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Εἰσαγωγή

Ἀπό χρόνια τώρα μέ ἀπασχολεῖ ἡ προσωπικότητα τοῦ Δημήτρη
Γοβδελᾶ, ἀνιψιοῦ τοῦ σπουδαίου ἐπισκόπου Πλαταμῶνος καί Λυκο-

στομίου καί Σχολάρχη Διονυσίου, ὁ ὁποῖος ἐνέπνευσε πολλούς Θεσσαλούς
Ἕλληνες λόγιους νά ἀσχοληθοῦν μέ μελέτη τοῦ τόπου τους καί μέ τήν ἐπιστή-
μη, τήν ἐποχή τοῦ ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ ἀνι-
ψιός του, ὁ Δημήτρης Γοβδελᾶς. Ἰδιαίτερα μέ ἀπασχολοῦσε ἡ παραμονή τοῦ
Γοβδελᾶ στήν Βαρσοβία κατά τό 1822-1823, ὁπότε ἐξέδωσε καί τό βιβλίο του
γιά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο**. 

Στήν ἑλληνική βιβλιογραφία οἱ πληροφορίες γιά τήν ζωή του εἶναι ἐλάχιστες
γιά τήν παρουσία του στήν Βαρσοβία καί ἀργότερα. Τό μόνο πού καταγράφεται
εἶναι ὅτι στήν Βαρσοβία ἐκδόθηκε τό ἀνωτέρω ἀναφερόμενο βιβλίο του. Οἱ
προσπάθειές μου στό παρελθόν νά βρῶ κάτι περισσότερο, στά πολωνικά
ἀρχεῖα καί στήν ὑπάρχουσα τότε βιβλιογραφία, γιά τήν παρουσία τοῦ Γοβδελᾶ

* Арш, Григорий Львович, «Греческий ученый Д. Гобделас в России», в Культура народов Балканв новое
время, στο: Балканские исследования, Вып. 6, Москва 1980, 161-173 (Ἄρς, Γρηγόρης Λβόβιτς, «Ὁ
Ἕλληνας ἐπιστήμονας Δ. Γοβδελᾶς στή Ρωσία». Σέ «Ἡ κουλτούρα τῶν λαῶν τῶν Βαλκανίων
στή σύγχρονη ἐποχή», Βαλκανικές Σπουδές, 6 (Μόσχα 1980) σσ. 161-173.
** Démétrius P. Gobdelas, Histoired’ Alexandre le Grand suivant les écrivains orient aux avec des notes
geographiques et historiques, N. Glücksberg, Βαρσοβία 1822.
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στήν Πολωνία, δυστυχῶς ἀπέτυχαν. Ξαφνικά, τό 2017 ἀνακάλυψα σέ ἕνα
πολωνικό δημοσίευμα, νέα στοιχεῖα γιά τήν παρουσία τοῦ Γοβδελᾶ στήν Βαρ-
σοβία κατά τά ἔτη 1822-1823. Εἶναι τοῦ καθηγητῆ τοῦ Ἰνστιτούτου Κλασικῶν
καί Μεσογειακῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βρότσλαβ, τοῦ Gościwit
Malinowski. Σύμφωνα μέ αὐτόν, στό Πανεπιστήμιο τοῦ Τόρουν, στήν πόλη τοῦ
Κοπέρνικου, δημοσιεύτηκαν τό 2013 ἐπιστολές στόν Vasili G. Anastasevič ἀπό
τόν Πολωνό λόγιο Samuel Linde, συγκεντρωμένες σέ βιβλίο τοῦ Marian Ptaszyn.
Στίς ἐπιστολές αὐτές ὑπάρχουν ἄγνωστα στοιχεῖα γιά τήν παρουσία τοῦ Γοβδελᾶ
στήν Πολωνία τό 1822-1823 καί ἀργότερα στήν Βεσσαραβία, οἱ ὁποῖες συμπλη-
ρώνουν τά κενά πού ὑπάρχουν στήν μέχρι τώρα γνωστή βιογραφία του. Οἱ ἐπι-
στολές αὐτές προέρχονται ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἁγίας
Πετρούπολης. 

Συνεχίζοντας τήν ἔρευνά μου γιά τήν διαμονή τοῦ Γοβδελᾶ στή Βαρσοβία,
ἀνακάλυψα δύο νέες, ἀνύπαρκτες στήν ἑλληνική βιβλιογραφία γραπτές πηγές
γιά τή ζωή του. Τά νέα αὐτά στοιχεῖα τά ἐντόπισα σέ μία δημοσίευση τοῦ
Ρώσου καθηγητῆ Γρηγόρη Λβόβιτς Ἄρς, πού τήν παρουσιάζουμε σέ μετάφραση
ἐν συνεχείᾳ. Ἀνακάλυψα καί κάποια ἄλλα δημοσιεύματα, μιᾶς ἐρευνήτριας ἀπό
τό Κισινάου τῆς Μολδαβίας, τῆς κ. Μαρίας Δανιλώβ, σχετικά μέ τήν παρουσία
τοῦ Γοβδελᾶ στή Βεσσαραβία. Τά δημοσιεύματα αὐτά μᾶς δίνουν νέες πληρο-
φορίες γιά τήν ζωή του στήν Ρωσία, τήν Μπουκοβίνα καί τήν Βεσσαραβία.
Ὅλες τίς ἀναφερόμενες πηγές τίς χρησιμοποίησα σέ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο μου,
πού δημοσιεύτηκε στό «Θεσσαλικοῦ Ἡμερολόγιο»*** τό 2021, ὅπου μαθαίνουμε
πολλά στοιχεῖα, ἄγνωστα ὥς τώρα στήν ἑλληνική βιβλιογραφία, γιά τήν παρα-
μονή τοῦ Γοβδελᾶ στήν Ρωσία κατά τό 1807, καί 1811 μέχρι τό 1816 καί στήν
Βεσσαραβία, μετά τήν παραμονή του στήν Βαρσοβία. 

