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ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΑΘΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΑΘΑ  
ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 
    Τη χρονιά που διανύουμε συμπληρώνονται 150 χρόνια απ’ τη δημοσίευση του «Χρονικού του 
Γαλαξειδιού» απ’ τον Κ. Σάθα. Η σημαντική αυτή επέτειος θα άξιζε να προκαλέσει διοργάνωση 
συνεδρίων τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο εθνικό επίπεδο για τη σπουδαιότητα του τεκμηρίου 
και την ως σήμερα μελέτη αξιοποίησής του. Η προσφορά του Σάθα είναι πολύ μεγάλη κι έχει 
αναγνωριστεί με λόγια που σπάνια συνοδεύουν έργα ανθρώπινα1.  Οι έρευνές του σε Αρχεία, 
Βιβλιοθήκες και οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εμπλούτισαν τη Γραμματεία μας, 
φώτισαν την Ιστορία, ανέδειξαν σκοτεινές και υποτιμημένες ιστορικές περιόδους, επιβεβαίωσαν τις 
δημιουργικές δυνάμεις του Ελληνισμού διαχρονικά και τέλος, παρακίνησαν κι άλλους στην ιστορική 
έρευνα, που ο Σάθας ξεκίνησε με δύσκολους όρους, θεμελίωσε στέρεα για να συνεχίσουν νεώτεροι και 
να οργανωθεί με σύγχρονους θεσμούς, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα.  
    Οι πηγές, μοναδικά ιστορικά τεκμήρια, που εντόπισε, μετέγραψε και δημοσίευσε, τα κείμενα τα 
ιστορικά που σύνθεσε κι ένα διασκορπισμένο υλικό, το ανέκδοτο αρχείο του σε διάφορα σημεία2, 
κυρίως βιβλιοθήκες αποκείμενο, μελετώμενα και κριτικά σχολιαζόμενα κι επανεκτιμώμενα, 
περιέχουν πολύτιμα και για σήμερα στοιχεία, ικανά να εμβαθύνουν και να ενισχύσουν τις ως τώρα 
γνώσεις μας. 
    Μπορεί ο Σάθας και την μεν υγεία του να υπέσκαψε με τις έρευνές του, την δε περιουσία του να 
εξανέμισε, αλλά χωρίς την κρατική ενίσχυση στον δύσκολον ύστερο 19ο αι. δεν θα προχωρούσε το 
μοναδικό σε ποσότητα και ποιότητα – αξία έργο του. Οι Συνοπτικές Εκθέσεις – αιτήσεις του στη 
Βουλή – Υπουργείο Παιδείας της εποχής και οι εγκρινόμενες επιχορηγήσεις του επέτρεπαν τα 
ερευνητικά ταξίδια και όλες τις εργασίες, απ’ τον εντοπισμό των παλιών χειρογράφων, ως την 
έκδοσή τους σε βιβλία. Απ’ τα βιβλία αυτά, έναν αριθμό αντιτύπων τα έστελνε στη Βουλή για να 
εισαχθούν στη Βιβλιοθήκη της και άλλα για να διοχετευτούν στο εμπόριο. Οι προσωπικά πολύ 
επιμελημένες εκδόσεις του ευρίσκονται ως σήμερα. Έχουν πολλές ψηφιοποιηθεί και υπάρχουν στο 
Διαδίκτυο προσιτές στον καθένα3.  
        Τα άγχη ετοιμασίας τους κι εξασφάλισης της δαπάνης τους κάποτε αποτυπώνονται στην 
αλληλογραφία του. Φάκελοι ολόκληροι απόκεινται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Μόλις οι εσωτερικές της 
συνθήκες το επιτρέψουν και οι πρόθυμοι ερευνητές σπεύσουν, θα έρθουν στο φως. Υπάρχουν όμως 
και δημοσιεύματα – εργασίες του σε περιοδικά κι εφημερίδες της εποχής αθησαύριστα4. Η 
συγκέντρωσή τους εμπεριέχει μεν δυσκολίες, αλλά θα εμφάνιζε ένα αγνοούμενο, πολύ εκτεταμένο-
πλατύ έργο, ιδίως της πρώτης ερευνητικής του περιόδου, όταν πολύ νέος ζούσε κι εργαζόταν στην 
Ελλάδα, με υλικό προερχόμενο απ’ την πατρίδα και την ευρύτερη Στερεά Ελλάδα, με βιασύνη κι 
αδυναμίες παρουσιασμένο, αλλά σπουδαίο κι ανεκτίμητο. Π.χ. η «Ψευτοεφημερίδα» του Γαλαξειδιού 
της 27/03/18215.  
Πέρα απ’ τα πιο πάνω φιλολογικά περιοδικά της εποχής, υπάρχουν σε εφημερίδες, τοπικές και 
αθηναϊκές, δημοσιεύματα του Σάθα ή για τον Σάθα. Κάποια απ’ αυτά που εντοπίσαμε και περικλείουν 
ξεχωριστό ενδιαφέρον και ιστορική αξία, τα παρουσιάζομε στη συνέχεια: α) της περιόδου που 
εξέδωσε το «Χρονικό του Γαλαξειδιού», γραμμένο απ’ τον ιερομόναχο Ευθύμιο (1703), εποχή της 
δυναμικής κι εντυπωσιακής έναρξης του ερευνητικού του μόχθου, β) της περιόδου του θανάτου του 
και της άσπλαγχνης εγκατάλειψής του στη Γαλλία και γ) του ενδιαφέροντος των συμπατριωτών του 
να τιμήσουν τη μνήμη του μισόν αιώνα μετά (1964-66). 
A) Στην παλαιότερη και πρώτη, απ’ το Μάρτιο του 1871 εφημερίδα της Άμφισσας «Παρνασσός»,  που 
προσέκειτο στον ισχυρό πολιτικό και οικονομικό παράγοντα της περιοχής Ευθύμιο Κεχαγιά, ενώ για 
το Γαλαξείδι και τους ναυτιλόμενους κατοίκους του γράφονται επαινετικά πράγματα, στο φ. 49 της 
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15/03/1872 εξαπολύεται μια αήθης επίθεση εναντίον του, ότι δήθεν «εἶναι ἄμοιρος συστηματικῆς 
διδασκαλίας», ότι γύριζε από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο και παρ’ ότι γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο «πᾶν 
ἄλλο δύναταί τις εἰπεῖν, ἤ ὅτι ἐφοίτησεν αὐτόθι...». Στην μετά από ένα χρόνο και σε ανεπίτρεπτα όρια 
ανταγωνιστική, επίσης τοπική εφημερίδα «ΠΥΘΙΑ», είχε καταχωρηθεί ή είδηση του αρραβώνα του 
Σάθα με «τὴν θυγατέρα τοῦ κ. Κόντε Νίνη, ὁμογενοῦς βαθυπλούτου. Λέγεται ὅτι ἐδόθη αὐτῷ ὡς 
προγαμιαία δωρεὰ τὸ ὑπέρογκον καὶ μυθῶδες ποσὸν τριῶν χιλιάδων λιρῶν» (φ. 4, 28/07/1872). Ο 
αρραβώνας εκείνος διελύθη και το αναφερόμενο ποσό μοιάζει εξωπραγματικό.  
    Στην αθηναϊκή εφημερίδα ΑΥΓΗ, φ. 1369 της 04/02/1865 δημοσιεύτηκε η από 28/01/1865 
επιστολή των αμφισσέων Ν. Ανδρέου και Μ. Μανίκα, με «παρατηρήσεις» τους όσον αφορά στον 
Πρόλογο του Σάθα του «Χρονικού του Γαλαξειδιού». Αυτοί ενίστανται σχετικά με τα πρωτεία στην 
έναρξη της Επανάστασης (αντί της Άμφισσας) του Γαλαξειδιού και κατά της αυθεντικότητας  
(θεωρώντας την πλαστή) της περίφημης από 22/03/1821 «επιστολής προς Γαλαξειδιώτας» του Οδ. 
Ανδρούτσου. Την επιστολή υπό τον τίτλο «Ἐπιστολαὶ  Ἀνέκδοτοι» είχε δημοσιεύσει ανώνυμα και 
ασχολίαστα ο Σάθας στο περ. Πανδώρα, (τ. 348, του 1864, σσ. 288-289). Την αναδημοσίευσε στο 
«Χρονικό»  γράφοντας άστοχα ότι είναι στο φ. 358(1865), αστοχία που επαναλαμβάνει και εδώ.   
Παραθέτουμε την επιστολή αυτή των αμφισσέων, με διόρθωση μερικών αβλεψιών, εξόφθαλμων 
τυπογραφικών λαθών.  
Κύριε Συντάκτα. 
    Καταχωρίσατε, παρακαλῶ, εἰς τὸ παρ’ ὑμῶν ἐκδιδόμενον φύλλον ἐφημερίδος τὰ ἑξῆς χάριν τῆς 
ἀληθείας. 
    Ἐξεδόθη πρό τινος παρὰ τοῦ ἀξιολόγου νέου Κωνστ. Ν. Σάθα ἱστορικὸν δοκίμιον, «Χρονικὸν 
ἀνέκδοτον Γαλαξειδίου» ἐπιγραφόμενον. Ἐπαινοῦντες καὶ συγχαίροντες αὐτὸν ἐπὶ τούτῳ, ὀφείλομεν 
οὐχ ἧττον νὰ κάμωμεν δημοσίως παρατηρήσεις τινὰς ἐπὶ τοῦ μέρους τοῦ βιβλίου, ἔνθα λόγος γίνεται 
περὶ τῶν ἐν Παρνασσίδι κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἐπειδὴ ἐν τῷ μέρει τούτῳ τὰ πράγματα 
οὐχὶ ἀληθῶς ἐκτίθενται. 
    Ἐνταῦθα λοιπὸν ὁ συγγραφεὺς καταγίνεται νὰ ἀποδώσῃ τὰ πρωτεῖα τῆς ἐν Στερεᾷ ἐπαναστάσεως 
εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ πατρίδα «τὸ Γαλαξείδιον,» εἴτ’ ἐξ αἰσθήματος πατριωτισμοῦ ὁρμώμενος, μὴ 
ἐπιτρεπομένου ὅμως είς ἱστορικόν, ὀφείλοντα νὰ τίθηται ὑπεράνω πάσης ἀδυναμίας, εἴτ’ ἐξ 
ἐλλείψεως ἀληθῶν πληροφοριῶν, ὅπερ μᾶλλον πιστεύομεν. Ὅθεν ὀνομάζει μὲν πυρῆνα τῆς Στερεᾶς 
τὸ Γαλαξείδιον, ἀναφέρει δὲ ὅτι αὐτὸ πρῶτον εἰς τὴν Στερεὰν ἀνεπέτασε τὴν σημαίαν μετὰ τὴν Ἁγίαν 
Λαύραν, καὶ ἐπὶ τέλους πρὸς ἀπόδειξιν παραθέτων ἐπιστολήν τινα τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Ὀδυσσέως. 
    Δὲν εἶναι τόπος, ἀλλ’ οὐδ’ ἀνάγκη νὰ ἀναφέρωμεν ἐνταῦθα πρὸς ἀναίρεσιν τῶν παρὰ τοῦ κ. Σάθα 
ἱστορουμένων καθέκαστα, ἀλλ’ ἐν παρόδῳ παρατηροῦμεν εἰς τοῦτον, ὅτι ὤφειλε νὰ γνωρίζῃ ἤ νὰ 
λάβῃ πληροφορίας παρ’ ὅλων ὁμολογουμένως, ὅτι εἰς τὴν Ἄμφισσαν ἀπέβλεψεν ἡ ἱερὰ ἐκείνη φιλικὴ 
ἑταιρεία καὶ τῶν μυστηρίων αὐτῆς ὀλίγοι ἐν Ἀμφίσσῃ πρόκριτοι ἐμυήθησαν, ὅτι ἑπομένως ἡ 
Ἄμφισσα καὶ οὐχὶ τὸ Γαλαξείδιον ὡς ἐκ τῆς θέσεώς της καὶ τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ἐμπορίου, ὅπερ κατὰ 
τὴν ἐποχὴν ἐκείνην συνεκέντρωνεν, ἦν ὁ πρόδρομος καὶ ὁ πυρὴν τῆς ἐπαναστάσεως ἐν τῇ Στερεᾷ, καὶ 
ὅτι ἐξ αὐτῆς ὡς ἐξ ἑστίας διεδόθη τὸ ἱερὸν πῦρ, ἐξεγερθὲν καὶ διατηρούμενον ἐκ τοῦ παραδείγματος 
αὐτῆς καὶ τῆς παρὰ τῶν προκρίτων της γενναίας καταβολῆς χρημάτων τε καὶ τῶν λοιπῶν πρὸς 
πόλεμον ἀναγκαίων. Τὸ δὲ Γαλαξείδιον παρὰ τῆς Ἀμφίσσης κατηχηθὲν κατὰ τὰς παραμονὰς τῆς 
ἐπαναστάσεως, τῇ προσκλήσει τοῦ ὁπλαρχηγοῦ τῆς Παρνασσίδος ΓεροΠανουργιᾶ ἔπεμψε καὶ αὐτὸ 
ὡς καὶ τὰ λοιπὰ χωρία τῆς  Ἀμφίσσης τὴν δευτέραν τῆς ἐκρήξεως τῆς ἐπαναστάσεως μικρὸν 
στρατιωτικὸν σῶμα εἰς τὴν πολιορκίαν του φρουρίου Ἀμφίσσης.  
    Περὶ δὲ τῆς παραθετομένης ἐπιστολῆς καὶ τῶν ἀναφερομένων ἐν αὐτῆ περὶ Πανουργιᾶ λέγομεν, ὅτι 
ὁ Πανουργιᾶς δὲν περιέμεινε νὰ τον σηκώσουν οἱ Γαλαξειδιῶται κατἀ τὴν ἐπιστολήν, ἀλλ’ έσηκώθη 
αύτὸς πρότερον μετὰ τῶν Ἀμφισσέων, τῶν ὁποίων τὰς ἐπικινδύνους ἀλλ’ ἐνδόξους περὶ 
ἐπαναστάσεως προτάσεις γενναίως καὶ προθύμως παρεδέχθη μετὰ τῶν ὑπ’ αὐτῶν σωματαρχῶν 
Μανίκα καὶ Γκούρα: Ἡ δ’ ἐπιστολὴ ἐν γένει ὡς έκ τῆς χρονολογίας, τοῦ τόπου τῆς συντάξεως  καὶ τοῦ 
περιεχομένου αύτῆς δίδει δικαίας ὑπονοίας περὶ τῆς μὴ ὑπάρξεως ἤ τῆς πλαστότητός της. Ἡ ἐπιστολὴ 
γράφεται, ὡς φαίνεται, έκ τῆς μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ τῆς  Ἀμφίσσης την 22 Μαρτίου 1821, ἀλλὰ 
τότε ὁ συντάκτης αὐτῆς Ὀδυσσεὺς ἦν ἐν Παξοῖς τῆς Ἑπτανήσου ἐπανελθὼν εἰς Ἑλλάδα πολὺ μετὰ 
ταῦτα, ἤτοι μετὰ τὸν ἔνδοξον θάνατον τοῦ Διάκου. Τούτων οὕτως ἐχόντων, ἂς μᾶς εἴπῃ ὁ κ. Σάθας, 
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πῶς ὡς ἐκ θαύματος ὁ Ὀδυσσεὺς εὑρίσκεται συγχρόνως ἐν Παξοῖς καὶ ἐν τῇ μονῇ τοῦ προφήτου 
Ἠλιοὺ, ὅθεν γράφει καὶ ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς Γαλαξειδιώτας; 
    Ἐνόσῳ δὲν λύεται ἡ ἐκ τῶν πραγμάτων πηγάζουσα ἀπορία αὕτη, ἡ ἐπιστολὴ θεωρεῖται εἴτε 
ἀνύπαρκτος εἴτε πλαστὴ μηδόλως συμβάλλουσα εἰς τὸν σκοπὸν δι’ ὅν παρετέθη. 
    Ἀλλὰ καὶ μεθ’ ὅλα ταῦτα δὲν παραγνωρίζομεν τὸν πατριωτισμὸν καὶ τὰς κατὰ τὴν ἐπανάστασιν 
ἐκδουλεύσεις τῶν Γαλαξειδιωτῶν καὶ εἰς τὸν κ. Σάθαν προσφερόμεθα νὰ δώσωμεν ἰδιαιτέρως 
ἀληθεῖς πληροφορίας, ὧν φαίνεται στερούμενος, περὶ τῆς κατὰ τὴν Παρνασσίδα ἐπαναστάσεως του 
1821. 
Ἐν Ἀμφίσσῃ τὴν 28 Ἰανουαρίου 1865.                                                                        Ν. ΑΝΔΡΕΟΥ, Μ. ΜΑΝΙΚΑΣ                                                                                                                 
         Η δημοσίευσή της έρχεται αμέσως μετά την έκδοση του «Χρονικού» και δείχνει απ’ τη μια την 
αδυναμία κατανόησης της αξίας του και της σύνθεσης της πρώτης ιστορίας της Άμφισσας, κι απ’ την 
άλλη τις νωπές ακόμη τότε μνήμες της Επανάστασης, τις προσωπικές και τοπικιστικές εμμονές.  
Ο Κ. Σάθας απήντησε άμεσα στην ίδια εφημερίδα (ΑΥΓΗ, φ. 1373/09-02-1865): 
   «Πρὸς τοὺς ἐν Ἀμφίσσῃ κυρίους Ν. Ἀνδρέου καὶ Μ. Μανίκαν μυρίας χάριτας ἀπονέμων διὰ τὰς ὑπὲρ 
ἐμοῦ κολακευτικὰς ἐκφράσεις, λαμβάνω τὴν τιμὴν ἵνα ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπαντήσω τὰ ἑξῆς: Ὁ 
σκοπός μου ἦτο νὰ συγγράψω τὴν ἱστορίαν τῆς Παρνασσίδος ἐν τῷ μεσαιῶνι, ἀνατιθείς εἰς ἄλλους τὸ 
βαρὺ τῆς κατὰ τὴν ἐπανάστασιν ἐξακολουθήσεως διότι ἔχω τὴν ἀκράδαντον πεποίθησιν ὅτι περὶ 
ζώντων γράφων τις ἀδύνατον νὰ μὴ θίξῃ φιλοτιμίας, καὶ διότι μακρὰν πάσης μικροφιλοτιμίας, 
ἐθεώρησα, ὅτι ἡ ἐπαρχία αὕτη ἐν γένει ἐξεπλήρωσεν ἕν πρὸς τὴν πατρίδα καθῆκον. Τὸ Γαλαξείδιον 
καὶ τὴν Ἄμφισσαν θεωρῶ ὁμοίως πατρίδας οὐχὶ μόνον ὑπὸ τὴν ἔποψιν τοῦ γενικοῦ πατριωτισμοῦ, 
ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἐξ ἀμφοτέρων καταγωγήν μου. Ἅμφισσαν δὲν θεωρῶ τὴν σημερινὴν, ἀλλὰ τὴν ἐπὶ 
τουρκοκρατίας, ὅτε οἱ φιλοπάτριδες αὐτῆς κάτοικοι ἔκλιναν τὸν αὐχένα ἀπέναντι ἀριθμοῦ 
μεγαλειτέρου Τούρκων. Καὶ ἐὰν τὰ πέριξ χωρία μετὰ τοῦ Γαλαξειδίου ἀναπετάσαντα τὴν σημαίαν τῆς 
ἐπαναστάσεως ἐπορεύθησαν κατὰ τῆς Ἀμφίσσης καὶ συνεπολιόρκησαν τοὺς Τούρκους εἰς τὸ 
φρούριον δὲν δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι ἡ Ἄμφισσα πρώτη ἤγειρε τὴν σημαίαν ταύτην. Ὅτι δὲ τὸ 
Γαλαξείδιον πρῶτον τῆς Στερεᾶς ἤγειρε τὴν σημαίαν, τοῦτο πρὸ ἐμοῦ ὁ ἀοίδιμος Γερμανὸς Παλαιῶν 
Πατρῶν εἰς τὰ  Ἀ π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ ά  του (σελ. 20, 34 κ΄ ἑπ.) διεκήρυξεν, ἡ ἐν Ἀθήναις πρώτη τῶν 
Ἑλλήνων συνέλευσις παρεδέχθη, καὶ οὐδεμία ἀντίῤῥησις τῶν τότε πληρεξουσίων Ἀμφίσσης εἰς τὰ 
πρακτικὰ σημειοῦται. Ἐὰν καὶ ταῦτα δὲν ἀρκῶσιν, ἐπικαλοῦμαι τὰς μαρτυρίας τῶν Πουκεβίλλ, 
Γλακιὲρ, Φόρλεϋ. Γόρδωνος κλπ, οἵτινες αὐτόπται τῶν γιγνομένων καὶ ἀνώτεροι πάσης 
μικροφιλοτιμίας, τὸ διακηρύττουσιν. Ἂν ὑπάρχωσιν ἔγγραφα ἀναιροῦντα αὐτοὺς, πρέπει νὰ 
δημοσιευθῶσι, καὶ τότε κἀγὼ νὰ ὁμολογήσω τὸ σφάλμα μου. Δὲν ἀπαρνοῦμαι τὰς πρὸς τὴν πατρίδα 
μεγάλας ἐκδουλεύσεις τῶν Ἀμφισσέων. Ἤκουσα ὅτι ἐκ τῶν Ἀμφισσέων ὑπῆρξαν καὶ φιλικοί, ἀλλὰ 
πόσοι καὶ ποῖοι δυστυχῶς δὲν ἔμαθον, καὶ μετ’ εὐχαριστήσεως θέλω κάμει χρῆσιν τῶν ὀνομάτων των 
εἰς τὴν ἐκδοθησομένην ἱστορίαν τῆς Παρνασσίδος κατὰ τὴν ἐπανάστασιν, ὅταν οἱ κύριοι οὗτοι 
λάβωσι τὴν καλοσύνην νὰ μοὶ δώσωσι τὰς ἀναγκαιούσας διασαφίσεις. Ἐκ τῶν Γαλαξειδιωτῶν ἕξ οὐ 
μόνον ὑπῆρξαν ἐκ τῶν πρώτων φιλικῶν καὶ ἄλλους κατηχήσαντες, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐμπεπιστευμένοι 
κομισταὶ τῆς μεταξὺ πατριάρχου Ἡσαΐα καὶ τῶν Πελοποννησίων ἐχρησίμευσαν.  Πόσα χρήματα, ὅπλα 
καὶ πολεμοφόδια καὶ πόσοι Γαλαξειδιῶται καὶ πότε ἐξεκίνησαν κατὰ τῶν Σαλόνων ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ 
ἀγῶνος λεπτομερῶς θέλω ἐκθέσει, καὶ παρακαλῶ καὶ τοὺς κυρίους τούτους ἵνα συμπληρώσωσι τὰς 
ὑπὸ τῶν συμπατριωτῶν μου δοθείσας μοι, ἴσως ἀτελεῖς πληροφορίας. Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ὁδυσσέως 
κατεχωρήθη παρεκβατικῶς, ἀντιγραφεῖσα ἐκ τοῦ φυλ. 358 τῆς Πανδώρας καὶ παραβληθεῖσα εἰς 
ἕτερον ἀντίγραφονˑ ἂν προσβάλλῃ φιλοτιμίας ὄψεται ὁ γράψας ὅστις, ὡς πληροφοροῦμαι, μετὰ τὴν 
ἀποτυχίαν τῆς εἰς Παξοὺς ἀφίξεώς του, κατέπλευσεν ἀγνώριστος τὴν 19 Μαρτίου εἰς τὸν λιμένα 
Λουτρακίου, καὶ ἐκεῖθεν μετέβη εἰς Βοιωτίαν, ἔνθα μυστικῶς συνεννοήθη μετὰ τοῦ Διάκου καὶ ἄλλων 
περὶ τῶν ἐνεργηθησομένων. Τὸ μυστηριῶδες ἦτο σύνηθες προσφύγιον τοῦ στρατηγητικωτάτου 
Ὀδυσσέως, ὅστις τὴν 25 Μαρτίου ἦτο εἰς Πελοπόννησον, ὡς τὸ ὁμολογεῖ ὁ Διάκος (Φιλήμονος τόμ. 3, 
σελ. 81), ἐκεῖθεν μετέβη εἰς Στερεάν, καὶ ἰδίως εἰς Εὐρυτανίαν καὶ Ὑπάτην πρὸς διέγερσιν τῶν λοιπῶν 
ἐπαρχιῶν. Μετὰ τὴν μάχην τῶν Θερμοπυλῶν ὁ Ὀμὲρ Βρυώνης τῷ ἔγραψεν εἰς Εὐρυτανίαν ἀγγέλλων 
τὸν θάνατον τοῦ Διάκου,  καὶ ἐπικαλούμενος τὴν σύμπραξιν. Μετὰ τοὺς περὶ αὑτὸν κατέβη, δίκην 
ἀστραπῆς, εἰς Γραβιάν ἐνεθάῤῥυνε τὸ ἀπηλπισμένον στράτευμα καὶ ἔσωσε τἠν Ἑλλάδα (Φιλήμ. Τόμ. 
γ΄ σελ. 297-8.) 
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      Περὶ τοῦ Πανουργιᾶ, ὡς ἀρματολοῦ, δυστυχῶς παρέλειψα πολλὰς λεπτομερείας καθὼς καὶ περὶ 
τοῦ Μανίκα, διότι αἱ μὲν περὶ τοῦ πρώτου πληροφορίαι τοῦ σεβαστοῦ μου φίλου Κ. Α. Τριάνδη ἀργὰ 
ἐλήφθησαν, περὶ δὲ τοῦ τελευταίου οἱ συνεπαρχιῶταί μου δὲν μοὶ ἔδωκαν ἀρκετὰς πληροφορίας. 
Παρακαλῶ δὲ τοὺς κυρίους τούτους, ὠς ἐνδιαφερομένους, ἵνα μᾶς ἀποστείλωσι τὰς ἀναγκαιούσας 
ἀληθεῖς πληροφορίας καὶ ἔγγραφα, ὧν ἔντιμον χρῆσιν θέλω ποιήσει ἄλλοτε».  
        Το κείμενό του διαπνέεται από ώριμο πνεύμα επιστημονικής τεκμηρίωσης, ψυχραιμίας και 
νηφαλιότητας σε εποχή που η πατριωτική έξαρση χρωμάτιζε διαρκώς πλείστες εκφάνσεις του 
καθημερινού βίου. Ο Σάθας υπερασπίζεται τις απόψεις του με επίκληση πηγών κι αδιαμφισβήτητης 
βιβλιογραφίας, ομολογεί τις συγγραφικές προθέσεις του και την αρχική απροθυμία του να ασχοληθεί 
ιστοριογραφικά με τα γεγονότα της προ 40ετίας γενομένης επανάστασης,  λόγω της ακράδαντης 
πεποίθησής του «ὅτι περὶ ζώντων γράφων τις, ἀδύνατον νὰ μὴ θίξῃ φιλοτιμίας». Όσο υπάρχουν οι 
γενιές των πρωταγωνιστών, ούτε τα πάθη έχουν κατασιγάσει, ούτε οι ιδιαίτερες προσωπικές σκοπιές 
προσέγγισης των γεγονότων (που επηρεάζουν και τ’ απομνημονεύματα) έχουν υποχωρήσει ή 
καμφθεί. 
Εκτός απ’ την μοναδική κι εντυπωσιακήν αποκάλυψη-ομολογία του «Τὸ Γαλαξείδιον καὶ τὴν 
Ἄμφισσαν θεωρῶ ὁμοίως πατρίδας, οὐχὶ μόνον ὑπὸ τὴν ἔποψιν τοῦ γενικοῦ πατριωτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ 
διὰ τὴν ἐξ ἀμφοτέρων καταγωγήν μου» συσχετιζόμενη, ως προς την Άμφισσα, με τη μητέρα του 
Ευμορφία Ηλ. Λύτσικα (1819-1906), ο Σάθας αποκαλύπτει επιγενομένη στόχευσή του 
ιστοριογραφική, τη συγγραφή της «Ἱστορίας τῆς Παρνασσίδος κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν». Με την 
επιφύλαξη να υπάρχει έστω κάποιο σχέδιό της στα κατάλοιπά του6, ο Σάθας δεν προχώρησε σε τούτο 
το έργο. Είχε όμως υπ’ όψιν του τους ιστορικούς, που ο εξελληνισμός των ονομάτων τους στην 
επιστολή μπορεί να επιφέρει σύγχυση: 1) τον Γάλλο François C.H.L. Pouqueville,“Voyage de la Grèce”, 
tomes 1-6,1825-1827, 2) τον Ιρλανδό Edward Blaquiere, “The Greek Revolution, Its Origin and 
Progress, Together with Some Remarks on the Religion, National Character, &c. in Greece”, 1824, 3) το 
Σκωτσέζο George Finlay, “History of the Greek revolution”, 1861, 4) το ΣκωτσέζοThomas 
Gordon,History of the Greek revolution, 1832, 5) τα Απομνημονεύματα του Παλαιών Πατρών 
Γερμανού, 1η έκδοση από τον Καλλίνικο Καστόρχη, 1837, 6) πληροφορίες συλλεγείσες από 
συμπατριώτες του για το Γαλαξείδι στην Επανάσταση, 7) τον Ιωάννη Φιλήμονα και το έργο του  
«Δοκίμιον ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», 1859 και 8) τον Α. Τριάν(δ)τη7, σεβαστό 
του φίλο αμφισσέα χορηγό πληροφοριών σχετικά με τη δράση του ΓεροΠανουργιά. 
      Ο Θ. Μανίκας υπήρξε συναγωνιστής των Ανδρούτσου, Πανουργιά, Καραπλαίων, Κοτσάνου κ.ά. 
Είχε διοριστεί αρματολός των Σαλώνων8. Ενώ για τη συμμετοχή Αμφισσέων στη Φιλική Εταιρεία 
αγνοεί αριθμό και ονόματα9 και ζητεί να τα πληροφορηθεί και συμπεριλάβει στην Ιστορία του, για το 
Γαλαξείδι γνωρίζει έξι (6) δραστήριους που προσηλύτισαν κι άλλους και κυρίως «ὡς ἐμπεπιστευμένοι 
κομισταὶ τῆς  (:ἀλληλογραφίας) μεταξὺ Πατριάρχου (;) Ἡσαΐα καὶ τῶν Πελοποννησίων, 
ἐχρησίμευσαν». Εδώ πρώτιστα αναφέρεται στον καπετάν Ηλία Φούντα (1775-1830) εκ του οποίου 
και του επιζώντος συγγενούς του Ν. Γαβέρα είχε λάβει πληροφορίες και τη διασωζόμενη επιστολή 
από 28 Δεκεμβρίου 1820 του Γρηγορίου του Ε΄ στον Ησαΐα. Γράφοντας ένα σύντομο αλλά περιεκτικό 
σημείωμα, το παρέδωσε με την επιστολή στον ίλαρχο Γ. Π. Αγγελόπουλο κι αυτός το συμπεριέλαβε 
στο βιβλίο του «Τὰ κατά τὸν ἀοίδιμον πρωταθλητὴν τοῦ ἱεροῦ τῶν Ἑλλήνων Ἀγῶνος τὸν Πατριάρχην 
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τὸν Ε΄...» εκδ. Εθνικού Τυπογραφείου, 1865, τ. Α΄, αρ. 33, σσ. 219-
22210.   
          Τέλος για την περίφημη από 22 Μαρτίου 1821 επιστολἠ του Οδ. Ανδρούτσου προς 
Γαλαξειδιώτας, ο Σάθας παραπέμπει στην α΄(;) δημοσίευσή της στο φ. 358 της Πανδώρας 

