε στο διάσημο ιστορικό του έργο: Muqaddimah (Προλεγόμενα) και ο Ibn Khaldun (1332-1406 μ.Χ.). Η θεωρία 



43 
 

του Δαπόντε στην αρχαιότητα συνοδεύονται από περιγραφές για τη ζοφερότητα του σημερινού 

κόσμου, ο οποίος περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα157. Σπάνια στις αναφορές του συγγραφέα 

η αρχαιότητα εξυμνείται απλώς και μόνο για τη σοφία και τα κατορθώματά της, αλλά πάντα 

αντιπαρατίθεται και εξυψώνεται σε σύγκριση με το αξιολύπητο παρόν158. Κατά κάποιον τρόπο, το 

παρελθόν δεν αναγνωρίζεται ως αυταξία. 

 

«Κ’ έχομεν μίαν έπαρσιν, ημείς μεν οι σπουδαίοι,  

πως και αυτόν τον Πλάτωνα περνούμεν, οι χυδαίοι·»159 

 

     Ο Δαπόντες δεν αναφέρεται αποκλειστικά στο μεγαλείο της ελληνικής αρχαιότητας. Άλλωστε ο 

θαυμασμός του συγγραφέα για την αρχαιότητα αλλά και για τον Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο είναι 

μία πολιτισμική αναφορά της οθωμανικής κοινωνίας και δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, ούτε 

αποτελεί κατ΄ ανάγκη μία ευρωπαϊκή-κλασσικιστική επιρροή του 160. Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός 

 
του πως κάθε κοινωνία περνά από συγκεκριμένα στάδια ανόδου και πτώσης, επηρέασε Οθωμανούς ιστορικούς όπως ο 

Kâtip Çelebi, ο Mustafa Naima και ο Ahmed Cevdet Pasha , οι οποίοι με τη σειρά τους ανέπτυξαν τις δικές τους θεωρίες 

σχετικά με την άνοδο και την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βλ. Cornell Fleischer, «Royal Authority, Dynastic 

Cyclism, and ‘Ibn Khaldunism’ in Seventeenth-Century Ottoman Letters», Journal of Asian and African Studies 18 (1983): 

198-220 και Marinos Sariyannis, Ottoman Ibn Khaldunism Revisited: The Pre-Tanzimat Reception of the Muqaddima, 

from Kınalızade to Şanizade in Marinos Sariyannis (ed.), Political Thought and Practice in the Ottoman Empire (Halcyon 

Days in Crete IX Symposium), Rethymno: Crete University Press, 2019, pp. 251-286. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε και από 

άλλους στοχαστές όπως ο Δημήτριος Καντεμίρ, ο Μοντεσκιέ και ο Γίββωνας.   

157 Η παρακμή του σημερινού κόσμου δεν αντανακλάται μονάχα στους ανθρώπους και στις συμπεριφορές τους αλλά και 

στα όσα αυτοί δημιουργούν:  

«Θέλ ‘ είναι βεβαιότατα ώς τρεις χιλιάδες χρόνοι, 

 και στέκεται το κτίριο, και φαίνεται, δεν λιώνει. 

 Και τα δικά μας, δεν περνά χρόνος, και αρχινίζουν 

 να σκάζουν, να ραγίζωνται, και να κοντοκρημνίζουν.» 

Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 139. 

158 Ο Δαπόντες δεν θεωρεί ένδοξη εποχή μόνο την προρωμαϊκή αρχαιότητα αλλά και τη Βασιλεία των Ρωμαίων (τις 

αναφορές του Δαπόντε για τη Βυζαντινή περίοδο και την εξύμνησή της θα τις αναλύσω στο επόμενο κεφάλαιο : 

Αναπαραστάσεις του Βυζαντινού κόσμου). Βλ. εδώ σ. 49. 

159 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π. 

160 Ο πολιτισμός και η φιλοσοφική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας κατείχε μία πολύ σημαντική θέση στη μεσαιωνική 

και μεταμεσαιωνική ισλαμική παράδοση, η οποία επηρέασε βαθιά και την οθωμανική διανόηση. Έτσι, η αρχαία ελληνική 

φιλοσοφία διατήρησε το υψηλό της κύρος καθ΄όλη την οθωμανική περίοδο μέχρι και τον 19ο αιώνα. Βλ. αναλυτικά: 

Μαρίνος Σαρηγιάννης, Εικόνες των αρχαίων Ελλήνων στις οθωμανικές γραμματειακές πηγές πριν από τον 19ο αιώνα στο 
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είναι για το Δαπόντε απλώς ένα κομμάτι του αρχαίου κόσμου, όπως ακριβώς είναι για την Παλαιά 

Διαθήκη. Εκτενείς αλλά και συχνές αναφορές κάνει στην αρχαία Αίγυπτο αλλά και στους Πέρσες. 

Ξεχωριστή αναφορά κάνει στους Βαβυλώνιους, τους οποίους χαρακτηρίζει πατέρες της 

αστρονομίας161. Αναφέρεται επίσης στους Μακεδόνες, τους Ασσυρίους, στους Χαλδαίους και στους 

Μήδους. Ο Δαπόντες μέσα στο έργο του αναφέρει τα ονόματα δεκάδων αρχαίων προσώπων -κυρίως 

φιλοσόφων και βασιλιάδων- 162. Σε πολλές περιπτώσεις οι αναφορές αυτές είναι περαστικές, δεν 

αφορούν πάνω από έναν ή δύο στίχους και γίνονται εν είδει παρομοίωσης: «Καθώς ο Σαρδανάπαλος, 

κατά τας ιστορίας, δεύτερος Σαρδανάπαλος εγώ επ’ αληθείας·»163. 

 Είναι αλήθεια πως από την πρώτη φορά που ο Καισάριος Δαπόντες συστήθηκε στο νεοελληνικό 

κοινό, οι επιμελητές και μελετητές του έργου και της ζωής του τον έχουν παρουσιάσει ως έναν 

Έλληνα, ο οποίος πρώτος οραματίστηκε την μελλοντική θεωρία περί εθνικής συνέχειας και 

καταγωγής. Στη συλλογιστική αυτή υπάρχουν κάποια παράδοξα ή καλύτερα κάποιοι ιστοριογραφικοί 

ετεροχρονισμοί, οι οποίοι βέβαια εξηγούνται αν λάβουμε υπόψιν μας τους ανθρώπους που 

διατυπώνουν κάθε φορά μία άποψη και το περιβάλλον και την εποχή στην οποία κινούνται. Το πρώτο 

παράδοξο, σχετίζεται με τον χαρακτηρισμό «Έλληνας»: ο Δαπόντες όπως και οι σύγχρονοί του 

χρησιμοποιούσαν αυτόν τον χαρακτηρισμό, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να αναφερθούν στην 

ειδωλολατρική ελληνόφωνη αρχαιότητα164. Ο ίδιος ο συγγραφέας κάνει ξεκάθαρο πως θεωρεί τον 

 
Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Κατερίνα Νικολάου, Βαγγέλης Δ. Καραμανωλάκης (επιμ.),  Έλλην, 

Ρωμηός, Γραικός: Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, Αθήνα: Ευρασία, 2018, σ. 229-243. 

161 Βλ «Περί των εν Βαβυλώνι», στο Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 224. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρει τα επτά 

θαύματα της αρχαιότητας και στη συνέχεια ισχυρίζεται πως κατά την γνώμη του σε αυτά θα έπρεπε να προστεθούν τα 

τείχη του Βυζαντίου, το σινικό τείχος («ο της Κίνας τοίχος») και ο Ναός του Μ.Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια της 

Αιγύπτου. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 226. 

162 Ενδεικτικό στοιχείο της πολυμάθειάς του, η οποία όμως δεν καθιστά αυτονόητη και την εις βάθος γνώση των 

πραγμάτων. Βλ. Φάνης Κακριδής, ό.π., σ. 30. Κάποια από τα ονόματα τα οποία αναφέρει: Όμηρος, Αριστοτέλης, 

Πυθαγόρας, Δημόκριτος, Ιπποκράτης, Γαληνός, Σεμίραμις, Ναβουχοδονόσορ, Νίτωκρις, Πτολεμαίος, Κροίσος, 

Αρταξέρξης, Ξέρξης, Όσιρις κ.α.  

163 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 124. 

164 Αλήθεια είναι πως ο Δαπόντες έζησε σε μία μεταιχμιακή εποχή, κατά την οποία είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται συνδέσεις 

μεταξύ αρχαίων Ελλήνων και ελληνόφωνων της οθωμανικής επικράτειας αρχικά από τη Δυτική Ευρώπη και αργότερα την 

ιδέα αυτή υιοθέτησε και η ανατολική πλευρά. Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα βέβαια η ιδέα αυτή δεν ήταν ευρέως 

διαδεδομένη και σίγουρα όχι στους εκκλησιαστικούς και φαναριώτικους κύκλους στους οποίους κινούνταν ο Δαπόντες, ο 

πυρήνας των οποίων ίσως δεν αποδέχτηκε και ποτέ αυτή την νεοελληνική ταυτότητα και έμεινε πιστή σε περισσότερο 

οικουμενικά και αυτοκρατορικά σχήματα. Βλ Δημήτριος Α. Σταματόπουλος, Το Βυζάντιο μετά το Έθνος. Το πρόβλημα της 

συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2009, σ. 114-127 . Επίσης ο Σαββίδης στο γλωσσάριο 
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εαυτό του Ρωμαίο και ποτέ δεν αυτοαποκαλείται Έλληνας. Η επιλογή του αυτή πιθανόν συνδέεται και 

με το γεγονός πως τον 18ο αιώνα παρατηρείται μία νέα αύξηση στη χρήση του όρου Ρωμαίος κυρίως 

λόγω της προτίμησης του φαναριώτικου περιβάλλοντος προς τον συγκεκριμένο όρο165 ως 

αυτοπροσδιορισμό, ο οποίος θα μπορούσε να αναβαθμίσει το κύρος και την κοινωνική τους θέση.  

Το δεύτερο παράδοξο σχετίζεται με την πρόθεση του Δαπόντε να συνδέσει την ελληνική 

αρχαιότητα με τους τότε ΄΄σύγχρονους Έλληνες΄΄.  Πρώτος ο Σάθας166 στη Μεσαιωνική βιβλιοθήκη 

χαρακτηρίζει τον Δαπόντε «φλογερό πατριώτη» και τον θεωρεί έναν από τους «αληθέστερους 

αντιπροσώπους του ελληνικού έθνους» ενώ αντίθετα,   στην αμέσως επόμενη σελίδα αναφέρει πως ο 

ποιητής ονειρεύεται την ανάσταση του Βυζαντίου και παραθέτει τα ίδια τα λόγια του Δαπόντε 

«Ρωμαίοι, ας θρηνήσωμεν την αχρειοτητά μας»167. Οι απόψεις αυτές είναι μάλλον ένα χαρακτηριστικό 

δείγμα της εθνικιστικής ρητορικής του ρομαντικού 19ου αιώνα, η οποία θεωρεί πως το έθνος και οι 

εθνικές ταυτότητες -στη σύγχρονή τους πρόσληψη- υπήρχαν από κτίσεως κόσμου. Στην 

πραγματικότητα, την ώρα που ο Δαπόντες γράφει τον Κήπο Χαρίτων, η σύγχρονη έννοια του έθνους 

και οι προεκτάσεις της δεν είχε αποκρυσταλλωθεί ούτε καν στη Δυτική Ευρώπη168. 

Το ίδιο μοτίβο εθνοκεντρικής ανάλυσης ακολουθεί και ο 20ος αιώνας. Ο Δημαράς στο βιβλίο του 

Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θεωρεί αυτονόητο πως ο Δαπόντες «φυσικά, μέσ’ απ’ όλα τα 

διαβάσματά του, έχει απόλυτη συνείδηση της ιστορικής ενότητας του ελληνισμού. Οι στίχοι του, και τα 

πεζά του είναι παραγεμισμένοι με αρχαίες μνήμες· ονειρεύεται την ανάσταση του Γένους και περιγράφει 

τ’ όνειρό του.»169 Ουσιαστικά και ο Δημαράς ακολουθεί την επιχειρηματολογία του Σάθα καθώς 

ισχυρίζεται πως ο Δαπόντες θεωρεί εαυτόν Έλληνα και έχει στο μυαλό του το ελληνικό εθνικό 

αφήγημα περί συνέχειας, το οποίο διαμορφώθηκε μόλις στο τέλος του 19ου αιώνα170. Με μία πιο 

 
που παραθέτει στην επιμελημένη έκδοση του Κήπου Χαρίτων διευκρινίζει πως ο Δαπόντες με την λέξη Έλληνας εννοεί 

τον ειδωλολάτρη και με την λέξη Ελληνικός εννοεί της αρχαίας Ελλάδας. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 432. 

165 Ελένη Αγγελομάτη- Τσουγκαράκη, Πώς αυτοπροσδιορίζονταν οι υπό ξένη κυριαρχία Έλληνες,  στο Όλγα Κατσιαρδή-

Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Κατερίνα Νικολάου, Βαγγέλης Δ. Καραμανωλάκης (επιμ.),  Έλλην, Ρωμηός, Γραικός: 

Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, Αθήνα: Ευρασία, 2018, σ. 247-265. 

166 Το 1880 ο Σοφοκλής στον πρόλογο του Κήπου Χαρίτων συμφωνεί απόλυτα με τον Σάθα. Γαβριήλ Σοφοκλής (επιμ.), 

ό.π., σ. ιθ’. 

167 Θεωρώντας προφανώς πως οι Ρωμαίοι είναι Έλληνες και πως το Βυζάντιο αποτελεί μία ελληνική αυτοκρατορία. 

Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. με’-μστ’. 

168 Eric J. Hobsbawm, Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα: Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, μτφ Χρυσ. 

Νάντρις, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου- Καρδαμίτσα, 1994, σ. 11-36.  

169 Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, 9η έκδοση, Αθήνα: 

Εκδόσεις «Γνώση», 2000, σ. 153. 

170 Βλ. Δημήτριος Α. Σταματόπουλος, ό.π., σ. 41-136.  
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ψύχραιμη ματιά ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης αναγνωρίζει την αδιαμόρφωτη ακόμη επί Δαπόντε 

νεοελληνική ιστορική συνείδηση και την αρχικά ηθοπλαστική πρόθεση του συγγραφέα στη χρήση 

των αρχαίων πηγών. Παρ΄όλα αυτά θεωρεί πως «προλείανε το έδαφος για τη διάπλαση σχημάτων 

ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού»171.  

Το 2018 ο Μηνάογλου αναλύοντας το κεφάλαιο του Κήπου Χαρίτων το οποίο αναφέρεται στη Σάμο, 

θεωρεί πως ο Δαπόντες προσπαθεί να συνδέσει την ελληνική αρχαιότητα με τον χριστιανισμό σε ένα 

απλουστευτικό σχήμα ερμηνείας του τρόπου που ο Δαπόντες αντιλαμβάνεται την Ιστορία. Μάλιστα 

στο τέλος της εισήγησής του αναφέρει πως ο ποιητής «έβλεπε τον θρησκευτικό παράγοντα, ως 

σπουδαιότερο από τον εθνικό , καθώς αυτή ήταν άλλωστε και η κυρίαρχη νοοτροπία στην εποχή του», 

χωρίς να διευκρινίζει αν υπάρχει και πώς προσδιορίζεται ο εθνικός παράγοντας την εποχή κατά την 

οποία ζει και γράφει ο Δαπόντες172.  

Όλες αυτές οι κρίσεις και οι αναλύσεις αν και προέρχονται από διαφορετικές φάσεις εξέλιξης της 

νεοελληνικής ιστοριογραφίας173, δομήθηκαν πάνω στον πυλώνα της ελληνικότητας μεταφέροντας 

στην εποχή του Δαπόντε στοιχεία -όπως οι θρησκευτικές ή εθνικές ταυτότητες- τα οποία θα έπρεπε 

να είναι όχι τα δεδομένα αλλά το αντικείμενο της έρευνας. Όσον αφορά όμως συγκεκριμένα στον 

τρόπο αναπαράστασης του αρχαίου κόσμου στον Κήπο Χαρίτων, αυτό που έχει αγνοηθεί είναι η 

συνύπαρξη πολλαπλών λαών και πολιτισμών.  

 
171 Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ό.π., σ. 91-92. Βέβαια, και ο Κιτρομηλίδης χρησιμοποιεί καταχρηστικά τους όρους «ελληνική 

κοινωνία», «Ελλάδα» και «Έλληνες» (βλ. ενδεικτικά σ. 92), μιλώντας για την οθωμανική περίοδο -κατά την οποία οι όροι 

αυτοί δεν υφίσταντο και ούτε ήταν διαδεδομένοι στις ελληνόγλωσσες πηγές-, προδίδοντας και αυτός την εθνοκεντρική 

προσέγγισή του για τις ιδέες και τις εξελίξεις της περιόδου. Για τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη μελέτη της οθωμανικής 

περιόδου από τη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία βλ. Φωκίων Κοτζαγιώργης, Νεοελληνική και Οθωμανική Ιστορία 

στην ελληνική ιστοριογραφία στο Σταματόπουλος Δ. και Τσιμπιρίδου Φ. (επιμ.), Οριενταλισμός στα όρια: από τα 

Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή, Αθήνα: Κριτική, 2008, σ. 151-162 και σ. 158 σημ. 9.  

172 Χαράλαμπος Μηνάογλου, Το εγκώμιο της Σάμου: Μία επιτομή της ιστορικής σκέψης του Δαπόντε, Μανδραγόρας 59 

(2018): 70-71.   

173 Σχηματικά θα λέγαμε πως το εθνοκεντρικό ιστοριογραφικό σχήμα που κυριάρχησε μέχρι τη δεκαετία του 1960 

προηγήθηκε της 2ης φάσης της νεοελληνικής ιστοριογραφίας, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα στη δεκαετία του 1980. Σε 

αυτή τη δεύτερη φάση, έγινε μία προσπάθεια σύνδεσης του ελληνικού παραδείγματος με τον δυτικό Διαφωτισμό αλλά και 

ένταξής του σε ένα ευρύτερο βαλκανικό και αυτοκρατορικό πλαίσιο. «Δημιουργείται λοιπόν ένα ιστοριογραφικό σχήμα 

διπολικό: Αθήνα –Κωνσταντινούπολη, εθνικισμός – οικουμενισμός, πρωτοκαθεδρία της εθνικής ταυτότητας – κυριαρχία 

της θρησκευτικής ταυτότητας.». Ακολουθεί μία 3η ιστοριογραφική φάση, η οποία προσπαθεί να αναλύσει με περισσότερη 

προσοχή τις περίπλοκες σχέσεις μεταξύ εθνικισμού και θρησκευτικού προσδιορισμού λαμβάνοντας υπόψιν της και 

οθωμανικές πηγές. Βλ αναλυτικά Δημήτρης Α. Σταματόπουλος, Ιστοριογραφικές Αποτιμήσεις. Έλληνες και Βαλκάνιοι 

απέναντι στο Οθωμανικό παρελθόν στο Όλγα Κατσιαρδή-Hering και Βάσω Σειρηνίδου (επιμ.), Νεοελληνική Ιστορία και 

Οθωμανικές σπουδές, πρακτικά επιστημονική συνάντησης, Αθήνα: ΕΚΠΑ, 2017, σ. 89-99. 
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Όλοι οι αναλυτές επισημαίνουν τις αναφορές του Δαπόντε στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό174 με 

αποτέλεσμα κάποιος που δεν έχει διαβάσει τον Κήπο να θεωρήσει πως οι αναφορές του Δαπόντε στην 

αρχαιότητα περιορίζονται στην εξιστόρηση του ελληνικού κλέους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

μία αναπαράσταση για τον τρόπο που ο Δαπόντες παρουσιάζει- αναπαριστά την αρχαιότητα. 

Αντιθέτως ο συγγραφέας παρουσιάζει μία αρχαιότητα, η οποία εμπεριέχει Αιγύπτιους, Καρχηδόνιους, 

Ασσυρίους, Βαβυλωνίους, Μήδες, Πέρσες, Μακεδόνες. Η θέση αυτή δεν συνεπάγεται πως ο ποιητής 

ταυτίζεται εξίσου με όλους τους λαούς, ούτε πως δεν θεωρεί περισσότερο κοντινή σε αυτόν την 

ελληνική αρχαιότητα, αλλά περισσότερο αντανακλά μία προεθνική ιστορική οπτική απαλλαγμένη από 

τη δυσκαμψία των ιστοριογραφικών αναλύσεων οι οποίες κινούνται σε έναν κόσμο που ορίζεται από 

νοητά σύνορα και παγιωμένες εθνικές ταυτότητες175. Ο Δαπόντες μιλά με εξίσου εγκωμιαστικά λόγια 

για όλους τους αρχαίους πολιτισμούς και τα κατορθώματά τους, δημιουργώντας το κλασσικό 

εγκωμιαστικό μοτίβο του παρελθόντος, το οποίο ακολουθεί η βυζαντινή αλλά και η οθωμανική 

ιστοριογραφική παράδοση176. Άλλωστε, το γεγονός πως ο Δαπόντες μπορεί να αναφέρει περισσότερες 

φορές κάποιους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους ή κάποια περιστατικά από την ελληνική αρχαιότητα, 

θα πρέπει να το εξετάσουμε σε σχέση με το γεγονός πως ο συγγραφέας είχε πρόσβαση κατά κύριο 

λόγο σε ελληνόφωνες πηγές και όχι μόνο σε σχέση με την πρόθεσή του ή όχι να ελληνοποιήσει την 

αρχαιότητα. Η αποσιώπηση του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο ο συγγραφέας μιλά για την 

ελληνική αρχαιότητα, υποστηρίζει το ιστορικό σχήμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όμως 

συνεχίζει μία εθνοκεντρική και οριενταλιστική λογική που εμποδίζει την ανάδειξη ευρύτερων 

προβληματισμών, οι οποίοι μπορεί και να αποκλίνουν από το δυτικό διαφωτιστικό πρότυπο ως μοτίβο 

ιστορικής συνέχειας. 

Το μοναδικό πράγμα που έρχεται να αντιπαρατεθεί με τη θαυμαστή αρχαιότητα και στο τέλος να 

νικήσει είναι η χριστιανική πίστη. Το μοτίβο αυτό παρουσιάζεται ανάγλυφα στο κεφάλαιο Περί του 

Αγίου Όρους και των εν αυτώ, στο οποίο ο συγγραφέας παραθέτοντας πολλά από τα θαυμαστά 

κατορθώματα των αρχαίων λαών -όπως οι Πυραμίδες και τα τείχη της Βαβυλώνας ή της Θήβας-, 

καταλήγει πως τίποτα δεν είναι πιο θαυμαστό από τον Άθω177. Αυτός ο τρόπος ιεράρχησης Ελλήνων 

 
174 Και ο Κιτρομηλίδης, αναφερόμενος βέβαια περισσότερο στον Καθρέπτη Γυναικών, τονίζει πως ο Δαπόντες προωθεί τη 

γνώση του αρχαίου ελληνισμού προς ένα ευρύτερο κοινό, παρουσιάζοντας όμως με αυτό τον τρόπο μόνο ένα μέρος της 

εικόνας που ο Δαπόντες είχε στο μυαλό του για τον αρχαίο κόσμο. Βλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, «Καισάριος Δαπόντες: 

μια περιδιάβαση στο έργο του», Νέα Εστία 139 (1996): 399-402. 

175 Όπως έχω ήδη αναφέρει η οπτική του είναι βαθιά επηρεασμένη από την εκκλησιαστική ιστορία του Μεσαίωνα, από τις 

Γραφές και τη βιβλική ιστορική αφήγηση. 

176 Για την οθωμανική ιστοριογραφική παράδοση βλ. εδώ σ. 76-77. 

177 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 220. 
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φιλοσόφων και χριστιανών πατέρων αντανακλά και το επίσημο Ορθόδοξο δόγμα, το οποίο 

αναθεματίζει όσους προτιμούν τις μη χριστιανικές φιλοσοφίες και «όσους ισχυρίζονται πως οι Έλληνες 

φιλόσοφοι, που είχαν καταδικαστεί από τις επτά οικουμενικές συνόδους, ήταν ανώτεροι από τους 

χριστιανούς Πατέρες.»178 

Τέλος, η αντίθεση μεταξύ των δύο όρων Έλληνας και Χριστιανός -θρησκευτικοί προσδιορισμοί και 

οι δύο για τον Δαπόντε-, γίνεται ξεκάθαρη όταν ο ποιητής μιλώντας για τον εαυτό του σε σχέση με 

τον Μέγα Αλέξανδρο λέει: «και μάλιστα Χριστιανός (σ.σ. ο Δαπόντες), και Έλληνας εκείνος (σ.σ. ο 

Αλέξανδρος)»179.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
178 Πάρις Γουναρίδης, Η «ακατάλυτη συνέχεια του ελληνισμού» με τη ματιά ενός Βυζαντινού, του μητροπολίτη 

Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (ή/και ενός βυζαντινολόγου), στο Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, 

Κατερίνα Νικολάου, Βαγγέλης Δ. Καραμανωλάκης (επιμ.), ό.π., σ. 215-228. 

