
Σαν σήμερα … 

 

Σαν σήμερα, 12 Ιανουαρίου, το 1825 έφυγε από τη ζωή ο ευεργέτης Ιωάννης Α. 

Βαρβάκης, στο Λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου. Η νεκρολογία του Βαρβάκη η οποία 

δημοσιεύθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1825, στα Ελληνικά Χρονικά, την εφημερίδα που εκδιδόταν 

από το 1824 έως το 1826 στο Μεσολόγγι από τον Ελβετό γιατρό Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ, 

αφιερώνεται σε εκείνα που απογοήτευσαν τον Βαρβάκη και επικεντρώνεται στον εμφύλιο 

σπαραγμό, ο οποίος τον οδήγησε στην απόφαση να επιστρέψει στη Ρωσία.  Αν είχαμε μπροστά 

μας το φύλλο της εφημερίδας θα διαβάζαμε: 

«Με βαθείαν θλίψιν της ψυχής μας εμάθαμεν ότι ο γέρων Βαρβάκης απέθανεν εις το 

Καθαρτήριον της Ζακύνθου την 12 του λήγοντος. Ποίος δεν ήθελεν συμπονέσει μαζί μας, 

ακούων ότι ο σεβάσμιος ούτος γέρων, μόλις φανείς εν τω μέσω μας, μας αφήνει δια παντός. Ο 

ογδοηκοστός χρόνος της ζωής του ήτον ήδη απερασμένος, ότε απεφάσισε την εις την Ελλάδα 

κάθοδόν του. Απεφάσισε να έλθη δια να μας συμβουλεύεση με την πολυπειρίαν, με τις γνώσεις 

του, αποκυημένας δια πολλών χρόνων και ποικίλων περιστάσεων. Βέβαια, αυτός ενόμιζε να μας 

εύρη ενωμένους με τους δεσμούς της αδελφότητος. Βέβαια, ήλπιζε να μας ιδή χωρίς πάθη και 

χωρίς εκείνον τον ολέθριον φιλαρχικόν ζήλον, του να υπερβαίνωμεν και να καταπατώμεν ο εις 

τον άλλον. Αλλά φευ! Ο γέρων μας ηύρε βυθισμένους εις έριδας, εις αυτάς τας δυστυχείς 

διχονοίας, και, τελευταίον, αντί ενώσεως, είδε φατρίας τρομεράς, όπλα εναντίον της 

Επικρατείας, εναντίον των Νόμων, εναντίον αυτής της Διοικήσεως. 

Είναι αληθές ότι ο γέρων Βαρβάκης εις την στιγμήν καθ’ ην ανεχώρει από Πελοπόννησον 

έβλεπε στρατεύματα ανταρτικά πολεμώντα υπό τας διαταγάς ανθρώπων αχαλινώτων και ως 

θηρία λυσσασμένα ορμώντα εναντίον της νομίμου Διοικήσεως των Ελλήνων […] 



Σκιά σεβασμία, η οποία ήδη υπερίπταται εις τας ουρανίας σκηνάς! Βεβαιώσου ότι η Πατρίς 

ανεγνώρισε τας θυσίας σου. Ανεγνώρισε την αξίαν σου και τον πατριωτικόν σου ζήλον! 

Βεβαιώσου, έμπροσθεν του θρόνου του Υψίστου, ότι οι Έλληνες από ημέραν εις ημέραν θέλουν 

κατασταθή πλέον άξιοι της τόσον φανεράς του Παντοδυνάμου υπερασπίσεως και αρωγής. Σκιά 

μακαρία! Έσο βεβαία ότι οι Έλληνες ελευθερωθέντες ήδη από τους τυραννίσκους των και 

γνωρίσαντες τα χρέη των καλύτερα, θέλουν υποτάσσεσθαι πάντοτε εις τους νόμους και θέλουν 

λησμονήσει δια παντός τα ολέθρια πάθη, τα οποία τοσάκις τους έφερον εις το χείλος της 

αβύσσου»  

Εκατόν ενενήντα έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Ιωάννη Βαρβάκη και σε μια χρονιά που 

γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την εθνεγερσία του 1821 ας αναστοχαστούμε τις ολέθριες 

συνέπειες του διχασμού είτε πρόκειται για μια χώρα είτε πρόκειται για μια μικρή κοινότητα, 

όπως η σχολική.  

Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος 