                                                           
6
 Αγιαθυμιώτικα Νέα, φ. 95/Οκτ-Δεκ 2014, σ.4, υποσ. 5.  

7
 Ο Ανδρέας Τριάντης ήταν ένας από τους πληρεξούσιους που όρισαν ως παραστάτη της επαρχίας των Σαλώνων στην Α΄ 

Εθνοσυνέλευση τον Γεώργιο Παπαηλιόπουλο (18/11/1821). Αρχαία κι έγκριτο αποκαλεί την οικογένεια των  Τριανταίων ο Θεοχ. 

Μελισσάρης, κάνοντας λόγο για τον εγκατεστημένο στην Πάτρα, Θεόδ. Δ. Τριάντη (εφημ. Άμφισσα, φ. 81/25-10-1901). 
8
 Πανουργιάς Σ. Πανουργιάς, Πανουργιάδες: Η ιστορία μιας οικογένειας, εκδ. ΙΚΑΡΟΣ, Αθήνα, 2012, σ. 63, υποσ. 43. 

9
 Βλ. Π. Καλονάρος, Ιστορία της πόλεως Αμφίσσης, 1997,σσ. 142-145 και τις δυο ομάδες Φιλικών στα Σάλωνα, Πανουργιάς, σσ. 

89-90 και Ευθ. Ν. Σταθόπουλος, Η Φωκίδα της Επανάστασης, ΙΙ, σ. 122. 
10

 Δ. Χ. Παλούκης, «Η επιστολή του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ στον επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα και ο ίλαρχος Γ. Π. 

Αγγελόπουλος», επετ. Μάραθα 2013, σσ. 203-213. 
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συναισθάνεται ότι εξ αιτίας της υποτίμησης του Πανουργιά δέχτηκε την επικριτική επιστολή των 2 
αμφισσέων αλλά, αν και προβαίνει σε δεύτερη ομολογία του (μετά τα περί Φιλικών αμφισσέων) για 
παράλειψη «πολλῶν λεπτομερειῶν» περί Γερο Πανουργιά, υπερασπίζεται με θαυμασμό τον Οδ. 
Ανδρούτσο: «στρατηγικώτατον», κατελθόντα «δίκην ἀστραπῆς» στη Γραβιά και «σωτῆρα τῆς 
Ἑλλάδος».  
    Ο στρατηγός Π. Πανουργιάς δεν αμφισβητεί τη γνησιότητα της επιστολής του Ανδρούτσου. Θεωρεί 
άξιον απορίας τι έκανε τον Οδυσσέα να γράψει την καταφρονητική φράση για τον ΓεροΠανουργιά. 
Αντί δειλός, πιθανολογεί ότι ήθελε να πει διστακτικός. Είτε ακόμη να τον ώθησαν οι φιλοδοξίες του 
ώστε να εμφανιστεί ο ίδιος ο ανώτερος πραγματικός ηγέτης στη Στερεά11.  
    Ο Σάθας υπεραμύνεται των πρωτείων των Γαλαξειδιωτών στην έναρξη της Επανάστασης και 
προτίθεται 1) να παραδεχτεί το σφάλμα του, αν εμφανιστούν τεκμήρια που να αναιρούν τις σχετικές 
απόψεις του, 2) να παραθέσει τα ονόματα των αμφισσέων Φιλικών, αν του δοθούν, μαζί με τις 
αναγκαίες «διασαφίσεις» 3) να προσθέσει τις μετά την έκδοση του «Χρονικού» ληφθείσες απ’τον  Α. 
Τριάντη πληροφορίες για τον Γερο Πανουργιά και 4) να κάμει «ἔντιμον χρῆσιν (σε) ὅποιες ἄλλες 
ἀληθεῖς πληροφορίας καὶ ἔγγραφα», για τα οποία παρακαλεί τους επιστολογράφους να του 
αποστείλουν.  Η απαντητική επιστολή αυτή του Σάθα αποκαλύπτει πέραν των άλλων και αυτών που 
προαναφέρθηκαν, την ευγένεια του χαρακτήρα του, το ήδη διαμορφωμένο επιστημονικό κριτήριο 
του σύγχρονου ιστορικού ερευνητή, με επίκληση και τεκμηρίωση θέσεων σε αυθεντικές πηγές, με 
ψύχραιμη και κατασταλαγμένη γραφή και ετοιμότητα αναθεώρησης απόψεων σε περίπτωση 
εμφάνισης νέων στοιχείων. Αποκαλύπτει επίσης την αγωνία και το πάθος εντοπισμού και συλλογής 
ιστορικών τεκμηρίων-εγγράφων, αλλά και προφορικών μαρτυριών και τέλος τις 
(απραγματοποίητες) ιστοριογραφικές προθέσεις του σχετικά με τον τόπο καταγωγής του, μετά τη 
δημοσίευση του «Χρονικού» και πριν ανοιχτούν οι ορίζοντες των ερευνών του στην Ευρώπη. 
    Η έκδοση του «Χρονικού του Γαλαξειδιού» απετέλεσε γεγονός με ιδιαίτερον αντίκτυπο στην Αθήνα 
του 1865. Με κριτική–βιβλιοπαρουσίαση στο δίστηλο της «Χρυσαλλίδας», περίπου 3 σελίδες (200 
σειρές) ο Επαμεινώνδας Σταματιάδης επισήμανε τη σημασία του χειρογράφου και επήνεσε το έργο 
του Σάθα, ότι  το ανακάλυψε και το σχολίασε και το εξέδωσε. Ο Επ. Σταματιάδης (1835-1901) γόνος 
επιφανούς σαμιακής οικογένειας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Πέρασε από όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης στην Αθήνα κι επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη δουλεύοντας στο εμπορικό 
κατάστημα του παππού του Ν. Μαντζαβίνου. Κατόπιν ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και τη 
συγγραφή («Σαμιακά»). Επέστρεψε στη Σάμο, υπηρέτησε από πολλές θέσεις τον τόπο του. Λόγω των 
αντιθέσεων και συγκρούσεων με τον διορισμένο από τους Οθωμανούς Ηγεμόνα του νησιού 
απομακρυνόταν απ’ τη Σάμο.  
         Μετά τη γραφή της βιβλιοκριτικής στο «Χρονικό του Γαλαξειδιού», εξέδωσε το βιβλίο του «Οἱ 
Καταλανοὶ ἐν τῇ Ἀνατολῇ οἷς προσετέθη καὶ ἀνέκδοτος ίστορία τῶν Ἀθηνῶν» (1869), όπου 
αφηγείται λεπτομερειακά την ιστορία του καταλανικού Δουκάτου των Αθηνών και την εμφάνιση της 
Καταλανικής Εταιρίας στην Ανατολή, την κατοπινή φλωρεντινή κυριαρχία και την οθωμανική 
κατάκτηση των Αθηνών, ως τα Ορλωφικά12. Ήταν μέλος της Βασιλικής Ιστορικής Εταιρείας της 
Μαδρίτης και της Βασιλικής Ακαδημίας Γραμμάτων της Βαρκελώνης. Η ανάγνωση του πιο πάνω 
βιβλίου απ’ τον νεαρό Α. Ρουβιό (1856-1937) απέβη καταλυτική για τις επιλογές του βίου του. Ο Επ. 
Σταματιάδης υπήρξε αφορμή να ασχοληθεί ο Rubió με τη βυζαντινή περίοδο και την καταλανική 
παρουσία στην Ανατολή13 και να συνθέσει ένα έργο που δεν έχει πάψει να ενδιαφέρει-αποτελεί 
σταθμό ως τις μέρες μας14.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
    Χρονικὸν ἀνέκδοτον Γαλαξειδίου ἤ  ἱστορία Ἀμφίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικίου καὶ τῶν 
περιχώρων, ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων μέχρι τῶν καθ’  ἡμᾶς χρόνων, μετὰ προλεγομένων καὶ ἄλλων 
ἱστορικῶν σημειώσεων, νῦν πρῶτον ἐκδιδόντος Κωνσταντίνου Ν. Σάθα, φοιτητοῦ τῆς ἰατρικῆς, ἐν ὧ 
                                                           