179 Να σημειωθεί πως λίγους στίχους νωρίτερα χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο «μέγα Μακεδόνα», δίνοντας σε αυτόν τον 

χαρακτηρισμό εθνοτική προφανώς χροιά, σχετική με τον τόπο καταγωγής αλλά και του πολιτικού σχήματος, του οποίου 

ηγείτο (Μακεδονικό Βασίλειο). Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 221. 
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3.2 Αναπαραστάσεις του Βυζαντινού Κόσμου 
 

 

 

    Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως ο Δαπόντες γράφει 

για την περίοδο που εμείς ονομάζουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία πριν τον Γίββωνα, ο οποίος 

καθιέρωσε στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία  το Βυζάντιο ως την παρακμή της Ρωμαϊκής Βασιλείας και 

τον Χριστιανισμό, τον μοχλό που οδήγησε ακριβώς σε αυτή την παρακμή. Έτσι, ο Δαπόντες δεν 

κουβαλά το βάρος, που κουβάλησε ο 19ος αιώνας προσπαθώντας να διαχειριστεί τις παγιωμένες πλέον 

αρνητικές συνδηλώσεις την Βυζαντινής περιόδου. Απαλλαγμένος από το άχθος της «απάντησης» σε 

ήδη παγιωμένες ιστορικές αφηγήσεις, αναπαριστά τη Ρωμανία δίχως ευρωπαϊκούς ιστοριογραφικούς 

περιορισμούς και χωρίς εθνοκεντρικές ή υπερασπιστικές επιχειρηματολογίες180.     

Όπως έχω ήδη επισημάνει, οι αναφορές του Καισάριου Δαπόντε στο ρωμαϊκό κόσμο, αφορούν κατά 

κύριο λόγο το χριστιανικό κομμάτι του και συγκεκριμένα την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία -

δηλαδή το Βυζάντιο181- , την οποία ονομάζει Βασιλεία των Ρωμαίων. Η προχριστιανική Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία αποσιωπείται εντέχνως και η Βασιλεία των Ρωμαίων ταυτίζεται με τη χριστιανική 

πίστη182. Παράλληλα, δεν αναφέρεται καθόλου στην τύχη της δυτικής αυτοκρατορίας μετά την 

μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πλέον ο ιστορικός χώρος για τον οποίο 

μιλά, αφορά μόνο την Ανατολή. 

Το γεγονός βέβαια αυτό, ίσως δεν προκαλεί και τόσο μεγάλη έκπληξη αφού η βυζαντινή 

ιστοριογραφική παράδοση ειδικά από την Μακεδονική δυναστεία και έπειτα, φαίνεται πως εργάστηκε 

για την εξάλειψη της παλιάς ιδεολογίας της «οικουμενικότητας» και την αντικατάστασή της από μία 

νέα οικουμενική ιδεολογία, η οποία όμως είναι στραμμένη μόνο προς την Ανατολή και το Βορρά183.  

Μέχρι τον 7ο αιώνα μ.Χ. υπάρχει και πρακτικά αλλά και ιδεολογικά μία ενιαία Ρωμαϊκή 

 
180 J. Β. Bury (Ed.), Edward Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Edited in Seven Volumes 

with Introduction, Notes, Appendices, and Index, Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Οι τόμοι από τους 

οποίους απαρτίζεται το βιβλίο εκδόθηκαν σταδιακά από το 1776 έως το 1789.  

181 Ο ίδιος ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη λέξη Βυζάντιο για να αναφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Γενικώς μέσα στο 

κείμενο του Κήπου Χαρίτων χρησιμοποιεί τρείς διαφορετικές ονομασίες για την ίδια πόλη: Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολη 

και Πόλη.  Βλ. ενδεικτικά Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 84, 126, 141. 

182Βλ. εδώ σ. 38-41. 

183 Αντίθετα, μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί η μη αναφορά στην προχριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία αφού ακόμη και 

στο διαδεδομένο λαϊκό Χρονογράφο του Ψευδο-Δωρόθεου υπάρχει η εξιστόρηση της Βασιλείας των Ρωμαίων από 

κτίσεως Ρώμης. Βλ. Δωρόθεος Μονεμβασίας, ό.π., σ. ροζ’. 
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Αυτοκρατορία, ειδικά και μετά την επανάκτηση των δυτικών επαρχιών από τον Ιουστινιανό Α΄. Η 

παπική Ρώμη είναι αυτή που με πρωτοπόρο τον πάπα Γρηγόριο τον Α΄ (540-604 μ.Χ.) έκανε 

αποφασιστικά βήματα προς την χειραφέτησή της από την βυζαντινή επικυριαρχία, προσπαθώντας να 

υποκαταστήσει την αυτοκρατορική εξουσία. Η οριστική ρήξη επέρχεται το 800 μ.Χ. και 

αντικατοπτρίζεται αντιστοίχως και στις ιστοριογραφίες της κάθε πλευράς, οι οποίες λογοκρίνουν 

σκληρά τα ιστορικά κείμενα184. Στην ανατολική πλευρά η δυναστεία των Μακεδόνων ήταν αυτή που 

ακολούθησε επισήμως πλέον μία πολιτική αντίθετη στην οικουμενική ιδεολογία καταστρέφοντας τα 

κείμενα που εκφράζουν την ρωμαϊκή οικουμενικότητα και δημιουργώντας μία νέα ιστοριoγραφική 

παράδοση, η οποία εδράζεται πλέον στο έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου.  

Πράγματι ο Μ. Κωνσταντίνος κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορική οπτική του Δαπόντε. 

Αναφερόμενους στους οβελίσκους της Κωνσταντινούπολης, ο συγγραφέας αναφέρεται με 

εγκωμιαστικό τρόπο τόσο σε αυτόν όσο και στο Μέγα Θεοδόσιο: 

 

«Καθώς εις το Βυζάντιο η στήλη η σκασμένη 

είναι επάνω στο Τσαρσί η σιδηροδεμένη, 

κ’ η άλλη η μονόλιθος στήλη η ξακουσμένη, 

εις τέσσερα ποδάρια προύντζινα ισταμένη, 

κήρυκες μεγαλόφωνοι η μεν Θεοδοσίου185, 

η δε του Κωνσταντίνου μας εκείνου του Αγίου, 

εκείνων των ηρωικών μεγάλων βασιλέων, 

εκείνων των βασιλικών ηρώων και ενθέων.»186 

 

Η αναφορά συγκεκριμένα σε αυτούς τους δύο αυτοκράτορες μάλλον σχετίζεται με το 

εκχριστιανιστικό τους έργο. Αν ο Μ. Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας αλλά 

και ο ουσιαστικός θεμελιωτής της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έτσι όπως αυτή θα 

εξελισσόταν, ο Μ. Θεοδόσιος ήταν αυτός που εδραίωσε-επέβαλλε τη νέα θρησκεία και 

 
184 Το «ιστορικό είδος τής χρονογραφίας ήταν ενιαίο αυτοκρατορικό είδος σέ Ανατολή και Δύση τουλάχιστον ως τον έκτο 

αιώνα, ανεξάρτητα από το αν ήταν γραμμένο λατινικά ή ελληνικά» και διαπνέεται στο σύνολό του από την βυζαντινή 

οικουμενικότητα, η οποία εδραιώθηκε μετά το κατακτητικό έργο του Ιουστινιανού Α’, ο οποίος ανακατέλαβε το σύνολο 

της παλιάς ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αναλυτικά για το «μεγάλο χάσμα» της βυζαντινής ιστοριογραφίας βλ. Τηλέμαχος 

Λούγγης, «Η πρώιμη βυζαντινή ιστοριογραφία και το λεγόμενο «μεγάλο χάσμα», Βυζαντινά Σύμμεικτα 4 (1981): 49-85. 

185 «Θεοδοσίου του μεγάλου» (Σημ. Κ.Δ.). 

186 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 141. 
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οριστικοποίησε την εξέχουσα θέση της Εκκλησίας μέσα στη δομή και τη λειτουργία του κράτους187. 

Αποκαλεί λοιπόν τους δύο αυτοκράτορες βασιλικούς ήρωες αλλά και «ένθεους», θέλοντας προφανώς 

να υπογραμμίσει τον τρόπο με τον οποίο στήριξαν τη χριστιανική θρησκεία αλλά και τη συμβολή τους 

στην κατασκευή μιας χριστιανικής αυτοκρατορίας, στην οποία ο αυτοκράτορας είναι ο εκλεκτός του 

Θεού και η παλαιά ρωμαϊκή πολιτειακή οργάνωση αντικαθίσταται από την «ελέω Θεού» μοναρχία. 

Παράλληλα αναδύεται και η ταύτιση αυτού του νέου πολιτειακού μορφώματος με τον καινούριο 

πυρήνα του, που δεν είναι άλλος από την Κωνσταντινούπολη188. Ο Δαπόντες ταυτίζει τη Ρωμαϊκή 

Βασιλεία με την ίδια την πόλη και ταυτόχρονα την αποκόπτει από τη Ρώμη, την οποία ουσιαστικά δεν 

συνδέει σε κανένα σημείο του κειμένου με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία189. Επομένως, στον Κήπο 

Χαρίτων έχουμε μία Ρωμαϊκή Βασιλεία χριστιανική, με σύμβολο και λίκνο του πολιτισμού της την 

Κωνσταντινούπολη. Με αυτήν ακριβώς τη βασιλεία ταυτίζεται ο Δαπόντες. Ρωμαίος 

αυτοπροσδιορίζεται ο ίδιος και θρηνεί για αυτήν τη χαμένη βασιλεία. Ακριβώς μετά τα εγκώμια για 

τον Μ. Κωνσταντίνο και τον Μ. Θεοδόσιο διαβάζουμε:  

 

«[…] εκείνων των ηρωικών μεγάλων βασιλέων,  

εκείνων των βασιλικών ηρώων και ενθέων. 

Λείψανα της προχθεσινής δικής μας εξουσίας, 

αγάλματα της κραταιάς εκείνης βασιλείας, 

 
187 Ο Θεοδόσιος έκανε πολλές προσπάθειες προκειμένου να εξαλειφθεί ο πολυθεϊσμός και η ειδωλολατρία. Το 391 και το 

392 μ.Χ. δημοσίευσε τρείς νόμους οι οποίοι απαγόρευαν οποιουδήποτε είδους παγανιστική λατρεία και τελετουργία. Από 

την άλλη, στις 27 Φεβρουαρίου του 380 μ.Χ., εξέδωσε το Έδικτο της Θεσσαλονίκης (Cunctos populos), διάταγμα το οποίο 

όριζε ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας το Χριστιανισμό έτσι όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την πρώτη 

Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια. (Ο Μ. Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Σύνοδο και ο Μ.Θεοδόσιος την επέβαλλε 

ως επίσημο δόγμα). Γενικά για τον Μ. Θεοδόσιο βλ. Stephen Williams and J. G. P. Friell, Theodosius: The Empire at Bay, 

London: Batsford, 1994. 

188 Η κεντρική θέση της Κωνσταντινούπολης στην ιστορική σκέψη του Δαπόντε παρουσιάζεται ανάγλυφα στο ανέκδοτο 

βιβλίο του Βίβλος Βασιλειών, στο οποίο παραθέτει τους αυτοκράτορες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 

εκκινώντας από τον Μ. Κωνσταντίνο. Προηγείται βέβαια η αναφορά του στην αρχαία πόλη του Βυζαντίου και μία 

εισαγωγή με αναφορές στην προ-ρωμαϊκή αρχαιότητα. Παρατηρούμε δηλαδή το ίδιο ιστοριογραφικό μοτίβο, το οποίο 

μεταπηδά από την αρχαιότητα, κατευθείαν στην χριστιανική ρωμαϊκή αυτοκρατορία με σημείο εκκίνησης τη βασιλεία του 

Μ. Κωνσταντίνου. Σχετικά με την Βίβλο Βασιλειών βλ. Γεώργιος Κεχαγιόγλου, Η ιστοριογραφία ως όχημα συνειρμικής 

συναφήγησης και εγκιβωτιστικής παρέκβασης: Το λογοτεχνικό παράδειγμα της ασύμμετρα διασκεδαστικής Βίβλου 

Βασιλειών του Καισάριου Δαπόντε στο Sofia Kotzabassi and Giannis K. Mavromatis (eds.), Realia Byzantina, Berlin: 

Walter de Gruyter, 2009, σ. 47-56.  

189 Βλ. εδώ σ. 38-41. 
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στολίσματα του ιερού βασιλικού μας θρόνου, 

υπό του χρόνου άφθαρτα και του παμφθόρου φθόνου. 

 

Γιατί τ’ άλλα τ’ αφάνισε του φθόνου η πανώλης,  

πράγματ’ αξιοθέατα της βασιλίσσης Πόλης·»190 

 

Οι κτητικές αντωνυμίες που χρησιμοποιεί φανερώνουν τη θέση του συγγραφέα, ο οποίος λίγο 

παρακάτω χρησιμοποιώντας και πάλι έναν κτητικό προσδιορισμό θα διαχωρίσει τη θέση του από 

την προχριστιανική Ρώμη:  

 

«[…] αφ’ ων δυό-τρείς εσήκωσαν (σ.σ. οβελίσκους), τους πήγαν εις την Ρώμην, 

Οι παλαιοί της βασιλείς με λαμπροτάτην γνώμην»191 

 

Τους Λατίνους όχι μόνο δεν τους θεωρεί κοινωνούς της Ρωμαϊκής Βασιλείας αλλά διαφαίνεται και 

μία εχθρική διάθεση απέναντί τους, η οποία βέβαια δεν μπορεί παρά να σχετίζεται και με την ευρύτερη 

βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστοριογραφική και εκκλησιαστική παράδοση. Στο κεφάλαιο Περί των 

κτητόρων της Μονής Ξηροποτάμου, αναφέρεται στην κατοχή του Όρους από τους Λατίνους και στο 

πλήθος των μοναστηριών τα οποία καταστράφηκαν εκείνη την περίοδο «ως γράφει το ιστορικόν το 

του Αγίου Όρους»192. Όσον αφορά στη Μονή Ξηροποτάμου αναφέρει πως την περίοδο του 

αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου (1223-1282 μ.Χ.), γκρεμίστηκε επειδή λειτούργησαν στο Ναό 

της οι Λατίνοι, παρουσιάζοντάς μας ανάγλυφα τα συναισθήματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς 

αυτούς αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά αναπτύχθηκαν193. Φαίνεται πως το αντιλατινικό 

συναίσθημα αρχίζει και παίρνει διαστάσεις μόνο μετά από την πρώτη Σταυροφορία-και όχι νωρίτερα-

, όταν η μαζική παρουσία των Λατίνων στα βυζαντινά εδάφη αποτέλεσε την αφετηρία για την 

σταδιακή κατασκευή και καταγραφή μίας εικόνας των Λατίνων με ξεκάθαρα αρνητικό πρόσημο. 

 
190 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 141. 

191 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 141. Η υπογράμμιση δική μου. 

192 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 114. 

193 «[…]πως ο Ναός του Ρωμανού (σ.σ. της Μονής Ξηροποτάμου) είχ’ άξαφνα κρημνίσει, 

         Όταν Λατίνοι εις αυτόν είχασι λειτουργήσει, […]» 

Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π. 
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Παράλληλα με τις Σταυροφορίες το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε από τις βιαιότητες των Νορμανδών 

αλλά και την έντονη παρουσία Λατίνων εμπόρων194.  

Από την άλλη πλευρά, στο ίδιο κεφάλαιο, μετά τον Ανδρόνικο τον Παλαιολόγο παραθέτει ως 

κτήτορα της Μονής Ξηροποτάμου τον Σουλτάνο Σελίμ Α’, τον οποίο μάλιστα διόρισαν οι Άγιοι 

Σαράντα να ανακαινίσει το μοναστήρι195. Έτσι, μέσα σε μερικούς στίχους έχουμε τους Λατίνους ως 

καταστροφείς της Μονής και τον σουλτάνο Σελίμ ως ανακαινιστή και ευεργέτη της να στέκεται δίπλα 

στους υπόλοιπους ένδοξους Βυζαντινούς Βασιλείς. Υπάρχει άλλωστε η παράδοση σύμφωνα με την 

οποία, ο Σελίμ ευεργέτησε τη μονή έπειτα από ένα όνειρο-όραμα που είδε, στο οποίο οι Άγιοι Σαράντα 

τον προέτρεψαν να πράξει αναλόγως. Η απόδοση θεϊκής διάστασης στις στενές σχέσεις συνεργασίας 

μεταξύ των Οθωμανών και του ανώτατου εκκλησιαστικού ορθόδοξου κύκλου συμβαίνει σε πολλές 

περιπτώσεις προκειμένου να ομαλοποιηθεί η μετάβαση σε ένα οθωμανικό περιβάλλον αλλά 

αντικατοπτρίζει ταυτοχρόνως και τη διαδικασία συγκρότησης μίας ευρύτερης οθωμανικής 

ταυτότητας, η οποία βασίζεται σε έναν Χριστιανο-Οθωμανικό τρόπο πρόσληψης του παρελθόντος196. 

 
194 Το κλίμα αυτό καλλιεργείται από τους ιστορικούς αλλά και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και δεν άπτεται μόνο 

δογματικών θεμάτων αλλά και διαφόρων εκφάνσεων της καθημερινής ζωής όπως οι διατροφικές συνήθειες, , το ξύρισμα 

των ανδρών, ζητήματα προσωπικής υγιεινής κ.α. Βλ. σχετικά Πάρις Γουναρίδης, «Η εικόνα των Λατίνων την εποχή των 

Κομνηνών», Byzantina Symmeikta 9 (1994): 157-171. 

195 Ο Σελίμ Α’ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αίγυπτο το 1517, είδε ένα όνειρο στο οποίο οι Άγιοι Σαράντα 

φορώντας στρατιωτική περιβολή, του εξομολογήθηκαν πως στάθηκαν βοηθοί των Οθωμανών στις κατακτήσεις τους και 

για αντάλλαγμα θα πρέπει ο ίδιος να συνδράμει έτσι ώστε να ξανακτιστεί η Μονή Ξηροποτάμου, η οποία είχε μόλις 

καταστραφεί από πυρκαγιά. (Το Καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους Άγιους Σαράντα). Έτσι, ο σουλτάνος 

εκδίδει Διάταγμα (Hatt-ı Şerif) με το οποίο διατάσσει την ανακαίνιση της Μονής και την παραχώρηση πολλαπλών 

προνομίων σε αυτή. Μάλιστα, ο Καισάριος Δαπόντες κατά τη διάρκεια της ζητείας του, έφερε μαζί του ένα αντίγραφο 

αυτού του Hatt-ı Şerif, χρησιμοποιώντας το προς ενίσχυση του κύρους της Μονής Ξηροποτάμου. Βλ. Elias Kolovos, «The 

Saints in the Sultan’s Dream», Archivum Ottomanicum 23 (2005/06), σ. 205-218, σ. 209- 214. Η πολιτική και κοινωνική 

χρήση των ονείρων και της εξήγησής τους ανάγεται στην αρχαιότητα. Βλ. σχετικά N. Vaschide, and H. Piéron, «Prophetic 

dreams in Greek and Roman antiquity», The Monist 11, no. 2 (1901): 161-94 και Δημήτρης Ι. Κυρτάτας (επιμ.), Όψις 

ενυπνίου: Η χρήση των ονείρων στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, 

1993. To όνειρο του Σελίμ στη συγκεκριμένη περίπτωση -όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ονείρων στην Οθωμανική 

και Βυζαντινή ιστοριογραφία- λειτουργεί βοηθητικά στον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ υποκειμένων και ηγεμόνων 

ενώ οι «ερμηνευτές» των ονείρων λειτουργούν ως διαμεσολαβητές και επικυρωτές της εκάστοτε συμφωνίας μεταξύ των 

δύο πλευρών. Βλ. Elias Kolovos, ό.π., σ. 215. Για τα όνειρα των Σουλτάνων και τη σημασία τους βλ παρακάτων σ. 75-76.  

196 Η Ελισάβετ Ζαχαριάδου παρουσιάζει ένα κείμενο του οθωμανού ιστορικού του 17ου αιώνα Münecim-başı, ο οποίος 

περιγράφει πώς οι μοναχοί της Μονής του Προδρόμου στις Σέρρες έστειλαν απεσταλμένους στον Οσμάν για να του 

κοινοποιήσουν την προφητεία, σύμφωνα με την οποία οι Οθωμανοί θα είναι νικητές. Το γεγονός αναδεικνύει πως μία 

χριστιανική πρόσληψη του παρελθόντος θα μπορούσε να είναι κατά περίπτωση αποδεκτή και από τους οθωμανούς 
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Ο τρόπος με τον οποίο οι Άγιοι σε πολλές περιπτώσεις βοηθούν τους Οθωμανούς στις επιδιώξεις τους, 

εκχριστιανίζει και αποδαιμονοποιεί τη δράση και την εξουσία τους αφού ακόμα και ο Θεός 

«συνεργάζεται» μαζί τους, ακριβώς όπως «συνεργαζόταν» και με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες. 

Έτσι, η επέκταση και η κυριαρχία των Οθωμανών γίνεται με τη βοήθεια του Θεού των χριστιανών, οι 

οποίοι θα πρέπει ως ανταπόδοση να λάβουν κάποια προνόμια και κάποιες διευκολύνσεις. Σε αυτό το 

σχήμα οι Άγιοι παρουσιάζονται ως «διαμεσολαβητές» και οι Οθωμανοί ως οι φυσικοί διάδοχοι των 

Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.  

Το ίδιο σχήμα εξύμνησης του παρελθόντος κυριαρχεί και στις αναφορές του για την βυζαντινή 

περίοδο, με την οποία όμως αυτή τη φορά ταυτίζεται όπως φαίνεται από την χαρακτηριστική κτητική 

αντωνυμία την οποία χρησιμοποιεί -σε αντίθεση με την ένδοξη αρχαιότητα με την οποία δεν μπορεί 

να ταυτιστεί-. 

 

«[…] καθώς ποτέ ο Γαλατάς, και το Βυζάντιόν μας,  

Εις τον χρυσόν αιώνα μας, ή εις το όνειρό μας.»197 

 

 

 Στο σχήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται και πάλι, η ταυτόχρονη υποβάθμιση και παρακμή του 

παρόντος. Ο Δαπόντες στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο του Κήπου Χαρίτων μιλώντας για το Ναό της 

Επισκοπής στη Σκόπελο αναφέρει:  

 

«Ήτονε τρισυπόστατη τότε η Εκκλησία, 

Οπόταν η Ρωμαϊκή εζούσε Βασιλεία,198[…] 

Ήτον δε και Επισκοπή, πλην τώρα εσηκώθει,  

 
ιστοριογράφους. Βλ. σχετικά: Elizabeth Zachariadou, «La chute de Constantinople en 1453 et la mythologie postérieure» 

in Ugo Marazzi (ed.), Turcica et Islamica: Studi in memoria di Aldo Galotta, Napoli, 2003, σ. 1016-1017. 

197 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 138. Η υπογράμμιση δική μου. 

198 Ο ναός της Παναγίας στον οποίο αναφέρεται ο Δαπόντες  είναι μία μικρή μονόκλιτη βασιλική, η οποία ανεγέρθηκε 

περί τα τέλη του 16ου ή στις αρχές του 17ου αιώνα. Στη θέση της προϋπήρχε ο Ναός της Επισκοπής,  μία βυζαντινή τρίκλιτη 

βασιλική, κτίσμα του 1078 μ.Χ., την ανέγερση του οποίου ανέλαβε ο Επίσκοπος Σκοπέλου Αναστάσιος και καταστράφηκε 

πιθανόν λόγω της εισβολής του οθωμανικού στόλου . Βέβαια, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις πως στη συγκεκριμένη θέση 

προυπήρχε ακόμη παλαιότερο χριστιανικό οικοδόμημα. Ο βυζαντινός ναός της Επισκοπής ήταν πράγματι μία εκκλησία 

τρισυπόστατη αφιερωμένη στην Παναγία, στους Δώδεκα Αποστόλους και στον Αγ. Νικόλαο. Ο Δαπόντες αναφέρει 

λανθασμένα ως τρίτο τιμώμενο πρόσωπο της εκκλησίας τον επίσκοπο Σκοπέλου Άγιο Αναστάσιο. Βλ. αναλυτικά: 

Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Ο Ναός της Επισκοπής Σκοπέλου, Αρχαιολογική Εφημερίς 95 (1956): 181-198. 
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Ότι ο Χριστιανισμός ο πρώτος ολιγώθει.»199 

 

Από τους παραπάνω στίχους αντιλαμβανόμαστε ότι ο Δαπόντες θεωρεί, πως το Βυζάντιο αποτέλεσε 

μία χρυσή εποχή αλλά σήμερα είναι μία χαμένη βασιλεία, την οποία δεν μπορεί να προσεγγίσει παρά 

μόνο στο όνειρό του. Η έκφραση αυτή θα μπορούσε να έχει πολλαπλά νοήματα. Από τη μία πλευρά, 

είναι μία εποχή την οποία δεν μπορεί να  γνωρίσει παρά μόνο προσεγγίζοντάς την και αναπαριστώντας 

την στα όνειρά του. Θα μπορούσε όμως, να είναι και ένα σχόλιο για την επιθυμία του η βασιλεία αυτή 

να αναβιώσει. Από την άλλη, δίπλα στο σχόλιο για το παρελθόν, έχουμε ως συνήθως, και ένα σχόλιο 

για το ζοφερό παρόν, στο οποίο ο χριστιανισμός εμφανίζεται αποδυναμωμένος. 

