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Ὁ ζωγράφος Mary
Ἰφιγένεια Βογιατζῆ
Ἀρχαιολόγος-Μουσειολόγος
Ὑπεύθυνη Μονίμων Συλλογῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου

Γιὰ νὰ ἀξιολογηθεῖ σωστὰ τὸ ἔργο τοῦ Mary, πρέπει νὰ ἀπαντηθοῦν τὰ ἐρωτήματα: τί ἐπιλέγει νὰ ζωγραφίσει, πῶς ζωγραφίζει, τί ἀξία ἀποδίδει ὁ ἴδιος στὰ ἔργα του, τί μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε γιὰ τὸν ἴδιο
ἀπὸ τὰ ἔργα του, ἀλλὰ καὶ τί ἀποκομίζουμε σήμερα ἀπὸ αὐτά.
Στὸ ὑλικὸ τοῦ παρόντος ἔργου, ἀποτυπώνονται τόσο πρωταγωνιστὲς τῆς πολιτικῆς, θρησκευτικῆς,
πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ νεοπαγοῦς ἑλληνικοῦ βασιλείου ὅσο καὶ μορφὲς ποὺ ὁ Mary συναντᾶ στὴν καθημερινότητα καὶ στὰ ταξίδια ποὺ κάνει ἐξ αἰτίας τῆς φύσεως τῆς ἐργασίας του. Ὅπως
φαίνεται ἀπὸ τὶς διπλωματικές του ἀναφορές, ἡ ἐνασχόλησή του μὲ τὴ ζωγραφικὴ ἦταν ὑψηλὰ στὶς προτεραιότητές του καὶ παροῦσα στὴ ζωή του παράλληλα μὲ τὴν ἐπίσημη ἐργασία του.
Προστίθεται ἔτσι κι ἐκεῖνος στὴ μακρὰ χορεία περιηγητῶν τῆς πρὸ φωτογραφίας ἐποχῆς ποὺ στηρίζονται στὶς ἱκανότητές τους ὡς σκιτσογράφοι γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν μὲ εἰκόνες ἀπὸ τοὺς τόπους ποὺ εἶχαν
ἐπισκεφθεῖ. Ὁ ἴδιος εἶναι ὑπερήφανος γιὰ τὸ ζωγραφικό του ἔργο καὶ τὸ ἐπιδεικνύει σὲ κάθε εὐκαιρία.
Μεταξὺ ἄλλων, σὲ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνες, ὅπως στὸ βασιλικὸ ζεῦγος τῆς Ἑλλάδος, τὸν Ὄθωνα καὶ τὴν
Ἀμαλία, ἢ στὸν Μωχάμετ Ἄλη τῆς Αἰγύπτου. Ὅλοι γίνονται μάρτυρες καὶ ἀποδέκτες τοῦ ἀναμφισβητήτου ταλέντου του καὶ τὸν συγχαίρουν γιὰ τὴν πιστότητα τῆς ἀποδόσεως τῶν θεμάτων.
Ἂν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Mary ἀναφέρει ὅτι προτιμᾶ νὰ ζωγραφίζει τοπία, μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν
οἱ προσωπογραφίες του, καθὼς ἀποδεικνύεται ἐξαιρετικὸς φυσιογνωμιστής. Εἰδικὰ ἐκεῖνες ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ σημειώσεις γιὰ τὸν χαρακτήρα καὶ τὸ ἔργο τῶν εἰκονιζομένων γίνονται, κατὰ κάποιον
τρόπο, συμπλήρωμα τῶν διπλωματικῶν του ἀναφορῶν, λειτουργοῦν ὡς εἰκονογράφησή τους καὶ ἀποτελοῦν σχόλια, συνήθως εὔστοχα, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς καταστάσεις ποὺ συναντᾶ.
Ἀπὸ τὶς σημειώσεις ποὺ συνοδεύουν τὰ ἔργα τοῦ Mary, ἀντλοῦμε πληροφορίες ἀπὸ τὸν ἴδιο γιὰ τὸν
τρόπο ποὺ ἐργαζόταν. Τὶς περισσότερες φορὲς ζητοῦσε ἀπὸ τοὺς εἰκονιζομένους νὰ ποζάρουν, συχνὰ
ὅμως ἀποτύπωνε ὅ,τι ἔβλεπε γιὰ νὰ περάσει τὸν χρόνο του. Κάποιες φορὲς μάλιστα σκιτσάριζε στὰ
κρυφὰ ἢ χωρὶς νὰ τὸν ἀντιληφθοῦν (π.χ. πορτραῖτο Ρίζου Νερουλοῦ1, κοιμωμένου Νικηταρᾶ2), ἐνῶ ἄλλες φορὲς πάσχιζε νὰ ἀποτυπώσει μία φευγαλέα μορφὴ μὲ γοργὲς κινήσεις, ὅπως στὴν περίπτωση τῶν
1. Ἰάκωβος Ρῖζος Νερουλός, προσωπογραφία 94.
2. Νικηταρᾶς κοιμώμενος, προσωπογραφία 77.
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Προσωπογραφίες 111. Πληρεξούσιοι καὶ θεατὲς στὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση τοῦ 1843-44 (26x36,3 ἑκ.)