11

 Πανουργιάς Σ. Πανουργιάς, Πανουργιάδες: Η ιστορία μιας οικογένειας, ό.π. σ. 109.  
12

 Βλ. αναφορά σε  Σάθα και ‘‘ Χρονικό του Γαλαξειδιού’’ στο παραπάνω βιβλίο, σ. 231. 
13

 E.Ayensa, Πρόλογος στο βιβλίο, Γ. Κολιαβάς, Οι σχέσεις Καταλανών και Ελλήνων μέσα από την αλληλογραφία του Rubió, 

Αθήνα 2011, σσ. 7-11. 
14

 Βλ. Πανεπιστημίου Καίμπριτζ, Η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μτφρ. Ν. Σαούλ, Μέλισσα, 1979, βιβλιογρ. σσ. 981, 

1007-1009.   
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προσήρτηται πραγματεία καὶ πίναξ ἀνεκδότων νομισμάτων τοῦ μεσαιῶνος.  Ἀθήνησιν, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου Ιω. Κασσανδρέως,  1865. Τιμ. δρ. 4.  
    Ἐν τῇ πολιτικομανίᾳ τῇ κατεχούσῃ σήμερον ἐν Ἑλλάδι καὶ νέους καὶ γέροντες καὶ διδάσκοντας καὶ 
διδασκομένους, πλείστων ἀναμφιλέκτως έπαίνων καὶ θαυμασμοῦ ἄξιοί εἰσιν έκεῖνοι, οἵτινες τὴν 
ἐθνικὴν δόξαν κάλλιον ἐξυπηρετοῦντες καὶ ἐφ’ ἅ δεῖ δαπανώμενοι, πρὸς μηδὲν μὲν λογίζονται τὰ τῶν 
κηφήνων λεσχήματα15 καὶ τὰς πολιτικὰς παραδοξολογίας, καλλιεργοῦσι δὲ τὰς Μούσας καὶ εἰς φῶς 
φέροντες τὰ ἀποτελέσματα τῆς χρονίου καὶ πολυμόχθου ταύτης καλλιεργείας των, καὶ ἑαυτοὺς 
κλεΐζουσι16 καὶ τὴν πατρίδα παρὰ τοῖς ἀλλοτρίοις τιμῶσιν. Ὅταν δὲ ἐκ τῆς καλλιεργείας ταύτης 
ἐπέρχηται ἡ διαφώτισις ἐποχῶν σκοτεινῶν καὶ δυσδιακρίτων τῆς πατρίου ἱστορίας, τότε οἱ ἄνδρες 
ἐκεῖνοι οὐχὶ μόνον ὑψηλῆς τιμῆς, ἀλλὰ καὶ ἐθνικῆς εὐγνωμοσύνης καθίστανται ἄξιοι.  
    Τοιαύτας ἰδέας ἐνεπoιήσατο ἡμῖν ἡ δημοσίευσις τοῦ ἐν λόγῳ Χρονικοῦ ὑπὸ τοῦ Κ. Κωνσταντίνου 
Σάθα, περὶ οὗ εὐλόγως δύναταί τις εἰπεῖν τὸ τοῦ ποιητοῦ: 
    Αἴ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον, τοιοῦτοι δέκα μοι συνφράδμονες εἶεν Ἀχαιοί, τῷ κε 
τάχ’ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος17.  
    Διότι ο Κ. Σάθας φοιτητὴς τῆς ἰατρικῆς ὢν, καὶ ἑπομένως ἀναλαβὼν ἔργον ἀλλότριον τῆς ἐπιστήμης 
αὐτοῦ, διὰ μελέτης ἀτρύτου18 καὶ ὑποκλέπτων, ὡς ὁ ἴδιος λέγει, ὥρας τῶν μαθηματικῶν ἀσχολιῶν 
του, ἐξεπόνησεν αὐτὸ μετὰ τοσαύτης γνώσεως καἰ ἀκριβείας, ὥστε θαῤῥούντως περὶ αὐτοῦ 
εἰκάζομεν ἐκ τοῦ ἐκδοθέντος Χρονικοῦ ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἕξει ἐν τῷ μέλλοντι οὐ μόνον δοκιμώτατον ἰατρὸν 
ἀλλὰ καὶ διακεκριμένον ἱστοριογράφον. 
   Ἐν τῇ συνοπτικῇ ταύτη βιβλιοκρισίᾳ οὐδόλως  δύναταί τις νὰ δώσῃ ἀκριβῆ ἰδέαν τοῦ περιεχομένου 
τοῦ Χρονικοῦ ἐκείνου.  
    Ἕκαστος Ἕλλην ὀφείλει ἵν’ ἀναγνώσῃ αὐτό, ὅπως ἴδῃ ὁποίας δοκιμασίας καὶ θυσίας ὑπέστησαν οί 
πατέρες του διὰ νὰ  κληροδοτήσωσιν αὐτῷ τὸν ἐθνισμὸν ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον ἡμεῖς περὶ μικροῦ 
ποιούμεθα. Καὶ ἂν παραβάλῃ τὰ χαμαίζηλα19 ἡμῶν πάθη πρὸς τὸ ἱερὸν τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ τῆς 
αὐταπαρνήσεως πῦρ, τὸ φλέξαν τὰς καρδίας ἐκείνων, ὑπὸ τίνων ἄρα αἰσθημάτων θέλει καταληφθῇ; 
    Τὸ ἐν λόγῳ Χρονικὸν, ἀνακαλυφθὲν κατ’ ἀρχὰς τοῦ Μαρτίου τοῦ παρελθόντος ἔτους μεταξὺ τῶν 
ἐρειπίων τῆς πάλαι ποτὲ λαμπρᾶς καὶ πλουσίας Μονῆς τοῦ Σωτῆρος ἐν Γαλαξειδίῳ, καὶ συγκείμενον 
ἐκ σελίδων τεσσαράκοντα, ἄνευ ὤας20, περιέχει τῆν ἱστορίαν τῆς πόλεως ταύτης ἀπὸ τοῦ Ι΄ μέχρι τοῦ 
ΙΖ΄ αἰῶνος, ἤτοι  ἀπὸ τοῦ 981- 1690 γραφεῖσαν ἐπὶ τῇ βάσει παλιῶν χειρογράφων, μεμβρανῶν, 
σιγγιλίων και χρυσοβούλλων, σωζομένων ἄλλοτε ἐν τῇ ῥηθείσῃ μονῇ ὑπὸ Εὐθυμίου ἱερομονάχου, 
κατὰ Μάρτιον τοῦ 1703. Ὁ πανδαμάτωρ χρόνος, ὁ μηδενὸς φειδόμενος, ἐπηρέασέ πως καὶ τὸ 
χειρόγραφον ἐκεῖνο· ἀλλ’ ἐκτὸς ὀλιγίστων λέξεων, ο Κ. Σάθας διηυκρίνησε καθ’ ὁλοκληρίαν αὐτό, τῇ 
ἀῤῥωγῇ τοῦ πολυΐδμονος21 καὶ περὶ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν χειρογράφων ἐμπειροτάτου Κ. Ι. 
Σακκελίωνος· τὸ δὲ ὕφος αὑτοῦ εἶνε τὸ τῆς τότε ἐποχῆς, σόλοικον22 μὲν καὶ μιξοβάρβαρον23, ἀλλ’ ἔχον 
καὶ ἰδιάζοντά τινα χάριτος χαρακτῆρα. 
    Ὁ χρονογράφος ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ Ῥωμανοῦ εἰσβολῆς τῶν Βουλγάρων ἐν 
Ἑλλάδι, καὶ ἐκτραγῳδῶν τὰς ὠμότητας καὶ βιαιοπραγίας αὑτῶν, ἐξιστορεῖ τοὺς πρὸς αὐτοὺς ἀγῶνας 
τῶν Γαλαξειδιωτῶν, συνεπείᾳ τῶν ὁποίων «τὸ γαῖμα ἔτρεχε στοὺς δρόμους ὡσὰν ποτάμι 
χειμωνιάτικο». Κατόπιν    ἀφηγεῖται τὸν ἐνσκήψαντα τότε εἰς Παρνασσίδα βροτολοιγὸν24 λοιμόν, καὶ 
μετὰ τὴν κόπασιν τούτου, τὴν ἐπιδρομὴν νέων πειρατῶν οἵτινες ἦσαν «ἐνδυμένοι τομάρια ὡσὰν 
ἀρκούδαις, καὶ τρώγοντας ἄψητα κρέατα, ὡσὰν θηρία, καὶ ἀνθρώπους ζωντανοὺς στὴ σοῦφλα 
ἐψήσασι καὶ ἐσκλαβώσασι οὕλη τὴν Ἑλλάδα». Οἱ πειραταὶ οὗτοι ἦσαν βεβαίως οἱ Οὖζοι, φύλον 

                                                           
15

 Λέσχημα: ομιλία, κενή, λήρος, φλυαρία. 
16

 Κλεΐζω: κλείω, επικ. κλέω: εγκωμιάζω, λαμπρύνω. 
17

 Ομήρου Ιλιάδα, Β, στ. 371-373. Μτφρ.: Πατέρα Δία και Αθηνά και Απόλλων, ω θεοί μου, αν είχα δέκα ωσάν εσέ συμβούλους 

στο πλευρό μου. Στην δύναμή σας γρήγορα η πόλις του Πριάμου θα έσκυφτε, και χαλασμός κι ερμιά θα την πλακώναν.  
18

 Άτρυτος: ακαταπόνητος, ακατάβλητος, ακούραστος. 
19

 Χαμαίζηλος: ο μη αυξανόμενος πολύ απ’ το έδαφος, χαμηλός. 
20

 ὤα: το άγραφο περιθώριο μιας σελίδας ενός χειρογράφου. 
21

 Πολυΐδμων: ο πολυΐστωρ, πολυμαθής. 
22

  Σόλοικος: Αυτός που δεν ομιλεί ορθά και διαπράττει γλωσσικά σφάλματα. 
23

 Μιξοβάρβαρος: Η μη γνήσια ολιλία ή γραφή της ελληνικής γλώσσας. 
24

 Βροτολοιγός: αυτός που καταστρέφει τους ανθρώπους. 
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Σκυθικὸν ἤ Οὐνικόν, ὅπερ, κατὰ τὸν Μιχαὴλ Ἀτταλιάτην25, «κατέδραμε καὶ κατεληΐσατο26 καὶ λείαν 
ἤλασεν οὐκ ἀριθμητήν». Προβαίνων εἰς τὴν ἐξιστόρησιν τῆς ἐπιδρομῆς «τῶν ἁρμαμέντων απὸ τὰ 
μέρη τῆς Νταλμάτζιας καὶ Μπρίντεζι» δηλονότι τῆς ὑπὸ Ἄννης τῆς Κομνηνῆς μνημονευομένης 
ἐκδρομῆς τῶν Νορμανδῶν τῆς Ἀπουλίας, καὶ ἐκτιθέμενος τοὺς κατ’ αὐτῶν πολέμους τῶν 
Γαλαξειδιωτῶν, ἀφηγεῖται ἀκολούθως τὴν εἰσβολὴν νέων πειρατῶν ἀπὸ «μέρη Φραγκίας (τουτἔστι 
τὴν ὑπὸ Νικήτα τοῦ Χωνιάτου ἱστορουμένην εἰσβολὴν Ῥογήρου τοῦ βασιλέως τῆς Σικελίας) μὲ 
ἁρματωμένη φλότα27,  καὶ ἐκουρσεύσασι τὴν Πάτρα, τὸν Ἔπαχτο, τὴ Βιτρινίτζα καὶ τὴ Βοστίτζα, 
ἐπλοκάρασι καὶ τὸ Γαλαξείδι καὶ τὸ ἐπήρασι καὶ ὲπεράσασι άπὸ σπαθίου ὅσους εὑρήκασι ποῦ 
ἐβαστάξασι ἅρματα. Ἐτότες γοῦν έρήμαξε ἡ χώρα, καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐπήρασι τὰ βουνὰ καὶ τὰ 
λαγκάδια, καὶ ἐχτίσασι σπίτια ἀπάνου σταῖς κορυφαῖς τοῦ βουνοῦ. κλ.» Προβαίνων ἀκολούθως ὁ 
χρονογράφος εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς ὑπὸ τῶν Λατίνων ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν 
ἀνίδρυσιν τῶν Σαλόνων εἰς κομητείαν ὑπὸ τὸν Φράγκον εὐπατρίδην Θωμᾶν Στρομογκοῦρτον, 
ἰδιοποιηθέντα  καὶ τὰς παρὰ τῷ Γαλαξειδίῳ νησῖδας, ἐξιστορεῖ τὴν πρὸς αὐτὸν μάχην τοῦ δεσπότου 
Μιχαὴλ καὶ τὸν φόνον ἐκείνου, οὗ συνεπείᾳ αἱ νησῖδες περιῆλθον πάλιν ὑπὸ τοῖς Γαλαξειδιώταις, 
οἵτινες ἀνακύψαντες μικρὸν ἐκ τῶν ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν, ἤρξαντο συνοικιζόμενοι «ἔστωντας τόσα 
χρόνια νὰ γυρίζουνε στὰ βουνὰ καὶ σταῖς σπηλιαῖς». 
    Μετὰ τὰς πρὸς τὸν αὐτοκράτορα  τοῦ Βυζαντίου διαμάχας Ἰωάννου τοῦ Νόθου, κληρονομήσαντος 
παρὰ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ Μιχαὴλ Β΄ πρὸς ἑτέροις μέρεσι καὶ τὴν Ὀζολικὴν Λοκρίδα, ὁ χρονογράφος 
ἱστορεῖ τὰς ἐπιδρομὰς τῶν Ταραγωνατῶν ἤ Καταλλάνων καὶ τῶν Τούρκων, διδοὺς περιέργους λίαν 
περὶ αὐτῶν πληροφορίας. Συνεπείᾳ τῆς εἰσβολῆς τῶν τελευταίων τούτων, ὁ αὐθέντης τοῦ Μορέως, 
μὴ δυνάμενος νὰ καθιστᾷ σεβαστὴν τὴν ἐξουσίαν του, καὶ θέλων νὰ προσλάβῃ συμμάχους, 
παρεχώρησε τὰ Σάλωνα, τὸ Γαλαξείδιον, τὸ Λοιδορίκιον  και τὴν Βιτρινίτζαν «εἰς κάτι 
φραγκοπαπάδες, ποῦ ἐλέγοντο ἀδελφάτο τῆς Ἱερουσαλήμ, ποῦ εἴχανε ἅρματα καὶ πλεούμενα καλά.» 
Ἐλθόντες οἱ Ἱεροσολυμῖται οὗτοι μετὰ τριῶν πλοίων ὅπως λάβωσι κατοχὴν τῶν παραχωρηθέντων 
αὐτοῖς μερῶν, καὶ ἐμποδιζόμενοι ὑπὸ τῶν Τούρκων «ἐρχάμενοι κρυφά, ἐπέσασι σὲ κουβέντα μὲ τοὺς 
Λοιδορικώτας νὰ ἐσφάξουσι τοὺς Τούρκους, σηκόνοντας καὶ παντιέρα ῥεμπελίας28· καὶ διὰ τοῦτο μὲ 
μεγάλη χαρὰ τοὺς ἔδωκε τὸ ἀδελφάτο χρήματα καὶ φλωρία διὰ νὰ κάμουσι τὴ ῥεμπελία· καὶ οἱ 
Λοιδορικιῶτες, γελῶντας τοὺς φράγκους, τοὺς ἐπήρασι καὶ ἄλλα φλωρία τάχα πῶς θὰ τὰ μεράσουνε 
καὶ στοὺς Βιτρινιτζιώταις καὶ στὰ ἄλλα χωρία διὰ νὰ σηκωθῇ τὸ ῥεμπελιὸ σύμφωνα σὲ πολλὰ μέρη 
καὶ νὰ ἐπετύχῃ· καὶ ἐκάμασι ὅρκους, καὶ ἀπερνῶντας κἄμποσος καιρός, οἱ Λοιδορικιῶτες μήτε 
έκινούσανε τὸ πόδι· καὶ τὸ ἀδελφάτο τοὺς ἐπαράγγειλε νὰ θυμηθοῦν τοὺς ὅρκους· καὶ οἱ 
Λοιδορικιῶτες γελῶντας τοὺς ἐπαραγγείλασι πῶς νὰ μὴν τοὺς πειράζουνε διατὶ θὰ τοὺς προδόσουνε 
στοὺς Τούρκους καὶ τὸν ὅρκον ποῦ ἐκάμασι, δὲν πιάνεται, διατὶ οἱ Φράγκοι δὲν πιστεύουνε ἀληθινὸ 
Χριστό, καὶ εἶνε Ἀντίχριστοι καὶ ὅποιος τοὺς ἐγελάσει, θὰ ἦναι συγχωρεμένοι ἀπὸ τὸ Θεό· καὶ ἔτζι 
τοὺς ἐφάγασι τὰ φλωρία οἱ Λοιδορικιῶτες, μασκαρεύοντάς τους καὶ ὕστερα. Ἀλλὰ τέτοιοι κουτοὶ ποῦ 
εἶνε οἱ Φράγκοι, τέτοια καὶ χειρότερα ἔπρεπε νὰ πάθουσι.» 
    Ἐκτιθέμενος ἀκολούθως διαφόρους περιεργοτάτας λεπτομερείας περὶ τῆς κατακτήσεως τῶν 
Τούρκων καὶ τῆς ἐπιδρομῆς τοῦ διαβοήτου πειρατοῦ Ντουράτζ-βεη, ἐκτραγῳδεῖ παθητικώτατα τὴν 
ὑπ’ αὐτοῦ καταστροφὴν τοῦ Γαλαξειδίου κατὰ τὸ μέγα σάββατον  τοῦ ἔτους 1660, ὅτε ἐνῷ 
σύμπαντες οἱ Χριστιανοὶ ἦσαν ἐν τοῖς ναοῖς, ἐκεῖνος «ξεμπαρκάρει τὸ ἀσκέρι του καὶ μὲ τὸ σπαθὶ στὸ 
χέρι ἐμπαίνει στὴν πολιτεία καὶ καίοντας τὰ σπίτια, μπλοκάρει ταῖς ἐκκλησίαις καὶ ἐπέρασε απὸ 
σπαθίου ἄνδρες, γέρους καὶ γυναικόπαιδα ποῦ ἐσκούζασι καὶ ἐβελάζασι.» Οἱ δὲ διασωθέντες 
ὀλίγιστοι κάτοικοι διεσπάρησαν εἰς τὰ ὄρη καὶ τὰ σπήλαια, μέχρις οὗ μετὰ δεκατρία ἔτη,  
ἐπιστρέψαντες εἰς τὴν παλαιὰν χώραν συνῳκίσθησαν ἐκ νέου, καταβαλόντες οὕτω τὰ θέμεθλα τῆς 
καθ’ ἡμᾶς πόλεως τοῦ Γαλαξειδίου. Καὶ ἐνταῦθα λήγει τὸ Χρονικόν.  
    Ἐκ τῆς συνοπτικωτάτης ταύτης καὶ ἑπομένως ἀτελεστάτης περιλήψεως καταφαίνεται ἡ μεγίστη 
αὐτοῦ ἀναντιῤῥήτως ἀξία, οὐδ’ ἀποροῦμεν διατί μὸλις ἐκδοθέν τὸ Χρονικόν, σχεδὸν παραχρῆμα καὶ 
ἐξηντλήθη· ἀλλὰ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ προσεπηύξησε καὶ ἡ φιλότιμος προθυμία τοῦ Κ. Σάθα, ὅστις μὴ 