Από το δεύτερο απόσπασμα που παραθέτω, αναδεικνύεται ακόμη μία πτυχή της σκέψης του 

συγγραφέα. Παρουσιάζει τη Ρωμαϊκή Βασιλεία και τον Χριστιανισμό ως δύο δρόμους παράλληλους 

και αλληλένδετους. Όταν η Ρωμαϊκή Βασιλεία ζούσε, η εκκλησία ήταν μεγάλη και αντίστοιχα και ο 

αριθμός των πιστών. Με την κατάρρευση της, καταρρέει και η εκκλησία -κυριολεκτικά και 

μεταφορικά-, αλλά και το ποίμνιό της αφού ο αριθμός των πιστών μειώνεται. Με την πτώση της 

αυτοκρατορίας συνδέεται άμεσα και η πτώση του χριστιανισμού. Αυτή η ισχυρή σύνδεση μεταξύ 

Ρωμαϊκής Βασιλείας και Ορθοδοξίας ανιχνεύεται σε όλες τις αναφορές του Δαπόντε για την 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία.  

 

Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο του Κήπου Χαρίτων, ο Δαπόντες εξιστορεί πως κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του στο Ιάσιο με τον Τίμιο Σταυρό, έγινε μία επιδρομή στην Μπογδανία από τους 

Τατάρους200, η οποία όμως τελικά ανακόπηκε λόγω της παρουσίας του Τιμίου Σταυρού και την 

βοήθεια του Κυρίου. Γενικώς στο κεφάλαιο αυτό ο Δαπόντες αναπτύσσει όλη τη συλλογιστική του, 

σύμφωνα με την οποία τα γενόμενα καθορίζονται από την επιθυμία και τη βούληση του Θεού. Επάνω 

σε αυτό το επιχείρημα δίνει δύο παραδείγματα από την βυζαντινή ιστορία. Το πρώτο παράδειγμα 

αφορά τη γνωστή πολιορκία της Πόλης από τους Αβάρους και  τους Πέρσες το 626 μ.Χ., στην οποία 

το Βυζάντιο σώθηκε χάρις την παρέμβαση της Παναγίας. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά την 

πολιορκία της Έδεσσας από τον Πέρση βασιλιά Χοσρόη, η οποία λύθηκε χάρις το θαυματουργό Άγιο 

Μανδήλιο το 544 μ.Χ.201. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν, ταυτίζει τον Χριστιανισμό με την προστασία 

 
199 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 191.  

200 Στον Ιστορικό Κατάλογο εξηγεί πως έγινε μία αποστασία από τον αδερφό του Ταταρχάνη, ο οποίος ήθελε να διώξει τον 

αδερφό του από την εξουσία και να πάρει τη θέση του. Ο Σουλτάνος όμως δεν τον ήθελε και για τον λόγο αυτό επιτέθηκε 

στη Μολδαβία. Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. 175. 

201 Το Άγιο Μανδήλιο ήταν ένα κομμάτι υφάσματος πάνω στο οποίο υπήρχε αποτυπωμένο με θαυματουργό τρόπο το 

πρόσωπο του Ιησού (Αχειροποίητος εικόνα). Τον 7ο αιώνα μ.Χ. ο Ευάγριος ο Σχολαστικός περιγράφει τον θαυματουργό  
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της Ρωμανίας αλλά ταυτοχρόνως θεωρεί πως οτιδήποτε συμβαίνει είναι θέλημα Θεού202. Έτσι, εύκολα 

γίνεται αποδεκτό πως ακόμη και η αντικατάσταση της Ρωμαϊκής Βασιλείας από την Οθωμανική, 

υπήρξε μία θεϊκή απόφαση και επομένως αποδεκτή. 

Γενικώς, οι αναφορές του Καισάριου Δαπόντε στη βυζαντινή περίοδο και στους βυζαντινούς 

αυτοκράτορες σχετίζονται πάντοτε με τη χριστιανική πίστη και με το αλληλένδετο αυτών των δύο 

στοιχείων: χριστιανισμού και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή του η επιλογή συνδέεται 

αναπόφευκτα και με την ιδιότητά του ως μοναχού αλλά και με το περιεχόμενο της αφήγησής του, 

εξυπηρετώντας το κείμενο. Μάλιστα, οι βυζαντινοί αυτοκράτορες στους οποίους αναφέρεται, τις 

περισσότερες φορές παρουσιάζονται στα πλαίσια κάποιας ευεργεσίας τους απέναντι στην Εκκλησία. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον αυτοκράτορα Ρωμανό Α΄ Λεκαπηνό (870 – 948 μ.Χ.)203, ο οποίος 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κτήτορες και ευεργέτες της Μονής Ξηροποτάμου αλλά και λόγω του 

ότι δώρισε στην Ιερά Μονή το κομμάτι του Τίμιου Ξύλου -ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο-, το 

οποίο έφερε μαζί του ο Δαπόντες κατά τη διάρκεια της ζητείας του. Και σε άλλη περίπτωση, ο 

συγγραφέας αναφέρει τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ’ τον Μονομάχο204 (1000-1055 μ.Χ.) 

επαινώντας τον ως τον ευεργέτη της Νέας Μονής στη Χίο205.  

 
τρόπο με τον οποίο το Άγιο Μανδήλιο βοήθησε την πόλη της Έδεσσας να αμυνθεί απέναντι στην πολιορκία των 

Περσών.(Η Έδεσσα ήταν αρχαία πόλη της Μεσοποταμίας, στη θέση της οποίας βρίσκεται η σημερινή πόλη Urfa της 

Τουρκίας). Βλ. Steven Runciman, «Some Remarks on the Image of Edessa», Cambridge Historical Journal 3 (1931): 238-

52. 

202 Στο ίδιο κεφάλαιο αφηγείται πως όταν ο ίδιος αργότερα βρέθηκε στη Χίο, έτυχε την ίδια περίοδο να φέρουν στο νησί 

εξόριστο τον Χάνη της Κριμαίας, ο οποίος λίγα χρόνια νωρίτερα είχε επιχειρήσει την επίθεση στο Ιάσιο. Τότε ο Δαπόντες 

σκέφτηκε πως αυτό είναι μίας μορφής «θεία Δίκη». Αφηγείται:  

«Μ’ εφάνηκε πως τον Σταυρόν άκουσα και μιλούσε, 

προς τούτον τότ’ ερχόμενον, κ’ «Εγώ ‘μαι», τον λαλούσε, 

«Εγώ ‘μαι οπού σ’ έφερα εδώ ταπεινωμένον,  

εγώ οπού σ’ εμπόδισα εκεί τον επηρμένον, 

τον απειλούντα τον εμόν λαόν να τον σκλαβώσεις, 

εμού παρόντος ορατώς, και να τον ταπεινώσεις.» 

Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 184. 

203 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 95 (Στίχοι Ρωμανού Βασιλέως εις το Τίμιον Ξύλο) και σ. 113. 

204 Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου συνέβη και το οριστικό σχίσμα με την Παπική Εκκλησία (1054 

μ.Χ.). 

205 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 131. Ο Κωνσταντίνος Μονομάχος στις αρχές του 11ου αιώνα βρισκόταν εξόριστος 

στη Λέσβο. Εκεί τον επισκέφθηκαν τρείς ασκητές από τη Χίο αποκαλύπτοντάς του πως είχαν δει όραμα, σύμφωνα με το 

οποίο το θέλημα της Παναγίας ήταν να γίνει ο ίδιος σύντομα Αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, ο 

Κωνσταντίνος τους υποσχέθηκε πως μόλις αναρρηθεί στο θρόνο θα χτίσει για αυτούς ένα μεγαλοπρεπή ναό στο νησί τους. 
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Με τον τρόπο αυτό οι έπαινοι του Δαπόντε για τους αυτοκράτορες (ακόμη και για τους Σουλτάνους) 

δεν συνδέονται τόσο με την πολιτική τους θέση και ικανότητα αλλά με την θρησκευτική τους πίστη 

και διάθεση για ευεργεσία. Η Βασιλεία των Ρωμαίων αντλεί την αξία και την ενδοξότητά της 

αποκλειστικά και μόνο από τον Θεό, η βούληση του οποίου καθορίζει την άνοδο και την πτώση της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Έτσι και έγινε. Η ιστορία ακολουθεί το γνωστό μοτίβο ονείρων και οραμάτων, ως ρυθμιστών των σχέσεων μεταξύ ηγεμόνα 

και υποκόων (βλ. εδώ σ. 53-54). Αυτή τη φορά όμως η ιστορία αφορά τη Βυζαντινή περίοδο δίνοντάς μας ακόμη ένα 

στοιχείο για την ευρύτητα των πρακτικών της χρήσης των ονείρων σε διαφορετικές περιόδους και περιοχές της Ανατολής 

αλλά και για την ικανότητά τους να μετασχηματίζονται και να προσαρμόζονται ανεξάρτητα από το ποιος είναι στη θέση 

του ηγεμόνα (Βυζαντινοί ή Οθωμανοί).   
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3.3 Αναπαραστάσεις του Οθωμανικού Κόσμου 
 

 

 

Όπως έχω ήδη αναφέρει, ο Δαπόντες θεωρεί την Οθωμανική Βασιλεία ως συνέχεια της Ρωμαϊκής 

Βασιλείας και αναγνωρίζει πλήρως την εξουσία του εκάστοτε Σουλτάνου, τον οποίο και επαινεί. Η 

στάση του αυτή βεβαίως συνδέεται με την επίσημη στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και 

συγκεκριμένα του Πατριαρχείου, το οποίο άλλωστε αντλούσε την εξουσία του από την Οθωμανική 

Πύλη206 και για τον λόγο αυτό φρόντιζε να διατηρεί όσο το δυνατόν καλύτερες σχέσεις μαζί της. Η 

ενότητα των δύο εξουσιών : Πατριαρχείου και Οθωμανικής Πύλης, παρουσιάζεται και στον τρόπο 

που ο Δαπόντες χρονολογεί τα γεγονότα, ο οποίος περιλαμβάνει αναφορά στον εκάστοτε Σουλτάνο 

και παράλληλα στον εκάστοτε Πατριάρχη207. 

Ο συγγραφέας αναφέρεται στον Σουλτάνο ως ο «Βασιλεύς» ή ο «Βασιλέας μας»208 ή ακόμα και ο 

«βασιλέας μας ο πολυχρονεμένος»209 και θεωρεί αξίωση την ανάρρηση σε αξιώματα της οθωμανικής 

διοίκησης και την προσωπική επαφή με τον Σουλτάνο. Αναφέρει μάλιστα πως μετά τον Παναγιώτη 

Νικούσιο («[…]τον Παναγιωτάκη μας, τον Μέγαν Δραγουμάνον»210) ο μόνος άνθρωπος που 

κατόρθωσε να έχει προσωπική σχέση με τον Σουλτάνο ήταν ο Μέγας Σπαθάρης Γεωργάκης, θέτοντας 

τον Νικούσιο, ως σημείο αναφοράς στη συμμετοχή των Ρωμαίων στην οθωμανική διοίκηση. Με τον 

 
206 Πρέπει βέβαια να συνυπολογιστούν και οι λόγοι πολιτικής ορθότητας. Στα κείμενα της εποχής είθισται οι συγγραφείς 

να εκφράζονται με θετικό τρόπο για την οθωμανική εξουσία για να μην έχουν προβλήματα με την Πύλη.  

207 Βλ. ενδεικτικά: «[…] εις τους πενήντα και οχτώ έτους του σωτηρίου, 

                                     εις την δεκάτην τρίτην δε μηνός του Απριλίου, 

                                     εις του Σουλτάνου Μουσταφά την νέαν βασιλείαν, 

                                     και του ρηθέντος Σεραφείμ εις την Πατριαρχίαν.» 

Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 96. 

208 Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 100, 120. 

209 Ο Δαπόντες αναφέρει επί λέξη: «Λεν περί του Σουλτάν Αχμέτ του προαποθαμένου, 

                                                           Πατρός του βασιλέως μας του πολυχρονεμένου, […]» 

Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 170. 

210 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 100. 
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ίδιο εγκωμιαστικό τρόπο μιλά και για τους Χριστιανούς ηγεμόνες Βλαχίας και Μολδαβίας, κυρίως για 

τον Κωνσταντίνο211 και Ιωάννη Μαυροκορδάτο212, πλάι στους οποίους έζησε για πολλά χρόνια213.  

Στις πρώτες σελίδες του Κήπου Χαρίτων ο Δαπόντες μιλά για την εμπειρία του και το καθεστώς στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Εξαιρουμένων των εγκωμίων του προς τους Ηγεμόνες, κατά τα άλλα 

περιγράφει ένα ζοφερό περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η διαφθορά και η δολοπλοκία, ίσως γιατί και 

ο ίδιος έπεσε θύμα των ανταγωνιστικών πρακτικών της «αυλής». Από τη μία πλευρά υπογραμμίζει τις 

ευεργεσίες και την προσφορά των Ηγεμόνων και φροντίζει να μας ενημερώσει για τα ενδιαφέροντά 

τους214, τα οποία περιστρέφονταν γύρω από θρησκευτικά και ιστορικά ζητήματα: ο Κωνσταντίνος του 

είχε αναθέσει να γράψει μεταξύ άλλων ένα στιχούργημα σχετικά με τις Επτά Συνόδους, ένα που να 

αναφέρεται στις επτά πληγές του Φαραώ και στην ιστορία της Αιγύπτου, ένα σχετικά με τη γενεαλογία 

των επτά Προπατόρων σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη και χίλιους στίχους σχετικά με σπουδαία 

κατορθώματα και ιστορικά γεγονότα από την Κοσμογονία μέχρι και την γέννηση του Ιησού215.  

Από την άλλη πλευρά, ο κύκλος των ανθρώπων γύρω από τους Ηγεμόνες εμφορείται από το φθόνο, 

τη διαφθορά και από σκληρό ανταγωνισμό για την απόκτηση πλούτου και εξουσίας. Σε ολόκληρο το 

ποίημά του, επανέρχεται ξανά και ξανά στη ζοφερή ατμόσφαιρα των ανώτερων τάξεων του ρωμαίικου 

μιλλέτ, ίσως γιατί αυτή η κατάσταση έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην εξέλιξη της δικής του ζωής. 

Μάλιστα, ένα από τα στιχουργήματα, τα οποία έγραψε για τον Κωνσταντίνο Μαυροκορδάτο, 

 
211 Ο διάλογος μεταξύ Βλαχίας και Μπογδανίας είναι ουσιαστικά ένα εγκώμιο για τον Κωνσταντίνο, αφού οι δύο περιοχές 

μαλώνουν για το ποια θα «κερδίσει» αυτόν τον «θησαυρό». Μέσα στο διάλογο αναφέρεται και ο πατέρας του 

Κωνσταντίνου, Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 30-31. Το απόσπασμα ακολουθεί το 

μοτίβο του διαλόγου μεταξύ περιοχών όπως ακριβώς και η Βοσπορομαχία, την οποία ο Δαπόντες σίγουρα γνώριζε πολύ 

καλά αφού την εποχή κατά την οποία αυτή ολοκληρώθηκε (1752), ο ίδιος κινούνταν στον «κύκλο της 

Κωνσταντινούπολης», ο οποίος συνέβαλε στην διαμόρφωση του τελικού ποιήματος του Μomartz. Επίσης, το έργο 

εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Λειψία το 1766, χρονιά κατά την οποία εκδόθηκε στην ίδια πόλη και ο Καθρέπτης Γυναικών. 

Για τη Βοσπορομαχία βλ. Αθήνη Στέση & Γιάννης Ξουριάς, ό.π., σ. 109-110. 

212 Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 35-45. 

213 Ο ίδιος ο Κήπος Χαρίτων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ιδιότυπο και πρωτότυπο έργο επηρεασμένο από την 

παράδοση των «Κατόπτρων Ηγεμόνος», αφού τα διδάγματα και οι νουθεσίες που προβάλλονται μέσα στο ποίημα 

απευθύνονται ονομαστικά στον νεαρό Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Βλ. Κωνσταντίνος Παΐδας, Η θεματική των Βυζαντινών 

«Κατόπτρων Ηγεμόνος» της πρώιμης και μέσης περιόδου (398-1085 μ.Χ.), Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2005 και του ιδίου, 

Τα Βυζαντινά «Κάτοπτρα Ηγεμόνος» της ύστερης περιόδου (1254-1403 μ.Χ.), Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2006.  

214 Ο Δαπόντες προβάλλει, εν μέρει προφανώς, τα ενδιαφέροντα των Ηγεμόνων, μη παρουσιάζοντάς μας το εύρος των 

φιλοσοφικών και επιστημονικών αναζητήσεων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

215 Ο Κωνσταντίνος φαίνεται πως απολάμβανε τις στιχουργικές ικανότητες του Δαπόντε και τον αντάμειβε με 

γενναιοδωρία για κάθε του σύνθεση, γεγονός το οποίο εκμεταλλευόταν και ο Δαπόντες για ίδιον όφελος. Γιώργος Π. 

Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 23-29. 
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περιγράφει τον πόλεμο και τις επιθέσεις, τις οποίες υπέστη ο Δαπόντες κατά τη διάρκεια της πρώτης 

του θητείας στις Ηγεμονίες, θέλοντας ίσως με αυτόν τον τρόπο να συμβουλεύσει τον Ηγεμόνα να μην 

εμπιστεύεται τα λόγια των «καλοθελητών»216. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του δίπλα στον 

Ιωάννη Μαυροκορδάτο, ο Δαπόντες πραγματικά έγινε ο «έμπιστος» του Ηγεμόνα και κατάφερε να 

αποκτήσει πλούτη και εξουσία, όχι βέβαια πάντα με τίμιο τρόπο, όπως εξομολογείται. Μέσα σε αυτό 

το περιβάλλον και ο ίδιος παραδόθηκε στη ανομία, την αμαρτία και την ασυδοσία217. Σχολιάζει δε 

πως τα πλούτη που κατάφερε να συγκεντρώσει (ο ίδιος αλλά προφανώς και πολλοί άλλοι «αυλικοί» 

του ηγεμόνα) ήταν «ζυμωμένα με το αίμα των φτωχών», κάνοντας ένα σχόλιο για το τρόπο με τον 

οποίο πλούτιζε η άρχουσα τάξη στο περιβάλλον των Ηγεμονιών218. Μετά από χρόνια, όταν επέστρεψε 

στις Ηγεμονίες, όντας μοναχός, η κατάσταση που συναντά -η οποία ίσως δεν είναι και τόσο 

διαφορετική, απλώς ο ίδιος παρατηρεί και κρίνει από μία διαφορετική οπτική γωνία τα πράγματα, ως 

εξωτερικός παρατηρητής- είναι τόσο ζοφερή που το 1760 στέλνει μία επιστολή στον φίλο του 

 
216 Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: «[…] και ο ανάξιος εγώ, δαιμόνιον πως έχω 

                                                                      ελέχθηκα πολλές φορές, εγώ δ’ ίσως μετέχω. 

                                                                      Ο Κύριος ελέγετο φαύλος και οινοπότης, 

                                                                      ελέχθηκα δε και εγώ, ο δούλος, πολυπότης. 

                                                                      Χαίρω, λοιπόν, ευφραίνομαι, οπού κατηξιώθην 

                                                                      και υβρισμάτων κοινωνός των του Χριστού μου ώφθην.[…]» 

Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 25. 

217  «[…] αμή, αν ήτον άδεια να πω και τα κακά μου,  

          Να κλείσεις ήθελες τα αφτιά δια να μη γρικήσεις, 

          και όχι πλιό να με μιλής, αμή και να με φτύσεις, 

          τόσα πολλά ‘ναι τα κακά. Απ’ τα πολλά δε ένα 

          άκουσε, σε παρακαλώ, και να με κλαις εμένα.» 

Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 59. 

218 «[…] δια να φθείρη (σ.σ. η φυλακή),δεύτερον, και όλον μου τον πλούτον 

        με των φτωχών τα αίματα ως ζυμωμένον τούτον,[…]» 

Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 60. Είναι γνωστές άλλωστε οι κατηγορίες της ρουμανικής ιστοριογραφίας προς τη 

φαναριώτικη διοίκηση για την υπερφορολόγηση και εκμετάλλευση του ντόπιου πληθυσμού, κατηγορίες οι οποίες σε 

μεγάλο βαθμό ευσταθούν. Αντίθετα η ελληνική ιστοριογραφία προσπάθησε κυρίως να προβάλλει τις θετικές πτυχές αυτού 

του καθεστώτος. Βλ. Χρήστος Πατρινέλης, «Οι Φαναριώτες πριν το 1821», στο Ρωμιοί στην υπηρεσία της υψηλής Πύλης: 

Πρακτικά Γ’ Επιστημονικής Ημερίδας, Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης της Καθ'ημάς Ανατολής, 2002, 15-52, σ. 38-44. Για την 

πλευρά της ρουμανικής ιστοριογραφίας βλ. κυρίως σ. 39 σημ. 34.  
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Κωνσταντίνο Δουδέσκουλο περιγράφοντάς του ουσιαστικά μία δυστοπία, ένα περιβάλλον τόσο 

ελεεινό και διεφθαρμένο που μοιάζει με την ίδια την κόλαση219. 

Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο θέτει σχετίζεται με τους περιορισμούς ανέλιξης σε θέσεις εξουσίας 

λόγω καταγωγής. Ο ίδιος μάλιστα αναρωτιέται για τον εαυτό του, πώς κατάφερε ένας άνθρωπος 

«φτωχός και ξένος», με ταπεινή καταγωγή, δηλαδή χωρίς κάποια στήριξη από τις αριστοκρατικές 

οικογένειες του Φαναρίου να μείνει για τόσο καιρό σε ένα υψηλό αξίωμα χωρίς να πέσει θύμα κάποιας 

πλεκτάνης220. Eίναι γνωστό άλλωστε πως ένας από τους βασικότερους μηχανισμούς της φαναριώτικης 

κοινωνίας ήταν η οικογενειοκρατία. Ο ρόλος των φαναριώτικων οικογενειών ήταν σπουδαίος τόσο 

για την άνοδο όσο και για την πτώση από τα οθωμανικά αξιώματα. Οι οικογένειες καλλιεργούσαν 

σχέσεις με πρόσωπα και κύκλους του Πατριαρχείου και της Οθωμανικής Πύλης και συνήπταν 

στρατηγικούς γάμους, προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερη εξουσία και πλούτη221. Ο γάμος που 

σχεδίαζε ο Δαπόντες με την κόρη του Ξυπόλητου ήταν πιθανόν ένας γάμος συμφερόντων, που θα τον 

εξυπηρετούσε κοινωνικά στη σταδιοδρομία του στις Ηγεμονίες222. Ο θεσμός του γάμου ήταν ένας από 

τους λίγους τρόπους εισόδου στην φαναριώτικη κοινωνία για κάποιον άνθρωπο ταπεινής καταγωγής. 

 
219 Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. νη’-ξγ’. Κατά τη φαναριώτικη περίοδο των 

Παραδουνάβιων Ηγεμονίων, παρατηρούνται καταχρήσεις ακόμη και στη διαχείρηση των αφιερωμένων μονών, οι οποίες 

αυξάνονταν συνεχώς και είχαν σχεδόν μετατραπεί σε «εμπορικές επιχειρήσεις». Για τη διαφθορά στις τάξεις του κλήρου 

στο Βουκουρέστι των Φαναριωτών βλ. Dinu Tudor, Έλληνες κληρικοί, άρχοντες, έμποροι και τεχνίτες στο Βουκουρέστι 

των Φαναριωτών (1716-1821). Οι εθνικοί τους προσδιορισμοί, στο Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, 

Κατερίνα Νικολάου, Βαγγέλης Δ. Καραμανωλάκης (επιμ.),  ό.π., σ. 449-462, σ. 452-3. Για τις αφιερωμένες μονές βλ. 

Δημήτρης Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση και Εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της Ιστορίας του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2003.  

220 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 42. 