Παπᾶ Γιάννης, Σικυὼν
[Προσωπογραφία 40]

Ὁ εἰκονιζόμενος φέρει τελείως ἀσυνήθιστο κάλυμμα κεφαλῆς
καὶ μάλιστα γιὰ ἱερέα. Δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καλυμμαύχι,

ἀλλὰ δὲν μοιάζει καὶ μὲ φέσι, παρ’ ὅλο ποὺ ἴσως διακρίνεται
μία κοντὴ φούντα στὰ ἀριστερά. ΧΓΔ

v Σημειώσεις: [B. Mary ἢ ἄλλο χέρι:] Papa Gianni / à Sycione / 9bre 1841

Χατζῆς
[Προσωπογραφία 41]

Ὁ Benjamin Mary ἀπέδωσε ἕναν «χατζῆ». Μὲ αὐτὴν τὴν ἐπωνυμία ἦταν (καὶ εἶναι) γνωστοὶ οἱ μουσουλμάνοι, ἀφοῦ ἔκαναν τὸ προσκύνημα στὸν ἱερὸ τόπο τῆς θρησκείας τους, τὴ
Μέκκα. Τὸ προσκύνημα αὐτό, μία ἀπὸ τὶς πέντε ὑποχρεώσεις
κάθε ἀφοσιωμένου στὸ Ἰσλάμ, πρέπει νὰ γίνεται τουλάχιστον
μία φορὰ στὴ ζωὴ κάθε πιστοῦ στὸν Μωάμεθ καὶ τὴ διδασκαλία του. Τότε ἀποκτᾶ τὸν τίτλο τοῦ χατζῆ, ποὺ προστίθεται

στὸ ὄνομά του καὶ κληροδοτεῖται στὰ παιδιά του. Ὁ τίτλος
ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ποὺ ἔχουν προσκυνήσει στοὺς
Ἁγίους Τόπους. Ἡ παρουσία τοῦ μουσουλμάνου στὴν Ἀθήνα
τῆς ἐποχῆς λειτουργεῖ ὡς τεκμήριο τῆς μεταβατικῆς φάσεως
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἀρκετοὶ μουσουλμάνοι ὀθωμανοὶ
ἐξακολουθοῦσαν νὰ διαβιοῦν στὴν Ἀθήνα τῶν ὀθωνικῶν
χρόνων. ΙΒ

v Σημειώσεις: [Τίτλος:] Hadgi [B. Mary:] d’après nature / à Athènes / 27 Xbre 1841

Σπυρίδων Γ. Καραϊσκάκης
[Προσωπογραφία 42]