                                                           
25

 Μιχαήλ Ατταλειάτης: (1022-1080), βυζαντινός αξιωματούχος και ιστορικός, μαθητής του Μ. Ψελλού. 
26

 Καταληΐζομαι: λεηλατώ, διαρπάζω, λαφυραγωγώ. 
27

 Φλότα: ο στόλος. 
28

 Παντιέρα ρεμπελίας: Σημαία επανάστασης. 
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ἀρκούμενος εἰς ἁπλῆν τἠν ἔκδοσιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλων ν’ ἀποβῇ ὠφελιμώτερος τοῖς τε 
συμπατριώταις αὑτοῦ ἰδίᾳ καὶ τοῖς λοιποῖς Ἕλλησι καθόλου, προέταξεν εἰσαγωγικῶς τὴν ἱστορίαν 
τῆς Ναυπάκτου, Άμφίσσης, Γαλαξειδίου, Ἁγίας Εὐθυμίας, Βιτρινίτζας καὶ Λοιδορικίου ἀπὸ τῶν 
ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς· ἡ δὲ εἰσαγωγὴ αὕτη πρὸς ταῖς πολλαῖς σημειώσεσι δι’ ὧν 
διεσάφισε τὸ Χρονικόν, συμπληροῖ κάλλιστα μέγα μέρος τῆς ἐθνικῆς ἱστορίας. Ἰδίως δ’ ὅτε 
διεξήλθομεν τὴν ἐξιστόρησιν τῆς ἁρματωλικῆς ἐποχῆς, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ Παρνασσίς τοσοῦτον ἔνδοξον 
παρέστησε πρόσωπον, ἀνεμνήσθημεν τὸ τοῦ Χαιρωνέως φιλοσόφου, λέγοντος «Καὶ τῶν ἱστορικῶν 
κράτιστος ὁ τὴν διήγησιν, ὥσπερ γραφήν, πάθεσι καὶ προσώποις εἰδωλοποιήσας29.» Ἐν τῷ τέλει δὲ 
τοῦ ὅλου συγγράμματος παρήρτηται πραγματεία περὶ ἀνεκδότων νομισμάτων τῆς Ἠπείρου καὶ τῶν 
Σαλόνων ὑπὸ τοῦ τιμῶντος τὴν Ἑλλάδα διὰ τῶν νομισματικῶν αὑτοῦ γνώσεων, τοῦ καλοῦ κἀγαθοῦ 
Κ. Παύλου Λάμπρου μετὰ ἀπεικονισμάτων τεσσάρων τοιούτων χαραχθέντων ἐν Ἑνετίᾳ ὑπὸ τοῦ 
περικλεοῦς νομισματολόγου Κ. Κουζίου, καὶ ἑτέρα τοῦ ἐν Κενισβέργῃ διασήμου μεσαιωνοδίφου Κ. 
Καρόλου Χοπφίου περὶ τῶν ἐν Σαλόνοις Γάλλων δυναστῶν. 
    Τοιούτου ὄντος τοῦ Χρονικοῦ τούτου, εὐχόμεθα ὅπως ο Κ. Σάθας προβῇ καὶ εἰς τὴν ἔκδοσιν τῆς ἧς 
ὑπισχνεῖται ἱστορίας τῆς Παρνασσίδος, μεγίστην μὲν τιμὴν ἑαυτῷ περιποιῶν, κλέος δὲ εὐρὺ καὶ τῇ 
ἐνεγκαμένῃ.                                                                                                               

ΕΠΑΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 
      O Σταματιάδης πληροφορεί περί του χρόνου ανακάλυψης του χειρογράφου, την κατάσταση στην 
οποία βρέθηκε και τη βοήθεια που δέχτηκε ο Σάθας (από Ι. Σακελλίωνα30) στην αποκρυπτογράφησή 
του, την τιμή πώλησης των αντιτύπων του και το γεγονός της «παραχρῆμα» εξάντλησής του.  
Αντιπαραθέτει στη στείρα πολιτικολογία των ημερών του τη συνειδητή και συνεχή επιστημονική 
ενασχόληση, ιδίως για τη «διαφώτισιν ἐποχῶν σκοτεινῶν καὶ δυσδιακρίτων τῆς πατρίου ἱστορίας», 
εξαίρει την περισπούδαστη μελέτη, τη γνώση και ακρίβεια του μελετητή και την προστιθέμενη στο 
χειρόγραφο αξία απ’ τη φιλότιμη προθυμία του Σάθα, τα ευγενή κίνητρά του στη σύνθεση και 
πρόταξη της Εισαγωγής (Χρονικὸν ἀνέκδοτον Γαλαξειδίου ἤ  Ἱστορία Ἀμφίσσης, Ναυπάκτου, 
Γαλαξειδίου, Λοιδορικίου καὶ τῶν περιχώρων, ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων μέχρι τῶν καθ’  ἡμᾶς χρόνων 
μετὰ προλεγομένων καὶ ἄλλων ἱστορικῶν σημειώσεων) που με τις πολλές κατατοπιστικές της 
σημειώσεις «συμπληροῖ κάλλιστα μέγα μέρος τῆς ἐθνικῆς ἱστορίας» επισημαίνοντας καίρια την 
«ἀρματωλικὴν ἐποχὴν ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ Παρνασσίς τοσοῦτον ἔνδοξον παρέστησε πρόσωπον31». 
        O Σταματιάδης τον μεν Σάθα τοποθετεί μεταξύ των ανδρών που «ὄχι μόνον ὑψηλῆς τιμῆς, ἀλλὰ 
καὶ ἐθνικῆς εὐγνωμοσύνης καθίστανται ἄξιοι», το δε «Χρονικόν» θεωρεί ότι «ἕκαστος Ἕλλην ὀφείλει 
ἵνα ἀναγνώσῃ». Με κύριο άξονα το Γαλαξείδι και χαρακτηρίζοντας δυο φορές «λίαν περιέργους και 
περιεργοτάτους διαφόρους πληροφορίας του», αποδίδει μια περιληπτική εικόνα του, με επιλεγμένη 
την αποστροφή για τους «κουτόφραγκους» και καταλήγει ευχόμενος στο συγγραφέα να συγγράψει 
και την, μη πραγματοποιηθείσα τελικά παρά την υπόσχεσή του, «Ιστορία της Παρνασσίδας». 
Επαινετική και ενθαρρυντική για το νεαρό ερευνητή, περιεκτική, εύστοχη, αλλά όχι σε βάθος που 
προσφερόταν η βιβλιοκρισία του Επ. Σταματιάδη, έδινε στον αναγνώστη μια κατατοπιστική εικόνα 
και κίνητρο ανάγνωσης του «Χρονικού», στον δε Σάθα αυτό που ήθελε: ούριο άνεμο για ν’ ανοίξει 
πανιά στην έρευνα, όπου αρκούντως δαπάνησε όλη τη μετέπειτα ζωή του. 
    Ο Παναγιώτης Αραβαντινός (1809-1870) έφυγε με την οικογένειά του απ’ την πατρίδα του Πάργα, 
κοντά στον ναυτικό πατέρα του, όταν οι Άγγλοι την πούλησαν στον Αλή Πασά (1819). Όταν χάσαν το 
καράβι τους, εγκαταστάθηκαν στους Παξούς. Αν και 15χρονος, εκεί ίδρυσε ένα μικρό σχολείο και 
δίδασκε. Συνέχισε τις σπουδές του στην Κέρκυρα-Ιόνιο Ακαδημία, που ιδρύθηκε με τη μεγάλη 
γενναιοδωρία του φιλέλληνα Άγγλου Frederick North, κόμη του Guilford και πρωτοβουλία της Ιόνιας 
Πολιτείας, κοντά στους Ν. Βάμβα και Κ. Ασώπιο. Εγκαταστάθηκε με το τέλος του Αγώνα στα 
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 Πλουτάρχου, Ηθικά, Πότερον Αθηναίοι, κατά πόλεμον ή κατά σοφίαν ενδοξότεροι, κεφ. 24, ειδωλοποιώ: παριστάνω, 

περιγράφω.  
30

 Ο Ι. Σακελλίων (1815-1891) ήταν βυζαντινολόγος, φιλόλογος, αρχειοδίφης, σχολάρχης της Πατμιάδας, μελετητής και εκδότης 

των χειρογράφων, κωδίκων, χρυσοβούλων, σιγγιλίων της Ι.Μ. Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Απ’ το 1883 επιμελητής του 

Τμήματος Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, υπήρξε ο ένας εκ των τριών μελών της Επιτροπής στην οποία απευθύνθηκε ο 

Σάθας κι αυτή αποφάνθηκε περί της γνησιότητος του Χρονικού, βλ. Χρονικό, σ. κ΄ και Γ. Παπακώστας, Ο Émile Legrand και η 

ελληνική βιβλιογραφία, Αρχειακή μελέτη, Ἰδρυμα Ουράνη, Αθήνα 2011,  σσ. 67-68.  
31