221 Με τον όρο οικογένεια εννοείται ένας ευρύτερος κύκλος προσώπων και όχι η κλασσική πυρηνική οικογένεια. Βλ 

σχετικά Δ. Παπασταματίου και Φ. Κοτζαγεώργης, Ιστορία του νέου ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής 

κυριαρχίας, [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, σ. 150. Ανακτήθηκε από 

(28/4/2021): http://hdl.handle.net/11419/4721  

222 Ο Δαπόντες παίρνει θέση σχετικά με τους γάμους μέσω συνοικεσίου (προξενιό), πρακτική συνηθισμένη εκείνη την 

εποχή όπως σχολιάζει και ο ίδιος. Ισχυρίζεται πως δεν πρέπει να παντρεύονται οι άνθρωποι διά της βίας, αλλά μετά από 

δική τους σκέψη και επιλογή, «[…] όχι καθώς την σήμερον, οπού μας υπαντρεύουν, και σαν τους σκλάβους κάθονται και 

μας-ε παζαρεύουν.)». Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 246.  Ο δικός του γάμος, για τον οποίο είχε έτσι κι αλλιώς 

αμφιβολίες, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ μετά από παρέμβαση της Παναγίας, η οποία θεωρεί εκ των υστέρων πως τον 

ευεργέτησε αφού η πορεία που είχε η τότε υποψήφια «νύφη» στη μετέπειτα ζωή της δεν του άρεσε καθόλου. Φυσικά οι 

πρακτικοί λόγοι για την ακύρωση του αρραβώνα ήταν διαφορετικοί: η εκδίωξή του από τις Ηγεμονίες, η φυλάκισή του 

αλλά και η ρήξη του με τον «πεθερό» του Κωνσταντίνο Ξυπόλητο. Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 65-67. 

http://hdl.handle.net/11419/4721
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    Στην αρχή του κεφαλαίου «Περί του εις Μπογδανίαν πηγαιμού και των εν αυτή», ο Δαπόντες 

περιγράφει την είσοδο του Τιμίου Ξύλου στο Ιάσιο στα πλαίσια μίας μεγαλοπρεπούς ακολουθίας, 

στην οποία συμμετέχουν «βασιλόπουλα», «μεγιστάνες», «αρχιερείς», ο «Πατριάρχης»,  

 

                              «[…] και ένα μιλιούνιο λαόν, ν’ ακολουθούσι, 

                           και το «Σταυρέ, βοήθει μοι!» όλοι τους να βοούσι, 

                           και οι βοές τους ουρανούς να τους διαπερνούσι, 

                           κ’ εξ ουρανών οι Άγγελοι  να τον συμπροβοδούσι·»223 

 

Ο Δαπόντες παρουσιάζει μία κοινωνία χριστιανική, την οποία διοικούν χριστιανοί Ηγεμόνες και 

Ιεράρχες. Παρουσιάζει μία μεγαλοπρέπεια και την εικόνα μίας περιοχής, η οποία δεν βρίσκεται υπό 

οθωμανική κυριαρχία αφού πουθενά δεν αναφέρεται κάποιος εκπρόσωπος της οθωμανικής εξουσίας. 

Εξομολογείται δε, πως η σκηνή αυτή του φέρνει στο μυαλό «τα εισόδια» του Τιμίου Ξύλου στην 

Κωνσταντινούπολη, η οποία έγινε την πρώτη του Αυγούστου (δεν αναφέρει έτος) όταν η Πόλη 

βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της224. 

Πέρα από το περιβάλλον των Ηγεμονιών, το οποίο ήταν διοικητικά σχετικά ανεξάρτητο από την 

κεντρική εξουσία της Κωνσταντινούπολης ο Δαπόντες παρουσιάζει τη δολοπλοκία και τη διαφθορά 

να κυριαρχεί και στην Πόλη. Ισχυρίζεται πως λόγω της κοινωνικότητός του και της προσπάθειάς του 

να συγκεντρώσει όσες περισσότερες προσφορές και χρήματα μπορούσε, πολλοί τον κακολογούσαν 

και προσπαθούσαν να τον βλάψουν, συκοφαντώντας τον ακόμα και στους Πατριάρχες225 Σεραφείμ 

Β’ (Οικουμενικός Πατριάρχης από το 1757 έως το 1761) και Ιωαννίκιο Γ’ (Οικουμενικός Πατριάρχης 

από το 1761 έως το 1763). Στο δέκατο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρει πως μόνο όταν τελείωσε το 

«επίφθονον» ταξίδι του και επέστρεψε στο Άγιο Όρος σταμάτησε «η γλωσσοφαγιά μικρών τε και 

 
223 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 94. 

224 Τις πληροφορίες για «τα εισόδια» του Τιμίου Σταυρού πιθανώς τις αντλεί από το χρυσόβουλλο του Ρωμανού, ο οποίος 

δώρισε στη Μονή το κομμάτι του Τίμιου Ξύλου στις αρχές του 10ου αιώνα. Εδώ δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο γεγονός 

αναφέρεται. Η είσοδος του Σταυρού στην Πόλη μετά την ανάκτησή του από τους Πέρσες έγινε από τον Αυτοκράτορα 

Ηράκλειο στις 14 Σεπτεμβρίου 628, οπότε η ημερομηνία δεν ταιριάζει. Πιο πιθανό είναι να αναφέρεται στην Πρόοδο του 

Τιμίου Σταυρού, εορτή κατά την οποία ο Τίμιος Σταυρός εξήγετο από το σκευοφυλάκιο της Αγίας Σοφίας και ακολουθούσε 

λιτάνευσή του σε ολόκληρη την Πόλη και τα περίχωρά της, στα πλαίσια μεγαλοπρεπούς τελετής. Η εορτή περιγράφεται 

από τον Κωνσταντίνο Ζ’ Πορφυρογέννητο στο βιβλίο του  Ἔκθεσις τῆς βασιλείου τάξεως. Βλ. σχετικά Χρυσόστομος 

Νάσσης, Αὐτοκρατορική ἐθιμοτυπία καὶ λατρεία. Συνοπτικὴ παρουσίαση τῶν σχετικῶν πηγῶν, Εκκλησία 88.6 (2011): 

398-408, σ. 399-400 και σ. 405 σημ. 17.    

225 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 118-119. 
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μεγάλων, και μοναχών, και λαϊκών και διαφόρων άλλων,[…]»226. Γενικώς φαίνεται πως μετά την 

έναρξη της περιοδείας του ένας νέος κύκλος ζωής ξεκίνησε για τον Δαπόντε, ο οποίος μόνο 

«μοναχικός» δεν ήταν, αφού είχε συνεχείς κοινωνικές συναναστροφές με σημαίνοντα πρόσωπα της 

εποχής του και με κύκλους των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, εκκλησιαστικούς και πολιτικούς. 

Στον Κήπο Χαρίτων παρελαύνουν μία σειρά από πρόσωπα, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις 

ταραγμένες για την ρωμαίικη κοινωνία της Κωνσταντινούπολης δεκαετίες του 1750’ και 1760’227. 

Συγκεντρώνοντας κανείς τα πρόσωπα αυτά και τοποθετώντας τα σε ένα γεγονοτολογικό και 

χρονολογικό πλαίσιο, θα μπορούσε να δημιουργήσει μία «προσωπογραφία» των ιστορικών 

διεργασιών και εξελίξεων.  

Φαίνεται πως οι στενές επαφές του με τους κύκλους της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν αμέσως 

μετά την αποφυλάκισή του, κατά την τετράμηνη παραμονή του στην Παναγία της Χάλκης228. Αρχικά 

ανέπτυξε σχέσεις με σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας: με τον πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη 

Παΐσιο Β’229 και τον Πατριάρχη Αντιοχείας Σίλβεστρο230, οι οποίοι προσπάθησαν να βρουν στο 

Δαπόντε σύζυγο προκειμένου να παντρευτεί. Τελικά ο ποιητής νυμφεύθηκε την κοπέλα που του 

πρότεινε ο Σίλβεστρος, με τη συνέχεια της ιστορίας να είναι γνωστή. Την ίδια περίοδο (1750-51) 

αναφέρεται στη δημοτικότητα που είχε ο διάκονος Αυξέντιος (μετέπειτα Όσιος), και το πλήθος του 

λαού που τον επισκεπτόταν στο Κατιρλί όπου διέμενε για να ακούσει τις διδαχές του231, κάνοντας μία 

έμμεση αναφορά στην έριδα του Αναβαπτισμού που είχε ήδη ξεσπάσει. 

 
226 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 196. 

227 Βλ. σχετικά Κοινωνικές Διενέξεις και διαφωτισμός στα μέσα του 18ου αιώνα. Η πρώτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας των 

Φαναριωτών, στο Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, ό.π., σ. 31-44.  

228 Πρόκειται για την Ιερά Μονή Θεοτόκου της Καμαριωτίσσης στη Χάλκη. Βλ. σχετικά Ακύλας Μήλλας, Χάλκης 

Πριγκηπονήσων τα παραλειπόμενα, Αθήνα: Μνημοσύνη, 2009. 

229 Ο Παΐσιος διετέλεσε Πατριάρχης τέσσερις φορές (1740-1743, 1744-1748 και 1751 – 1752) και υπήρξε μία 

προσωπικότητα με πολλά πάθη, με αποκορύφωμα την επίθεση του όχλου εναντίον του και τη συνακόλουθη πτώση του 

από τον θρόνο. Ο Δαπόντες αποφεύγει να εκφέρει κάποια κρίση για το πρόσωπό του και περιορίζεται στο σχόλιο πως η 

κοπέλα που ήθελε να του προξενέψει ο Παΐσιος ήταν «κόρη ενός πλουσίου». Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 60-61.  

230 Και τον Παΐσιο και τον Σίλβεστρο, ο Δαπόντες τους γνώριζε ήδη από τη Μολδαβία. Ο Σίλβεστρος διετέλεσε 

Πατριάρχης Αντιοχείας από το 1724 μέχρι το θάνατό του το 1766 και αγωνίστηκε σκληρά κατά της προπαγάνδας της 

Ουνίας και της επιθετικότητας της Καθολικής Εκκλησίας. Βλ. σχετικά  Βασίλειος Νασσουρ, Σίλβεστρος. Πατριάρχης 

Αντιοχείας (1724-1766) κατά τις αραβικές και ελληνικές πηγές, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1992. Στον Ιστορικό Κατάλογο αναφέρει τον Σίλβεστρο ως ενάρετο, ελεήμων και ζωγράφο. 

Βλ. Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. 89.   

231 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 61. Στον Ιστορικό Κατάλογο παραθέτει περισσότερες πληροφορίες για αυτόν. Λέει 

μάλιστα πως δεν τον επισκεπτόταν μόνο ο «χυδαίος λαός» αλλά και αριστοκράτες, αρχιερείς και διδάσκαλοι μεταξύ αυτών 

ο Ματθαίος Αλεξανδρείας, ο Παϊσιος Β’ και ο Κύριλλος Ε’. Τα αναβαπτιστικά του κηρύγματα και η σύνδεση του με τον 
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Ο κύκλος των γνωριμιών του όμως διευρύνεται και η κοινωνικότητά του απογειώνεται μόνο μετά 

την έναρξη του ταξιδιού του το 1757. Στο Βουκουρέστι και στο Ιάσιο έρχεται σε επαφή με πολλά 

σημαίνοντα πρόσωπα, στα οποία μάλιστα αφιερώνει και πολλά από τα έργα του232. Φαίνεται πως η 

επιστροφή του στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες δεν είναι ακριβώς επιστροφή . Ενδεδυμένος τον 

μοναστικό μανδύα ο Δαπόντες είναι σαν να βλέπει τα μέρη αυτά και τους ανθρώπους για πρώτη φορά. 

Ίσως η ιδιότητά του τον έκανε να αισθάνεται ελεύθερος αλλά και προστατευμένος από τον φθόνο και 

τις επιθέσεις της ανώτερης τάξης. Ως μοναχός δεν αποτελούσε πλέον κίνδυνο ούτε για την 

εκκλησιαστική αλλά ούτε και για την πολιτική εξουσία και τους φιλόδοξους αυλικούς που ήθελαν να 

ανελιχθούν στα αξιώματά της. Παράλληλα , το να είναι ο φορέας του Τίμου Ξύλου του έδινε την 

αυτοπεποίθηση κατοχής μίας μορφής «θείας» εξουσίας, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τους 

κρατούντες την επίγεια εξουσία. Όπως περιγράφει και ο ίδιος ένιωθε κατά κάποιο τρόπο άτρωτος: 

 

«[…]ως Βασιλέα έχοντας στο χέρι μου οικείον. 

(Με τέτοιο θάρρος πάντα μου παντού επερπατούσα 

ως Βασιλέα έχοντας, και άφοβος περνούσα.)»233 

 

Παρ΄όλο που ο Δαπόντες αναφέρεται συνεχώς στα κακώς κείμενα του καιρού του, σπανίως 

αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα. Τα πρόσωπα που αναφέρει ονομαστικά έχουν 

μία θετική κριτική αποτίμηση από τον ίδιο, και τα πιθανά σφάλματά τους αποφεύγει να τα αναφέρει. 

Τα μοναδικά πρόσωπα για τα οποία εκφέρει μία εν μέρει αρνητική άποψη είναι ο Ιωάννης 

Καλλίμαχος, ηγεμόνας της Μολδαβίας από το 1758 έως το 1761 και πρώτος της οικογενείας των 

Καλλιμαχών, από τον οποίο παραπονείται πως δεν έλαβε καμιά φιλοδωρίαν234 και ο Σπαθάρης 

 
Κύριλλο έγιναν η αιτία της καταδίωξής του από το Πατριαρχείο και τη Σύνοδο μετά την πτώση του τελευταίου. 

Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), ό.π., σ. 129-130.   

232 Βλ. εδώ σ. 16. Στον Κήπο Χαρίτων αναφέρει τον Φιλάρετο Ουγγροβλαχίας, στον οποίο αφιέρωσε το έργο του Εξήγησις 

της Θείας Λειτουργίας και τον Σκαρλάτο Γκίκα Ηγεμόνα της Βλαχίας (1758-61, 65-66). Επίσης μας λέει πως εκείνη την 

περίοδο τον βοήθησαν πολύ οι: Κωνσταντίνος Δουδέσκουλος (αργότερα έγινε μοναχός με το όνομα Κλήμης) στον οποίο 

αφιέρωσε το έργο του Τράπεζαν Πνευματικήν, ο Σπαθάρης Ιάκωβος Ρίζος στον οποίο αφιέρωσε την Χρηστοήθεια, ο Μέγας 

Ποστέλνικος Αλέξανδρος (πιθανόν εννοεί τον Αλέξανδρο Σούτσο ο οποίος διετέλεσε Μέγας Ποστέλνικος του ηγεμόνα 

της Βλαχίας Ματθαίου Γκίκα βλ. http://repository.academyofathens.gr/kemne/index.php/gr/listItems/61905 (τελευταία 

ανάκτηση: 25/5/2021), και ο Βόρνικος Βασίλειος Ρωσέτος. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 85, 98, 110. 

233 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 102. 

234 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 98.  

http://repository.academyofathens.gr/kemne/index.php/gr/listItems/61905
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Γεωργάκης, του οποίου ο κακός χαρακτήρας ήταν ευρέως γνωστός,  παρά την φιλική σχέση που τους 

συνέδεε. 

Με την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη, οι κοινωνικές συναναστροφές με την ανώτερη τάξη, 

γίνονται καθημερινότητα. Από τα τέσσερα χρόνια παραμονής του στην Πόλη, τους πρώτους οκτώ 

μήνες μένει στο κονάκι του Άρχοντος Σπαθάρη Μανωλάκη στο Φανάρι, με τον οποίο ήρθαν μαζί από 

τη Βλαχία, και τα υπόλοιπα χρόνια μένει στο σπίτι του Κωνσταντίνου Ποστέλνικου. Όπως ο ίδιος 

περιγράφει, γύριζε σε όλες τις συνοικίες της Πόλης, τις οποίες απαριθμεί μία μία, κάνοντας σε κάποιες 

περιπτώσεις κάποια σχόλια για τους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτές. Στο Φανάρι αναφέρει πως 

διαμένουν «φίλοι του», στο Μπεμπέκι αναφέρει πως διαμένουν «σαράφηδες Χριστιανοί» και φυσικά 

από το Αρναούτκιοϊ (Μέγα Ρεύμα) ισχυρίζεται πως πήρε τα πιο πολλά χρήματα αφού εκεί μένουν «οι 

πλέον ευγενείς του γένους των Ρωμαίων»235, σχολιάζοντας την πρώτη πτώση της πρωτοκαθεδρίας του 

Φαναρίου ως συνοικίας και πιθανόν ως προσωποποίηση της παλαιάς αριστοκρατίας που πλέον έχει 

νέους ανταγωνιστές.  

Τα χρόνια που ο Καισάριος έζησε στην Πόλη, τα περιγράφει γεμάτα καλοπέραση και ηδονές. Η 

θέση του και η αποστολή του, του επέτρεπε να ζει χωρίς να πληρώνει τίποτα, αλλά απολαμβάνοντας 

όλα τα καλά χωρίς να μπορούν να τον κατηγορήσουν, εφόσον ο σκοπός της παραμονής του ήταν 

ιερός. Η Κωνσταντινούπολη την οποία παρουσιάζει ο Δαπόντες, είναι μία πόλη γεμάτη άρχοντες, 

καλό φαγητό, καλό κρασί, σπίτια γεμάτα ανέσεις και κοσμικότητες236. Διατηρεί τη σπουδαία θέση 

της, ως η πρώτη πόλη και στην οθωμανική περίοδο, όπως ακριβώς είναι και στην βυζαντινή. Στον 

οθωμανικό κόσμο του Δαπόντε πλάι στην σπουδαιότητα της Κωνσταντινούπολης τοποθετούνται 

όμως και οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, ως κέντρο πολιτικό, καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό237. 

Ο συγγραφέας διατηρούσε στενές επαφές με όλη την ρωμαίικη αριστοκρατία. Ιδιαίτερη μνεία κάνει 

στον Σπαθάρη Γεωργάκη238, τον γνωστό Σταυράκογλου ή Σταυράκη, αποκαλύπτοντας άγνωστες 

 
235 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 119. Πράγματι από το 18ο αιώνα και έπειτα, πολλοί Φαναριώτες έχτισαν εκεί τα 

εξοχικά τους. Επίσης στην περιοχή κατοικούσαν και πολλοί νεόπλουτοι έμποροι από τα νησιά του Αιγαίου και κυρίως 

τη Χίο. Βλ. σχετικά Φώτης Μπενλίσοϊ, «Αρναούτκιοϊ (Μέγα Ρεύμα)», Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, 

Κωνσταντινούπολη, 2008. Ανακτήθηκε από (3/5/2021): 

http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11079 και Γεννάδιος Ηλιουπόλεως, Ιστορία 

του Μεγάλου Ρεύματος, Σταμπούλ: Τύποις Αδελφών Τσιτούρη, 1949. 

236 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 124-125. 

237 Όσον αφορά μάλιστα στις τέχνες, ισχυρίζεται πως οι τέχνες στην Βλαχομπογδανία ξεπερνούν σε ομορφιά την τέχνη 

της Πόλης (αναφερόμενος βέβαια περισσότερες στις «εφαρμοσμένες τέχνες» και όχι στις «καλές τέχνες»). Βλ. Γιώργος 

Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 126. 

238 Βλ. Περί του Σπαθάρη Γεωργάκη στο Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 99-101. 

http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=11079
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πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς του. Ο Μεγαρευματιώτης Σταυράκογλου αναδείχτηκε ως 

ένας από τους σημαντικότερους και πλουσιότερους Ρωμιούς της εποχής του, αρχικά ως Μέγας 

Σπαθάρης του Κωνσταντίνου Ρακοβίτζα στη Μολδαβία239 και στη συνέχεια ως Καπικεχαγιάς του 

ιδίου στην Κωνσταντινούπολη (1763-1764)240. Το κύρος και η εξουσίας του ήταν τόσο μεγάλη που 

έφθασε να αποφασίζει για τον διορισμό και την παύση των ηγεμόνων στη Μολδοβλαχία. Επίσης, 

ανακατευόταν και στα ζητήματα του Πατριαρχείου και ειδικά στις μεταθέσεις και προαγωγές των 

αρχιερέων. Η παντοδυναμία του και η δίψα του για πλούτη θορύβησαν τον Σουλτάνο, ο οποίος αν και 

διατηρούσε στενή σχέση μαζί του, τελικά τον κρέμασε στην αυλή του αρχοντικού του στο 

Αρναούτκιοϊ το 1765 και του κατήσχε όλη την περιουσία. Ο Δαπόντες βλέπει την κατάληξη αυτή 

αναμενόμενη αφού «Τίς αδικεί, κακοποιεί, και την κακοποιΐαν δεν την πληρώνει με καιρόν αυτός 

τετραπλασίαν;»241. Οι στίχοι του ποιητή για τον Σπαθάρη Γιωργάκη και ο τρόπος παρουσίασης της 

ιστορίας του, μας φέρνουν στον νου την πολύ γνωστή ριμάδα, την Ιστορία του Άρχοντος και Σπαθάρη 

Γεωργάκη, η οποία τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία το 1767, επανεκδόθηκε πολλές φορές μέσα 

στον 18ο και 19ο αιώνα και την οποία άλλωστε ο Δαπόντες γνώριζε πολύ καλά242. 

Μας πληροφορεί πως γνώρισε τον Σταυράκογλου πριν αυτός γίνει μεγάλος και τρανός όσο ακόμη 

ήταν Σπαθάρης στη Μολδαβία. Μάλιστα τον είχε συμβουλέψει να μη συνεχίσει να αμαρτάνει γιατί 

κάποτε θα έρθει η ώρα να πληρώσει για τις αμαρτίες του. Ενισχύει το επιχείρημά του αυτό, με την 

εξιστόρησης στον Σταυράκογλου της Ιστορίας περί του ληστού, που ακολουθεί αμέσως μετά243. Ο 

 
239 Ο Δαπόντες στον Ιστορικό Κατάλογο κάνοντας ένα σχόλιο για την παντοδυναμία του, λέει πως ο Σταυράκογλου ήταν 

«αυθέντης του αυθέντου Στεφάνβοδα (sic) εις του οποίου τας ημέρας υπερυψώθει». Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), 

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. 178. 

240 Σχετικά με τη ζωή και την επαγγελματική και πολιτική πορεία του Σταυράκογλου βλ. Guy Evans, «George Stavrakoğlu 

and the rule of Ruşvet», Oriente Moderno 18 (79) n.s. 1 'The Ottoman Empire in the eighteenth century (1999): 147-160.  

241 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 100. 

242 Στη ριμάδα απαριθμούνται πλείστα αδικήματα και ελαττώματα του Σταυράκογλου με κάθε λεπτομέρεια, ενώ ο 

Δαπόντες ίσως λόγω της φιλικής τους σχέσης και στα πλαίσια της πάγιας τακτικής του να μην αναφέρεται στις κακές 

συμπεριφορές σημαινόντων προσώπων, περιορίζεται σε γενικολογίες και δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για το 

κακότροπο του χαρακτήρα του. Χαρακτηριστικός όμως είναι ο τρόπος που και τα δύο έμμετρα στιχουργήματα 

προσπαθούν να νουθετήσουν τους αναγνώστες προς τη χριστιανική αρετή με βάση τα παθήματα του Σταυράκογλου. Βλ. 

Ιστορία δια στίχων απλών περιλαμβάνουσα τον βίον και τας πράξεις του μεγάλου άρχοντος και σπαθαρίου Σταυράκη και το 

αυτού θρηνοδέστατον τέλος και τον επονείδιστον θάνατον, Εν Βενετία:  Εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας του Αγίου 

Γεωργίου, 1850, σ. 14. 

243 Ο Δαπόντες στον Ιστορικό Κατάλογο μας πληροφορεί πως όσο βρισκόταν στην Πόλη με το Τίμιο Ξύλο τους συνέδεε 

φιλία και είχε το σπίτι του Σταυράκογλου για δικό του σπίτι, όπως και όλων των Φαναριωτών. Εκεί επεξηγεί πως η 

συζήτηση που είχε με τον Σταυράκογλου -και που μας περιγράφει στον Κήπο Χαρίτων- έγινε μία μέρα ενώ έτρωγε με τον 
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Δαπόντες αναγνωρίζει και τις θετικές πτυχές της προσωπικότητας του ισχυρού άντρα, μιλώντας για 

τις φιλανθρωπίες του και την βοήθεια που παρείχε στον ίδιο αμέσως μόλις αυτός του τη ζητούσε244. 

Φαίνεται πως οι δύο άντρες είχαν μία πολύ καλή σχέση, η οποία πιθανώς να σχετίζεται με τις 

προσπάθειες κάποιων να συκοφαντήσουν τον Δαπόντε στους Πατριάρχες Σεραφείμ και Ιωαννίκιο245. 

Η σχέση αυτή μεταξύ των δύο αντρών πιθανώς να ήρθε και σε σύγκρουση με ένα άλλο «αγαπημένο 

δίδυμο», τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Πατριάρχη Σεραφείμ Β’, αν λάβει κανείς υπόψιν του πρώτον, 

το εχθρικό κλίμα στις σχέσεις Δαπόντε- Βούλγαρη, και δεύτερον το γεγονός πως ο Σταυράκης ήταν 

αυτός που διέβαλλε τον Σεραφείμ στην οθωμανική Πύλη246. 

Επίσης στενός φίλος του Δαπόντε πρέπει να ήταν ο Σπαθάρης Ιάκωβος, τον οποία αναφέρει πολλές 

φορές και με εγκωμιαστικά λόγια247. Ο Ιάκωβος ήταν γιός του Μανουήλ Ρίζου (1665-1737;), ο οποίος 

κατείχε το αξίωμα του Μέγα Μπάνου. Αδέρφια του ήταν ο Ιωάννης Ρίζος, γιατρός και ποιητής, 

συγγραφέας της Στοιχειομαχίας248 με σπουδές στην Πάδοβα και ο Αντώνιος Ρίζος (γενν. 1712). 