Ἦταν ὁ μοναδικὸς γιὸς τοῦ πασίγνωστου ἀγωνιστῆ Γεωργίου
Καραϊσκάκη καὶ τῆς Ἐγκολπίας Σκυλοδήμου, ἡ ὁποία προερχόταν ἀπὸ οἰκογένεια ἀρματολῶν. Γεννήθηκε μεσούσης τῆς
Ἐπαναστάσεως, τὸ 1826, στὴ νῆσο Κάλαμο, ἡ ὁποία βρισκόταν ὑπὸ ἀγγλικὴ κατοχή. Ἔμεινε σύντομα ὀρφανὸς καὶ ἀπὸ
τοὺς δύο γονεῖς του καί, στὰ ἐννέα του χρόνια, τέθηκε ὑπὸ
τὴν προστασία τοῦ Κράτους «ἕνεκα τῶν πρὸς τὴν πατρίδα λαμπρῶν ἐκδουλεύσεων τοῦ πατρός του». Ἐπὶ Ὄθωνα, στάλθηκε
μαζὶ μὲ ἑξήντα ἀκόμα ὀρφανὰ στὸ Μόναχο, ὅπου σπούδασε
στὸ Ἑλληνικὸ Λύκειο καὶ στὴν Προπαιδευτικὴ Στρατιωτικὴ
Σχολή. Τὸ 1842 ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ φοιτήσει στὴ
Σχολὴ Εὐελπίδων, στὸν Πειραιᾶ. Τὸ 1846 ὅμως ἀποβλήθηκε,
ἐξ αἰτίας τῆς συμμετοχῆς του σὲ στάση στὴ Σχολή. Τὸ 1848
κατατάχθηκε στὴν Ὁροφυλακὴ καὶ ἐξελίχθηκε σταδιακὰ στὴ
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στρατιωτικὴ ἱεραρχία. Τὸ 1854 πῆρε μέρος στὶς ἑλληνο-τουρκικὲς συμπλοκὲς ποὺ προέκυψαν μὲ τὸν Κριμαϊκὸ πόλεμο καί,
στὴ συνέχεια, ἐπιδόθηκε μὲ ἐπιτυχία στὴν ἀντιμετώπιση τῆς
ληστείας. Τὸ 1856 διορίστηκε διαγγελέας τοῦ βασιλέα Ὄθωνα, τὸν ὁποῖο ἀκολούθησε στὴν ἐξορία. Ἔμεινε μαζί του ἕως
τὴν ἔλευση στὴν Ἀθήνα τοῦ βασιλέα Γεωργίου Α΄. Τὸ 1864,
ἐπιστρέφοντας στὴν Ἑλλάδα, ψηφίστηκε ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς
τρεῖς ὑποψηφίους γιὰ τὴ θέση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἐθνοφυλακῆς
τῶν Ἀθηνῶν, ἕνα ἀκόμα σῶμα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ποὺ εἶχε
σκοπὸ τὴν προάσπιση τῆς τάξεως. Ταυτοχρόνως, ἀνέπτυξε
καὶ πολιτικὴ δράση. Χρημάτισε τὸ 1865 βουλευτὴς Βάλτου, τὸ
1875 Εὐρυτανίας καὶ στὴ συνέχεια Καρδίτσας, μετὰ τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Θεσσαλίας μὲ τὸ βασιλικὸ διάταγμα τῆς 31ης
Μαρτίου 1883. Ὑπῆρξε ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς (1867-1868),

καθὼς καὶ ὑπουργὸς Στρατιωτικῶν σὲ διάφορες κυβερνήσεις
ἀπὸ τὸ 1875 ἕως καὶ τὸ 1882. Τὸ 1884 παραιτήθηκε ἀπὸ τὴ
βουλευτική του ἕδρα καὶ ἀφοσιώθηκε στὴ στρατιωτική του
σταδιοδρομία. Ἕως τὴν ἀποστρατεία του –τὸ 1886 μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ἀντιστρατήγου– ὑπηρέτησε σὲ σημαντικὲς θέσεις. Διορίστηκε φρούραρχος Κερκύρας καί, ἀργότερα, ἀνέλαβε τὴν
ἀρχηγία τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ μὲ ἕδρα τὴν Ἄρτα. Κατὰ τὶς
συμπλοκὲς τοῦ 1886 ὑπῆρξε ἀρχηγὸς τοῦ στρατοῦ στὴν Ἤπειρο καί, ἀμέσως μετά, ἀρχηγὸς πότε τοῦ 1ου καὶ πότε τοῦ 2ου
Ἀρχηγείου Στρατοῦ μὲ μεταθέσεις στὶς ἕδρες τους, στὸ Με-

σολόγγι ἢ στὴν Ἀθήνα. Σύμφωνα μὲ σύγχρονά του δημοσιεύματα, ὑπῆρξε γενναῖος, τίμιος, μετριοπαθὴς καὶ στάθηκε
ἀντάξιος τοῦ πατρικοῦ του ὀνόματος. Τὸ 1860 νυμφεύθηκε
τὴν Εὐδοκία Γεωργίου Βαρβάκη καὶ ἀπέκτησαν ἕναν γιὸ καὶ
δύο κόρες. Ἀπεβίωσε τὸ 1898 στὴν Ἀθήνα.
Ὁ Benjamin Mary τὸν ζωγράφισε τὸ 1842 μὲ πολυποίκιλτη
στολὴ καὶ σὲ ἡρωϊκὴ στάση, ποὺ προσιδίαζε στὴν εἰκόνα τὴν
ὁποία εἶχε ὁ ἴδιος ὁ Σπυρίδων Καραϊσκάκης γιὰ τὸν πατέρα
του. ΔΚ

v Σημειώσεις: [Ὑπογραφή:] Σ. Γ. Καραϊσκάκης [Ἄλλο χέρι:] Le fils de Karaiskaki [B. Mary:] d’après nature / à Athènes 19 Janvier / 1842 v Πηγές:
Ἐφημ. Τὸ Ἄστυ, 12 Ιανουαρίου 1886, ἀριθ. 16.