 Πρβλ. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Δ΄ έκδ., ΜΙΕΤ, 1985, σσ.  94, 111, 112.        
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Γιάννενα, όπου διηύθυνε το Ελληνικό Σχολείο και κατόπιν τη Ζωσιμαία Σχολή (όπου πρώτος 
εφάρμοσε την αλληλοδιδακτική μέθοδο) ως το 1846, οπότε στράφηκε στο εμπόριο. Είχε μέγα πάθος 
για την έρευνα και μελέτη της ιστορίας και λαογραφίας της Ηπείρου. Δημοσίευε πλήθος κειμένων στο 
περ. Πανδώρα και άλλα έντυπα. Συνέγραψε την περίφημη «Χρονογραφία της Ηπείρου» αναδειχθείς 
σαν μέλος του κύκλου των μεγάλων ιστοριοδιφών που εξασφάλισαν σημαντικά τεκμήρια ανοίγοντας 
το δρόμο στη νεοελληνική ιστοριογραφία. Πιο περιεκτική, πραγματιστική και σχολαστική είναι η 
βιβλιοκρισία του στην έκδοση του «Χρονικού του Γαλαξειδιού».  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
    Χρονικὸν ἀνέκδοτον Γαλαξειδίου ἤ  ἱστορία Ἀμφίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικίου καὶ 
τῶν περιχώρων, μετὰ προλεγομένων καὶ ἄλλων ἱστορικῶν σημειώσεων. Νῦν πρῶτον ἐκδόντος 
Κωνσταντίνου Ν. Σάθα, φοιτητοῦ τῆς Ἰατρικῆς κτλ.  - Ἀθήνησιν, 1865. 
    Τὸ ἱστορικὸν αυτὸ πόνημα τοῦ Κ. Σάθα διελθὸντες ἐπισταμένως, ηὐχαριστήθημεν τὰ μέγιστα 
ἀπαντήσαντες πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ περίεργά τινα ἀναγόμενα εἰς τὴν ἡμετέραν Ἤπειρον. Τοιαῦται 
ἱστορικαὶ πραγματεῖαι, διαφωτίζουσαι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον τῆν τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους μέσην 
καὶ νεωτέραν ἱστορίαν, συντελοῦσιν οὐκ ὀλίγον εἰς τὴν ἐπεξεργασίαν καὶ τὴν σύνταξιν αὐτῆς καὶ 
εὐχῆς ἔργον ἐὰν οἱ ἐπὶ παιδείᾳ σεμνυνόμενοι ἀνήλισκον καὶ μέρος τοῦ χρόνου αὐτῶν εἰς ἔρευναν τῆς 
νεωτέρας ἱστορίας τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος των. Καὶ ὁμολογητέον μὲν ὅτι δυσχερέστατον τὸ ἔργον, 
ἀλλ’ ἡ ἐκτέλεσις τοῦ πατριωτικοῦ καθήκοντος οὐ ἔστιν ἄμοιρος δυσχερειῶν καὶ πόνων, ἀνάλογος 
ὅμως παράγεται ἡ ἠθικὴ ἀμοιβὴ, καὶ τοιαύτης ἀξιοῦται ὁ ὑπέρ πατρίδος ἐργαζόμενος. 
    Τὸ ἀνὰ χεῖρας χρονικόν,  τὸ ὡς ἐκ θαύματος διασωθέν, δημοσιεύσας ὁ Κ. Σάθας προτάττει ἐκτενεῖς 
μονογραφίας, τὴν τῆς Ναυπάκτου (Σελ. 4-44) – τῆς Ἀμφίσσης ἤ Σαλώνων (45–101) – τῆς Οἰάνθης ἤ 
Γαλαξειδίου (107–190) καὶ ἄλλας τινὰς συντόμους.  Εἰς τὰς μονογραφίας δὲ ταύτας κατέβαλε κόπους 
οὐχὶ ὀλίγους· καταδεικνύεται δὲ εὐμοιρῶν εὐφυΐας, ἀνδρικῆς κρίσεως καὶ γεροντικῆς 
μετριοφροσύνης. 
    Εἰς τὴν τρίτην μονογραφίαν του προσήρτησε καὶ τῶν Ἀγγελωνύμων δεσποτῶν τῆς Ἠπείρου καὶ 
Θεσσαλίας βιογραφικὴν ἔκθεσιν, δι’ ἧς χορηγεῖ τοῖς ἀναγνώσταις ἀποχρῶσαν βοήθειαν εἰς τὴν 
κατάληψιν τῶν παρὰ τοῦ χρονογράφου ὑπαινιττομένων· ἐν δὲ τούτοις συνάπτων κατὰ χρονικὴν 
σειρὰν τοὺς ἐν τῇ Παρνασσίδι Αἰτωλίᾳ τε καὶ Ἀκαρνανία (Σελ. 154–190) κατὰ τὴν παρελθοῦσαν 
ἑκατονταετηρίδα διαπρέψαντες Ἀρματωλοὺς καὶ Κλέπτας ἐπισυνάπτει καὶ ἑνὸς ἑκάστου τῶν 
ἐπισημοτέρων άξιόλογον βιογραφίαν, ἥν οὐδεὶς μέχρι τοῦδε διεξηκρίβωσε, διὰ μόνων δὲ τῶν 
δημωδῶν ἀσμάτων ἀμυδράν τινα νύξιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν οἱ πλεῖστοι εἴχομεν. 
    Τὴν ἔκδοσιν τοῦ χρονικοῦ ἐπιτυχῶς ἐπιδιωρθωμένου (191-250) συνοδεύει ὁ ἐκδότης καὶ διὰ τινων 
καταλλήλων καὶ εὐφυῶν ὑποσημειώσεων, καὶ ἐπισφραγίζει τὸ πόνημά του δι’ ἐμβριθοῦς 
νομισματολογικῆς ἐκθέσεως τοῦ Ἕλληνος Νομισματολόγου Κ. Παύλου Λάμπρου, συμπληρῶν αὐτὀ 
διὰ σπουδαιοτάτων πληροφοριῶν, ἅς διεβίβασεν αὐτῷ περὶ τῶν Φράγκων δυναστῶν τῆς 
Παρνασσίδος ὁ Πρῶσσος ἀρχαιολόγος Κάρολος Χόπφιος. 
    Διὰ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πλεονεκτήματα τοῦ πονήματος θεωροῦντες τὸν φιλόπονον  νέον ἐπαίνων 
ἀντάξιον, καὶ προμαντεύοντες περὶ αὐτοῦ ὅτι, τοιοῦτον ζῆλον δεικνύων, κέκληται ἵνα ἀνακαλύψῃ καὶ 
ἕτερα μνημεῖα, καὶ συμπληρώσῃ δι’ αὐτῶν καὶ τῶν ἐμβριθῶν μελετῶν του πολλὰ κενὰ ἀναφερόμενα 
εἰς τὴν μεσαιωνικὴν ἱστορίαν τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, συγχαίρομεν αὐτῷ ἀπὸ καρδίας, καὶ ἐκ τῆς 
εἰλικρινείας ταύτης ἐλαυνόμενοι διαβιβάζομεν αὐτῷ τὰς ἑπομένας ἐπιδιορθωτικὰς παρατηρήσεις ἐπί 
τινων ἱστορικῶν παροραμάτων, συγγνωστῶν μὲν, διότι οὐδεὶς ἀλάνθαστος, ἀλλὰ καὶ ἀπαιτούντων 
ἐπιδιόρθωσιν, διότι πρόκειται περὶ ἱστορικῆς ἀκριβείας. (…) 
    Ἐν σελ. 132, εὑρίσκομεν τὸν Κ. Σάθαν παραδεχόμενον ἀδιστάκτως ὀθνείαν τινα μαρτυρίαν, ὅτι ὁ 
πρῶτος τῶν Ἀγγελωνύμων Δεσποτῶν, ὁ Μιχαὴλ ἐκεῖνος, μετέβη ἐκ τῆς Ἠπείρου εἰς 
Κωνσταντινούπολιν, ὅπως ἀναγνωρίσῃ καὶ ὑποβληθῇ ὑπὸ τὴν ἐκεῖσε κατὰ τὸ 1204 ἱδρυθεῖσαν 
Φραγκικὴν Αὐτοκρατορίαν, καὶ ὅτι ἐκεῖθεν συνώδευσε τὸν Μαρκέσιον Βονιφάτιον ὡς σύμμαχος καὶ 
προαγωγὸς τῶν Ἑλληνικῶν χωρῶν, ὅσαι κατὰ κλῆρον ὡρίσθησαν ὡς κυριαρχία ἐκείνου. Τοιαύτην 
μαρτυρίαν, ἀποκύημα καὶ πλάσμα θεοβλαβοῦς καὶ μισέλληνος χρονογράφου, θεωροῦμεν 
ἀποσκορακιστέαν, ἀντλοῦντες αὐτὸ ἀπὸ πηγῶν καθαροτάτων· διότι πρὶν ἤ ὁ Βονιφάτιος ἐγκαταλίπῃ 
την  Κωνσταντινούπολιν, ὁ Μιχαὴλ ὡς ἐκ μητρὸς συγγενεύων τῷ ἐκπτώτῳ Ἕλληνι Αὐτοκράτορι 
Ἀλεξίῳ τῷ Κομνηνῷ, ἐπισπεύσας καθίδρυσιν ἐπὶ στερεᾶς βάσεως καὶ μεγαλεπηβόλου σκοποῦ τὴν ἐν 
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τῇ Ἠπείρῳ κυριαρχίαν του, καὶ φόβον καὶ ποικίλας ἀνησυχίας διέχεεν εἰς τὸν Βονιφάτιον ἡ πέραν 
τῶν Πυνδίων ὀρέων ἐμφώλευσις τοιούτου διαπύρου καὶ ἀπροσμαχήτου Ἕλληνος. 
        Ἐν σελ. 80, ἱστορῶν, τὰ περὶ τοῦ Γωλτιέρου, ἐπιτίμου Δουκὸς τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ κατὰ τὸ 1331 
ἐκπλεύσαντος ἐκ τῆς Ἀπουλίας μετὰ στρατοῦ ἐπιλέκτου, ἵνα δι’ αὐτοῦ ἐκδιώξῃ τοὺς κατακτητὰς τῆς 
πατρικῆς του δουκείας, τοὺς Καταλάνους, ἀποβιβάζει ὁ Κ. Σάθας τὸν στρατὸν ἐκεῖνον εἰς Ἤπειρον, 
(κατά τινα Λατῖνον χρονογράφον), καὶ παρεισάγει αὐτὸν καταλαβόντα τὰς περὶ τὴν Ἄρταν χώρας 
τῶν Καταλάνων· τοῦτο ὅμως ὅλως ἀσυμβίβαστον ἐστί, καὶ ψεῦδος ἐκ τῶν πολλῶν καὶ συνήθων εἰς 
τοὺς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης Λατίνους χρονογράφους· διότι ἐν τῇ μνημονευομένῃ ἐποχῇ ἐπὶ πάσης τῆς 
Ἠπείρου, τῆς τε Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας ἐδέσποζεν ὁ ἐκ τῶν κομήτων τῆς Κεφαλληνίας ὁρμώμενος 
Ἰωάννης ὁ Β΄, ἀνὴρ φιλόδοξος καὶ ἐχθρός τῶν Φράγκων καὶ παπολατρῶν κατακτητῶν λίαν ἐπίφοβος· 
τὰς δὲ Θεσσαλικὰς γειτνιαζούσας τῇ  Ἀμφιλοχίᾳ χώρας κατεῖχεν ἤδη ἀμέσως ἡ Βυζαντινὴ 
Αὐτοκρατορία, ἐν ᾧ οἱ Καταλάνοι παρακμάσαντες περιορίζοντο ἐντὸς τῆς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας. 
     Ἐν σελ. 131, άποφαίνεται ὁ Κ. Σάθας ὅτι ὁ χρονογράφος του ἐν τῇ ἀπομνημονεύσει τῶν 
ἀφορώντων τὰ κατὰ τὸν πρῶτον καὶ τὸν δεύτερον Μιχαὴλ ἀναφορικῶς εἰς τὰ τῆς Λοκρίδος καὶ 
Φωκίδος συμβάντα, συγχέει αὐτοὺς ἀποδιδοὺς πράξεις τοῦ ἑνὸς εἰς τὸν ἕτερον, ἀγνοοῦμεν δὲ εἰς τί 
ἐθεμελίωσε τὴν ἀπόφασίν του, διότι ὁ χρονογράφος εἰς μόνας δύο περιστάσεις ποιεῖται μνείαν τῶν 
δύο ῥηθέντων δεσποτῶν, τὴν πρώτην ἐν σελ. 201, ἐξ οὗ μανθάνομεν, ὅτι ὁ Α΄ Μιχαὴλ 
προσκτησάμενος καὶ τὴν Λοκρίδα κατεπολέμησε καὶ ἐφόνευσε περὶ τὰ 1212 τὸν κόμητα τῶν 
Σαλώνων Θωμᾶν τὸν Α΄, κατὰ δὲ  τὴν δευτέραν περίστασιν, ἐν σελ. 209, ἀπομνημονεύεται ἀκριβῶς ὁ 
Β΄ Μιχαὴλ, ὁ τῆς Ἁγίας Θεοδώρας σύζυγος, εἰς ὅν ὑπεβλήθη καὶ ἡ Λοκρίς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ θείου 
του Μανουὴλ32 (1) δεσπότου πάσης τῆς Θεσσαλίας, καὶ εἰς τὸν Μιχαὴλ αὐτὸν ἀναφέρει τὴν ἔγερσιν 
τῆς μονῆς τοῦ Σωτῆρος, τελεσθεῖσαν περὶ τὰ μέσα τῆς ΙΓ΄ ἑκατονταετηρίδος, ἥν προεισαγωγικῶς 
ἀφηγεῖται ἐν σελ. 197, συναξαριστοῦ ὕφος μεταχειρισθεὶς ὁ φιλόθρησκος ἡμῶν χρονογράφος. (…) 
    Ταῦτα φιλοφρόνως καὶ διὰ μόνον τὸν προεκτεθέντα σκοπὸν παρατηροῦντες τῷ Κ. Σάθᾳ, 
περαίνομεν τὴν ταπεινὴν ταύτην βιβλιογραφικὴν ἀνάλυσιν ἀποφαινόμενοι καὶ περὶ τῆς ἀξίας τοῦ 
χρονικοῦ, ὅτι θεωροῦμεν αὐτὸ ὡς σπουδαῖον κειμήλιον ἱστορικόν. 
    Ἐν μεταξὺ διαφόρων λεκτικῶν και ἱστορικῶν ἐλαττωμάτων καὶ ὑπερβολῶν, δι’ ὧν τὸ ἀπήμβλυνεν 
ἀτυχῶς ὁ συντάκτης του ὡς ἀμαθής καὶ ἀγράμματος ἐρανιστὴς, εὑρίσκομεν καὶ ἀξιόλογα ἱστορικὰ 
γεγονότα παρ’ αὐτοῦ μόνου μνημονευόμενα, καὶ δι’ αὐτοῦ ὑποστηρίζονται καὶ συμπληροῦνται ἕτερά 
τινα ἀμφίβολα καὶ συγκεχυμένα πρὸ τῆς Ὀθωμανικῆς κατακτήσεως γεγονότα. 
    Ἔγραψα ἐν Ἰωαννίνοις, τὴν 26 Φεβρ. 1865. 

ΠΑΝΑΓ.  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 
    Ο καταξιωμένος κι αναγνωρισμένος Ηπειρογράφος, διάβασε με προσοχή το βιβλίο ιστορική 
πραγματεία του Κ. Σάθα, ένιωσε μεγάλη ευχαρίστηση και τον συγχάρηκε από καρδιάς, διείδε τους 
κόπους της συγγραφής αναγνωρίζονταςστο νέον ερευνητή ευφυΐα, ώριμη κρίση και γεροντική 
μετριοφροσύνη. Απ’ το ζήλο και την έφεσή του προμάντεψε τους αγλαόκαρπους θησαυρούς_- 
τεκμήρια αμέτρητα της αφοσίωσής του στην έρευνα που θα έφερνε και  γρήγορα ξεπέρασε και τη 
Στερεά Ελλάδα και τη μεσαιωνική ιστορία. Επισήμανε την πρωτοπορία του Σάθα στην ενασχόληση 
με «τὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους μέσην καὶ νεωτέραν ἱστορίαν» παρωθών σε γενικότερη ενασχόληση με 
την τοπική ιστορία, ανάγοντας την έρευνα του παρελθόντος σε πατριωτικό καθήκον. Για το ίδιο το 
κείμενο του ιερομόναχου Ευθύμιου, βρήκε μόνο σε 8 στίχους στο τέλος της βιβλιοπαρουσίασης να πη, 
ότι είναι σπουδαίο ιστορικό κειμήλιο, όπου παρά «τὰ λεκτικὰ καὶ ἱστορικὰ ἐλαττώματα καὶ 
ὑπερβολές» του στερούμενου υψηλής μορφώσεως ιερομόναχου συγγραφέα του, καταγράφει 
«ἀξιόλογα ἱστορικά γεγονότα  παρ’ αὐτοῦ μόνον μνημονευόμενα» που φωτίζουν και συμπληρώνουν 
«ἀμφίβολα καὶ συγκεχυμένα γεγονότα» πριν την οθωμανική κατάκτηση της Ελλάδας. 
    Ο Π. Αραβαντινός εκθέτει τα περιεχόμενα, τις επιμέρους ιστορίες των πόλεων της περιοχής μας και 
εξαίρει την «ἀποχρῶσαν βοήθειαν» που προσφέρει ο Σάθας στην κατανόηση του «Χρονικού», αλλά 
και την εξιστόρηση των δράσεων των κλεφταρματολών της Ρούμελης, εργασία πρωτότυπη  σε ένα 

                                                           
32

 Ἁμαρτάνει ὁ χρονογράφος καλῶν τὸν Μανουὴλ ἤ Ἐμμανουὴλ ἀδελφὸν καὶ οὐχὶ θεῖον του Β΄ Μιχαὴλ, καὶ παριστῶν 
αὐτὸν ὡς κατατροπώσαντα καὶ φονεύσαντα τὸν Φράγκον Αὐτοκράτορα κατὰ τὴν Ἀδριανούπολιν· ὅτι ὅμως ὑπῆρξεν ὁ 
Μανουὴλ κατειλημμένος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τῆς φιλοδοξίας καὶ κατακτήσεως (202) εἰς τοῦτο δὲν ἁμαρτάνει καθότι 
τοιοῦτός τις ὑπῆρξε καὶ κατεδεἰχθη ἰσοβίως.  
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στερούμενο βιβλιογραφίας σημαντικό ιστορικό κεφάλαιο, για το οποίο μόνη πηγή ως τότε ήταν τα 
κλέφτικα τραγούδια. 
    Παρ’ ότι είδε κι έγραψε συμπυκνωμένα πολλά ο βιβλιοκριτής, κράτησε τη διπλάσια έκταση του 
κειμένου του για να επισημάνει «φιλοφρόνως» επτά ιστορικά «παροράματα»«ἀπαιτούντων 
ἐπιδιόρθωσιν, διότι πρόκειται περὶ ἱστορικῆς ἀκριβείας». Τα πλείστα αφορούν  στην Ήπειρο – 
Αιτωλοακαρνανία, μόνο το προτελευταίο σχετίζεται με τον τόπο μας και με πιθανή αστοχία 
ερμηνευτική του «Χρονικού». Η κρίση του Π. Αραβαντινού33 όσο κι αν μετριάζεται απ’ τα 
«παροράματα» είναι επαινετική για τον νεαρό Σάθα και προτρεπτική (αν δεν είχε ήδη λάβει τις 
αποφάσεις του) για τις επιλογές του βίου του και τη συνέχιση των σχεδιαζομένων φιλόδοξων 
ερευνών του. 
    Η υποδοχή της εργασίας του Σάθα όχι απλά να εκδώσει σχολιασμένο το «Χρονικό» του 
ιερομόναχου Ευθύμιου, αλλά και να το πλαισιώσει με τις πριν και μετά την περίοδο που καλύπτει 
ιστορίες των αναφερομένων σ’ αυτό πόλεων, υπήρξε πολύ ευμενής. Τα διθυραμβικά σχόλια του 
Σταματιάδη, η πιο συγκρατημένη, επαινετική και σχολαστική στην επισήμανση λαθών, βιβλιοκρισία 
του Αραβαντινού και η μικρόψυχη και μάλλον υποβολιμαία επιστολή των 2 αμφισσέων, μπροστά 
στην πρώτη καταγραφή, σύνθεση της ιστορίας της πόλης τους, ενίσχυσαν ψυχικά κι έκαναν τον Σάθα 
να καταλάβει τι πεδίο έρευνας δύσκολο και κάποτε αχάριστο, ανοιγόταν μπροστά του. Και με τη 
δεδομένη ενθαρρυντική κριτική, ο ζήλος και η αφοσίωση είχαν αποκρυσταλλώσει μέσα του την 
απόφαση. 
   Β) Για το θάνατο του Σάθα υπήρξαν δημοσιεύματα από την επομένη της εκδημίας του κυρίως στην 
εφημερίδα EΘΝΟΣ (13/05/1914) κι αλλού ως τις 06/06/1914. Κυριαρχεί η σπουδαιότητα και η 
ιδιαίτερη σημασία του έργου και της προσφοράς του, αναφέρονται τα βιβλία του, η εγκατάλειψή του 
απ’το ελληνικό κράτος και οι δύσκολες συνθήκες που βίωσε κατά την τελευταία περίοδο της ζωής 
του, οι άγονες προσπάθειες χορήγησης τιμητικής σύνταξης, η βιβλιοθήκη του και η αναγκαστική, 
λόγω χρεών, εκποίησή της, η συμπαραστεκόμενη στον αγώνα και μοιραζόμενη τις αγωνίες του, 
σύζυγός του, ο σύλλογος των Γαλαξειδιωτών, ενώ εμφιλοχωρούν και κάποια λάθη (π.χ. ως προς τον 
τόπο γέννησής του). 
    Ειδικώτερα το πλήρες και καλογραμμένο δημοσίευμα-αναγγελία του θανάτου του (ΕΘΝΟΣ, 
13/05/1914) παρ’ ότι στερείται στοιχείων απ’ το Παρίσι για το δυσάρεστο γεγονός, περιέχει την 
ουσία του έργου του Σάθα «ἀνεῦρε πολλὰ ἔργα σπουδαῖα διὰ τὴν Νεοελληνικὴν Ἱστορίαν καὶ τὴν 
ἱστορίαν τῆς γλώσσης» έναν άτακτο κατάλογο των κυριώτερων εκδόσεών του. Μιλά για την αγορά 
απ’ την Εθνική Βιβλιοθήκη της προσωπικής του βιβλιοθήκης και υπογραμμίζει λιτά τη σημασία του 
έργου του και το μέγεθος της απώλειάς του. «Ὁ ὄγκος τῆς ἐργασίας τοῦ Κ. Σάθα, ἐργασίας έμβριθοῦς 
καὶ ἀπολύτως ἐξηκριβωμένης, τῆς ὁποίας αἱ πηγαὶ ἠντλήθησαν ἀπὸ τὰς μεγαλυτέρας βιβλιοθήκας 
τοῦ κόσμου θὰ μείνῃ μνημεῖοντῆς δράσεως τοῦ μεγάλου μεσαιωνοδίφου, διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ 
ὁποίου ἄγει πένθος βαθὺ σήμερον ὁ κόσμος τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων». 
    Την επομένη (14/05) στην επίσης ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, που ανήγγελλε την 
άφιξη στην Ελλάδα του Γ. Ψυχάρη για διατεταγμένη απ’ τη γαλλική κυβέρνηση επίσημον αποστολή, 
απευχόμενος ο συντάκτης επανάληψη των Ευαγγελικών (1901)34  υπήρξε δημοσίευμα πιο σύντομο, 
σε συναισθηματικό τόνο γραμμένο κι επικριτικό της αδιαφορίας του ελληνικού κοινοβουλίου για την 
περίπτωσή του, που γνωστοποιούσε το θάνατο του Σάθα με τίτλο «Ο ΣΑΘΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ». 
Σύντομα και αφοριστικά χαρακτηρίζεται «σοφός γέρων» και «βαθύς φιλόσοφος της ζωής» που 
εμπλούτισε την ελληνική επιστήμη με πολυτιμότατα ιστορικά συγγράμματα και δαπάνησε αφειδώς 
τη μικρή περιουσία του σε ιστορικές έρευνες. Πληροφορεί ότι «ἀπό τινων ἐτῶν κατέκειτο εἰς ἕν 
δωμάτιον τῆς ἀριστερᾶς ὄχθης τοῦ Σηκουάνα» και ότι του έλαχαν πικρές οι τελευταίες στιγμές του 
βίου του. Κλείνοντας διατυπώνεται η ελπίδα μέριμνας απ’ τη Βουλή για τα έργα του αποβιώσαντα, 
που προήλθαν από μακροχρόνιες μελέτες.  

                                                           
33

 Με τον Π. Αραβαντινό ο Σάθας συναγωνίστηκε στο Ροδοκανάκειο Φιλολογικόν Αγώνα το 1867 συγγραφής Ιστορίας της 

Ελληνικής Παιδείας μετά την άλωση. Ο Σάθας τελικά βραβεύτηκε με τη «Νεοελληνική Φιλολογία» του. Κ.Θ. Δημαράς, «Κ. Ν. 