Αδερφή του ήταν επίσης η Μαντάμ Τυανίτη, η οποία είχε ίσως το γνωστότερο φιλολογικό σαλόνι της 

Πόλης στην εποχή της249, σαλόνι από το οποίο πέρασε και ο Δαπόντες250. Με τον Ιάκωβο Ρίζο 

βρέθηκαν αρχικά μαζί στις Ηγεμονίες (1758-1759) και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη (1760-

1764), όπου ο Ρίζος συνεχίζει να βοηθά τον Δαπόντε στη ζητεία του. Ο Ιάκωβος τύπωσε επίσης το 

 
ίδιο και την γυναίκα του στην Πόλη. Κάποια άλλη φορά τον συμβούλεψε να φύγει για κάποιο διάστημα στην Ιερουσαλήμ 

έτσι ώστε να ξεχαστεί το όνομά του. Βλ. Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), ό.π., σ. 179. 

244 Περιγράφει μάλιστα ένα περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος βρέθηκε άρρωστος στην Πόλη και βρήκε καταφύγιο στο 

σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου στο Εγρί Καπί. Τότε ζήτησε τη βοήθεια του Σταυράκογλου ο οποίος αμέσως έστειλε στον 

Δαπόντε τον Γραμματικόν του Σταθάκη. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 127. Για τις φιλανθρωπίες και τη 

γενναιοδωρία του Σταυράκογλου βλ. Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. 180-181.  

245 Εκτός από την κακή σχέση μεταξύ Σεραφείμ και Σταυράκη, δεδομένο είναι και το κακό κλίμα μεταξύ του τελευταίου 

με τον Ιωαννίκιο, ο οποίος μεταξύ άλλων τον κατηράσθη και τον αφόρισε. Βλ. Γεννάδιος Ηλιουπόλεως, ό.π., σ. 193 . 

246 Βλ. Άλκης Αγγέλου, «Η Μαντάμ Τυανίτη», Ελληνικά 44 (1994): 369-398, σ. 395. 

247 Χαρακτηριστικά λέει: «[…] ο δε πανιερότατος ο κυρ Ιάκωβός μου (να έχω την ευχίτσα του, και πας ομόπιστός μου)[…]». 

Επίσης τον αναφέρει ως «γνωστός άρχουσι πάσι». Σαββίδης Π. Γιώργος (επιμ.), ό.π., σ. 180, 106. 

248 Βλ. σχετικά Γιάννης Ξουριάς, Η Στοιχειομαχία του Ιωάννη Ρίζου Μανέ ως αλχημική αλληγορία, στο Ζαχαρίας Ι. 

Σιαφλέκης και Ερασμία- Λουίζα Σταυροπούλου (επιμ.), Τριαντάφυλλα και γιασεμιά: Τιμητικός τόμος για την Ελένη 

Πολίτου-Μαρμαρινού, Αθήνα: Gutenberg, 2012, σ. 68-86.   

249 Βλ. σχετικά Άλκης Αγγέλου, στο ίδιο. 

250 Εκεί γνώρισε και τον Ευγένιο Βούλγαρη, ο οποίος σύμφωνα με τον Άλκη Αγγέλου, υπήρξε το «βασικό πρόσωπο του 

σαλονιού». Βλ. Άλκης Αγγέλου, ό.π., σ. 383-388. Ο Δαπόντες αναφέρει πως ο ίδιος γνώρισε τον Βούλγαρη σε κάποιο 

τραπέζι ενός αρχοντικού σπιτιού στο Σταυροδρόμι, γεγονός πως μας επιβεβαιώνει ότι το σπίτι αυτό ανήκει είτε στην 

Μαντάμ Τυανίτη και το σύζυγό της, Γεώργιο Τυανίτη, είτε στον αδερφό της Ιάκωβο, ο οποίος σύμφωνα με τον Δαπόντε 

διατηρεί σπίτι στο Σταυροδρόμι.. Βλ. Κωνσταντίνος Σάθας (επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. 111, 177. 
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βιβλίο του Δαπόντε Λόγοι Πανηγυρικοί251. Ακόμη δύο πρόσωπα που βοήθησαν τον Δαπόντε είναι ο 

Γρηγόριος Καλλιμάχης, ο οποίος ανέλαβε ηγεμόνας της Βλαχίας μετά το θάνατο του πατέρα του 

Ιωάννη Καλλιμάχη, και ο εκπρόσωπός του στην Κωνσταντινούπολη (Καπικεχαγιάς του), Νικολάκης 

Λογοθέτης, ο οποίος προσέφερε μεγάλη βοήθεια στον Δαπόντε.  

Τέλος θα ήθελα να σταθώ σε κάποια αρνητικά σχόλια που ο Δαπόντες εκφέρει για τους Χιώτες. Ο 

τρόπος που εκφράζεται για τους Χιώτες, με αφορμή την παραμονή του στο νησί της Χίου κατά τη 

διάρκεια της ζητείας του, ίσως εκφράζει ένα ευρύτερο κοινωνικό σχόλιο για τη θέση του Χιώτη 

εμπόρου στην οθωμανική κοινωνία του 18ου αιώνα. Πέρα από την αναφορά του στην φυσική ομορφιά, 

τα σπουδαία αρχοντικά, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, για τους ανθρώπους του νησιού μιλά με όχι 

και τόσο κολακευτικά λόγια. Θεωρεί μεν πως οι Χιώτες είναι άνθρωποι έξυπνοι και εργατικοί, όμως 

αρκετά φιλάργυροι αφού «ελεημοσύνη δεν βγαίνει έξω από τη Χιό». Επίσης σχολιάζει πως οι γυναίκες 

τους είναι πολύ άσχημα ντυμένες («ασχημοφορούσαν») και άντρες και γυναίκες μιλούνε με πολύ 

άσχημο τρόπο («ασχημομιλούσαν»)252. Αναφέρει πως πριν από εβδομήντα χρόνια το νησί ήταν γεμάτο 

ψαράδες και τσαρουχάδες, επαγγέλματα τα οποία εκπροσωπούν χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά 

στρώματα, όμως από τότε που έγιναν έμποροι στην Κωνσταντινούπολη «τιμήθηκαν, ακούσθηκαν εις 

κάθε πολιτείαν». Μέσα από αυτό το σχόλιο σίγουρα αναδεικνύεται ο ρόλος του εμπορίου, ως εργαλείο 

πλουτισμού για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα αλλά και η κεντρική θέση της 

Κωνσταντινούπολης ως προς την δυνατότητες κοινωνικής ανέλιξης. Τα αρνητικά του σχόλια ακόμη 

κι αν ανταποκρίνονται σε ένα βαθμό στην πραγματικότητα, πιθανόν αντανακλούν ένα αρνητικό 

στερεότυπο για τους Χιώτες εμπόρους στα μέσα του 18ου αιώνα, όταν αυτοί είχαν καταφέρει να 

διεισδύσουν στους πατριαρχικούς κύκλους και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην έριδα του 

Αναβαπτισμού και στην προσπάθεια αμφισβήτησης του παλαιού φαναριώτικου καθεστώτος253. 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στους ανθρώπους που συνδέθηκαν με τον Δαπόντε και στους 

κοινωνικούς κύκλους στους οποίους κινήθηκε, θα ήθελα να σχολιάσω τις φειδωλές αναφορές του 

συγγραφέα σε πρόσωπα και γεγονότα σε σχέση με το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων με τους οποίους 

ήρθε σε επαφή, τις συγκρούσεις, τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες, τα γεγονότα και τις ζυμώσεις που 

συνέβαιναν εκείνη την εποχή στην Πόλη. Καλώς ή κακώς, ο Δαπόντες βρέθηκε στην 

 
251 Κωνσταντίνου Δαπόντε Λόγοι Πανηγυρικοί, ό.π.   

252 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 132-133. 

253 Ο Πατριάρχης Κύριλλος Ε’ είχε στενές σχέσεις με τους Χιώτες εμπόρους της Κωνσταντινούπολης. Βλ. Κωστάκης Γ. 

Κωνσταντίνου, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Ε’, Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011, σ. 84. Βλ. και Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, στο ίδιο. Βλ. επίσης Αγαμέμνων 

Τσελίκας, Καλλίνικος Γ΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Τα κατά και μετά την εξορίαν επισυμβάντα, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 

2004. 
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Κωνσταντινούπολη, σε μία πολύ ταραγμένη περίοδο για την χριστιανική της κοινότητα με την έριδα 

του Αναβαπτισμού να μαίνεται ακόμα, και με την παρουσία του Βούλγαρη να δημιουργεί αναστάτωση 

στο φαναριώτικο- πατριαρχικό περιβάλλον.  Όπως προαναφέρθηκε, ο Δαπόντες κατονομάζει μόνο 

τους ανθρώπους, οι οποίοι στάθηκαν ευεργέτες και αρωγοί στο έργο του και επομένως μόνο τους 

ανθρώπους για τους οποίους εκφέρει μία θετική αξιολογική κρίση. Προφανώς πρόκειται για μία 

προσωπική επιλογή του Δαπόντε, ο οποίος είτε δεν θέλει να εκφέρει αρνητική κριτική για 

οποιονδήποτε άνθρωπο -για λόγους ηθικούς-, είτε προσπαθεί να διατηρήσει ένα χαμηλό προφίλ και 

να μην δημιουργήσει αντιπάθειες με σημαίνοντες ανθρώπους του αριστοκρατικού περιβάλλοντος 

εκθέτοντας τις δολοπλοκίες, τις διασυνδέσεις και τις ανομίες των εμπλεκομένων, πράγμα το οποίο θα 

μπορούσε να τον βάλει σε μπελάδες ακόμα και με την οθωμανική Πύλη. Ούτως ή άλλως, η συγγραφή 

του Κήπου ολοκληρώθηκε μόλις λίγα χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Πόλη (1768), με τα 

γεγονότα να είναι πολύ νωπά και τις έριδες εντός της χριστιανική αριστοκρατίας να συνεχίζονται.  

Σε γενικές γραμμές, ο κύκλος των ανθρώπων στους οποίους αναφέρεται θα μπορούσαμε να πούμε 

πως ανήκουν κατά κύριο λόγο στο παλαιό φαναριώτικο περιβάλλον, το οποίο είχε ανδρωθεί ήδη από 

τα τέλη του 17ου αιώνα και ο ίδιος μοιάζει να είναι επιφυλακτικός σε οποιονδήποτε νεωτερισμό είτε 

όσον αφορά στην έριδα του Αναβαπτισμού254 είτε όσον αφορά στις ιδέες και τους φορείς του πρώιμου 

Διαφωτισμού όπως ο Βούλγαρης255. Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος εμφανίζεται να μην παίρνει θέση στις 

διάφορες εκκλησιαστικές, πολιτικές και φιλοσοφικές διαμάχες που εκτυλίσσονται, μένοντας 

 
254 Στον Ιστορικό Κατάλογο, αναφερόμενος στον Αυξέντιο, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της 

αναβαπτιστικής έριδας, παρουσιάζεται επιφυλακτικός απέναντί του, αφού ισχυρίζεται πως παρ’ όλο που πολλοί λένε πως 

κάνει θαύματα, ο ίδιος δεν στάθηκε ποτέ αυτόπτης μάρτυρας ενός τέτοιου θαύματος ενώ στον Καθρέπτη γυναικών 

αναρωτιέται για το αν ο μύθος γύρω από το όνομά του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Βλ. Κωνσταντίνος Σάθας 

(επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. 129-131 και Καισάριος Δαπόντες, Καθρέπτης Γυναικών, τομ. Β’, Εν Λιψία της 

Σαξονίας: Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ, 1766, σ. 178-180. Επίσης, ο Αυξέντιος σε συνεργασία με τον Κύριλλο Ε’  ήρθε σε 

άμεση αντιπαράθεση με τον Παίσιο Β’, του οποίου τη φιλική σχέση με τον Δαπόντε έχουμε ήδη αναφέρει. Παρ΄ όλα αυτά, 

ο Δαπόντες αναφέρεται στον Κύριλλο ως «τίμιο ιεράρχη»· του αφιερώνει μάλιστα το έργο του Άνθη Νοητά και στον 

Σεραφείμ Β’ ως «τίμιο ποιμένα», πράγμα που μας κάνει να πιστεύουμε πως ίσως δεν διαφωνούσε με την άποψη του 

αναβαπτισμού των ετεροδόξων χριστιανών αλλά ούτε προσπάθησε να υπερασπιστεί μία συγκεκριμένη πλευρά στο ζήτημα 

του Αναβαπτισμού. Φροντίζει πάντοτε να διατηρεί ίσες αποστάσεις όσον αφορά τις πολιτικές και εκκλησιαστικές 

αντιπαλότητες του φαναριώτικου περιβάλλοντος, τουλάχιστον στα γραπτά του.  Βλ. Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 

135. 

255 Ο κύκλος του, όπως αυτός παρουσιάζεται στον Κήπο Χαρίτων, δεν περιλαμβάνει ούτε το Βούλγαρη αλλά ούτε και 

ανθρώπους που συνδέονται με τον Βούλγαρη όπως π.χ. ο Σεραφείμ ή ο Ιωάννης Ρίζος (ιατροφιλόσοφος). Για τον Ιωάννη 

Ρίζο βλ.  Άλκης Αγγέλου, ό.π. Άλλωστε και ο πρώτος του δάσκαλος, ο Ιβηρίτης, υπήρξε ένας άνθρωπος που πολέμησε 

τον νεωτερισμό του Ανθρακίτη ως αίρεση, υπερασπιζόμενος την «παραδοσιακή» Ορθοδοξία. Βλ. εδώ σ. 25-26. 
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προσηλωμένος στη δική του πίστη και σχέση με το Θεό. Βέβαια, φαίνεται πως οι άνθρωποι που τον 

περιτριγυρίζουν είναι στενά συνδεδεμένοι με ένα φαναριώτικο καθεστώς με οθωμανική συνείδηση 

και εξαρτημένο από την οθωμανική διοίκηση. Τα ενδιαφέροντα του Δαπόντε καθορίζονται σε μεγάλο 

βαθμό από αυτό το παλαιό φαναριώτικο καθεστώς, το οποίο αν και χαρακτηρίζεται από ευρύτατα 

αναγνωστικά ενδιαφέροντα και από μεγάλη λαχτάρα για τη γνώση της αρχαιότητας, δεν θα 

μεταπηδήσει εύκολα σε ριζοσπαστικές φιλοσοφικές κατευθύνσεις αλλά ούτε και σε διαφωτιστικές 

αναζητήσεις περί έθνους και ταύτισης της αρχαίας Ελλάδας με την ελληνόφωνη χριστιανική 

κοινότητα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, προς εκπλήρωση πολιτικών στόχων. Πρόκειται για ένα 

περιβάλλον που φέρει τον τίτλο των Ρωμαίων Χριστιανών, με όλες τις πιθανές συνδηλώσεις που αυτός 

ο προσδιορισμός μπορεί να έχει. 

Αυτό το γένος των Ρωμαίων, στο οποίο ανήκει και ο ίδιος, θεωρεί πως βρίσκεται σε πλήρη παρακμή 

και είναι «τεταπεινωμένο»256 και όχι αδίκως, διότι πιστεύει πως οι ίδιοι οι άνθρωποι προκάλεσαν αυτή 

την πτώση με τον κακό τους χαρακτήρα και τον ανόσιο βίο τους. Σχολιάζει: «Και όντως ανθρωπάρια, 

πίθηκας, μασκαράδες ενόμιζα του λόγου μας, κνώδαλα και μαυράδες»257. Μέσα σε αυτή την συνθήκη 

εντάσσει και το φυσικό περιβάλλον -σεισμός, θανατικό και πανώλη-, περιγράφοντας εικόνες της 

Αποκάλυψης, που μοιάζει να πλησιάζει. Το κλειδί όμως για την κατανόηση αυτής της πτώσης, είναι 

η απώλεια της πίστης και των χριστιανικών αρετών, οι οποίες επλήχθησαν μετά την κατάρρευση της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Δαπόντες αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην περιγραφή της 

αθλιότητας του καιρού του («Περί της αθλιότητος του νυν καιρού») και αξίζει να παρακολουθήσουμε 

ένα απόσπασμα αυτής της δυστοπίας: 

 

«Διότι αν εστάθηκαν και άλλοι σιχαμένοι 

και αθεόφοβοι καιροί και κακομοιριασμένοι, 

οι τωρινοί όμως καιροί πολλά τους ξεπερνούσι, 

τέτοιοι ουδ’ εστάθηκαν, αλλ’ ουδέ [θα]258 σταθούσι. 

Ετούτοι είναι αληθώς καιροί και σιχαμένοι 

και, όχι αθεόφοβοι, αλλ’ άθεοι, χαμένοι· 

διότι όλοι αληθώς εξέκλιναν τελείως 

και αχρειώθηκαν πολλά, αναισθητούν αθλίως. 

Δεν είναι ένας άνθρωπος να κάνη καλοσύνην, 

 
256 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 100.  

257 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 139. 

258 Σοφοκλής και Legrand [να]. 
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ή να γυρεύει τον Θεόν και τη δικαιοσύνην. 

Η κρίσις εσηκώθηκε, χάθηκεν η φιλία, 

έλειψεν η αλήθεια, παγ’ η φιλαδελφία. 

Ανατολή ερήμαξε, Ρούμελη μισοστέκει, 

και τα νησιά εχάλασαν, τί άλλο πλιο παρέκει;[…] 

Ότι εκείνη η προπερσινή πανώλης 

έκαμε κατ’ αλήθειαν και έκλαψεν ολ’ η Πόλις· 

αφάνισε παζάρια, ερήμαξεν οικίας,  

τες στράτες τες εγέμισε λείψανα, θρηνωδίας·[…] 

Εδιαδέχθηκε το κακό, κακό άλλο μεγάλο,  

κακό μεγάλο κι ο σεισμός εκείνος δίχως άλλο.»259 

 

 

Κάνει μάλιστα και ένα σύντομο σχόλιο για τη χριστιανική οθωμανική κοινότητα και το 

διεφθαρμένο διοικητικό καθεστώς του Πατριαρχείου: «Άπιστα των Χριστιανών, γεμάτα πονηρίας, 

αποίμαντ’ ακυβέρνητα και τα της Εκκλησίας.»260. Φυσικά, όπως έχω ήδη αναφέρει στο κεφάλαιο για 

τις αναπαραστάσεις του αρχαίου κόσμου, ο σχολιασμός αυτός γίνεται από τον Δαπόντε στα πλαίσια 

πάντα της σύγκρισης μεταξύ αρχαίων και νέων, αρχαίου κόσμου και σύγχρονου, σύγκριση στην οποία 

υπερισχύει πάντοτε η δαποντική αρχαιότητα261. Ο Δαπόντες βρίσκει καταφύγιο στην εξιδανίκευση του 

παρελθόντος, ενός φαντασιακού παρελθόντος όπως αυτό αναπαρίσταται στα ιστορικά βιβλία και τις 

εκκλησιαστικές παραδόσεις. Από την άλλη πλευρά, η μοναστική ζωή αναπαρίσταται ως το έτερο 

καταφύγιο μέσα στον φρικτό οθωμανικό κόσμο, ένας μικρός παράδεισος μέσα στην εγκόσμια κόλαση. 

Μέρος αυτής της κόλασης, είναι και οι αλλόδοξοι, σε αντίθεση με τον Παράδεισο ο οποίος είναι 

χριστιανικός. Στο Εγκώμιον ερημίας και μοναχικής διαγωγής, ο Δαπόντες περιγράφει το Πιπέρι ως τον 

χριστιανικό του παράδεισο: 

 

«Πού Τούρκος262 και να φοβηθείς; Μη γένοιτο, Θεέ μου! 

Ή πού Οβριός να σιχαθής; Δε μ’ έτυχε ποτέ μου. 

 
259 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 167-169. 

260 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 169. 

261 Για τον τρόπο που ο Δαπόντες προσλαμβάνει την έννοια και τη χρονικότητα της αρχαιότητας βλ. εδώ σ. 31.  

262 Οι προσδιορισμοί που χρησιμοποιεί ο Δαπόντες στον Κήπο Χαρίτων όπως «Τούρκος» ή «Οβριός», αναφέρονται στη 

θρησκεία των ανθρώπων, κριτήριο με το οποίο τους κατηγοριοποιεί.  
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Πού η πανούκλα; πού φωτιά; πού κείν’ η καταδίκη; 

οπού σου τρώγει την καρδιά παντοτινό σκουλίκι; 

Πού χαρατσής ή πού ζαπτσής; Εδώ, πού τυραννία; 

Και βασιλεύς και Βλάχμπεης εσύ τη αληθεία.» 

 

Η ενίσχυση της άποψης πως ο Χριστιανισμός είναι η μοναδική ελπίδα μέσα σε ένα κόσμο που 

καταρρέει, πραγματώνεται και μέσα από τη διαρκή παρουσία του Τιμίου Σταυρού εντός του κειμένου, 

ο οποίος πάντοτε λειτουργεί ευεργετικά μέσα σε δύσκολες και ακραίες  καταστάσεις: γλιτώνει τους 

ανθρώπους από την πανούκλα263, βοηθά τις γυναίκες να κάνουν παιδιά264, βοηθά τους φτωχούς να 

πλουτίσουν265, φέρνει τη βροχή σε περίοδο ανομβρίας266 . 

 

Το δωδέκατο κεφάλαιο του Κήπου Χαρίτων, χωρίζεται σε δύο ενότητες: η πρώτη, η οποία 

αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην παρακμή του χριστιανικού κόσμου και την οποία σχολιάσαμε 

παραπάνω (Περί της αθλιότητος του νυν καιρού), και η δεύτερη με τίτλο Περί του ονείρου του Σουλτάν 

Αχμέτ. Αυτό το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου περιγράφει στην ουσία την παράλληλη παρακμή του 

μουσουλμανικού κόσμου και συγκεκριμένα του οθωμανικού κράτους, συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό 

μία συνολική εικόνα πτώσης του οθωμανικού κόσμου και των δύο βασικών του συνιστωσών: του 

μουσουλμανικού και χριστιανικού στοιχείου.  

Ο Δαπόντες ξεκινά το απόσπασμα Περί του ονείρου του Σουλτάν Αχμέτ, διευκρινίζοντας πως 

αναφέρεται στον Σουλτάνο Αχμέτ τον Γ’(σουλτ. 1703-1730), τον οποίο επαινεί για τη διακυβέρνησή 

του μεταξύ άλλων και λόγω του Μεγάλου Βεζύρη του, Ιμπραήμ πασά267, ο οποίος ήταν «φίλος των 

Χριστιανών»268. Η περίοδος διακυβέρνησης του Ιμπραήμ υπήρξε μία περίοδος εσωτερικής ειρήνης για 

την αυτοκρατορία και συμπίπτει με την πολιτιστική άνοδο της Εποχής της Τουλίπας ( Lâle Devri). Η 

πρώτη αυτή τριακονταετία του  18ου αιώνα, σηματοδοτείται από την οριστική πλέον εδραίωση 

επιφανών χριστιανών, κυρίως Φαναριωτών, στον κρατικό μηχανισμό του Οίκου του Οσμάν και σε 

 
263 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 129,177. 

264 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 176. 

265 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π. 

266 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π.  

267 Αναφέρεται στον Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa (1622-1730), ο οποίος το 1717 παντρεύτηκε την δεκατετράχρονη 

κόρη του Αχμέτ Γ’, Fatma Sultan, και διετέλεσε Μεγάλος Βεζύρης από το 1718 έως το 1730. Βλ. Damad İbrâhim Paşa 

Nevşehirli, İslam Ansiklopedisi. Ανακτήθηκε από (2/7/2021): https://islamansiklopedisi.org.tr/damad-ibrahim-pasa-

nevsehirli  

268 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 170. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/damad-ibrahim-pasa-nevsehirli
https://islamansiklopedisi.org.tr/damad-ibrahim-pasa-nevsehirli
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σημαντικά αξιώματα στο οθωμανικό παλάτι και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Επομένως είναι 

λογικό στη σκέψη του Δαπόντε να έχει καταχωρηθεί ως μία περίοδος ακμής όχι μόνο για τους 

μουσουλμάνους αλλά και για τους χριστιανούς της αυτοκρατορίας.  

Η αναφορά του στον Ιμπραήμ πασά (Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa), δεν είναι καθόλου τυχαία, 

αφού ο ίδιος υπήρξε ο ιθύνων νους των καινοτομιών της εποχής της Τουλίπας, η οποία άλλωστε 

ταυτίζεται ακριβώς με την περίοδο κατά την οποία ο Ιμπραήμ υπηρέτησε ως Μεγάλος Βεζύρης του 

Αχμέτ Γ΄ (1718-1730), εντυπωσιακά μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής στην εξουσία. Ο Ιμπραήμ 

καθιέρωσε ένα σύστημα οικογενειοκρατίας και στα χρόνια του άρχισε να δημιουργείται μία 

πραγματική πολίτικη αριστοκρατία, οι οποία μονοπωλούσε της υψηλές θέσεις του οθωμανικού 

κράτους, πολιτικές και θρησκευτικές. Μέρος αυτής της αριστοκρατίας, υπήρξαν πιθανώς και 

επιφανείς Φαναριώτες. Το σχόλιο του Δαπόντε σχετικά με τα φιλικά αισθήματα του Ιμπρήμ προς τους 

Χριστιανούς χρήζει περεταίρω διερεύνησης και αναζήτησης των δικτύων που μπορεί να συνέδεαν τον 

Ιμπραήμ με τη χριστιανική κοινότητα.  

