
  «νά ψάλωσιν μνημόσυνα 

 γιά τόν μακαρίτην τοῦτον πατριώτην» 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ 

Ο θάνατος του Ιωάννη Βαρβάκη ανακοινώνεται  στη συνεδρίαση του Βουλευτικού Σώματος στο Ναύπλιο στις 26 Φεβρουαρίου 1825 με 

την ανάγνωση επιστολής του εκ Ζακύνθου Χρόνια Δροσινού προς τον Πρώτον Γραμματέα του Βουλευτικού  Ιωάννη Σκανδαλίδη, 

«εἰδοποιητικόν περί τοῦ θανάτου τοῦ πατριώτου κυρίου Ἰωάννην Βαρβάκη». 

Στην επιστολή ενημερώνεται η Διοίκηση ότι θα πρέπει να φροντίσει για την παραλαβή του ποσού στη Ρωσία που άφησε «ὁ  μακαρίτης 

κύριος Βαρβάκης εἰς ἀνόρθωσιν ἑνός λυκείου εἰς τήν  Ἑλλάδα». Στη συνέχεια  διαβάζονται δύο αποσπάσματα από τις διαθήκες που 

άφησε ο Ιωάννης  Βαρβάκης, της πρώτης, την οποία συνέταξε στο Τανγαρόκ (22.05.1824), και της δεύτερης, την οποία  συνέταξε στη 

Ζάκυνθο (10/22.01.1825). Οι διαθήκες κατατίθενται  «εἰς τήν περί τῶν σχολείων Ἐπιτροπήν», για να τις εξετάσει και να κάνει στη συνέχεια 

την αναφορά της στο Σώμα.  Παράλληλα αποφασίζεται να δώσει το Υπουργείο της Θρησκείας διαταγή να  ψαλούν μνημόσυνα για τον 

Ιωάννη Βαρβάκη «καθ’ ὅλην τήν ἐπικράτειαν, χάριν εὐγνωμοσύνης διά τήν ἄκραν  φιλογένειάν του». 

 

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826), Πρακτικά του Βουλευτικού Σώματος,  Συνεδρίαση  26.2.1825, τομ. 7, Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. 

Την επόμενη ημέρα, 27 Φεβρουαρίου 1825, το Βουλευτικό Σώμα αποστέλλει προβούλευμα στο Εκτελεστικό  για την τέλεση  μνημοσύνων 

σε όλες τις εκκλησίες της επικράτειας  στη μνήμη του πατριώτη Ιωάννη Βαρβάκη: 



 

Γ΄ Βουλευτική Περίοδος (1824-1826), Προβουλεύματα και λοιπά εξερχόμενα έγγραφα του Βουλευτικού Σώματος, τομ. 8 σελ 150, Αρχεία της Ελληνικής 

Παλιγγενεσίας, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. 

 

Το σχολείο μας κάθε χρόνο τιμά τον ευεργέτη του με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του στο Ζάππειο και 

εκδήλωση μνήμης και τιμής από τους μαθητές και καθηγητές.  Τιμά τον  «ενάρετο και φιλογενή πολίτη» Ιωάννη Βαρβάκη, ο οποίος με 

την προσφορά του συνεισφέρει μέχρι σήμερα με τη λειτουργία του σχολείου, του οποίου αυτός έθεσε τα θεμέλια, « εἰς τήν εὐτυχίαν τοῦ 

Ἔθνους και εἰς τήν  πολιτικήν και ἠθικήν  αὐτοῦ  πρόοδον». 

Έλενα Γκίκα, φιλόλογος. 