Σάθας», το ΒΗΜΑ, 01-02-1974, σ. 2.  
34

Αιματηρά επεισόδια στην Αθήνα την 8 Νοεμβρίου 1901, με αφορμή τη δημοσίευση στη νεοελληνική των Ευαγγελίων, απ’ την 

εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. 
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     Σε δεύτερο εκτενέστερο δημοσίευμα, επίσης του ΕΜΠΡΟΣ της 14/05/1914 με σαφώς 
γαλαξειδιώτικο χρώμα κι επιγραφόμενο «Ο θάνατος του Κ. Σάθα», υπάρχει ο υπότιτλος «Μια 
επιστολή της συζύγου του» και διαρθρωμένο σε 4 επιμέρους ενότητες (Ποῖον τὸ ἔργον του – Σύνταξις 
εἰς τὴν σύζυγόν του – Συλλυπητήρια) χαρακτηρίζεται «ἐπιφανὴς ἱστοριοδίφης καὶ μελετητὴς τῆς 
Μεσαιωνικῆς Ἑλλάδος, μέγας ἐπιστήμων». Του θανάτου γίνεται γνωστό ότι προηγήθηκε σοβαρή 
ασθένεια απ’ τους κόπους και τη θλίψη του «νὰ βλέπῃ τόσα ἔργα του ἕτοιμα νὰ ἴδουν τὸ φῶς καὶ διὰ 
τὰ ὁποῖα εἶχεν οἰκονομικῶς καταστραφῇ, νὰ μένουν κλεισμένα ἐντὸς κιβωτίων», όπως είχε γράψει 
μια εβδομάδα νωρίτερα η σύζυγός του  στον τότε πρόεδροτου αθηναϊκού συνδέσμου Γαλαξειδιωτών. 
Στο δημοσίευμα αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του στο Παρίσι, η επίδοσή του «εἰς τὴν μελέτην 
τῶν Μεσαιωνικῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων χάριν τῶν ὁποίων ἔζησεν εἰς τὴν ἀλλοδαπήν», 
αναφέρεται άστοχα ως τόπος γέννησής του το Γαλαξείδι. Το δημοσίευμα, παρ’ ότι προτάσσει στα 
έργα του το Χρονικό του Γαλαξειδιού«τὸ ὁποῖον ἀνεῦρεν εἰς τὰ ὕπερθεν τοῦ Γαλαξειδίου ὑψώματα 
παρὰ τὸν Ἅγ. Βλάσιον», αντιγράφει τον άτακτο κατάλογο της προηγούμενης ημέρας του Έθνους. 
       Κρίνει την εργασίαν του «ἐμβριθῆ καὶ ἐξηκριβωμένη (πού) ἠντλήθη ἀπὸ τὰς μεγαλυτέρας 
βιβλιοθήκας τοῦ κόσμου καὶ θὰ μείνῃ ὑπέροχον δεῖγμα τοῦ Νεοελληνικοῦ πνεύματος». 
Επαναλαμβάνει τα περί αγοράς της μεγάλης βιβλιοθήκης του «πρό τινων ἐτῶν» απ’ την Εθνική 
Βιβλιοθήκη. Προαναγγέλλει επαναφορά στη Βουλή του θέματος της απονομής τιμητικής συντάξεως, 
μόνο που τώρα διατυπώνεται πρόταση να πήγαινε στη σύζυγό του «συνεργάτιδα  ἐμπνευσμένην καὶ 
εἰλικρινῆ τοῦ μεγάλου ἀνδρός». Τέλος κλείνει με το συλλυπητήριο τηλεγράφημα που της απέστειλε ο  
Σύνδεσμος Γαλαξειδιωτών. 
         Και στο  ΕΘΝΟΣ της 14/05/1914 υπάρχει δημοσίευμα για τον αποθανόντα Σάθα. Ο ανώνυμος 
συντάκτης, ίσως γνωστός του, κάνει λόγο για πλήθος ανεκδότων περιστατικών στις μεγάλες 
βιβλιοθήκες που ερευνούσε. Από 20 ετών «ἔζησε μέσα εἰς τὰς σκιερὰς αἰθούσας τῶν βιβλιοθηκῶν τῆς 
Βενετίας, τῆς Παδούης, τῆς Φλωρεντίας, τοῦ Παρισιοῦ, τοῦ Βερολίνου.  Εἰς τὴν Βενετίαν διέτριψεν ἐπὶ 
7 συναπτὰ ἔτη, ἦτο δὲ γνωστὸς ὑπὸ τὸ ὄνομα “Ὁ Ἕλλην φιλόσοφος”». Αναφέρεται και το πάθος του 
της συλλογής παλαιών βιβλίων. Η επί τρεις φορές συγκρότηση προσωπικών βιβλιοθηκών 
πολυτιμωτάτων «τὰς ὁποίας ἐπώλησεν εὑρισκόμενος ἔπειτα εἰς οἰκονομικὰς στενοχωρίας». Ειδικά 
για την τελευταία σημειώνεται ότι τα 3/5 του τιμήματός της δόθηκαν σε δανειστές «οἱ ὁποῖοι εἶχον 
ἐπιβάλει συντηρητικὰς κατασχέσεις35». Επίλογος του δημοσιεύματος, η σύμπτωση: ο Σάθας έμενε σε 
περιοχή πολυαρίθμων πωλητών παλαιών βιβλίων!  
    Το ΕΘΝΟΣ επανέρχεται στις 20/05/1914 για το Σάθα, με δημοσίευμα επιγραφόμενον: «Μία 
προτομή». Απ’ το μισοψηφισμένο νομοσχέδιο χορήγησης ετήσιας σύνταξης (5000 δρχ) στο Σάθα, 
προτείνεται ένα μέρος να διατεθεί «διὰ νὰ λαξευθῇ ἡ μαρμαρίνη προτομὴ τοῦ Ἕλληνος 
μεσαιωνοδίφου» στην Εθνική Βιβλιοθήκη, «τιμὴ δικαία» σ’ εκείνον που «ἔχυσε φῶς εἰς σκοτεινὰς 
ἐποχὰς τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας». 
    Στο τελευταίο εντοπισθέν δημοσίευμα, 25 μέρες μετά το θάνατο του Σάθα (ΕΘΝΟΣ, 06/06/1914), 
υπό τον τίτλο «Ἡ κηδεία τοῦ Σάθα» εξ ανταποκρίσεως εκ Παρισίων, υπάρχουν πληροφορίες για τις 
δυσκολίες της τελευταίας περιόδου της ζωής του. Η ένδεια τον είχε κάμει να καταφύγει «εἰς ἕναν 
φίλον του ξενοδόχον, ὁ ὁποῖος τὸν ἐστέγασε ἐπὶ καιρὸν χάριν φιλανθρωπίας» καὶ με μεσολάβηση της 
ελληνικής πρεσβείας του Παρισιού, η πριγκίπισσα Γεωργίου «διὰ γενναίων βοηθημάτων ἔρριψε 
βάλσαμον παρηγορίας εἰς τὸν πληγωμένον ἀπὸ τὰς πικρίας τῆς ζωῆς Ἕλληνα φιλόλογον».  
    Παρ’ ότι δημοσιεύθηκε στις 18/05/1914, παρατίθεται εδώ μετά τις δημοσιογραφικές αναφορές 
στο θάνατο του Σάθα, ολόκληρη η νεκρολογία που έγραψε ο Γρ. Ξενόπουλος (1867-1951). Ο γνωστός 
συγγραφέας κι οξυδερκής κριτικός, μας φανερώνει την αιτία κίνησης της διαδικασίας στη Βουλή για 
χορήγηση σύνταξης στον Κ. Σάθα, μια συνέντευξή του, ανταπόκριση απ’ το Παρίσι στην εφημερίδα 
«ΑΘΗΝΑΙ». Ελεγκτικά, σκληρά κι επικριτικά προς την επίσημη πολιτεία, αλλά και τους «αντιζήλους» 
του Σάθα, ο συγγραφέας του «Μυστικού της κοντέσσας Βαλέραινας» και της «Στέλλας Βιολάντη» και 
τόσων άλλων ως τις μέρες μας παρασταινόμενων έργων, εγκωμιάζει το νεκρό και καταγγέλλει ό,τι 
του προκάλεσε κατάφωρες αδικίες, ενώ του άξιζαν τα αυτονόητα μέσα προαγωγής του έργου του και 
τιμές στο πρόσωπό του. 

                                                           
35

 Περί της σπάνιας βιβλιοθήκης του, και της τύχης της, Γ. Παπακώστας, «Κων. Σάθας», σε Ο Émile Legrand και η ελληνική 

βιβλιογραφία, ό.π.,  σσ. 127-128. 
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Ο ΣΑΘΑΣ 
     Ἀπ’ τὸ Παρίσι ἀνηγγέλθη μὲ σύντομον τηλεγράφημα, ὁ θάνατος τοῦ Κωνσταντίνου Σάθα, τοῦ 
ἐξόχου μεσαιωνοδίφου. Ἀπό τινων, ἐτῶν, ὁ σοφός αὐτὸς Ἕλλην εὑρίσκετο εἰς τὴν ἐσχάτην ἀθλιότητα, 
γέρων δὲ καὶ ἀσθενὴς ἀπέζη ἐπιπόνως, πωλῶν εἰς εὐτελεῖς τιμὰς πολύτιμα βιβλία τῆς βιβλιοθήκης 
του. Εἶχε, βλέπετε, τὴν δόξαν νὰ μείνῃ Ἕλλην. Κι ἐνῶ τόσαι λαμπραὶ εὐκαιρίαι τοῦ παρουσιάσθησαν 
νὰ ἐργασθῇ ὡς ξένος ἱστορικὸς, τὰς περιεφρόνησεν ὅλας...Κάποτε ἐδημοσιεύθη εἰς τὰς «Ἀθήνας» μία 
ἀνταπόκρισις ἀπὸ τὸ Παρίσι καὶ μία συνέντευξις μὲ τὸν Σάθαν, ἡ ὁποία ἔκαμε μεγάλην ἐντύπωσιν. Ἡ 
ἄστοργος ἐγκατάλειψις ἑνὸς ἀνθρώπου, ἐργασθέντος ὅσον κανεὶς διὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐξήγειρεν 
ἀγανάκτησιν. Πολλὰ περὶ αὐτοῦ ἐγράφησαν τότε εἰς τὸν ἑλληνικὸν τύπον. Συγκινηθέντες δὲ καὶ οἱ 
συμπολῖται του, οἱ Γαλαξειδιῶται, συνέταξαν ἀναφορὰν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν καὶ τὴν Βουλήν, διὰ τῆς 
ὁποίας έζήτουν ν’ ἀπονεμηθῇ εἰς τὸν Σάθαν σύνταξις.  
    Χαρακτηριστικὸν τῆς ἐντυπώσεως εἶναι, ὅτι ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν. Ἔγινε λόγος εἰς τὴν 
Βουλὴν καὶ ἡ Κυβέρνησις ὑπεσχέθη νὰ ὑποβάλῃ τὸ σχετικὸν νομοσχέδιον. Ἀλλὰ κατὰ τὸ παλαιὸν 
ρωμαίικον σύστημα, τὸ ὁποῖον τίποτε ἀκόμη δὲν ἴσχυσε νὰ μεταβάλῃ, ἐπέρασαν μῆνες χωρὶς νὰ γίνῃ 
τίποτε. Καὶ ὁ δυστυχὴς γέρων, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε πλέον δυνάμεις νὰ περιμένῃ τὴν εὐδοκίαν τῆς 
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἀπέθανε, καθ’ ἥν στιγμὴν ἐπρόκειτο - ἐ π ρ ό κ ε ι τ ο – νὰ ὑποβληθῇ τὸ 
νομοσχέδιον τῆς συντάξεώς του. Καὶ ἡ σύνταξις θ’ ἀπονεμηθῇ, φεῦ! Εἰς τὴν οἰκογένειάν του. 
Θεωρῶ τὴν ἐγκατάλειψιν τοῦ Σάθα καὶ τὸν ἐξ ἀσιτίας θάνατόν του, ¨ως τὸ ἀψευδέστερον δεῖγμα τῆς 
βαρβαρότητος αὐτοῦ τοῦ τόπου. Καὶ μεταξὺ τῶν Ἐσκιμώων ἄν ἐζοῦσεν ἕνας τέτοιος σοφός,  μὲ 
τέτοιαν ἐθνικὴν ἐργασίαν, οἱ συμπολῖται του θὰ τοῦ ἐξησφάλιζον τουλάχιστον ὀλίγον κρέας 
ταράνδου. Οἱ Ἕλληνες –οἱ πολιτισμένοι Ἕλληνες, οἱ καυχώμενοι δι’ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐνδόξους π ρ 
ο γ ό ν ο υ ς, τοὺς ἥρωας, τοὺς αὐτοκράτορας,  τοὺς πολεμάρχους, τοὺς ὁποίους ὁ Σάθας ἀκριβῶς 
ἀνέστησε ζωντανοὺς ἀπὸ τοὺς λησμονημένους των τάφους καὶ τοὺς ἔστησεν εἰς τὸν θαυμασμόν τοῦ 
κόσμου- τὸν ἄφησαν νὰ ζητῇ ἐλεημοσύνην καὶ νὰ μὴν εὑρίσκῃ! 
     Δὲν ὑπάρχει τώρα ἀμφιβολία, ὅτι ἡ ἀθλιότης τοῦ Σάθα εἶναι καταχθόνιον ἔργον τῶν ἐχθρῶν του, 
τῶν ἀντιζήλων του, ἐκείνων οἱ ὁποῖοι εἶχον συμφέρον διὰ νὰ λείψῃ, νὰ σβήσῃ ὁ μεγάλος σοφός. 
Ἀλλ’αὐτὴ ἴσα -ἴσα εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἑνὸς τόπου πολιτισμένου καὶ ἑνὸς βαρβάρου. Εἰς τὸν 
βάρβαρον τόπον ἀφήνουν τοὺς ἐχθροὺς καὶ τοὺς διώκτας τῆς ἀληθινῆς ἀξίας νὰ θριαμβεύουν. Εἰς τὸν 
πολιτισμένον ὅμως βάζουν τὴν ἀξίαν εἰς τὴν θέσιν της. 
    Διότι ὑπεράνω τῶν ἀνικάνων, τῶν ἐπιτηδείων, τῶν ραδιούργων, τῶν δοξομανῶν, τῶν πλεονεκτῶν, 
ἐκείνων ποὺ τὰ θέλουν ὅλα ἰδικὰ των καὶ δὲν ἀφήνουν ο’/υτε ψίχουλον διὰ τὸν ἄλλον, ὑπάρχει μία 
Κοινὴ Γνώμη, ἕνας Τύπος, μία Βουλὴ, μία Κυβέρνησις, ἕνας Βασιλεύς. Ἂν εἴχαμεν καὶ ἡμεῖς τέτοια 
πράγματα –διότι ὡρισμένως δὲν ἔχομεν, οὔτε ἄγρυπνον καὶ προσεκτικὸν Κ ο ι ν ὸ ν, οὔτε ἄρχοντας 
ἱκανοὺς νὰ διαλύσουν τὰ μ ά γ ι α  τῶν ἐπιτηδείων- πρὸ πολλοῦ ὁ Σάθας θὰ ἦτο τουλάχιστον 
καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου. Ἥ θὰ κατεῖχε μίαν ἄλλην οἱανδήποτε θέσιν, ποὺ θὰ τῷ ἐπέτρεπε να 
ζῇ ἀξιοπρεπῶς καὶ νὰ ἐργάζεται ἀνέτως. Ἥ, τὸ καλλίτερον, μίαν γενναίαν σύνταξιν, διὰ νὰ ἐργάζεται 
ὅπου καὶ ὅπως θέλει. Ἐν πάσῃ περιπτώσει δὲν θ’ ἀπέθνησκεν εἰς τὸ Παρίσι, ἐξόριστος καὶ πεινῶν. 
Ποῖος; Ὁ σοφὸς μεσαιωνοδίφης, ὁ ἔξοχος βυζαντινολόγος, ὁ ὀτρηρὸς μελετητής, τοῦ ὁποίου τὰ 
συγγράμματα γεμίζουν ὀλόκληρην βιβλιοθήκην καὶ θὰ ἐγέμιζα ὅλην αὐτὴν τὴν στήλην, ἂν ἤθελα ν’ 
ἀναφέρω καὶ ἁπλῶς τοὺς τίτλους των, ἀπὸ τὸ «Ἀρχοντόπουλο τῆς Ζακύνθου» μέχρι τῆς 
«Τουρκοκρατουμένης Ἑλλάδος»! 
Ἐνομίσαμεν πρὸς στιγμὴν, ὅτι μὲ τὴν Ἐπανάστασιν, μὲ τὴν Ἀνόρθωσιν, με τὸν κ. Βενιζέλον, μὲ τοὺς 
δύο πολέμους, μὲ τὰ χίλια τρόπαια, θ’ ἀνέτελλον καλλίτεραι ἡμέραι καὶ διὰ τὴν πνευματικὴν Ἑλλάδα. 
Ἀλλ’ ἀπεδείχθη πλέον, ὅτι ἐπλανήθημεν οἰκτρῶς. Θ’ ἀργήσῃ πολὺ ἀκόμη τέτοια Ἀνατολή, καὶ ποῖος 
ἠξεύρει διὰ πόσον καιρὸν οἱ Σάθαι μας θὰ πεθαίνουν τῆς πείνας εἰς τὴν ξενητειάν, καὶ ἐνῶ οἱ 
ἐπιτήδειοι τῆς φιλολογίας, τῆς τέχνης, τῆς ἐπιστήμης, φορτωμένοι μισθούς, τιμὰς καὶ παράσημα, θὰ 
νέμωνται ὅ,τι ἀνήκει εἰς ἐκείνους καὶ θὰ κομπάζουν διὰ τὸ κατόρθωμα! Καὶ ὅμως ἡ πνευματικὴ Ἑλλὰς 
θὰ ἔκαμνε τὴν ἄλλην ἀληθινὰ πολιτισμένην. Καὶ ὅσον δὲν ἀνορθώνεται κι’ ἐκείνη, ὁ τόπος αὐτός, μὲ 
ὄλα του τὰ πολεμικὰ τρόπαια, θὰ καταλέγεται μεταξὺ τῶν ἀπολιτίστων.  1914 
Εφημερίδα ΕΛΛΑΣ, Κυριακή 18/05/1914, φ. 546, σ. 2. 
       Στον τοπικό τύπο και στην αραιά, λόγω πολέμων, κυκλοφορούσα εφημερίδα ΑΜΦΙΣΣΑ του Θ. 
Μελισσάρη, σχεδόν 40 μέρες μετά το θάνατο του Σάθα πέρασε η είδηση της συγκρότησης επιτροπής 
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στο Γαλαξείδι για την έκδοση «των συγγραμμάτων του μακαρίτου Σάθα». Με την αξιέπαινη αυτή 
πράξη των «φιλοπάτριδων Γαλαξειδιωτών», αποφεύγεται να «πέσουν τὰ πολύτιμα συγγρἀμματα τοῦ 
μοναδικοῦ καθ’ ὅλον τὸν νομόν μας συγγραφέως εἰς χεῖρας βιβλιοκαπήλων» (εφημ. «Άμφισσα», φ. 
448/18-06-1914). Καρπός αυτής της πρωτοβουλίας φαίνεται ότι ήταν η επανέκδοση του «Χρονικού», 
την ίδια εκείνη χρονιά (1914) «κατὀπιν εἰδικῆς πρὸς τοῦτον πληρεξουσιότητος τῆς ἐριτίμου χήρας 
τοῦ ἀειμνήστου σοφοῦ συμπολίτου Κ. Σάθα» (σ. 4) με σημείωση στο τέλος ότι «οὐδεμία ἐπηνέχθη 
διόρθωσις ἤ προσθήκη» απ’ το αθηναϊκό τυπογραφείο Δημ. Μ. Δελή. Ωστόσο στις σελίδες υπάρχει 
κάποια διαφοροποίηση στην αρίθμηση της β΄ έκδοσης. 
    Ο Σάθας κατά το συνήθειο των καιρών του, της μέσω συλλόγων δράσης, υπήρξε ιδυτικό μέλος της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Ο Κ. Ράδος (1862-1931) συγγραφέας και 
καθηγητής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατεχώρισε στο Δελτίο της 
Εταιρείας μια νεκρολογία για το Σάθα. Στα επαινετικά λόγια του Γκλότς36, ο Κ. Ράδος συμπαρέθεσε 
και επικρίσεις, λόγω κάποιων απόψεων του γαλαξειδιώτη ιστορικού ερευνητή.  
      «Ἀπέθανεν ἐν τῇ ξένῃ καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Σάθας, μέλος τῆς Ἑταιρείας, ἀπὸ τῶν πρώτων σχεδὸν 
τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς ἡμερῶν καὶ οὗ τὸ ἔργον  ἔτεινε πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν πρὸς ὅν καὶ τῆς Ἑταιρείας 
ἡμῶν αἱ προσπάθειαι. Ὁ Σάθας ἔδωκεν, ὡς γνωστόν, νέαν καὶ μεγάλην ὤθησιν εἰς τὰς ἐρεύνας τὰς 
ἀφορώσας εἰς τὴν μεσοχρόνιον καὶ νεωτέραν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἱστορίαν. Ὁ πρόεδρος τοῦ «Συνδέσμου 
πρὸς ἐνθάρρυνσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σπουδῶν ἐν Γαλλίᾳ» κ. Γκλὸτς εἶπεν ἐπὶ τῶ θανάτῳ αὐτοῦ δι’ 
ὀλίγων ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πρέπει ἄνευ ὑπερβολῶν νὰ ρηθῇ περὶ τοῦ ἔργου τοῦ Σάθα: Ὁ Κωνσταντῖνος 
Σάθας ὑπῆρξεν ἐπὶ μακρὸν ὑπόδειγμα φιλοπονίας μεριμνώσης ὄχι τόσον ν’ ἀποτυπώσῃ τῆν ἰδίαν 
αὐτοῦ προσωπικὴν σφραγίδα ἐπὶ ἔργου παρέχοντος τὴν ὁριστικὴν λύσιν τοῦ ἐκάστοτε ὑπὸ ἔρευναν 
ζητήματος, ὅσον ἐπιδιωκούσης νὰ θέσῃ γοργῶς καὶ συντόμως εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἀσχολουμένων 
πάσας τὰς πηγὰς τὰς ὁποίας ἀνακαλύπτει καὶ πάσας τὰς ἐξ αὐτῶν ἐντυπώσεις τοῦ ἐρευνητοῦ.  
Ἀκαταπόνητος μέχρι του 1894, ἐδημοσίευσε βιβλιοθήκην ὁλόκληρον: Χρονικὸν Γαλαξειδίου (...) κλπ. 
Ἄλλοι ἔσονται ἴσως αὐστηρότεροι του κ. Γκλὸτς πρὸς τὸν Σάθαν καὶ θὰ εἴπωσιν ὅτι οὗτος 
διεκινδύνευσε τὴν ἐπιβολὴν τοῦ ἔργου του πλαισιῶν τὸ προϊὸν τῶν ἐρευνῶν του διὰ κρίσεων καὶ 
συμπερασμάτων περισσότερον  ἤ προχείρων, ἀφελῶς ὑπολαμβάνων τοὺς γενναίους ἀλλ’ ἀμαθεῖς 
στραθιώτας διδασκάλους τῆς τακτικῆς ἐν τῇ Δύσει καθ’ ἥν ἐποχὴν αὕτη ἐπιδεικνύει τακτικοὺς ὡς 
Ἀλέξανδρον τὸν Φαρνέσιον καὶ γινώσκει ἤδη τὴν τακτικὴν καὶ τὴν στρατηγίαν τῶν παλαιῶν ἐκ τῶν 
γραπτῶν μνημείων δι’ ὧν διεβιβάσθη εἰς τοὺς νεωτέρους καὶ ἡ ἄλλη τῆς ἐγκρίτου ἀρχαιότητος 
σοφία, ἤ βαρύτερα ἔτι ἁμαρτάνων, ὡς ὅταν ἐν τῇ Νεοελληνικῇ Φιλολογίᾳ του ἁπτόμενος τοῦ 
ἀντινόμου θεωρεῖ τὸν Φαρμακίδην «μὴ ἐργασθέντα ὑπὲρ τῆς θρησκείας τῶν πατέρων του μετὰ τῆς 
αὐτῆς εἰλικρινείας, μεθ’ ἧς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος του», ὅπερ σημαίνει ὅτι δὲν ἐννόησε τὸν 
Θεόκλητον Φαρμακίδην. Ἀλλὰ τέλος τί τὰ ψεγάδια ταῦτα πρὸς τὴν ἐπιβλητικὴν κατατομὴν τοῦ ὅλου 
οἰκοδομήματος τοῦ Σάθα! Τὰ ἔργα κρίνονται ἐκ τῆς εἰσφορᾶς αὐτῶν εἰς τὴν κοινὴν πρόοδον, ἐκ τῶν 
ἀρετῶν μᾶλλον ἤ ἐκ τῶν ἐλλείψεων ἅς οὺδὲν ἔργον ἀνθρώπινον δύναται νὰ διαφύγῃ37.» 
     Γ) Στη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του Σάθα στην προδικτατορική Φωκίδα, η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας και το Τμήμα της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης της πόλης, 
διοργάνωσαν εκδήλωση στο Γαλαξείδι την Κυριακή 17-05-1964, όπου μίλησε ο δημοσιογράφος Γ. 
Γάτος (1931-2010), εντοιχίστηκε αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα στο σπίτι του κι οργανώθηκε 
έκθεση με χειρόγραφά του. Η είδηση δημοσιεύτηκε στις αθηναϊκές εφημερίδες: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (30-04-
1964, σ. 2), ΤΑ ΝΕΑ (15-05-1964, σ. 2) και ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ (15-05-1964, σ. 4). Στην τοπική εφημερίδα 
ΦΩΚΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (1965-1967) ο Ευθ. Ν. Σταθόπουλος (1928-2007) έκαμε ανώνυμα πολλές 
αναφορές και αναδημοσιεύσεις κειμένων του Σάθα, της Συνοπτικής του Εκθέσεως και της διαθήκης Δ. 
Χαριτοπούλου απ’ τη «Χρυσαλλίδα» του 1865. Όντας κι ο ίδιος ιστορικός ερευνητής, είχε μελετήσει 
το έργο του Σάθα κι αναγνωρίσει τη σημασία του38. 