Ἀναστάσιος Μαυρομιχάλης καὶ Ἠλίας Σαλαφατῖνος
[Προσωπογραφίες 43/1, 43/2]

Ἀπὸ τὴ σύγκριση τῆς ὑπογραφῆς μὲ ἔγγραφα, ποὺ ἀπόκεινται
στὸ Ἀρχεῖο Ἱστορικῶν Ἐγγράφων τῆς ΙΕΕΕ, προκύπτει ὅτι ὁ
εἰκονιζόμενος εἶναι ὁ Ἀναστάσιος Μαυρομιχάλης. Ὁ Benjamin
Mary ἐσφαλμένα τὸν ἀναφέρει ὡς Ἀντώνιο καὶ ὡς πρωτότοκο
γιὸ τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.
Ὁ Ἀναστάσιος Μαυρομιχάλης, γεννημένος τὸ 1799, ἦταν ὁ
τριτότοκος γιὸς τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Ἦταν γόνος
τῆς ἰσχυρῆς μανιάτικης οἰκογενείας καὶ ἡ παρουσία του ἦταν
ἐμφανέστατη καὶ στὸν πόλεμο καὶ στὴν εἰρήνη. Μυήθηκε στὴ
Φιλικὴ Ἑταιρεία τὸ 1818 ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Γεώργιο στὴν
Κωνσταντινούπολη, ὅπου βρισκόταν γιὰ τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του. Ὅταν ξέσπασε ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ἦρθε στὴν
Πελοπόννησο γιὰ νὰ πάρει μέρος στὶς πολεμικὲς συγκρούσεις.
Σχεδὸν ἀμέσως τὸν ἔστειλε ὁ πατέρας του στὴν Τριπολιτσὰ ὡς
ὅμηρο μαζὶ μὲ ἄλλους προκρίτους. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1821,
μετὰ τὴν ἅλωση τῆς πόλεως, ἀπελευθερώθηκε καὶ ἐπέστρεψε
στὴ Μάνη. Στὴ συνέχεια, πῆρε μέρος σὲ πολλὲς μάχες καὶ διακρίθηκε κυρίως τὸ 1826 ἐναντίον τοῦ Ἰμπραήμ, στὴ Βέργα καὶ
στὸν Δηρό. Ἐπὶ Καποδίστρια, ἐντάχθηκε στὴν ἀντιπολίτευση
ὅπως καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκογενείας του καὶ συμμετεῖχε στὶς ἀντικαποδιστριακὲς ἐκδηλώσεις στὸ Λιμένι τῆς Μάνης.
Μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ὡστόσο, κράτησε μετριοπαθῆ καὶ φιλειρηνικὴ στάση. Ἐπὶ Ὄθωνα, ἐντάχθηκε στὸν
στρατό, ἐξελίχθηκε στὴν ἱεραρχία καὶ προήχθη σὲ ὑποστράτηγο. Κατὰ τὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση τοῦ 1843-44 ἐξελέγη πληρεξούσιος Οἰτύλου καὶ τὸ 1844 βουλευτής. Τὸ 1848 διετέλεσε
ὑπουργὸς Παιδείας στὴν Κυβέρνηση Γεωργίου Κουντουριώτη
καί, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ἕως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ
1849, ὑπουργὸς Στρατιωτικῶν στὴν Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Κανάρη. Ἀπὸ τὸ 1850 ἕως τὸ 1861 χρημάτισε γερουσιαστής. Ἐξελέγη πληρεξούσιος καὶ στὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση, ποὺ
συγκλήθηκε μετὰ τὴν ἔξωση τοῦ βασιλέα Ὄθωνα τὸ 1862. Εἶχε
νυμφευθεῖ τὴ Χρυσηΐδα Παγώνη ἀπὸ τὴν Καλαμάτα, ἀδελφὴ