Στη συνέχεια ο συγγραφέας ξεκινά να αφηγείται ένα όνειρο το οποίο είδε στον ύπνο του ο 

Σουλτάνος Αχμέτ: τρείς καμήλες έβοσκαν και έπαιζαν χαρούμενες σε ένα όμορφο λιβάδι ώσπου 

ξαφνικά έρχεται ένας αετός και αρπάζει την πρώτη καμήλα. Αμέσως μετά, η γη σχίζεται στα δύο και 

καταπίνει και τη δεύτερη καμήλα ενώ η τρίτη από την στενοχώρια της κατασπαράζει και τρώει τις 

σάρκες της. Ακολούθως, όπως είθισται συγκαλείται κυβερνητική σύσκεψη, «ντιβάνι» (Divan-ı 

Hümayun), προκειμένου το όνειρο να ερμηνευθεί, χωρίς τελικά κανείς να καταφέρει να 

αποκωδικοποιήσει το νόημα του. Κάποιος εκ των συνέδρων αφού το σκέφτηκε για καιρό, αποφάνθηκε 

πως οι τρείς καμήλες αναπαριστούν τα τρία πράγματα τα οποία ορίζουν τον επίγειο κόσμο: την 

Ειρήνη, το Νόμο και την Ευταξία. Έτσι, ο Θεός θέλει να δείξει πως ενώ αυτά τα τρία αγαθά 

ευημερούσαν μέχρι και την βασιλεία του Αχμέτ, μετά τον θάνατό του «θέλουν να λείψουν παντελώς, 

θέλουν να σηκωθούσι, και άνθρωποι παρά πολλά θέλει διαφθαρούσι·»269. Τέλος, ολοκληρώνει το 

κεφάλαιο, επιβεβαιώνοντας πως όσα λέει το όνειρο είναι αλήθεια, αφού ο ίδιος είδε αυτή την 

κατάσταση της παρακμής με τα ίδια του τα μάτια. Δέχεται επομένως και ο ίδιος το τέλος της βασιλείας 

του Αχμέτ Γ’ ως το κομβικό σημείο μεταξύ της ακμής και παρακμής, ανόδου και πτώσης όχι μόνο 

των χριστιανών ή των μουσουλμάνων αλλά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο σύνολό της. Ο 

«κόσμος»270 για τον συγγραφέα, είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία και όλοι όσοι ζουν μέσα σε αυτή 

μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και κοινή μοίρα.  Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα σχήμα 

παρακμής, το οποίο δεν σχετίζεται μόνο με τον χριστιανικό κόσμο αλλά συμπεριλαμβάνει και τις δύο 

 
269 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 173. 

270 «Αλλιώς τον κόσμο ήξευρα εις την νεότητά μου[…]». Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 173. 



74 
 

πολιτικές και θρησκευτικές συνιστώσες, κάνοντας μεν ξεκάθαρη την μεταξύ τους διαφοροποίηση -

γεγονός που αποτυπώνεται και στις δύο ξεχωριστές υποενότητες του κεφαλαίου- αλλά συνδέοντας 

τελικά την διπλή «πτώση», χριστιανών και Οθωμανών, σε ένα ενιαίο χρονολογικό και γεγονοτολογικό 

σχήμα. Μέσα σε αυτό το σχήμα είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως η παρακμή δεν συνδέεται 

τόσο με τον θρησκευτικό παράγοντα όσο με τον πολιτικό, αφού χριστιανοί και μουσουλμάνοι 

εκπροσωπούνται από τις δύο σημαντικότερες πολιτικές δυνάμεις της αυτοκρατορίας: Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και Οθωμανική Πύλη. 

Η πτώση της βασιλείας του Αχμέτ σίγουρα συμβολίζει μία μεγάλη αλλαγή στην οθωμανική 

πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Κατά τη διακυβέρνησή του, και σε συνεργασία με τον 

Ιμπραήμ κατάφερε ίσως για τελευταία φορά να αποκαταστήσει την εικόνα του Σουλτάνου ως του 

πραγματικού κυρίαρχου της αυτοκρατορίας, χρησιμοποιώντας το όπλο της επιδεικτικής κατανάλωσης 

αγαθών πολυτελείας και άλλων μέσων δημόσιου εντυπωσιασμού, προκειμένου να επιβληθεί στο λαό 

και παράλληλα να ελέγχει την οθωμανική αριστοκρατία271. Ταυτοχρόνως, συντελείται και ένα 

άνοιγμα προς τη Δυτική Ευρώπη, εμπορικό αλλά και πολιτισμικό, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

να μπαίνει πλέον στην παγκόσμια αγορά και μία ανερχόμενη τάξη εμπόρων αρχίζει να σχηματίζεται. 

Η απουσία πολεμικών επιχειρήσεων μετά το 1719 και καθόλη τη δεκαετία του 1720, πιθανώς 

δημιουργεί αυτό το τρίπτυχο ευημερίας, στο οποίο αναφέρεται ο Δαπόντες μέσω του ονείρου: Ειρήνη, 

Νόμος, Ευταξία.  

Αυτή όμως η φαινομενική ευημερία θα καταρρεύσει το 1730, οπότε η πτώση του Αχμέτ θα σημάνει 

την παρακμή μίας «ευημερούσας κοινωνίας». Οι συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις στα σύνορα της 

Αυτοκρατορίας (στα βόρεια σύνορα της Βαλκανικής, στην Πελοπόννησο και στα ανατολικά σύνορα 

στις περιοχές του Ιράν), μέχρι και την συνθήκη του Πασάροβιτς, το 1719, προκάλεσαν ένα μεγάλο 

μεταναστευτικό κύμα προς την πρωτεύουσα, στην οποία και δημιουργήθηκε μία φτωχή κατώτερη 

τάξη που προσπαθεί να επωφεληθεί οικονομικά από το αστικό περιβάλλον, ενοχλώντας τις τάξεις των 

ντόπιων εμπόρων, των τεχνιτών και των γενιτσάρων, οι οποίοι πλέον εμπλέκονταν ενεργά στην 

οικονομική και πολιτική ζωή της Κωνσταντινούπολης. Από τις αρχές του 18ου αιώνα, το γενιτσαρικό 

σώμα είχε ήδη απωλέσει την παλαιά του ταυτότητα και είχε γίνει μία αστική τάξη με κληρονομικά 

δικαιώματα που μπορεί να παντρεύεται και να εμπλέκεται στην οικονομική ζωή είτε με προσωπική 

εργασία είτε προσφέροντας προστασία σε επιχειρήσεις και συνάφια. Επίσης, πολλοί έμποροι και 

τεχνίτες κατάφερναν με ποικίλους τρόπους να ενταχθούν στην τάξη των Γενιτσάρων έτσι ώστε να 

επωφελούνται των προνομίων τους. Ο 18ος αιώνα είναι λοιπόν ο χρυσός αιώνας της πολιτικής ισχύς 

 
271 Βλ. Caroline Finkel, Osman’s Dream: The story of the Ottoman Empire, 1300-1923, New York: Basic Books, 2005, σ. 

425-433.  
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του γενιτσαρικού σώματος, το οποίο πολλές φορές παίζει το ρόλο της «φωνής» του λαού, του 

υπερασπιστή των λαϊκών συμφερόντων, ανεβάζοντας και κατεβάζοντας σουλτάνους από το θρόνο272. 

 Αν και η εξέγερση το Σεπτέμβριο του 1730 δεν ξεκίνησε από τους ίδιους τους γενίτσαρους, αλλά 

από μερικούς εμπόρους και απόστρατους, ωστόσο οι γενίτσαροι ενεπλάκησαν ενεργά στα γεγονότα 

και θα συνεχίσουν να εμπλέκονται στα ζητήματα του παλατιού μέχρι το 1826. Σε αντίθεση με 

προηγούμενες εξεγέρσεις ενάντια στο οθωμανικό παλάτι, η εξέγερση αυτή είναι η πρώτη στην οποία 

συμμετέχουν ενεργά ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού, τα οποία δεν ανήκουν απαραίτητα στις τάξεις 

των Γενιτσάρων ή των επαγγελματικών συντεχνιών (esnaf) και εμφανίζονται στα χρονικά της εποχής 

ως άνθρωποι της κατώτερης τάξης και του περιθωρίου, ως  ένας «όχλος» ο οποίος μάλιστα δρα 

σχετικά αυτόνομα και δεν αποτελεί απλώς το όργανο των Γενιτσάρων273. Επικεφαλής της εξέγερσης 

αναδείχθηκε ένας Γενίτσαρος από την πόλη Χρούπιστα (σημ. Άργος Ορεστικό) με το όνομα Patrona 

Halil, ο οποίος νωρίτερα συμμετείχε σε εξεγέρσεις των Γενιτσάρων στην πόλη Νις και στο Βιδίνιο274. 

Σύμφωνα με τα όσα γράφει ο χρονικογράφος Abdi Efendi275, αυτοί που συμμετείχαν στα γεγονότα 

του 1730 ήταν «κάποιοι απατεώνες, Αλβανοί, Τούρκοι από τα Βαλκάνια, άθρησκοι Τούρκοι από τα 

 
272 Χαρακτηριστικά ο Donald Quataert γράφει: «[…] τότε ο 18ος αιώνας γίνεται μία χρυσή εποχή λαϊκής πολιτικής δράσης 

σε πολλές οθωμανικές πόλεις, μια εποχή στην οποία η φωνή των δρόμων, ενορχηστρωμένη από τους γενίτσαρους, ήταν 

δυνατότερη από ποτέ στην οθωμανική ιστορία.». Donald Quataert, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: οι τελευταίοι αιώνες, 

1700-1922, μτφ Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006, σ. 81.  

273 Τα χρονικά της εποχής παρουσιάζουν αυτόν τον ανένταχτο εξεγερμένο όχλο με εξαιρετικά αρνητικό τρόπο. Αυτές οι 

αρνητικές αναπαραστάσεις σχετίζονται βέβαια με την κοινωνική θέση των συγγραφέων, οι οποίοι ανήκαν στο περιβάλλον 

του παλατιού και της αριστοκρατίας. Παρ΄όλα αυτά μας δίνουν μία εικόνα για την εντύπωση που προκάλεσε αυτή η 

πρωτόγνωρη μαζική συμμετοχή ανθρώπων της κατώτερης τάξης και του υποκόσμου στις διαμαρτυρίες που λαμβάνουν 

χώρα στην πρωτεύουσα. Βλ. Felix Konrad, «Coping with ‘the Riff-raff and Mob’: Representations of Order and Disorder 

in the Patrona Halil Rebellion (1730)»,Die Welt des Islams 54/3–4 (2014): 363–398, σ. 393. 

274 To 1730 εκτός από τον Patrona Halil, στην Κωνσταντινούπολη είχαν βρεί καταφύγιο περίπου 12.000 μετανάστες από 

την περιοχή της Αλβανίας, οι οποίοι πυροδότησαν τις ταραχές. Halil İnalcık , and Donald Quataert, An Economic and 

Social History of the Ottoman Empire, volume 2: 1600-1914, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, σ. 647.  

275 Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονό πως ο Abdi στο βιβλίο που περιγράφει τα γεγονότα του 1730 ξεκινά με την 

παρουσίαση κάποιων μετεωρολογικών και αστρονομικών φαινομένων, τα οποία θεωρεί «επίγεια και επουράνια σημάδια». 

Έτσι, και αυτός όπως και ο Δαπόντες συμπεριλαμβάνει στην περιγραφή της πτώσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσω 

της πτώσης του Αχμέτ Γ, την ύπαρξη φυσικών φαινομένων (βλ. σεισμός) αλλά και υπερφυσικών (το όνειρο ως αποκάλυψη 

του μέλλοντος). Βλ. Marinos Sariyannis, «Knowledge and Control of the Future in Ottoman Thought», Aca’Ib: Occasional 

Papers on the Ottoman Perceptions of the Supernatural 1 (2020): 49-84, σ. 79. Ανακτήθηκε από (3/8/2021): 

https://doi.org/10.26225/weyr-2s98 .  

https://doi.org/10.26225/weyr-2s98
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βουνά της Ανατολίας»276, ενώ στις διαμαρτυρίες που συνεχίστηκαν και το 1731 συμμετείχαν πολλοί 

νεοφερμένοι κάτοικοι της Πόλης, τους οποίους αποκαλεί «κατακάθια της κοινωνίας»: Λάζοι, 

Τσιγγάνοι, Ρωμιοί, Αρμένιοι κ.α.277 Έτσι, τα γεγονότα του 1730 σηματοδοτούν μία περίοδο, κατά την 

οποία νεοφερμένοι κάτοικοι της πρωτεύουσας αλλά και ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού θα 

αρχίσουν να εμπλέκονται ενεργά στην πολιτική ζωή και να αμφισβητούν την πρωτοκαθεδρία της 

αριστοκρατίας της Εποχής της Τουλίπας. Σε αυτή την παλαιά αριστοκρατία ανήκει και η οικογένεια 

των Μαυροκορδάτων, η οποία σταδιακά χάνει το μονοπώλιο της συμμετοχής στον οθωμανικό 

διοικητικό μηχανισμό. Ο Δαπόντες, ταυτισμένος με την παλαιά αριστοκρατία η οποία στηρίχτηκε στις 

πολιτικές του Αχμέτ Γ΄ και του Ιμπραήμ, παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις με δυσαρέσκεια και 

ερμηνεύει την ανατροπή της παλαιάς τάξης πραγμάτων από τον «όχλο» ως παρακμή. 

  

Επιστρέφοντας στο όνειρο που εξιστορεί ο συγγραφέας, αξίζει να σημειώσουμε, τη σημαντική 

παρουσία των ονείρων στη ζωή και στα γραπτά του Καισάριου Δαπόντε, η οποία βέβαια σχετίζεται 

με την γενικότερη σπουδαιότητα των «ονείρων» στην προσωπική, κοινωνική, πολιτική και 

θρησκευτική ζωή της εποχής. Στον Κήπο Χαρίτων αναφέρεται σε όνειρα του ιδίου αλλά και άλλων 

προσώπων. Στο τρίτο κεφάλαιο, εμπεριέχεται η ενότητα Περί του ονείρου278, στο οποίο εξιστορεί ένα 

δικό του όνειρο, το οποίο είδε το 1745 ενώ υπηρετούσε ως Γραμματικός στην αυλή του Ιωάννη 

Μαυροκορδάτου. Η μνημόνευση της χρονολογίας αλλά και του λεπτομερούς περιεχομένου του 

ονείρου μας κάνει να πιστεύουμε πως είχε φροντίσει να καταγράψει το συγκεκριμένο όνειρο και 

πιθανώς προέβαινε γενικότερα στην καταγραφή ονείρων, τα οποία ίσως θεωρούσε σημαντικά. 

Επομένως το βιογραφικό στιχούργημα του Δαπόντε συνδέεται στο σημείο αυτό με την οθωμανική 

λογοτεχνία, η οποία περιέχει πλήθος αφηγήσεων προφητικών ονείρων ιδίως ενσωματωμένων σε 

βιογραφίες αγίων και λογίων279 Ας επιστρέψουμε όμως στο όνειρο του Σουλτάν Αχμέτ και τον τρόπο 

που αυτό παρουσιάζεται προκειμένου να κατανοήσουμε την παρουσία του μέσα στον Κήπο Χαρίτων. 

Τόσο οι αρχαίοι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής όσο και αργότερα οι αρχαίοι Έλληνες είχαν 

αναπτύξει μία μακρά παράδοση ενασχόλησης με την προφητική χρήση των ονείρων και την ερμηνεία 

 
276  Marinos Sariyannis, «Unseen Rebels: The ‘Mob’ of Istanbul as a Constituent of Ottoman Revolt, Seventeenth to Early 

Nineteenth Centuries», Turkish Historical Review 10 (2019): 155-188, σ. 165.  

277 Αναλυτικά για τα γεγονότα του 1730 βλ. Caroline Finkel, ό.π., σ. 436-441. Βλ επίσης Faik Reşit Unat, Abdi tarihi: 1730 

Patrona ihtilâli hakkinda bir eser, Ankara: Türk tarih kurumu Basimevi, 1943. 

278 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 49. 

279 Marinos Sariyannis, «Knowledge and Control of the Future in Ottoman Thought», ό.π., σ.55. 
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τους280. Οι Εβραίοι, οι χριστιανοί και στη συνέχεια το ισλάμ, ενσωμάτωσαν αυτές τις παραδόσεις και 

χρησιμοποίησαν τα όνειρα ως εργαλείο της σύνδεσής τους με τον Θεό αλλά και ως μέρος των 

θρησκευτικών τους αφηγημάτων, όπως αυτά καταγράφονται στα ιερά τους βιβλία. Βέβαια, το ισλάμ 

σταδιακά ξεχώρισε για την έντονη ενασχόλησή του με τα όνειρα και τη σημασία τους και ανέδειξε τη 

θεωρία των ονείρων σε «επιστήμη»281. Στην αυλή των Αββασιδών ηγεμόνων της Βαγδάτης, η 

ερμηνεία των ονείρων (dream interpretation/ Ta'bīr al-ruyā)  αναδείχθηκε πολύ δημοφιλής 

ενασχόληση της αριστοκρατίας και εκεί είναι που εμφανίστηκαν και οι πρώτοι «ειδικοί» στην 

ερμηνεία των ονείρων. Έτσι, σταδιακά τα όνειρα και τα οράματα ενσωματώθηκαν και σε έργα μη 

θρησκευτικού περιεχομένου, στην αραβική και περσική ιστοριογραφία και αξιοποιήθηκαν ως 

εργαλεία ερμηνείας των πολιτικών εξελίξεων282.  Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως τουλάχιστον στην 

ισλαμική παράδοση, τα όνειρα χρησιμοποιούνται συχνά ως εργαλεία νομιμοποίησης καταστάσεων 

και προσώπων αναβαθμίζοντας παράλληλα κοινωνικά το άτομο που τα βλέπει ή τα ερμηνεύει, ως έχον 

πρόσβαση  σε μία υπερβατική και ανώτερη γνώση.  

Έτσι το γεγονός πως ο Σουλτάνος Αχμέτ συγκαλεί συμβούλιο προκειμένου να ερμηνευθεί το όνειρό 

του δεν προκαλεί καμία έκπληξη, αλλά μάλλον εμφανίζεται ως μία κανονικότητα για το οθωμανικό 

παλάτι. H διαδικασία ερμηνείας των ονείρων ήταν μία πρακτική απολύτως ενσωματωμένη στο 

οθωμανικό παλάτι αλλά και στην μουσουλμανική θεολογία, με την ύπαρξη πολλών εγχειριδίων να 

βοηθούν στη σωστή ερμηνεία, η οποία συνήθως είχε ένα προφητικό περιεχόμενο283. Επίσης, η 

παρουσία της αφήγησης αυτής στο έργο του Δαπόντε προδίδει τη διαθρησκευτική σύνδεση των 

 
280 Σχετικά με την ερμηνεία των ονείρων στην αρχαία Μεσοποταμία βλ.  Leo A. Oppenheim, "The Interpretation of Dreams 

in the Ancient Near East. With a Translation of an Assyrian Dream-Book.", Transactions of the American Philosophical 

Society 46, no. 3 (1956): 179-373. Για την προσέγγιση των ονείρων στην Αρχαία Ελλάδα βλ. E R. Dodds, The Greeks and 

the Irrational, Berkeley: University of California Press, 1951, κεφάλαιο τέταρτο.  

281 Σημαντική συμβολή στην «επιστήμη» αυτή είχαν τα μοναστικά τάγματα των Σούφι, στα οποία έτσι κι αλλιώς οι 

ενορατικές και υπερβατικές εμπειρίες αποτελούσαν βασικό κορμό της κοσμοθεωρίας τους. Πρώτος ο Shahab al-Din 

Suhrawardi (1154–1191) κωδικοποίησε την ερμηνεία των ονείρων και των οραμάτων σε ένα ευρύτερο μυστικιστικό-

φιλοσοφικό σύστημα και στα επόμενα χρόνια μέχρι και τον 20ο αιώνα, η παράδοση των Σούφι συνέχισε να τοποθετεί τις 

ενορατικές εμπειρίες στο κέντρο των θεωρητικών της έργων περί μυστικισμού. Nile Green, The Religious and Cultural 

Roles of Dreams and Visions in Islam, Journal of the Royal Asiatic Society 13, no. 3 (2003): 287-313, σ. 294-299. Παρ΄όλα 

αυτά τα όνειρα και η ερμηνεία τους δεν αποτελούσαν μόνο μέρος του «αιρετικού» ή σιιτικού ισλάμ αλλά η σπουδαιότητά 

τους υπογραμμιζόταν και από το Κοράνι και τον Ισλαμικό Νόμο (sharia). Βλ. Σχετικά John C. Lamoreaux, The Early 

Muslim Tradition of Dream Interpretation, Albany: State University of New York Press, 2002, σ. 107-116. 

282 Βλ. σχετικά Nile Green, ό.π., σ. 301-302. 

283 Τα εγχειρίδια αυτά συνήθως ακολουθούσαν την παράδοση του Αρτεμίδωρου και του Ibn Sirin. Marinos Sariyannis, 

ό.π., σ. 56.  
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ονείρων και της ερμηνείας τους στην οθωμανική κοινωνία, όπως επίσης και τη γνώση του συγγραφέα 

όχι μόνο για ζητήματα και γεγονότα της οθωμανικής αυλής, αλλά και για τη μακρά παράδοση των 

οθωμανικών χρονικών, οι συγγραφείς των οποίων ήδη από τον 16ο αιώνα είχαν αρχίσει να αναλύουν 

τη διαδικασία παρακμής της οθωμανικής αυτοκρατορίας, και να μιλούν για αυτή πρώτοι από όλους284. 

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα έργα αυτής της χρονογραφικής οθωμανικής παράδοσης περί παρακμής, 

γράφτηκε το 1608 από τον καδή Veysî. Πρόκειται για ένα έμμετρο στιχούργημα, το οποίο περιγράφει 

ένα όνειρο του Veysî, στο οποίο ο ίδιος ακούει τον Μέγα Αλέξανδρο να συνομιλεί με τον τότε 

Σουλτάνο Αχμέτ Α’. Mέσα από αυτή τη συνομιλία, ο ποιητής παρουσιάζει τη συνολική διαφθορά του 

οθωμανικού διοικητικού συστήματος και των φορέων του, των κρατούντων την εξουσία, θρησκευτική 

και πολιτική. Κατηγορεί τους ανθρώπους ως διεφθαρμένους, φιλοχρήματους και εγωιστές και 

προειδοποιεί, πως αν οι άνθρωποι δεν φροντίσουν για την τήρηση του Νόμου του Θεού, ένα πολύ 

δυσοίωνο μέλλον προμηνύεται285. Η εντεινόμενοι μετασχηματισμοί του παλαιού, κλασσικού 

οθωμανικού συστήματος που ακολούθησε στον 16ο και 17ο αιώνα, έδωσε ώθηση σε αυτή τη 

συγγραφική παράδοση περί παρακμής της οθωμανικής αυτοκρατορίας286, η οποία όπως ακριβώς και 

η ρητορική του Δαπόντε χτίζεται πάνω στο δίπολο  εξιδανικευμένη χρυσή εποχή του παρελθόντος- 

παρηκμασμένο και διεφθαρμένο παρόν287 και ερμηνεύει την παρακμή ως απότοκη της απομάκρυσνης 

 
284 Πρώτος ο Damat Çelebi Lütfi Paşa, Μεγάλος Μεζύρης του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς από το 1539 έως το 1541, 

σε εγχειρίδιο που έγραψε – με τον τίτλο Asafname- προς τους ανώτερους αξιωματούχους της Οθωμανικής Πύλης, είχε 

εκφράσει την αγωνία του για το αβέβαιο μέλλον της αυτοκρατορίας και είχε σχολιάσει τις αδυναμίες του οθωμανικού 

κράτους αλλά και των υπαλλήλων και αξιωματούχων της αυλής, η οποίοι δημιουργούσαν προβλήματα. Ο Rudolf Tschudi 

επιμελήθηκε το 1910 την μετάφραση του έργου στα Γερμανικά: Rudolf Tschudi, Das Asafndme des Lutfi Pascha, Berlin, 

Mayer & Müller, 1910. 

285 Βλ. Σχετικά: Tunç A. Şen, The dream of a 17th-century Ottoman intellectual: Veysi and his Habname, Αδημοσίευτη 

Μεταπτυχιακή Εργασία, Istanbul: Sabancı University, 2008. Βλ. επίσης του ιδίου, «A Mirror for Princes, A Fiction for 

Readers: The Habname of Veysi and Dream Narratives in Ottoman Turkish Literature», Journal of Turkish Literature 8 

(2011) : 41-65.  

286 Η παράδοση αυτή, φαίνεται πως επηρέασε έντονα τον πρώτο Μέγα Διερμηνέα της οθωμανικής Πύλης, Παναγιωτάκη 

Νικούσιο, ο οποίος εκτός από τα αστρολογικά, καββαλιστικά και εν γένει μυστικιστικά του ενδιαφέροντα, έκανε 

προβλέψεις για την αποκατάσταση της βασιλείας των χριστιανών και το επικείμενο τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας. Βλ. 

Γιώργος Κουτζακιώτης, Αναμένοντας το τέλος του κόσμου τον 17ο αιώνα: ο Εβραίος Μεσσίας και ο Μέγας Διερμηνέας, 

Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), 2011. 