                                                           
36

 Gustave Glotz (1862-1935), Γάλλος ιστορικός και ελληνιστής συγγραφέας που ασχολήθηκε με τη μελέτη της οικονομικής, 

κοινωνικής και νομικής διάρθρωσης του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 
37

 Κωνστ. Ράδος, σε Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος τ. ιβ΄ 1916, πρακτικά 1914-16, σσ. 8 -10. 
38

 Σπ. Κυριάκης, «H προσέγγιση του Σάθα μέσα απ’ το συγγραφικό έργο του Ευθ. Σταθόπουλου...», Αγιαθυμιώτικα Νέα, φ. 95, 

Οκτ-Δεκ. 2014, σ. 9.  
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    Στην προδικτατορική, με κέντρο την Άμφισσα και τη Δημοτ. Βιβλιοθήκη δραστηριότητά του, ο Γ. 
Γάτος, ανάμεσα στα άλλα συνέδρια που είχε συμμετάσχει, ήταν και στο 1ο Διεθνές Συνέδριο 
Βαλκανικών Σπουδών ΝΑ Ευρώπης (Σόφια, 26/8-1/9/1966). Εκεί η ανακοίνωσή του είχε θέμα: «Ο Κ. 
Ν. Σάθας και η έκδοση του περιοδικού ΚΟΣΜΟΣ». Το κείμενο αυτής δεν εντοπίστηκε στα έντυπα που 
δημοσίευε τις  συνεργασίες του ο αείμνηστος αμφισσέας λόγιος δημοσιογράφος (Φωκ. Ταχυδρόμος, 
φ. 8/18-08-1966 και φ. 10/25-10-1966). 
    Στο αρχείο του όμως, που φύλαγε με επιμέλεια στο σπίτι του στην Αθήνα, βρέθηκε ένα δισέλιδο 
κείμενο δημοσιευμένο σε άγνωστο μέχρι στιγμής έντυπο με τον τίτλο «50 χρόνια από το θάνατό του – 
Κων. Σάθας». Ο Γιώργος Γάτος καταγράφει εκεί αναλυτικά τη ζωή και αποτιμά το σπουδαίο έργο του 
αφοσιωμένου ερευνητή των αρχείων. Παραθέτουμε το μεγαλύτερο μέρος του, περιέχον και άγνωστα 
από αλλού στοιχεία, που δεν προκύπτει ότι έχουν αναπαραχθεί και αξιοποιηθεί. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΣΑΘΑΣ/  50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
Του Γιώργου Κ. Γάτου  

Σε παμπάλαιο ρουμελιώτικο σόι, καπεταναίων, αρματωλών και γραμματοδιδασκάλων έχει, βαθειά, 
τις ρίζες του ο Κωνσταντίνος Νικολάου Σάθας.  
     Από πατέρα Γαλαξειδιώτη – το Νικόλαο Σταθόπουλο – και Σαλωνίτισσα μάνα – τη Μορφία 
Λύτσικα, κόρη του Παπά Ηλία- γεννήθηκε στην Αθήνα, στα 1842, στο δρόμο που φέρνει σήμερα 
τόνομα του τραπεζίτη Σταύρου. 
    Ωστόσο, κ’ οι δυο τούτες φάρες, φέρνουνε πάνω τους ατόφιο το βάρος αμέτρητων γενιών που 
χάνονται μέσα στο σκοτεινό βύθος της πρώτης Τουρκοκρατίας. Το Σαθέικο σόι όπως και των 
Λυτσικαίων το ριζιμιό έχουν βαθειά τη ρίχα τους στη φωκική γη και στο χρόνο. (…) 
    Στα χρόνια του μεγάλου Σηκωμού, ξαναπαντάμε τους Σαθαίους στις πρώτες ντάπιες του αγώνα. Ο 
πυροβολητής Γιάννης Σάθας, στις 4 του Ιούνη στα 1825, πέφτει στο Μεσολόγγι, στον προμαχώνα του 
Μιαούλη, διευθύνοντας το κανονοστάσιο. Κι ο Γιάννης του Γκούρα, σε πιστοποιητικό που φυλάγεται 
στα χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, βεβαιώνει «ἐνσυνειδήτως ὅτι ὁ ἐκ Γαλαξειδίου Γιάννης 
Σάθας παρευρεθεὶς  μετὰ τοῦ Ἀθ. Διάκου εἰς τὴν μάχην τῆς Ἀλαμάνας ἐπληγώθη ἐκεῖσε. Εἰς δὲ τὸ Χάνι 
τῆς Γραβιᾶς προθύμως ἐκλείσθη μετά τῶν ὑπ’ αὐτοῦ δέκα συμπατριωτῶν του ἰδίᾳ δαπάνη 
μισθοδοτουμένων. Παρευρεθεὶς δὲ καὶ εἰς διαφόρους ἄλλας μάχας ὑπὸ τὸν Γκούραν και Πανουργιᾶν 
ἐπέδειξεν πανταχοῦ γενναιότητα, πατριωτισμὸν καὶ πρόθυμον ὑλικὴν συνδρομήν». 
      Τώρα, πια, οι Σαθαίοι έχουν ξεκληριστεί. Πριν τρεις μήνες στο Γαλαξείδι της παρακμής, με τα 
κλειστά παράθυρα και τα σφαλισμένα αρχοντικά, έκλεισε τα μάτια κι ο στερνός των Σαθαίων, ο 
Σταμάτης Σάθας. Αλλά κι οι Λυτσικαίοι σταθήκαν στο χρόνο και στον τόπο ετούτο ρίζα πολύκλαδη 
και βαθειά. Με μακρυνό γενάρχη τον ιερομόναχο και γραμματοδιδάσκαλο Γεράσιμο Λύτσικα, 
διαφέντεψαν τον τόπο μας μέχρι τα χθες ακόμα, που γκρεμίστηκε το ερειπωμένο αρχοντικό τους, 
μέσα στην καρδιά των Σαλώνων. Και θα πρέπει να πούμε, κιόλας, για το γενάρχη ετούτον πώς, στις 
πρώτες αυγές του 1700, είχε στήσει στο Μοναστήρι της Σιγδίτσας, Κρυφό Σκολειό κ’ είχε γίνει – στα 
αλύτρωτα κείνα χρόνια – λεφτερωτής συνειδήσεων. Καθώς σημειώνουνε οι παλιές καταγραφές, στο 
σκολειό κείνο, μια δεκαετία ολόκερη μαθήτεψε ο ένοπλος προφήτης του Ελληνισμού, ο Κοσμάς 
Αιτωλός. Από κει πήρε την άσβεστη φλόγα για να την οδοιπορήση στην τουρκοπατημένη Ελλάδα και 
να την φέρη, στο Γαλαξείδι, στις 13 του Οκτώβρη, στα 1771, πανώριο μήνυμα λεφτεριάς. 
    Αυτές οι αδιάψευστες και σίγουρες καταβολές μπολιάσαν το Σάθα. Κι αν και γεννήθηκε στην 
Αθήνα, ωστόσο, το πολυάνθρωπο, τότε, Γαλαξείδι της ακμής  - με τις βαρειές καμαρες και τον 
πολύβουο ταρσανά – έθρεψε τα παιδικά όνειρά του κι οδήγησε τα πρώτα χρόνια της εφηβείας του. 
Βρέφος, δυο χρονώ, μαρτυράν οι πηγές, τον πήρε στη ζεστή αγκαλιά της η γελαστή πολιτεία των 
απόμαχων ναυτικών για να τον σεργιανίση στα στενορύμια και στ’ ανηφοριαστά της σοκάκια, να τον 
ορμηνέψη με την αλάθητη πείρα της, να τον αντρώση με το πικρό αρμυρό της ψωμί. Σ’αυτή την απλή 
κι απέριττη επαρχιακή ζωή, με τους χαμένους κόσμους και τα περασμένα μεγαλεία, κάτω απ’ τους 
ίσκιους ξεθωριασμένων θρύλων, πυργώθηκε ο άνθρωπος κι ο ερευνητής.  
    Επιτύμβιο ποίημα «Εἰς τὸν ἀείμνηστον Νικόλαον Σάθαν» γραμμένο σε ομηρική διάλεκτο απ’ το 
γνωστό αρχαιολάτρη Χριστόφορο Κοντό και δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Αλήθεια» του 1867 
μαρτυράει για τον πατέρα του Σάθα, που πέθανε εκείνη ακριβώς τη χρονιά, πως ήταν στο Γαλαξείδι, 
«Ἀστυνόμος, λάτρης τ’ ἀθανάτου Θέμιδος, Πολλούς ἐκ χειρῶν ἐσάωσ’ ἀλιτρῶν Πολιήτας». 
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Στην Αθήνα τον ξαναβλέπουμε φοιτητή, πια, στα 1862, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου – 
οικότροφο στο σπίτι του ιστορικού Παύλου Λάμπρου. Αλλά στο Πανεπιστήμιο πολύ λίγο φοίτησε. Το 
πάθος της ιστορικής έρευνας σύντομα, τον κυρίεψε για να τον αιχμαλωτίση για πάντα.  
    Και δεν είναι η τυχαία  ανακάλυψη  του χειρόγραφου Χρονικού του Γαλαξειδιού, το Μάρτη του 
1864, εδώ στο Γαλαξείδι, στο Μοναστήρι της Σωτήρας, που – καθώς λένε οι βιογράφοι του – τον 
οδήγησε στις ιστοριοδιφικές του αναζητήσεις. Σήμερα, με τα στοιχεία που κρατάμε στα χέρια μας, 
μπορούμε ν’ ανακοινώσουμε - με κάθε βεβαιότητα – ότι ο Σάθας, απ’ το 1859 – σε ηλικία, μόλις 
δεκαεφτά χρονώ – έχει, κιόλας, δημοσιέψει το πρώτο του έργο, κάτω απ’ την επωνυμία «Κ. Ν. 
Σαθόπουλος».    
Με την ίδια επωνυμία, στα 1861, εκδίδει, μαζί με τον Δ. Σ. Κοπίδα, το περιοδικό «Κόσμος», όπου και 
δημοσιεύει ιστορική μελέτη για το Γαλαξείδι. Και μόλις, στα 1864, πρωτοεμφανίζεται, στην 
«Πανδώρα», με το επώνυμο Σάθας, που κράτησε για όλη του τη ζωή. Το Σαθόπουλος δεν είναι τίποτ’ 
άλλο παρά το παιδί του Σάθα. Και καθώς φαίνεται δεν είναι μονάχα το επώνυμο του ιστορικού. Το 
κληρονόμησε απ’ τον πατέρα του, που στο προικοσύμφωνό του, στα 1844, σημειώντεια σαν Νικ. 
Σαθόπουλος και όχι σαν Σάθας. 
    Δεν είναι, λοιπόν, η μοιραία σύμπτωση που οδήγησε το Σάθα στην ιστορική έρευνα ούτε η 
αναστήλωση του «Χρονικού του Γαλαξειδιού» το0 πρώτο του – καθώς πιστεύεται - έργο. Σ’ άλλους 
κατά συνέπεια, παράγοντες – και αντικειμενικούς και υποκειμενικούς – θα πρέπει ν’ αναζητήσουμε 
την αιτία  που καθόρισε την πνευματική του πορεία.  
    Ο Σάθας ανήκει στην πρώτη, μετά τον Αγώνα γενιά. (…) Μεγάλωσε στο Γαλαξείδι του μεγαλείου, 
κοντά στους ζωντανούς θρύλους των θαλασσοδαρμένων ναυτικών. Έζησε μέσα στις διηγήσεις και 
κάτω απ’ την επίδραση μιας βαθειάς και πλούσιας οικογενειακής παράδοσης. (…) 
    Ανακηρύχνεται Ιππότης στην Ιταλία. Αντεπιστέλλον μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Μονάχου 
στη Γερμανία. Ανεβαίνει στις πιο ψηλές κορφές της παγκόσμιας διανόησης.  
    Μα στο μεταξύ αρχίζουνε χρόνια δύσκολα. 
    Οι πλούσιοι φιλίστορες τον εγκαταλείπουνε, γιατί; τώρα, κάποια άλλη «αγαθοεργός» χειρονομία 
συνηθίζεται στον κόσμο τους. Και το επίσημο Κράτος – παρακινημένο από φθονερούς κ’ επιτήδειους 
αντίζηλους που το αγκαλιάζουν θανάσιμα μέσα απ’ το φανταχτερό σχήμα της πανεπιστημιακής 
καθέδρας – δεν του ζανανεώνει πια την κρατική επιχορήγηση. Στα χρονοντούλαπα πετούνται οι 
αλλεπάλληλες αιτήσεις του. Προσπαθεί να ζήσει με τ’ απομεινάρια της δικιάς του περιουσίας. Μα δεν 
τα καταφέρνει. Είχε συνηθίσει ν’ αρχοντοζή και ν’ αρχοντοντύνεται και δεν μπορεί να προσαρμοστεί 
στη νέα κατάσταση. Έτσι, σε λίγο, εξανεμίζονται και τα λίγα χρήματα που απομείνει από μια μεγάλη 
περιουσία. Ξαναγυρίζει στο Κράτος. Μα κανένας δεν ακούει, πια, τις τραγικές του εκκλήσεις. Αρχίζει 
να χρεώνεται. Ζει, τώρα, με τον τρομερό εφιάλτη των πιστωτών του, ώσπου αναγκάζεται να πουλήση 
την πολύτιμη Βιβλιοθήκη του που βρίσκονταν σε κατάσχεση. Πληρώνει τα χρέη του και με τα λίγα 
χρήματα που απομένουν, εγκαθίσταται στο Παρίσι, σε μια σοφίτα της οδού Κολοσσαίου. 
    Κ’ εδώ, αρχίζει το μεγάλο του δράμα. Καταπονημένος απ’ τη φτώχεια και την αρρώστια, 
πικραμένος απ’ την εγκατάλειψη, αρχίζει, μέρα με τη μέρα, να καταρρέη. Στην κατάσταση αυτή δεν 
μπορεί πια και να δουλέψη. Αυτό το τελευταίο, μπροστά σ’ έναν όγκο πηγών που περιμένει τη 
δικαίωσή του κι ωστόσο, ακόμα, παραμένει ανέκδοτος, τον καταβάλλει περισσότερο. Έχει χάσει κάθε 
δύναμη αντίδρασης και σιγά-σιγά τον ξεχνούνε. 
    Στο Γαλαξείδι τον θεωρούνε –με τη μικροαστική αντίληψη που δέρνει, αλλοίμονο, ακόμα τον τόπο 
μας – αποτυχημένο, γιατί δε γνώριζε κι ούτε ήθελε να εκμεταλλεύεται, πρακτικά την απέραντή του 
σοφία. Και παροιμιώδης μένει η φράση των γονιών στα παιδιά που δεν εκφράζουνξε πρακτικά τη 
ζωή τους. «Σάθα θα σε κάνω; Σάθας θα καταντήσεις;» 
    Ωστόσο, κάποια μέρα του 1909, μια πρωτοσέλιδη, θαρραλέα καμπάνια της εφημερίδας «Ἀθῆναι» 
ξαναφέρνει το ζήτημα στην επικαιρότητα. Ο τύπος ξεσηκώνεται μπροστά στην εγκατάλειψη και 
χτυπάει αλύπητα τη συνωμοσία των σοφών εραστών των παρασκηνίων. Η υπόθεση του Σάθα 
έρχεται στη Βουλή. Ο βιβλιόφιλος βουλευτής Καβαλιεράτος, μπροστά σους έκπληχτους εθνοπατέρες, 
που για πρώτη φορά ίσως άκουαν το όνομα του σοφού, παλεύει με χίλιους τρόπους να ζωντανέψη 
την τραγωδία. Τώρα η Βουλή συγκινιέται. Μα προτού ψηφίση κἀποιο κονδύλι μέσα στους σάλους της 
επαναστατικής φουσκοθαλασσιάς ξεχνάει το Σάθα. 
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Κι ο Σάθας.., με τριμμένη τη ζωή και τη ρεντικότα, πεθαίνει, στο Παρίσι, στις 12 του Μάη, στα 1914, 
πεινασμένος κ’ εξόριστος, με το πικρό παράπονο πως η επίσημη Πατρίδα τον περιφρόνησε.  
    Αυτό με λίγα λόγια στάθηκε το τραχύ κι αγκαθερό οδοιπορικό του μεγάλου σοφού. Η ελληνική 
επιστήμη, κάτω απ’ το θανάσιμο και πνιγερό αγκάλιασμα των επιτήδειων εραστών της τον 
εγκατέλειψε.  
    Η μνήμη της κοινωνίας τον λησμόνησε.  
    Η πολιτεία τον ενέκρωσε και τον έρριξε στο χάος και στην αδιαφορία των παρισινών 
σπιτονοικοκυραίων. 
    Σήμερα, που έχουνε ξεκαθαρίσει τα όρια ανάμεσα στην ιστοριογραφία και στην αρχειακή δουλειά 
του ιστοριοδίφη, μπορούμε σωστά ν’ αξιολογήσουμε το έργο του Σάθα.  
    Σαν ιστορικός ο Σάθας στάθηκε αμέθοδος και με πολλά λάθη. Δεν είχε ή δεν καλλιέργησε τις αρετές 
του ιστορικού, όπως τη σύλληψη και τη σύνθεση των γεγονότων, το ύφος και προπάντων μια γόνιμη 
μέθοδο.  
    Σαν ιστοριοδίφης όμως – κι αυτός είναι ο Σάθας – στάθηκε μοναδικός και ασύγκριτος. 
    Μέσα στα σαράντα χρόνια της δουλειάς του, μια σωρεία εγγράφων σώθηκε, τυπώθηκε, μελετήθηκε 
και μας έφερε μηνύματα από ένα πολιτισμό, που είναι τόσο κοντά μας κι ωστόσο εξακολουθεί να 
παραμένη τόσο άγνωστος.  
    Σε μιαν ολοσκότεινη και πλανερή περιοχή της παγκόσμιας ιστορίας, που δεν την ρείχαν ακόμα 
φωτίσει οι εργασίες του Χόπφ, του Τάφφελ, του Τόμας, του Μίλλερ και τόσων άλλων σοφών, ο Σάθας 
έφερε το πρώτο και το δυνατότερο φως. Έφερε το πιο αξιόλογο, το βαρύτερο κι ογκωδέστερο 
αρχειακό υλικό και φώτισε τη σκοτεινότερη κι αντιφατικώτερη περίοδο της ελλαδικής ιστορίας και 
την πιο ανεξερεύνητη περιοχή του λαϊκού μας πολιτισμού. 
    Μ’ υπομονή ατἐλειωτη, για να βρεθή το χειρόγραφο και να πολεμηθούν οι δυσκολίες της 
ανάγνωσης, για να συμπληρωθούν τα κενά, να διορθωθούν τα λάθη, και να γεννηθή, στο τέλος, το 
βιβλίο, από αγκαλιασμένα μεταξύ τους, τα κατακομμένα, τα συντομευμένα και τ’ απρόσιτα, 
οπλίστηκε ο Σάθας.(…) 
    Έφερε στο φως δεκαπέντε, κοντά, χιλιάδες σελίδες από πολύτιμα κείμενα της βυζαντινής 
γραμματείας και ντοκουμέντα ιστορικά του μέσου και νεώτερου ελληνισμού. 
    Λέω έφερε, γιατί η μοίρα των αρχειοερευνητών είναι άλλοι να καρπώνονται το μόχθο τους. Εκείνοι, 
κουβαλάνε το υλικό και, στην ατέλειωτη προσπάθειά τους, δεν προλαβαίνουν να το στεριώσουν. 
Είναι οι αχθοφόροι του πνεύματος. 