τοῦ μητροπολίτη Γερασίμου Παγώνη. Ἀπέκτησαν ἑπτὰ παιδιά.
Ἀπεβίωσε τὸ 1870.
Ὁ Benjamin Mary ζωγράφισε ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ
Ἀναστασίου Μαυρομιχάλη, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Κυριακούλη. Περιλαμβάνονται στὸ «Λεύκωμα τῶν γυναικῶν». Ὁ Ἀναστάσιος
ἐδῶ ἀπεικονίζεται μὲ τὸν ἀφοσιωμένο φίλο τῆς οἰκογενείας,
τὸν Ἠλία Σαλαφατῖνο.
Ὁ Ἠλίας Σαλαφατῖνος γεννήθηκε μεταξὺ 1780 καὶ 1785 καὶ
εἶχε καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Οἴτυλο τῆς Μάνης. Ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς
πιὸ ἁγνοὺς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἀγωνιστὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἦταν γόνος τῆς παλαιᾶς οἰκογενείας Στεφανοπούλου. Τὰ μέλη της ὑποχρεώθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴ
γενέτειρά τους στὰ μέσα τοῦ 17ου αἰώνα ἐξ αἰτίας τοπικῶν
ἀνταγωνισμῶν. Ἐπαναπατρίστηκαν πολλὰ χρόνια ἀργότερα,
ἀλλάζοντας τὸ ἐπώνυμό τους σὲ Κατσανός. Τὸ ἐπώνυμο αὐτό,
ὅπως καὶ τοῦ Σαλαφατίνου, ἀποδίδεται ἀπὸ ὁρισμένους μελετητὲς σὲ παρωνύμια ποὺ δόθηκαν στὰ μέλη τῶν οἰκογενειῶν
μὲ ἀφορμὴ σωματικὰ ἐλαττώματα ἢ ἰδιαιτερότητες τοῦ χαρακτῆρα τους. Ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς δὲν ἔχει τεκμηριωθεῖ ἐπαρκῶς ἱστορικά, γεγονὸς ὅμως παραμένει ὅτι ὁ Σαλαφατῖνος μὲ
αὐτὸ τὸ ὄνομα ὑπέγραφε καὶ μὲ τὸ ἴδιο ἦταν γνωστὸς στοὺς
συγχρόνους του. Ὑπῆρξε πιστὸς σύντροφος τοῦ Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη καὶ ἀφοσιωμένος σὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς παλαιᾶς
οἰκογενείας. Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως
πρωταγωνίστησε στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις μὲ σπάνιο ζῆλο
καὶ γενναιότητα.
Στὶς 17 Μαρτίου 1821, μαζὶ μὲ τὸν Ἠλία Μαυρομιχάλη, ὁρκίστηκαν ὅτι δὲν θὰ ἐπέστρεφαν στὰ σπίτια τους, παρὰ μόνον
ὅταν ἡ πατρίδα τους θὰ εἶχε ἐλευθερωθεῖ. Εἰς ἐπίρρωση τοῦ
ὅρκου τους, ἀποφάσισαν νὰ διατηρήσουν τὰ γένια τους ἕως τὸ
τέλος τοῦ Ἀγώνα, ἀκολουθώντας τὰ τοπικὰ ἔθιμα. Ἄλλοτε μὲ
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στὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση τοῦ Ἄστρους τὸ 1823. Ὁ γιός του
Δημήτριος ὑπῆρξε πληρεξούσιος στὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση τοῦ
1843-44. Μὲ τὴ σύζυγό του Παναγιούλα ἀπέκτησε ἕξι γιοὺς
καὶ τουλάχιστον μία κόρη, ἡ ὁποία ὀνομαζόταν Μαροῦσα καὶ
ἦταν σύζυγος Δημητρίου Ἀ. Μιαούλη. Ἀπεβίωσε τὸ 1853.

Ὁ Benjamin Mary τὸν συνάντησε στὸ νησί του σὲ ἡλικία περίπου ἑβδομήντα τριῶν ἐτῶν καὶ τὸν ἀπεικόνισε μαζὶ μὲ τὸν
συνονόματο ἐγγονό του, πιθανότατα παιδὶ τοῦ γιοῦ του Ἐλευθερίου (1819-1899). ΙΒ

v Περιγραφή: κομμένο στὴν ἀριστερὴ καὶ στὴ δεξιὰ πλευρὰ v Σημειώσεις: [Ὑπογραφή:] ϛαμάτης Ν. μπουντοῦρῃ [Ἄλλο χέρι:] Stamati Nikolaos
Boudouris – Σταμάτης Ε. Σ. Ν. Μπουντούρ<ης> / Stamati E. S. N. Boudouris. [B. Mary:] d’après nature / à Hydra 29 Juillet 1842 v Πηγές: Βάρδα, ὅ.π.