287 Σχετικά με τις αναπαραστάσεις περί παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από οθωμανούς συγγραφείς του 17ου 

και 18ου αιώνα βλ. Bernard Lewis, «Ottoman observers of Ottoman decline», Islamic Studies 1, no. 1 (1962): 71-87. Βλ. 

επίσης Douglas Howard, «Ottoman Historiography and the Literature of 'Decline' of the Sixteenth and Seventeenth 

Century», Journal of Asian History 22 (1988): 52–77 και Cemal Kafadar, «The Myth of the Golden Age: Ottoman 

Historical Consciousness in the Post--Süleymanic Era» στο Halil İnalcık and Cemal Kafadar (eds.),  Süleyman the Second 
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των ανθρώπων από το λόγο του Θεού, είτε πρόκειται για τον Θεό των Χριστιανών στην περίπτωση 

του Δαπόντε, είτε πρόκειται για τον Θεό των μουσουλμάνων στην περίπτωση των Οθωμανών λογίων. 

Η παράδοση αυτή γνωστή ως nasihat-nâmes (advice letters/το βιβλίο των συμβουλών) αναπτύχθηκε 

σταδιακά από ανθρώπους του οθωμανικού παλατιού και έχει τις ρίζες της στους καθρέπτες ηγεμόνων 

(mirrors for princes) του 10ου αιώνα, που παρήχθησαν σε ένα περιβάλλον επηρεασμένο από τον 

αραβοσλαμικό και τον περσικό πολιτισμό, κυρίως κατά τη σελτζουκική περίοδο. Οι συγγραφείς τους 

προσπαθούσαν να συμβουλέψουν τον εκάστοτε Σουλτάνο ως προς τον σωστό τρόπο διακυβέρνησης, 

με βάση μία εξιδανικευμένη “χρυσή εποχή”, κάθε απόκλιση της οποίας συνήθως ερμηνεύεται ως 

“κρίση”288.  

Πάνω σε αυτή την συγγραφική παράδοση των Οθωμανών λογίων του 16ου και κυρίως του 17ου 

αιώνα στηρίχτηκε και ο τρόπος αναπαράστασης της ιστορικής πορείας της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας από την ευρωπαϊκή ιστοριογραφία και κατ΄ επέκταση από την οθωμανολογική, η 

οποία δεν κατάφερε να ξεφύγει από ευρωκεντρικές και παράλληλα οριενταλιστικές κατευθύνσεις289. 

Στα πλαίσια αυτά, το σχήμα της παρακμής δεν νοείται μόνο σε σχέση με προβλήματα στα εσωτερικά 

ζητήματα της αυτοκρατορίας αλλά κυρίως σε σχέση με την “ανικανότητά της”, να ακολουθήσει την 

Ευρώπη σε οικονομικό, πολιτικό και πνευματικό επίπεδο, να εκδυτικιστεί και επομένως να 

“εκπολιτιστεί”. Οι Οθωμανοί όμως συγγραφείς του 17ου αιώνα, δεν χρησιμοποιούσαν την ιδέα της 

 
and His Time, İstanbul: The ISIS Press, 1993, σ. 38. Η σύγχρονη οθωμανολογική ιστοριογραφία έχτισε το ερμηνευτικό 

σχήμα περί παρακμής τις δεκαετίες του 1950 και 1960 βασιζόμενη ακριβώς στη ρητορική των λογίων εκείνης της εποχής 

σε συνδυασμό με τις μεγάλες στρατιωτικές ήττες των Οθωμανών από το τέλος του 17ου αιώνα και έπειτα. Donald Quataert 

(2003) «Ottoman History Writing and Changing Attitudes Towards the Notion of ‘Decline», History Compass 1 (2003): 

1-8.  Παρά τη σημαντική προσπάθεια κριτικής που συντελείται τα τελευταία χρόνια από μία μερίδα οθωμανολόγων, το 

σχήμα περί ακμής και παρακμής παραμένει καλά ριζωμένο ως ερμηνευτικό εργαλείο της οθωμανολογικής παραγωγής. 

Βλ. Ελένη Γκαρά, Οθωμανική κοινωνική ιστορία: αναστοχασμός και τάσεις έρευνας, στο Φ. Τσιμπιρίδου και Δ. 

Σταματόπουλος (επιμ.), ό.π., σ. 116. 

288 Ελάχιστες ήταν οι φωνές, οι οποίες πρότειναν πως θα έπρεπε να βρεθούν καινοτόμες λύσεις για τα προβλήματα τις 

αυτοκρατορίας. Kenan Inan, «Remembering the Good Old Days: the Ottoman Nasihatname [Advice Letters] Literature 

of the 17th Century», στο Gemes A., Peyrou F., Xydopoulos I. (eds.), Institutional Change and Stability Conflicts, 

Transitions and Social Values, Pisa: 2009, σ. 111-127.  

289 Η οθωμανολογική ιστοριογραφία υιοθέτησε αυτή τη θέση περί παρακμής πολύ εύκολα αφού «ταίριαζε απόλυτα με τις 

οριενταλιστικές παραδοχές που τη διέπνεαν και την ανέδειξε σε κύριο ερμηνευτικό εργαλείο για την ανάλυση του 

μετασχηματισμού της αυτοκρατορίας. Ο εκ των έσω λόγος περί παρακμής ήρθε να επικυρώσει τη θεώρηση για μια 

Ανατολή που παρακμάζει τη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται σε θριαμβευτική πορεία ανόδου». Ελένη Γκαρά, 

«Αναζητώντας μια νέα εικόνα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία: επιτυχίες και όρια των πρόσφατων αναθεωρήσεων της 

οθωμανικής ιστορίας». Εισαγωγή στο Suraiya Faroqhi, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο κόσμος γύρω της, Αθήνα: 

Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2009, σ. 20-21. 
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παρακμής ως τελεολογία -και πώς θα μπορούσαν άλλωστε οι άνθρωποι που ανήκαν στην ελίτ ενός 

κράτους να καταδικάζουν ανοιχτά το ίδιο το κράτος σε θάνατο- αλλά ως ένα εργαλείο να ερμηνεύσουν 

τις ραγδαίες αλλαγές εντός του οθωμανικού οίκου και να προτείνουν λύσεις, οι οποίες θα αποτρέψουν 

μία κατά τη γνώμη τους πιθανή -αλλά όχι προδιαγεγραμμένη- επικείμενη πτώση.  

Από την άλλη πλευρά, οι χριστιανοί του 17ου και 18ου αιώνα, οι οποίοι χρησιμοποιούν το σχήμα της 

παρακμής στα γραπτά τους, με πρώτο και σπουδαιότερο τον Δημήτριο Καντεμίρη, θα μπορούσαν 

ίσως να έχουν διαφορετικά κίνητρα στην ανάπτυξη ενός λόγου περί παρακμής. Στην περίπτωση του 

Δαπόντε είναι φανερό πως η οριακότητα της παρακμής εξυπηρετεί την ανάδυση ενός εσχατολογικού 

μέλλοντος. Ο συγγραφέας αναμένει την αναγέννηση μίας χριστιανικής αυτοκρατορίας -αναγέννηση 

ενορχηστρωμένη από την ρωσική δύναμη-, η οποία πραγματώνεται πολύ πιο εύκολα αν δεχτούμε πως 

η ορθοδοξία έχει να αντιμετωπίσει μία αυτοκρατορία (την οθωμανική) παρηκμασμένη και αδύναμη. 

Με τον ίδιο τρόπο πιθανώς ανέδειξε και ο Καντεμίρ στο ομώνυμο βιβλίο του τη θεωρία περί ακμής 

και παρακμής της οθωμανικής αυτοκρατορίας290. Ο Καντεμίρ όχι απλώς ανέμενε τη βοήθεια της 

Ρωσίας αλλά ανέλαβε ενεργό πολιτική δράση, συμμαχώντας μυστικά με τον Μεγάλο Πέτρο εναντίον 

των Οθωμανών. Όμως μετά την ήττα της Ρωσίας στο Στανιλέστι το 1711, αναγκάστηκε να καταφύγει 

στη Ρωσία όπου και παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του το 1723. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ο ίδιος 

έχει κάθε λόγο να αναπαράγει την ιδέα ενός παρηκμασμένου κράτους, η διάλυση του οποίου είναι 

θέμα χρόνου.  

 Παρ όλο που μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των ερευνητών του οθωμανικού 18ου αιώνα στρέφεται 

κυρίως προς τη σύνδεση με την Δύση και τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, θα είχε 

εξαιρετικό ενδιαφέρον η σύνδεση της συγγραφικής παράδοσης της χριστιανικής οθωμανικής 

κοινότητας με μία ευρύτερη οθωμανική συγγραφική παράδοση αλλά και η προσπάθεια ανίχνευσης 

της διακειμενικότητας των πηγών, διαδικασία η οποία μπορεί να φωτίσει ακόμη περισσότερο τις 

πνευματικές ζυμώσεις της χριστιανικής κοινότητας του οθωμανικού κόσμου, τοποθετώντας την σε 

ένα πιο στέρεο ιστορικό συγκείμενο. Υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσε να επανεξεταστεί ακόμη και 

η εναγώνια ιστοριογραφική προσπάθεια σύνδεσης με τη Δύση και ο τρόπος που αυτή επιτεύχθηκε ή 

όχι.  

 

Το όνειρο το οποίο περιγράφει ο Δαπόντες στον Κήπο Χαρίτων, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 

αν αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός, δηλαδή αν όντως ο Αχμέτ Γ΄ είδε το συγκεκριμένο όνειρο, ή αν 

αποτελεί προϊόν φαντασίας και ο Δαπόντες απλώς το παρέθεσε προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 

ανάγκες του κειμένου. Παρ΄όλο που δεν κατάφερα να εντοπίσω κάποια αφήγηση στη βιβλιογραφία 

 
290 Dimitrie Cantemir, στο ίδιο. 
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για το όνειρο του Αχμέτ Γ΄ -ζήτημα που παραμένει ανοιχτό προς διερεύνηση- η γνώμη μου είναι πως 

πρόκειται για κάποια προφορική ή γραπτή παράδοση των οθωμανικών πηγών, την οποία ο Δαπόντες 

αξιοποίησε μέσα στο κείμενό του προκειμένου να υποστηρίξει την θεωρία περί παρακμής του 

παρόντος κόσμου, δηλαδή, του οθωμανικού κόσμου, επικυρώνοντας την ισχύ της δια μέσω του ίδιου 

του Σουλτάνου291.   

Βέβαια, αυτή η οριακή κατάσταση στα εγκόσμια, την οποία περιγράφει ο Δαπόντες στο δωδέκατο 

κεφάλαιο του Κήπου Χαρίτων, υποδηλώνει και την προσμονή ενός εσχατολογικού μέλλοντος, το 

οποίο, την εποχή που ολοκληρώνεται ο Κήπος εκπροσωπούνταν ακόμη από τη ρωσική προσδοκία. Το 

εσχατολογικό αυτό μέλλον για τον Δαπόντε και τη φαναριώτικη κοινωνία σχετίζεται με την ανάσταση 

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και σε καμία περίπτωση με οποιοδήποτε άλλο εθνικό πολιτικό 

μόρφωμα. Ο Κήπος Χαρίτων γράφεται το 1768, δηλαδή το έτος έναρξης του ρωσοτουρκικού πολέμου 

(1768-1774), σε μία περίοδο κορύφωσης της προσδοκίας πως οι Ρώσοι θα «απελευθερώσουν» τους 

χριστιανικούς πληθυσμούς των Βαλκανίων, μία προσδοκία που καλλιεργείται ήδη από την αρχή του 

18ου αιώνα292. Ο Δαπόντες, κατά τη συνήθειά του, αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση σε πολιτικά 

ζητήματα: στους Ρώσους αναφέρεται μόνο μία φορά, στο  τελευταίο κεφάλαιο Ύμνοι εις τον 

υπερύμνητον Σταυρόν, υπονοώντας τη συμμαχία των Ορθοδόξων για την νίκη τους απέναντι στους 

ετερόδοξους: 

 

«Χαίρε, Τίμιε Σταυρέ, νείκος το των Ορθοδόξων, 

συμμαχία των πιστών, ήττα δε των κακοδόξων. 

Χαίρε Τίμιε Σταυρέ, η ελπίς η των Ρωμαίων, 

 
291 Γενικώς υπάρχει μία σύγχυση, γύρω από το ζήτημα του κατά πόσο οι αφηγήσεις ονείρων των οθωμανικών κειμένων 

αποτελούν πραγματικά όνειρα που κάποιος είδε ή εάν αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας. Φαίνεται όμως πως τα όνειρα ως 

αφηγηματική τεχνική, προσφέρουν ποικίλα πλεονεκτήματα, όπως η γοητεία που ασκούσαν και η απήχηση που αυτά είχαν, 

εκείνη τουλάχιστον την εποχή, στο ευρύ κοινό. Πολλά πλεονεκτήματα προσφέρει η χρήση της αφηγηματικής τεχνικής 

των ονείρων και στον εκάστοτε συγγραφέα, όπως στην περίπτωση του Veysî, του επιτρέπει να συνδέσει μεταξύ τους δύο 

εντελώς ασύνδετα πρόσωπα (Μ.Αλέξανδρο και Αχμέτ) και στην περίπτωση του Δαπόντε του επιτρέπει να νομιμοποιήσει 

και να επικυρώσει την θεωρία του περί παρακμής του οθωμανικού κόσμου, διαμέσου του ίδιου του  Σουλτάνου. Tunç A. 

Şen, ό.π., σ. 101-103. Βλ. επίσης Ghazoul Ferial Hopkins, The Nature and Function of the Dream Motif in Turkish Folk 

Literature, Ankara: I.Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri II.Cilt: Halk Edebiyatı, 1976. 

292 Η προσδοκία της ανάστασης του γένους – ανεξάρτητα από τους Ρώσους-, καλλιεργείται ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά 

την πτώση της Ρωμανίας. Σχετικά με την παράδοση περί ανάστασης του γένους βλ. Βασίλης Μώλος, Καταδεικνύοντας τη 

συνάφεια των έργων του Ιώσηπου Μοισιόδακα και του Δημητρίου Καταρτζή: μια επαναξιολόγηση της επιρροής των 

Ορλωφικών στην ελληνική σκέψη, στο Δημήτρης Α. Σταματόπουλος (επιμ.), Πόλεμος και Επανάσταση στα Οθωμανικά 

Βαλκάνια (18ος  -20ος αιώνας), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2019, σ. 73-107. 
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των Ιβήρων η ισχύς, και Ξανθών το ρωμαλέον.»293 

 

Ο συγγραφέας όπως φαίνεται μέσα και από άλλες πηγές, ήλπιζε στη βοήθεια των Ρώσσων, με τα 

οράματα της απελευθέρωσης να παρουσιάζονται ακόμη και στα όνειρά του294. Λίγα χρόνια αργότερα, 

μετά την ατυχή έκβαση των Ορλωφικών και την αποτυχία των Ρώσων, παρά τη νίκη τους, να 

βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ρωμιών, πόσο μάλλον να αναστήσουν τη Ρωμανία, ο 

Δαπόντες φαίνεται πλέον πεπεισμένος πως οι χρησμοί δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν και πως η 

Βασιλεία των Ρωμαίων δεν πρόκειται να αναστηθεί295. Μετά από τις εξελίξεις του 1774, μία ολόκληρη 

κοσμοθεωρία καταρρέει και ακολουθεί μία προσπάθεια από τη μεριά της διανόησης να εντοπίσει έναν 

εναλλακτικό δρόμο για την ανάσταση των Ρωμαίων. Ο δρόμος αυτός τελικά παρέκαμψε τη Ρωσία και 

πέρασε από την αρχαία Ελλάδα, κοιτάζοντας πλέον προς τη Δύση -και όχι προς τον Βορρά-. 

Μετέτρεψε τους Ρωμαίους σε Νέους Έλληνες, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο εθνικών πλέον 

αναζητήσεων στα Βαλκάνια. Ο Δαπόντες παρ’ όλο που πέθανε το 1884, δεν ακολούθησε τις νέες 

φιλοσοφικές κατευθύνσεις -ίσως και λόγω ηλικίας- και παρέμεινε πιστός στην παλαιά φαναριώτικη 

θεώρηση των πραγμάτων, των ταυτοτήτων και των προσδοκιών. Αυτήν ακριβώς την θεώρηση των 

ταυτοτήτων θα ήθελα να σχολιάσω λίγο πριν ολοκληρωθεί το παρόν κεφάλαιο.  

 

Για τον συγγραφέα, η οριοθέτηση των κοινωνικών ταυτοτήτων βασίζεται κατά κύριο λόγο στη 

θρησκεία. Το γεγονός αυτό σίγουρα συνδέεται με την ευρύτερη αντίληψη της εποχής περί ταυτοτήτων 

-αυτή άλλωστε ήταν και η επίσημη κατηγοριοποίηση των ανθρώπων από μεριάς της οθωμανικής 

 
293 Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 269.   

294 Ο Μώλος υποστηρίζει πως ο Δαπόντες σε κάποια φάση της ζωής του άρχισε να υποστηρίζει μία συγκεκριμένη πτυχή 

του μιλλεναριανισμού, γνωστή ως «ρωσική προσδοκία», σύμφωνα με την οποία το Ξανθό Γένος θα εκπληρώσει την 

προσδοκία της απελευθέρωσης των Ρωμιών. Στην προσπάθειά του βέβαια να υποστηρίξει τη θέση του αυτή υποπέφτει σε 

ένα λάθος. Χρησιμοποιεί ως επιχείρημα το γεγονός πως ο Δαπόντες αφιέρωσε τη Χρηστοήθεια στον Πάνο Μαρούτση, ο 

οποίος ήταν «βασικό γρανάζι στην υποκίνηση της επανάστασης στα Βαλκάνια». Όμως στον Κήπο Χαρίτων ο Δαπόντες 

διευκρινίζει πως η αφιέρωση αυτή ήταν ένα λάθος του τυπογράφου. Η Χρηστοήθεια είναι στην πραγματικότητα 

προσφωνημένη στον Σπαθάρη Ιάκωβο Ρίζο. Βλ. Βασίλης Μώλος, ό.π., σ. 78 και Γιώργος Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 110.  

295 Στον Ιστορικό Κατάλογο το 1884, γράφει πως ταυτίζεται με την άποψη του Αναστάσιου Γορδίου, ο οποίος δεν συμφωνεί 

με τους χρησμούς και θεωρεί πως «[…] δεν θέλει αναστηθή πλέον η βασιλεία των Ρωμαίων, ως προείπασιν οι χρησμοί, 

και οι πτωχοί Ρωμαίοι πιστεύοντες χαίρουσι·[…]». Ο ίδιος προσθέτει πως εφόσον οι χρησμοί δεν επιβεβαιώθηκαν στην 

ώρα τους, δηλαδή τριακόσια είκοσι χρόνια μετά την άλωση, δεν πρόκειται να εκπληρωθούν ποτέ και μέχρι τη συντέλεια 

του κόσμου δεν πρόκειται να βασιλεύσουν στην Πόλη ούτε Ρωμαίοι ούτε Ρώσσοι. Επίσης ο Δαπόντες θεωρεί πως ο Θεός 

δεν επέτρεψε να εκπληρωθεί η προφητεία, διότι οι Ρωμαίοι υπήρξαν ανάξιοι και αμαρτωλοί. Βλ  Κωνσταντίνος Σάθας 

(επιμ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. 119-120.  
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διοίκησης-, σίγουρα όμως σχετίζεται και με την προσωπική επιλογή του Δαπόντε να αφιερωθεί στο 

Θεό και να αξιολογήσει τη χριστιανική πίστη, ως την σημαντικότερη πτυχή της ζωής του. Έτσι, για 

τον Δαπόντε το «εμείς» περιλαμβάνει τους ορθόδοξους χριστιανούς ενώ οι «άλλοι» είναι πάντοτε οι 

ετερόδοξοι, ακόμη και αν ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα του χριστιανικού κόσμου, όπως οι Καθολικοί 

και οι Αρμένιοι.  

 

«Χαίρε, Τίμιε Σταυρέ, νείκος το των Ορθοδόξων, 

συμμαχία των πιστών, ήττα δε των κακοδόξων. 

Χαίρε Τίμιε Σταυρέ, η ελπίς η των Ρωμαίων, 

των Ιβήρων η ισχύς, και Ξανθών το ρωμαλέον.» 

 

Η «συμμαχία» της Ορθοδοξίας, στην οποία εντάσσει και τον εαυτό του, αποτελείται από τους 

Ρωμαίους, τους Ρώσους («Ξανθών») και τους Ίβηρες του Καυκάσου. Εδώ, οι υποκατηγορίες του 

ορθόδοξου κόσμου έχουν να κάνουν με τις διαφορές στην πολιτική/αυτοκρατορική διοίκηση, στην 

οποία ανήκει η κάθε ομάδα ανθρώπων. Οι Ρωμαίοι ορίζονται με βάση την υπαγωγή τους στην πάλαι 

ποτέ Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (ο Δαπόντες εννοεί περισσότερο την Ανατολική Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία, δηλαδή τη Βυζαντινή), οι Ρώσοι με βάση την υπαγωγή τους στη Ρωσική και οι Ίβηρες 

αναφέρονται ξεχωριστά, διότι μπορεί το 327 μ.Χ. να υιοθέτησαν τη χριστιανική θρησκεία, όμως στην 

πραγματικότητα ποτέ δεν υπήρξαν μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αφού λίγα χρόνια αργότερα, 

το 363 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Ιουλιανός παραχώρησε τον έλεγχο της Ιβηρίας στην Περσική 

Αυτοκρατορία296.  

Ο τρόπος με τον οποίο ο Δαπόντες διαχειρίζεται και εκφράζει μέσα από το κείμενό του τις 

συλλογικές ταυτότητες των ανθρώπων της εποχής, μάλλον έχει περισσότερα να μας πει για τον ίδιο 

τον Δαπόντε και για τις ιδέες που ήθελε να επικοινωνήσει μέσω των γραπτών του, παρά για μία 

γενικότερη και καθολική οριοθέτηση του τρόπου πρόσληψης και διαχείρισης των ταυτοτήτων της 

περιόδου. Μιλάμε άλλωστε για μία εποχή κατά την οποία εκτός από τις ταυτότητες θρησκευτικού και 

δογματικού προσδιορισμού, οι υπόλοιπες ταυτότητες που σχετίζονται με μη θρησκευτικά 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων και των κοινωνιών δεν είναι σαφώς οριοθετημένες και μάλιστα 

χρησιμοποιούνται πολλές φορές κατά περίπτωση και εναλλασσόμενες για την εξυπηρέτηση των 

εκάστοτε συμφερόντων. Η βασική και αδιαπραγμάτευτη ταυτότητα σχετίζεται τις περισσότερες φορές 

με τον τόπο καταγωγής των ανθρώπων (π.χ. για τον Δαπόντε: Σκοπελίτης), δηλαδή με ένα καθαρά 

 
296 Για την ιστορία της Ιβηρίας του Καυκάσου γενικά βλ. Donald Rayfield, Edge of Empires, A History of Georgia, London: 

Reaktion Βooks, 2012. 
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γεωγραφικό κριτήριο297, και κατά τα άλλα έχουμε να κάνουμε με εναλλασσόμενες, ακόμα και 

αλληλοσυγκρουόμενες ταυτότητες, που συχνά φέρουν κοινωνιολογικές και ηθικές εννοιολογήσεις και 

οι οποίες συνυπάρχουν ή διαδέχονται η μία την άλλη ανάλογα με την περίσταση και το κατά πόσο 

διευκολύνουν τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή298.  

Στην περίπτωση του Δαπόντε, αυτό που ο συγγραφέας θέλει να προβάλλει είναι ένα κοινό 

αυτοκρατορικό παρελθόν ταυτισμένο με τον χριστιανισμό και ενταγμένο στα πλαίσια μίας ευρύτερης 

ορθόδοξης κοινότητας, η οποία θα επανακτήσει τη δύναμή της απέναντι στους αλλόδοξους, την 

μουσουλμανική Ανατολή και την Καθολική Δύση. Πάνω σε αυτή τη βάση νοηματοδοτείται το «εμείς» 

και οι «άλλοι» στον Κήπο Χαρίτων. Ας δούμε όμως τις συλλογικές διαφοροποιήσεις των ανθρώπων 

μέσα από τα λόγια του ίδιου του συγγραφέα: 

 

«[…] εδώ κανείς δεν κατοικεί, κανείς άλλος, περντίο, 

Εβραίος, Τούρκος, άπαγε, άλλη φυλή καμία, 

Αρμένης, Φράγκος, Λούτερος, παντού Ορθοδοξία.»299 

 

Και αλλού βλέπουμε πάλι την ίδια κατηγοριοποίηση και εννοιολόγηση των συλλογικών 

ταυτοτήτων: 

 

«Έκοψεν ουν, εθέρισε (σ.σ. η πανώλη) και Τούρκους και Εβραίους, 

Φράγκους και Αρμενίους τε, συνάμα και Ρωμαίους·» 

 

 

Φαίνεται λοιπόν, πως οι προσδιορισμοί που χρησιμοποιεί ο Δαπόντες αφορούν ξεκάθαρα τη 

διαφοροποίηση των ανθρώπων ανάλογα με τη θρησκευτική τους πίστη, είτε σε επίπεδο θρησκείας 

 
297 Χαρακτηριστικό είναι πως για τον Ιώσηπο Μοισιόδακα, ακόμη και το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, οι συλλογικές 

ταυτότητες καθορίζονταν από το γεωγραφικό κριτήριο, ήταν δηλαδή τοπικές. Βλ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ιώσηπος 

Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2004.  