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΑΤΟΣ 
    Τέλος, πάλι απ’ τον ΦΩΚΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ μαθαίνομε ότι την Άμφισσα και τη Δημοτική της 
Βιβλιοθήκη είχε επισκεφτεί, στο πρώτο της “σπίτι”, στην πλατεία Κεχαγιά (σήμερα δημοτικές 
υπηρεσίες),ο σημαντικός πνευματικός άνθρωπος και φιλέλληνας Octave Merlier (1897-1976) 
Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και συζήτησε με τον Γ. Γάτο, που ήταν τότε υπεύθυνός 
της, «την έκδοση των καταλόγων του αρχείου Κ. Ν. Σάθα» που ο Μερλιέ ετοίμαζε απ’ το 
Πανεπιστήμιο της Sorbonne και του Aix-en-Province (Φωκικός Ταχυδρόμος, φ. 10/25-10-1966). Στην 
αναζήτησή μας δεν βρέθηκε τέτοιος πολύ χρήσιμος, αλλά και δύσκολο να συντεθεί, κατάλογος 
αρχείων Σάθα.  
    Στις δικές του εκτεταμένες και πολύμοχθες εργασίες, αναζητώντας αν άφησε, άντλησε και 
συνειδητοποίησε την ανεκτίμητη προσφορά και αξία του έργου του Κ. Σάθα, ο Κ. Θ. Δημαράς (1901-
1992) φιλόλογος, κριτικός, ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας και συγγραφέας με ερευνητικές 
επιδόσεις απ’  τοΔιαφωτισμό ως το Ρομαντισμό, και ως την ανάδειξη διανοητικών κινημάτων και 
λησμονημένων πνευματικών μορφών. Πέραν των πολλών αναφορών του Δημαρά στον Σάθα στο 
βιβλίο του για τον Κ. Παπαρρηγόπουλο (σσ. 274,355,413 κ.ά.) υπάρχουν κι αρκετές επιφυλλίδες του 
στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ39. Στα αποσπάσματα δύο εξ αυτών, συμπυκνώνονται μοναδικά, τόσο η 
βαρύτητα της προσφοράς του Σάθα, όσο και η επεκτατικότητα της ενασχόλησης με το ανεξάντλητο 
έργο του, αστείρευτης φλέβας χρυσού.  

                                                           
39

 3 Οκτωβρίου 1969, 5, 12 και 19 Ιουνίου 1970, 15 Δεκεμβρίου 1972, 1 Φεβρουαρίου 1974. Βλ. Αναλυτικά Φιλιπ. Ηλιού, 

Εργογραφία Κ. Θ. Δημαρά (1917-2004), Αθήνα, 2005. 
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       Την επικαιρότητα των απόψεων του Δημαρά, υποστηρίζουν άμεσα οι δυνατότητες απ’ τα 
σύγχρονα μέσα επαφής με το ψηφιοποιημένο και άλλως δυσεύρετο έργο του γαλαξειδιώτη 
ιστορικού. Έγραφε στα 1972 ο Κ. Θ. Δημαράς ότι ο Σάθας «επιζεί στη μνήμη των γραμμάτων μας: 
είναι για την αφοσίωσή του στα θέματα της παιδείας, για την αλύγιστη φιλοπονία του, για την 
πληθωρική παραγωγικότητά του. Όταν άλλοτε, γυρίζοντας από ταξίδια στο Εξωτερικό, έφερνα μαζί 
μου πάντοτε και μία τσάντα μικροταινίες χειρογράφων και εντύπων, δεν παρέλειπα ποτέ να στρέφω 
την σκέψη μου προς τον Σάθα και προς τις χιλιάδες των τυπωμένων σελίδων τις οποίες μας 
εκληροδότησε όχι δουλεύοντας με τον φωτογραφικό φακό, αλλά αναλίσκοντας τον εαυτό του στην 
μεταγραφή και τη δημοσίευση παλιοτέρων κειμένων. Βεβαίως η εκδοτική του τεχνική υστερεί, 
βεβαίως του έλειπε η συστηματική μόρφωση, βεβαίως η υπερτροφία της φαντασίας του τον έβλαψε. 
Αλλά, όταν τα λέμε αυτά, πρέπει ταυτόχρονα και να λέμε ότι χωρίς εκείνον εμείς οι μεταγενέστεροι 
δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το λίγο που εκάναμε. (...) 
      Και δεν είναι μόνο που τρεφόμαστε από αυτόν, είναι που σήμερα ακόμη, επάνω από εκατό χρόνια 
μετά το ξεκίνημά του, δεν έχουμε καν εξαντλήσει το περιεχόμενο της προσφοράς του, δεν έχουμε 
απογράψει και αξιοποιήσει όλη την ύλη την οποία μας άφησε. Θα χρειασθούν ακόμη δεκάδες 
συνεργεία νέων ερευνητών να σκύψουν επάνω στους τόμους αυτούς για να αποκομίσουν ακέριο τον 
θησαυρό τον οποίο κρατούν.(...) 
        Θα πω κιόλας ότι από μια τέτοια αφορμή ίσως παρασχεθεί το ενδόσιμο σε νεωτέρους 
επιστήμονες να μελετήσουν και την προσωπικότητα του Σάθα όπως της ταιριάζει. Η εργασία του 
Φάνη Μιχαλόπουλου στέκει σαν αχνή μόνο δοκιμή. Ο Σάθας δεν είναι εύκολος για να τον γνωρίσει 
κανείς, ούτε εξοφλείται με κάποιες γενικότητες. Εγέννησε εχθρότητες, αντιδικίες, με τον Χιώτη, με 
τον Παπαρρηγόπουλο, ο οποίος με το ένα πόδι στον τάφο, ή μάλλον με τα δύο, αφού πρόκειται για 
οψίγονο έργο του, τον αποκαλούσε μόνιμο υπότροφο του Ελληνικού Δημοσίου. Τέτοιες εχθροπάθειες 
δεν τις προκαλούν άνθρωποι που είναι απλώς άσημοι· αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, ο ρόλος του 
μέσα στην παιδεία μας, η ιδιάζουσα στάση την οποία επήρε στα θέματα τα σχετικά με την βυζαντινή 
κληρονομία, με την σχέση αρχαίου και νεωτέρου κόσμου, επιβάλλουν να τον προσέχουμε, να τον 
μελετούμε, και, πρώτιστα, να τον διαβάζουμε»40. 
    Αρχές του 1974 ο Κ. Θ. Δημαράς επανήλθε: «Ένα σύνολο από κείμενα, σπουδαία, τέλος πάντων, για 
όποιον έχει αντίστοιχα ενδιαφέροντα, που είχα βασανισθεί, για να το συναγάγω, όταν εμελετούσα τα 
σχετικάς με τη νέα μας παιδεία· σήμερα προσφέρεται. (...) Η επίδραση την οποία θα πρέπει να έχουν 
οι εξελίξεις αυτές επάνω στα πράγματα της επιστήμης μας, αν άλλες ισχυρότερες επιταγές του 
ιστορικού γίγνεσθαι δεν έρθουν να τα αποτρέψουν, θα αποβούν αληθινά ευεργετικές. 
    Η φυσιογνωμία του Σάθα, η θέση του μέσα στα γράμματά μας, μένει πάντοτε σαν αινιγματική. Η 
μικρή σχετική εργασία του Φάνη Μιχαλόπουλου, δεν ξεπερνάει κατά τίποτε, τον συγκεκριμένο και 
περιορισμένο σκοπό της· δεν εννοώ τέτοιου είδους φροντίσματα, αλλά μελέτες εξαντλητικές, σε 
επίπεδο διδακτορικών διατριβών. Φυσικά, δεν θα έπρεπε αυτό να προκαλεί την έκπληξή μου ή την 
δυσφορία μου, αφού είναι γνωστό ότι, αν εξαιρέσουμε τον Κοραή του Θερειανού, κανείς από τους 
λογίους μας όσοι εργάσθηκαν στον περασμένον αιώνα για να διαπλασθεί η νέα ελληνική συνείδηση, 
δεν ετιμήθηκε με ένα μελέτημα αντάξιο προς την προσφορά του. Εδώ, οι πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι 
δεν εφρόντισαν να προκαλέσουν ακαδημαϊκές διατριβές για όσους έδρασαν μέσα στον 
πανεπιστημιακό χώρο· θα είταν πολύ να εζητούσαμε καλύτερη μεταχείριση για έναν ελεύθερο 
σκοπευτή, οποίος εστάθηκε ο Σάθας. 
    Και όμως,  σ’ αυτά θα είχα κάτι να προσθέσω ως προς τον Σάθα: έχει μία, ιδιοσυγκρασία που έλκει 
την προσοχή, και μέσα στον ειδικό χώρο της έρευνας και των ζητήσεων, και μέσα στον ευρύτερο 
χώρο της πνευματικής ζωής, γενικά. Τα ίδια τα ελαττώματά του, από την οξύτητα και την 
εριστικότητα, ως την εξημμένη φαντασία του, η οποία –ιδίως στα μεταγενέστερα χρόνια της ζωής 
του- τον έκανε να εισαγάγει καταπληκτικά δαιμόνια μέσα στην ιστορία μας, τον έφερε αντιμέτωπο με 
μία προσωπικότητα σαν του Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, θα είταν φυσικό να προκαλέσουν 
την περιέργεια, τη μελέτη41».  

                                                           
40

 Κ. Θ. Δημαράς, «Κ. Ν. Σάθας», Οι επιφυλλίδες του «ΒΗΜΑΤΟΣ», 15 Δεκεμβρίου 1972, σ. 2.  
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 Κ. Θ. Δημαράς, «Κ. Ν. Σάθας»,εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 1 Φεβρουαρίου 1974, σ. 2. 
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    Από τα δημοσιεύματα του Σάθα  και όσα γράφτηκαν κι αφορούν σ’ αυτόν φωτίζεται η 
προσωπικότητά του κι αποκαλύπτεται ο δυναμισμός στη δύσκολη πορεία της αφιερωμένης στην 
έρευνα ζωής του. Ταυτόχρονα αναδεικνύονται και στοιχεία που εμπλουτίζουν την ιστορία μας, ή 
ακόμη και προσφέρουν αφορμές για περαιτέρω έρευνες και αναζητήσεις που προάγουν την 
επιστήμη, τις σπουδές και τις γνώσεις μας.  

Γιάννης Κολιαβάς 
Φιλόλογος 