Εὐθύμιος ἱερομόναχος
[Προσωπογραφία 65]

Γεννήθηκε γύρω στὸ 1781 καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Δὲν γνώριζε πολλὰ γράμματα καὶ αὐτὸ φαίνεται
ἀπὸ τὴν ὑπογραφή του. Εἶχε ἐνταχθεῖ στὸ Μοναχολόγιο τῆς
Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ τῆς Ὕδρας τὸ 1813. Ὑπῆρξε ἐκ τῶν

«Κολλυβάδων» μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι προέρχονταν ἀπὸ τὸ Ἅγιον
Ὄρος, καὶ στελέχωσαν τὴ Μονή, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἐκείνη τὴ
χρονιά. Ἦταν ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς, ὅταν ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε ἐκεῖ. ΧΓΔ

v Σημειώσεις: [Ὑπογραφή:] ἡγοῦμενος τῆς ἐν ὕδρα μονῆς τοῦ προφίτου / Ἠλιοῦ εὑθήμιος ἡ ἐρομοναχος [Ἄλλο χέρι:] Euphémios Supérieur du
monastère de St Elie / à Hydra. [B. Mary:] d’après nature / à Hydra 31 Juillet 1842 v Πηγές: Τόμπρος 2019, ὅ.π., σελ. 207.

Λάζαρος Κουντουριώτης
[Προσωπογραφία 66]

Γεννημένος τὸ 1769, ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες πολιτικὲς φυσιογνωμίες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Δὲν πῆρε,
ὡστόσο, ποτὲ μέρος σὲ μάχη, δὲν πολιτεύθηκε καὶ δὲν κατέλαβε δημόσιο ἀξίωμα. Πλοιοκτήτης –ἀπὸ τοὺς πλουσιότερους
στὴν Ὕδρα– ἀναδείχθηκε σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς οἰκονομικοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Ἀγώνα. Ἀναγνωριζόταν ἀπὸ τοὺς
Ὑδραίους ὡς πρῶτος ἀνάμεσα στοὺς προκρίτους, ἀπολάμβανε
τὸν γενικὸ σεβασμὸ τῶν συγχρόνων του, ἐνῶ ἐπηρέαζε τὴν
πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου μέσω τοῦ ἀδελφοῦ του Γεωργίου. Ἡ
κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως στὴν Ὕδρα συνάντησε ἀρχικὰ τὴν ἀντίθεση τοῦ Λαζάρου Κουντουριώτη καὶ τῶν
ὑπολοίπων προκρίτων. Ὁ συγκεκριμένος πάντως ἄλλαξε σύντομα γνώμη. Μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Γεώργιο, ἀποδέχθηκε
καὶ στήριξε τὸν Ἀγώνα μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, τόσο μὲ σημαντικὲς οἰκονομικὲς προσφορές, ὅσο καὶ μὲ τὴν παραχώρηση
πλοίων γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς ναυτικῆς δυνάμεως.
Δαπάνησε τελικὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας του γιὰ
τοὺς σκοποὺς τοῦ Ἀγώνα. Στὴ διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἦρθε σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Συμμετεῖχε ἐπίσης στὴ διαχείριση τοῦ ἀγγλικοῦ δανείου τοῦ
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1824, γεγονὸς ποὺ ἐνίσχυσε τὴ δύναμη καὶ τὴν ἐπιρροή του
καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ στενὰ πλαίσια τῆς Ὕδρας. Ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς
πρωτεργάτες τοῦ ἀντικαποδιστριακοῦ κινήματος, καθὼς ἡ
Ὕδρα ἐξελίχθηκε σὲ πυρήνα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μὲ στόχο
τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Κυβερνήτη. Τὸ 1844 ὁ Ὄθων τὸν διόρισε
γερουσιαστή, τιμητικὸ ἀξίωμα ποὺ διατήρησε ἕως τὸ τέλος
τῆς ζωῆς του, τὸ 1852.
Ὁ Λάζαρος Κουντουριώτης πέρασε τὴ ζωή του μαζὶ μὲ τὴν
οἰκογένειά του στὴν οἰκία του στὴν Ὕδρα. Ἐκεῖ ἔγιναν πολλὲς
καὶ σημαντικὲς συσκέψεις γιὰ σοβαρὰ θέματα τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως καὶ ἐκεῖ δέχθηκε τὴν ἐπίσκεψη προσωπικοτήτων τῆς ἐποχῆς, περιηγητῶν, φιλελλήνων, τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους Ὄθωνα καὶ Ἀμαλίας καὶ ἄλλων. Ἐκεῖ προφανῶς τὸν ἐπισκέφθηκε καὶ ὁ Benjamin Mary, ὁ ὁποῖος τὸν ἀπέδωσε κατὰ
μέτωπον (en face), σὲ ἀντίθεση μὲ ὅλες τὶς ἄλλες γνωστὲς
ἀπεικονίσεις τοῦ Κουντουριώτη. Σὲ ὅλες τὶς προσωπογραφίες του εἰκονίζεται μὲ κάλυμμα στὸ δεξί του μάτι. Σύμφωνα μὲ
κάποια πηγὴ ἦταν πράγματι μονόφθαλμος ἐξ αἰτίας οἰκογενειακῆς συγκρούσεως, ποὺ ἦταν σχετικὴ μὲ ἐρωτικὴ ὑπόθεση.