298 Για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου διαχείρισης και επαναδιαπραγμάτευσης των ταυτοτήτων στον 

προεθνικό μεσογειακό χώρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν προσωπικές και συλλογικές ανάγκες βλ. Francesco Scalora, 

Ζητήματα ταυτότητας και προβλήματα ερμηνείας του όρου Graecus/Greco στα καταστατικά ίδρυσης (Capitoli di 

Fondazione) των ελληνοαλβανικών κοινοτήτων της Σικελίας, στο Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, 

Κατερίνα Νικολάου, Βαγγέλης Δ. Καραμανωλάκης (επιμ.), ό.π., σ. 363-378.  

299 Απόσπασμα από το ενδέκατο κεφάλαιο του Κήπου Χαρίτων, όπου ο συγγραφέας αναφέρεται στη νήσο Σάμο. Γιώργος 

Π. Σαββίδης (επιμ.), ό.π., σ. 163. 
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(Εβραίοι,Μουσουλμάνοι), είτε σε επίπεδο δόγματος (Μονοφυσίτες, Καθολικοί, Προτεστάντες). 

Επίσης, ο συγγραφέας συνδέει την έννοια της «φυλής» με τη θρησκευτική ταυτότητα των ανθρώπων 

και με βάση αυτή τους κατηγοριοποιεί. Γενικώς ο Δαπόντες ως προς το συλλογικό προσδιορισμό των 

ανθρώπων περιορίζεται στις κατηγορίες που ανέφερα παραπάνω και πουθενά δεν επιχειρεί έναν 

εσωτερικό διαχωρισμό των Ορθοδόξων της οθωμανικής επικράτειας σε επιμέρους ομάδες με βάση 

π.χ. τη γλώσσα, τον τόπο καταγωγής κλπ. Αυτή η συσπείρωση του ορθόδοξου πληθυσμού εξυπηρετεί 

βεβαίως τη θέση του βιβλίου του, αλλά και μία ευρύτερη πολιτική της εποχής, η οποία προωθείται 

από το φαναριώτικο περιβάλλον και από το Πατριαρχείο και συνδέεται με την προτίμηση στη χρήση 

του όρου Ρωμαίος, όπως σχολιάστηκε και παραπάνω. Εξάλλου, γνωρίζουμε τη συστηματική 

προσπάθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον 18ο και 19ο αιώνα να επεκτείνει και να 

επιβάλλει τον όρο Rum ως αυτοπροσδιορισμό στο σύνολο των ορθοδόξων χριστιανών της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, χωρίς καμία διάκριση300, με σκοπό να εδραιώσει την εξουσία του σε ευρύτερες 

πληθυσμιακές ομάδες301, προσπάθεια στην οποία από όσο φαίνεται επιθυμεί να συμβάλλει και ο 

Δαπόντες. Στα πλαίσια άλλωστε αυτής της επεκτατικής πολιτικής του Πατριαρχείου, το 1766 και 1767 

καταργήθηκε το αυτοκέφαλο της Αρχιεπισκοπής του Πέτς και της Οχρίδας αντίστοιχα και οι δύο 

Επισκοπές τέθηκαν κάτω από την ομπρέλα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.  

Στα πλαίσια αυτά, η Molly Greene μιλάει για την προσπάθεια εξελληνισμού της χριστιανικής 

αριστοκρατίας των βαλκανικών πόλεων κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Ο όρος εξελληνισμός όμως 

(Hellenization) που χρησιμοποιεί, θεωρώ πως αποπροσανατολίζει από την ουσία της κοσμοθεωρίας 

της χριστιανικής ελίτ, τουλάχιστον όσον αφορά στην περίοδο πριν τα Ορλωφικά. Η συγκεκριμένη 

λέξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μεταγενέστερες περιόδους – και σίγουρα μετά το 1774-, 

όταν η έννοια του Ελληνισμού έχει αρχίσει να συζητείται από τους διανοούμενους της περιόδου και 

σταδιακά να διαμορφώνεται. Οι ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου τη συγκεκριμένη περίοδο 

περισσότερο θα μπορούσαν να οριστούν ως μία προσπάθεια εκρωμαϊσμού, με συγκεκριμένες 

πολιτικές επιδιώξεις. 

 

 

 

 

 
300 Βλ. σχετικά Παρασκευάς Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (17ος- αρχές 20ού αιώνα), 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1998.  

301Βλ σχετικά Molly Greene, ό.π., σ. 182-183. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Ο Καισάριος Δαπόντες γεννήθηκε και μεγάλωσε την εποχή που η φαναριώτικη κοινωνία είχε ήδη 

επιτύχει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ισχυροποίησή της στην Κωνσταντινούπολη και στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Μέσα και γύρω από αυτό το φαναριώτικο περιβάλλον κινήθηκε ο 

συγγραφέας κατά τη διάρκεια της ζωής του, χωρίς όμως ποτέ να ενσωματωθεί σε συγκεκριμένους 

εκκλησιαστικούς ή κοινωνικούς κύκλους. Μέχρι τη στιγμή του θανάτου του, η παλαιά φαναριώτικη 

αστική τάξη έχει υποστεί ισχυρούς κλονισμούς, με αποτέλεσμα τόσο αυτή όσο και η αυτοκρατορική 

ιδεολογία που εκπροσωπεί να χάνεται οριστικά μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1768-1774), την 

έκβαση των Ορλωφικών και την παράλληλη κατάρρευση της προσδοκίας περί ανάστασης της 

«Ρωμαϊκής Βασιλείας». Ο Κήπος Χαρίτων ολοκληρώνεται το 1768, εναρκτήριο έτος του πολέμου 

αλλά και αποκορύφωμα της προσδοκίας, η οποία μοιάζει πλέον να πλησιάζει στην πραγμάτωσή της. 

Η προσδοκία αυτή, εκφράζεται με διακριτικό βέβεια τρόπο όπως είδαμε, μέσα στο κείμενο του Κήπου. 

Ο Δαπόντες τα τελευταία χρόνια της ζωής του θα γίνει μάρτυρας της κατάρρευσης της 

αυτοκρατορικής ιδέας, με την απογοήτευση να εκφράζεται και στα γραπτά του, όμως η ζωή του θα 

τελειώσει χωρίς να καταφέρει να δει τί θα επακολουθήσει και χωρίς να γίνει κοινωνός νέων 

ιδεολογικών και πολιτικών ζυμώσεων.  

Η ιστοριογραφική πορεία του Δαπόντε ακολουθεί την πορεία της ελληνικής εθνικής 

ιστοριογραφίας. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα παρέμεινε στην αφάνεια, οπότε και έγιναν οι πρώτες 

εκδόσεις έργων του κυρίως από τον Κ.Ν. Σάθα και από τον Émile Legrand. Ο Σάθας ήταν ο 

πρωτοπόρος μίας παράδοσης που ήθελε τον Δαπόντε ως «φλογερό Έλληνα πατριώτη», 

ελληνοποιώντας, σύμφωνα με την τάση της εποχής, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην οποία 

αναφέρεται ο Καισάριος302. Παράλληλα βέβαια, προκύπτει και η φιλολογική ανακάλυψη του 

Δαπόντε, με πολλούς ποιητές και ειδικούς -όπως ο Κωστής Παλαμάς- να αμφισβητούν το έργο και 

την αξία του303.  

Περίπου στα μέσα του 20ού αιώνα, Κακριδής και Δημαράς καταφέρνουν να αποκαταστήσουν την 

φιλολογική και ποιητική αξία του Δαπόντε και παράλληλα να τον εντάξουν σε αυτό που θα καθιερωθεί 

 
302 Ο Σάθας αναφέρει πως ο Δαπόντες ονειρευόταν την «ανάσταση της ελληνικής αυτοκρατορίας». Στο: Κωνσταντίνος 

Σάθας, Βιογραφίαι των των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας 

μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), ό.π., σ. 501. 

303 Για μία επιτομή των φιλολογικών και άλλων κρίσεων σχετικά με τον Δαπόντε και το έργο του βλ.: Φωτεινή Μαρούση, 

Η γυναίκα στο έργο του Καισάριου Δαπόντε Καθρέπτης Γυναικών, Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεσσαλονίκη: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007, σ. 24-30. 
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ως «Νεοελληνικός Διαφωτισμός», χωρίς όμως να απομακρύνονται από το εθνοκεντρικό αφήγημα. 

Αντίθετα, με την υιοθέτηση του δυτικού παραδείγματος, οικειοποιήθηκαν μία οριενταλιστική οπτική 

περί της αξίας του πολιτισμού και του τρόπου με τον οποίο οι λαοί «αφυπνίζονται» από την άγνοιά 

τους, δια μέσου μίας και μοναδικής οδού: του δυτικού πολιτισμού. Άλλωστε η ίδια η λέξη 

Διαφωτισμός κρύβει μέσα της την παραδοχή ενός προϋπάρχοντος «σκοταδισμού» και τη συνολική 

και άνευ όρων υποτίμηση ενός συγκεκριμένου, οθωμανικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

παρελθόντος. Εδώ, η οθωμανική περίοδος συμβολίζει κυρίως για τα Βαλκάνια την ιστορική απόκλιση 

από την Ευρωπαϊκή πορεία.  

 Βέβαια, συγκεκριμένα η περίπτωση του Δαπόντε, δεν σχετιζόταν άμεσα με αυτό που ονομάζουμε 

Νεοελληνικός Διαφωτισμός -που αφορά κυρίως το τέλος του 18ου αιώνα-, αλλά με την παλαιά 

φαναριώτικη οθωμανική κοινωνία και τον περίγυρό της, κοινωνικό και πνευματικό. Το γεγονός 

επιβεβαιώνεται και από τις ίδιες τις συνθέσεις του, οι οποίες εμπνέονται και προσομοιάζουν σε τύπους 

συνθέσεων του οθωμανικού περιβάλλοντος: δημοτική ποίηση, φαναριώτικα στιχουργήματα. Ο 

Πασχάλης Κιτρομηλίδης πράγματι, λίγα χρόνια αργότερα, αναγνωρίζει και επισημαίνει πως ο 

Δαπόντες δεν υπήρξε φορέας του Διαφωτισμού όμως παρ’ όλα αυτά, μένοντας προσκολλημένος στο 

ιστορικό ερμηνευτικό σχήμα της «ορθόδοξης κοινοπολιτείας» -το οποίο δημιούργησε ασκώντας 

κριτική στα προηγούμενα εθνοκεντρικά σχήματα-, θεωρεί πως ο Καισάριος «παρουσιάζει τη 

νοοτροπία των ορθοδόξων λαών της βαλκανικής»304. Η προσέγγιση αυτή παρόλο που ξεπερνά κάποιες 

από τις παθολογίες των μονολιθικών εθνοκεντρικών οπτικών, δημιουργεί διαφορετικού τύπου μεν, 

αλλά ίδιου επιπέδου γενικεύσεις, που δεν λαμβάνουν υπόψιν τους καθοριστικές παραμέτρους όπως 

τις θρησκευτικές, δογματικές, εθνοτικές, πολιτισμικές, γλωσσικές, οικονομικές, κοινωνικές διαφορές 

των ανθρώπων της εποχής, οι οποίες δημιουργούν μία πολυεπίπεδη και αντιφατική κοινωνία σε 

αντίθεση με την ισοπεδωτική και εξιδανικευμένη εικόνα της «ορθόδοξης κοινοπολιτείας». Εξάλλου 

φαίνεται πως στο μυαλό του Κιτρομηλίδη, μέσα στην ιδέα της «ορθόδοξης κοινοπολιτείας», 

εμπεριέχονται ακόμη οι Έλληνες, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Αλβανοί, οι Τούρκοι και όχι ρευστές 

προεθνικές ταυτότητες και διακοινοτικές σχέσεις, τις οποίες καλούμαστε να αποκωδικοποιήσουμε και 

να ερμηνεύσουμε.  

 

Ο Καισάριος Δαπόντες κατορθώνει μέσα στον Κήπο Χαρίτων να αναπαριστά με έντεχνο τρόπο τον 

ιστορικό χώρο και χρόνο σύμφωνα με την επιθυμία και τα πιστεύω του, επηρεασμένος από μία μακρά 

ιστοριογραφική και εκκλησιαστική παράδοση αλλά και από την ιστορική και κοινωνική συγκυρία την 

οποία βιώνει. Ο χαρακτηρισμός «αρχαίος» για τον Δαπόντε δεν συμβολίζει μία συγκεκριμένη 

 
304 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, «Καισάριος Δαπόντες. Μια περιδιάβαση στο έργο του», ό.π., σ. 400-401. 
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ιστορική περίοδο, αλλά χρησιμοποιείται για οτιδήποτε ανήκει σε ένα παρελθόν που δεν ομοιάζει 

πλέον με το παρόν, ενσωματώνοντας αξιολογικά χαρακτηριστικά, αφού οτιδήποτε το αρχαίο 

αξιώνεται σεβασμού και εκτίμησης. Επομένως, αυτόματα το παρελθόν εξιδανικεύεται και 

ωραιοποιείται. Αυτή η υπερτίμηση του παρελθόντος305 συνοδεύεται στον Κήπο Χαρίτων και από μία 

ανάλογη υποτίμηση του παρόντος. Τα δύο μοτίβα υπερτίμησης του παρελθόντος και υποτίμησης του 

παρόντος εμφανίζονται σχεδόν σε όλα τα σημεία του έργου παράλληλα, το ένα ως ενίσχυση του 

άλλου. 

Σε ότι αφορά αυτό που εμείς σήμερα χαρακτηρίζουμε ιστορικά ως «αρχαιότητα», ο Δαπόντες 

προσπαθεί να τη φιλτράρει και να την κριτικάρει με βάση τη χριστιανική ηθική. Επαινεί τις πτυχές 

του αρχαίου πολιτισμού όταν αυτές συμβαδίζουν με την Ορθόδοξη πίστη, ενώ επικρίνει όσες έρχονται 

σε αντίθεση με αυτή, κυρίως όταν αφορούν την ειδωλολατρία. Με τον τρόπο του απενοχοποιεί την 

ειδωλολατρική αρχαιότητα μέσω του νοητού  εκχριστιανισμού της. Από την άλλη πλευρά, η χρήση 

των διάφορων μύθων ίσως αντανακλά και την τάση της εποχής προς την αρχαιομάθεια αλλά σίγουρα 

εξυπηρετεί την κυρίως αφήγηση και την τέρψη των αναγνωστών. 

Μία σημαντική παρανόηση των αναλυτών του έργου του Δαπόντε, η οποία προέκυψε λόγω της 

προσκόλλησης της εγχώριας ιστοριογραφικής παραγωγής στο μοτίβο του εθνικού αφηγήματος, είναι 

η άποψη πως ο Δαπόντες εξυμνεί την ελληνική αρχαιότητα. Άποψη, η οποία τείνει προς υποστήριξη 

της θέσης πως ο ποιητής πρώτος, ήδη από τον 18ο αιώνα, είχε αισθανθεί και διατυπώσει με έναν 

έμμεσο τρόπο τη θεωρία της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Μέσα από τον Κήπο Χαρίτων φαίνεται 

πως ο Καισάριος, ακολουθεί τα διαδεδομένα χρονικά της εποχής και την βιβλική αντίληψη περί 

ιστορικού χρόνου, ο οποίος διαμορφώνεται μέσα από τη διαδοχή των τεσσάρων αυτοκρατοριών. Έτσι, 

ο συγγραφέας αναφέρεται στους διαφορετικούς πολιτισμούς της βιβλικής αρχαιότητας, όπως στους 

Βαβυλωνίους, τους Μακεδόνες και τους Πέρσες, και όχι μόνο στους αρχαίους Έλληνες. Οι αρχαίοι 

Έλληνες αποτελούν απλώς ένα μέρος της αρχαιότητας, το οποίο πιθανόν είναι περισσότερο οικείο και 

προσβάσιμο λόγω της κοινής γλώσσας και των διαθέσιμων πηγών. Ο ίδιος άλλωστε, 

αυτοπροσδιορίζεται ως Ρωμαίος και προσβλέπει στην ανάσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  

Από την άλλη πλευρά η δαποντική αρχαιότητα δεν περιλαμβάνει την προχριστιανική Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία. Η πόλη της Ρώμης, τις ελάχιστες φορές που αναφέρεται στο κείμενο, συνδέεται με «το 

θρόνο του Λατίνου» και με την χωρική επικράτεια της Ιταλίας και όχι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 

ενώ ο Δαπόντες αποφεύγει να αναφέρει τα ονόματα μη χριστιανών Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Έτσι, ως 

κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τοποθετείται η χριστιανική Κωνσταντινούπολη.  

 
305 Μοτίβο αγαπητό ακόμα και στις προϊστορικές ανθρώπινες κοινωνίες αλλά σίγουρα ένα μοτίβο που κυριάρχησε τόσο 

στην ειδωλολατρική αρχαιότητα όσο και στον Μεσαίωνα.  
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Ο Δαπόντες ουσιαστικά ακολουθεί μία ιστοριογραφική παράδοση που διαμορφώθηκε μετά την 

οριστική πολιτική απομάκρυνση της Δυτικής από την Ανατολική αυτοκρατορία (800 μ.Χ.) και 

προωθήθηκε από τη Δυναστεία των Μακεδόνων, εκτοπίζοντας την Δυτική πλευρά από το οικουμενικό 

πλαίσιο και στηριζόμενη πλέον στο εκχριστιανιστικό έργο του Μ. Κωνσταντίνου, ιδρυτή του νέου 

κέντρου της αυτοκρατορίας, της Κωνσταντινούπολης. Σε αντίθεση με τους Λατίνους (οι οποίοι έχουν 

αποκοπεί από την ρωμαϊκή τους ταυτότητα), ο Δαπόντες παρουσιάζει τους Οθωμανούς ως συνέχεια 

των βυζαντινών και μάλιστα, η ομαλότητα αυτής της μετάβασης και συνύπαρξης γίνεται με τη βοήθεια 

της θεϊκής διαμεσολάβησης. Με τον τρόπο αυτό η οθωμανική εξουσία νομιμοποιείται.  

Έτσι, η Ρωμαϊκή Βασιλεία θεμελιώνεται πάνω στη χριστιανική πίστη και συνδέεται άρρηκτα με 

αυτή. Ο Δαπόντες δεν παύει να μας το υπενθυμίζει αυτό καθ΄όλη τη διάρκεια του Κήπου. Ρωμαϊκή 

Βασιλεία και Ορθόδοξη πίστη ήκμασαν αλλά και έπεσαν μαζί, ως ενότητα.  Ο ίδιος καθ΄ότι Ρωμαίος 

και χριστιανός ταυτίζεται με τη Ρωμαϊκή Βασιλεία και θρηνεί για το περασμένο μεγαλείο της και τη 

σημερινή παρακμή της, η οποία οφείλεται  στην απώλεια της πίστης και των χριστιανικών αρετών και 

συνακόλουθα στην απώλεια της χριστιανικής Βασιλείας των Ρωμαίων. Έτσι ο συγγραφέας περιγράφει 

ουσιαστικά το παρόν ως μία δυστοπία, στην οποία εμπλέκει και το φυσικό περιβάλλον (πανώλη, 

πλημμύρες κλπ).  

Η Ορθόδοξη χριστιανική πίστη αναδεικνύεται μέσα από το ποίημα ως η μοναδική ελπίδα σε έναν 

κόσμο που καταρρέει. Με τον τρόπο αυτό στον Κήπο Χαρίτων ο Δαπόντες δημιουργεί δύο κόσμους, 

ως ένα σχεδόν μανιχαϊκό δίπολο: τον κόσμο που διέπεται από την Ορθόδοξη χριστιανική ηθική -ο 

οποίος, αναλόγως των πράξεών τους, δεν συμπεριλαμβάνει απαραιτήτως όλους τους Ορθόδοξους 

χριστιανούς- και όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τόσο τους χριστιανούς άλλων 

δογμάτων, όσο και τους ετερόδοξους. Η ορθοδοξία παρουσιάζεται ως ο φωτεινός παράδεισος και όλος 

ο υπόλοιπος κόσμος είναι η προσωποποίηση της παρακμής και του σκότους. Βέβαια, η θεωρία περί 

παρακμής την οποία αναπτύσσει στο κείμενό του, δεν αφορά κάποιον από τους δύο κόσμους που έχει 

πλάσει με βάση τη χριστιανική ηθική αλλά περιλαμβάνει τον οθωμανικό κόσμο στο σύνολό του ως 

διοικητικό θεσμό και αυτοκρατορικό σχήμα στα πλαίσια του ιστορικού μοτίβου διαδοχής των 

αυτοκρατοριών.  

Στο οθωμανικό παρόν, ο συγγραφέας αναφέρεται στους Ρωμαίους των ανώτερων κοινωνικών και 

οικονομικών στρωμάτων της Κωνσταντινούπολης και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών και παρ΄ότι 

ανήκουν στον κόσμο της Ορθοδοξίας, τους ψέγει για τη διαφθορά, τις δολοπλοκίες και την ανήθικη 

συμπεριφορά τους. Από τις κατηγορίες αυτές εξαιρεί βέβαια τα ηγεμονικά πρόσωπα, τα οποία πολλές 

φορές πέφτουν θύματα των διεφθαρμένων αυλικών τους. Ο συγγραφέας αποφεύγει όμως να θίξει 

συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένες πράξεις τους, προτιμώντας να εκφέρει ως επί το πλείστον 

θετικές κρίσεις, οι οποίες συνήθως απευθύνονται σε ανθρώπους τους οποίους εκτιμά και σέβεται. 
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Κατά την παραμονή του άλλωστε στις Ηγεμονίες αλλά κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, ήρθε σε 

επαφή με όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα της εποχής του. Έτσι, ανάλογα με τις αναφορές του ή μη σε 

αυτά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σχεδιάγραμμα των επαφών και του κύκλου του, το οποίο μας 

δείχνει την προτίμηση του Δαπόντε στο παλαιό φαναριώτικο κοινωνικό καθεστώς. Ένα καθεστώς με 

οθωμανική συνείδηση και εξαρτημένο από την οθωμανική διοίκηση. Παρ΄όλα αυτά, ο ίδιος μέσα στον 

Κήπο Χαρίτων δεν εκφράζει ξεκάθαρα τη γνώμη του για φλέγοντα κοινωνικά, πολιτικά και 

θρησκευτικά ζητήματα. 

Συνοψίζοντας, στο μοτίβο δόμησης του ιστορικού χρόνου και χώρου, έτσι όπως αυτό παρουσιάζεται 

μέσα από τον Κήπο Χαρίτων, το αρχαίο παρελθόν, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των λαών της 

βιβλικής αρχαιότητας, εξυμνείται υπό όρους: φιλτράρεται μέσω της χριστιανικής ηθικής, ή όταν κριθεί 

απαραίτητο αποσωπιούνται ή καταδικάζονται κάποιες πτυχές του, όπως η προχριστιανική περίοδος 

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία δεν παρουσιάζεται πουθενά. Το βυζαντινό παρελθόν 

(χριστιανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) επαινείται άνευ όρων καθ’ ότι χριστιανικό και ορθόδοξο, ενώ 

το οθωμανικό παρόν συμβολίζει την παρακμή του χριστιανικού κόσμου, παρακμή η οποία όμως 

συνδέεται το 18ο αιώνα και με την παρακμή ολόκληρης της οθωμανικής αυτοκρατορίας με σημείο 

αναφοράς την πτώση του Αχμέτ Γ΄. Στα πλαίσια αυτά, το σχήμα της «παρακμής» της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, το οποίο καθορίστηκε ως κεντρικό ερμηνευτικό εργαλείο στο σύνολο της 

οθωμανολογικής παραγωγής, ίσως δεν καταρρίπτεται, όμως επαναπροσδιορίζεται όχι ως τελεολογία 

αλλά ως ένα ερμηνευτικό σχήμα που εξυπηρετεί διαφορετικές ιδεολογικές κατευθύνσεις σε 

διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες και από διαφορετικούς ανθρώπους. Αν για την ευρωπαϊκή 

ιστοριογραφία υπήρξε ένα εργαλείο νομιμοποίησης της δυτικής ανωτερότητας και νίκης τελικά 

απέναντι στην “μουσουλμανική Ανατολή” και για τους  Οθωμανούς λογίους του 17ου αιώνα ένας 

τρόπος να ερμηνεύσουν-κριτικάρουν το δικό τους παρόν και να μεριμνήσουν για το μέλλον, για τον 

Καισάριο Δαπόντε και πιθανώς για έναν ευρύτερο φαναριώτικο-πατριαρχικό κύκλο υπήρξε ένα 

εργαλείο ενίσχυσης της προσμονής και της πεποίθησης πως μία νέα ρωμαϊκή ή εν γένει ορθόδοξη 

αυτοκρατορία πρόκειται να ανατείλει.  
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