Σύμφωνα ὅμως μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ πρέσβεως Ἀνδρέου Λαζ.
Κουντουριώτη, δισεγγονοῦ τοῦ Γεωργίου Κουντουριώτη καὶ
ταυτοχρόνως τοῦ Δημητρίου Καλλέργη, δὲν ἦταν μονόφθαλμος, ἀλλὰ εἶχε γεννηθεῖ μὲ τὴν ἰδιότυπη γενετικὴ ἀνωμαλία
τῶν ὀφθαλμῶν διαφορετικοῦ χρώματος, κάτι ἀρκετὰ σύνηθες
κυρίως στοὺς βορείους λαούς. Εἶχε ἕνα μάτι καστανὸ καὶ τὸ
ἄλλο γαλαζοπράσινο, δηλαδὴ εἶχε ἑτεροχρωμία ἴριδος, φαινόμενο γνωστὸ καὶ παρατηρημένο ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα. Λέγεται ὅτι τὸ φαινόμενο παρουσίαζαν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ὁ
Ἀριστοτέλης. Αὐτὸ ὅμως στοὺς ναυτικοὺς κύκλους, γνωστοὺς
γιὰ τὶς δεισιδαιμονίες τους μέχρι καὶ τὸν 19ο αἰώνα, ἦταν «κακοσημαδιὰ» ἢ γρουσουζιὰ γιὰ τὴν τύχη τοῦ πλοίου, δεισιδαι-

μονία ποὺ δὲν ἦταν μόνον ἑλληνική. Ἑπομένως ἐμφανιζόταν
ὡς μονόφθαλμος γιὰ νὰ μὴν ἐπιδράσει ἀρνητικὰ μία φυσικὴ
ἰδιοτυπία του στὴν πορεία τῶν ναυτιλιακῶν του ὑποθέσεων.
Σὲ κάποιες προσωπογραφίες του εἰκονίζεται μὲ κάλυψη τοῦ
ἀριστεροῦ ὀφθαλμοῦ, φαίνεται ὅμως ὅτι μᾶλλον πρόκειται γιὰ
κατοπτρικὴ ἀντιγραφὴ τοῦ γνωστοῦ πίνακος τοῦ Δημητρίου
Τσόκου.
Ἔχει ἐνδιαφέρον τὸ σχόλιο –μᾶλλον τοῦ βέλγου διπλωμάτη–
ὅτι ὁ Λάζαρος Κουντουριώτης ἦταν ἐσωστρεφὴς καὶ κλειστὸς
χαρακτήρας. ΙΒ

v Σημειώσεις: [Ὑπογραφή:] λάζαρος κουντουριώτης [Ἄλλο χέρι:] Lazaro Conduriotti / l’un des principaux meneurs pour l’indépendance / de la Grèce
n’ayant voulu occuper aucun emploi / et n’étant jamais sorti d’Hydra, caractère / en dedans. [31;] Juillet 1842 v Πηγές: Ἀρχεῖα [...] Κουντουριώτου,
ὅ.π. – ΙΕΕΕ, Ἡ ἱστορικὴ οἰκία Λαζάρου Κουντουριώτη, Ὕδρα, Ἀθήνα 2002.

Κωνσταντῖνος Βῶκος
[Προσωπογραφία 67]

Ἦταν Ὑδραῖος ἀπὸ τὴν πολυπληθῆ ναυτικὴ οἰκογένεια Βώκου, ἡ ὁποία ἔμεινε γνωστὴ γιὰ τὸ διάσημο μέλος της Ἀνδρέα
Μιαούλη. Ὁ Benjamin Mary συνάντησε τὸν Κωνσταντῖνο
Βῶκο τὸν Ἰούλιο τοῦ 1842 στὴν Ὕδρα. Ἐντυπωσιάστηκε ἀπὸ
τὸ παρουσιαστικὸ καὶ τὸν ἀπεικόνισε μὲ κάθε λεπτομέρεια
ὡς «ὑδραῖο δανδῆ». Τόνισε τόσο τὴ νησιώτικη φορεσιὰ μὲ τὸ
φέσι, τὴ φαρδιὰ βράκα, τὸ ζωνάρι καὶ τὸν λαιμοδέτη, ὅσο καὶ
τὸ ὕφος του.

Στενὰ δεμένος μὲ τὴν οἰκογένεια τοῦ πατέρα τοῦ Μιαούλη,
τοῦ Δημητρίου Βώκου, ἦταν ὁ ψυχογιός τους Μῆτρος (Δημήτρης) Γερακίτης-Βῶκος, ἔμπειρος ναυτικός. Στὰ Ἀρχεῖα τοῦ
νησιοῦ, ἀνάμεσα στὰ παιδιὰ τοῦ Μήτρου ἀναφέρεται καὶ ὁ
Κωνσταντῆς, ποὺ εἶναι πιθανῶς ὁ εἰκονιζόμενος.
Ἐξ ἴσου πιθανὸ εἶναι ὁ εἰκονιζόμενος νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν
Κωνσταντῖνο Δημ. Βῶκο (1801-;) τὸν ἐγγονὸ τοῦ Ἀθανασίου,
ἀδελφοῦ τοῦ Ἀνδρέα Μιαούλη. Ὁ τελευταῖος ἦταν ὑποπλοίαρχος καὶ ναυμάχος καὶ ὑπηρέτησε ὑπὸ τοὺς Γ. Σαχίνη (17891864), Ἐμμ. Μιαούλη (1812-1871) καὶ ἄλλους. ΙΒ

v Σημειώσεις: [Ὑπογραφή:] Κωνσταντῖνος Βόκος [Ἄλλο χέρι:] Voicos Dandy hydriote [μᾶλλον B. Mary:] Juillet 1842 v Πηγές: Κ. Ἀδαμοπούλου καὶ
Ἀ. Ν. Πρασσᾶ, Ἀνδρέας Μιαούλης (1769-1835). Ἀπὸ τὴν ὑπόδουλη ὣς τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, Ἀθήνα 2003, σελ. 98. Ἐπίσης, γενεαλογικὸς πίνακας τοῦ
γένους Βώκου-Μιαούλη, μεταξὺ τῶν σελίδων 112-113.

Frà Giovanni Batista
[Προσωπογραφία 68]

Σύμφωνα μὲ ὅσα εἶναι γνωστά, τὸ μοναστικὸ τάγμα τῶν Καρμηλιτῶν δὲν εἶχε ἰδιαίτερη δράση στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Ἀπὸ
τὴν ἐποχὴ τοῦ Μπαρὸκ ὑπῆρχε τὸ τάγμα τῶν Carmelitani
Scalzi ἢ τάγμα τῶν Ἀνυποδήτων Καρμηλιτῶν. Τὸ εἶχε ἱδρύσει
ἡ Ἁγία Τερέζα τῆς Ἄβιλα καὶ τὸ ἀποτελοῦσαν δύο ἀνεξάρτη-

τες ὁμάδες καί, στὴ συνέχεια, δύο ἀνεξάρτητα τάγματα. Οἱ
Carmelitani Scalzi ἀναγνωρίστηκαν ὡς ἀνεξάρτητο τάγμα τὸ
1593, μὲ βούλα τοῦ πάπα Κλήμεντος Η΄. Πρῶτος ἀρχηγὸς τοῦ
τάγματος ἦταν ὁ Nicolò di Gesù Maria Doria. Τὸ τάγμα ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει.
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