Συγκεκριμένα, στό ἄρθρο τοῦ Γρηγόρη Λ. Ἄρς πληροφορούμαστε γιά τήν
προσπάθεια τοῦ Γοβδελᾶ νά βρεῖ χρηματοδότηση, γιά τήν ἔκδοση τῶν μεγάλων,
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*** Χαρ. Βόγιας, «Νέα βιογραφικά στοιχεῖα γιά τήν παρουσία τοῦ Δημ. Γοβδελᾶ στή Ρωσία,
Πολωνία καί Βεσσαραβία μετά τό 1822», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, Λάρισα 2021, σσ. 305-
318. Τό ἄρθρο εἶναι διαθέσιμο καί στόν ἱστότοπο Academia.edu ὡς ἀρχεῖο PDF:
https://www.academia.edu/49227859/%CE%9D%CE%95%CE%91_%CE%92%CE%99%CE%9F%CE
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δέκα τόμων 650 σελίδων ἕκαστος, μαθηματικῶν καί γεωγραφικῶν ἔργων του
μέ ἕναν ἄτλαντα μέ 50 ἔγχρωμους χάρτες, πού δυστυχῶς δέν κατάφερε νά βρεῖ
χρηματοδότηση ὅλα τά χρόνια παραμονῆς του στήν Ρωσία καί μετά. Τό μόνο
πού κατάφερε ἦταν νά τοῦ παραχωρηθεῖ τό 1807 ἕνα τιμητικό δῶρο, ἀποτε-
λούμενο ἀπό ἕνα «διαμαντένιο δαχτυλίδι», ἀξίας 1.000 ρουβλίων. Ἐπιπλέον, τόν
Ἰούλιο τοῦ 1812 μέ ἐντολή τοῦ τσάρου Ἀλέξανδρου Α´, τοῦ δόθηκαν καί ἄλλα
χίλια ρούβλια γιά ἔξοδα ταξιδιοῦ. Δυστυχῶς, ὁ Ρῶσος ὑπουργός Ραζουμόφσκι
δέν ἀνταποκρίθηκε στίς ἐλπίδες τοῦ Γοβδελᾶ καί ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι τά
σημαντικά ποσά πού ἀπαιτοῦνταν γιά τήν δημοσίευση τῶν ἔργων του δέν
ἔπρεπε νά δαπανηθοῦν σέ αὐτά τά ξενόγλωσσα βιβλία ὅπως τά ἀποκάλεσε,
ἀλλά γιά τήν ἐκτύπωση τῶν καλυτέρων ρωσικῶν ἐθνικῶν ἔργων, παρ᾽ ὅλο πού
βρῆκε ὑποστήριξη ἀπό τόν Ἰωάννη Καποδίστρια, πού ἔδειξε μεγάλο ἐνδιαφέ-
ρον γιά τά ἐπιστημονικά του ἔργα.  

Περαιτέρω μαθαίνουμε στό ἐν λόγῳ ἄρθρο ὅτι τά ἀδημοσίευτα ἔργα του,
καρπός πολυετοῦς ἐπιστημονικῆς ἐργασίας, κάηκαν ὁλοσχερῶς κατά τήν
εἰσβολή τῶν Τούρκων στό Ἰάσιο τό 1822.  

Ὅπως μᾶς ἀναφέρει ὁ Ἄρς: «οἱ ὑπολογισμοί τοῦ Γοβδελᾶ βασίστηκαν ὄχι
μόνο στήν πολιτική τῆς Ρωσίας ἔναντι τῶν Ἑλλήνων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτο-
κρατορίας, ἀλλά καί στήν πραγματική βοήθεια πού παρεῖχε ἡ Αὐλή τῆς Ἁγίας
Πετρούπολης, στούς διακεκριμένους Ἕλληνες ἐπιστήμονες, ὅπως π.χ. τόν Εὐγ.
Βούλγαρη καί τόν Ν. Θεοτόκη γιά τήν ἔκδοση τῶν ἔργων τους». Στό ἄρθρο τοῦ
Ἄρς, ἀπό τά ἀρχεῖα πού βρῆκε ὁ ἴδιος, μαθαίνουμε ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Γοβδελᾶ
στήν Βαρσοβία τό 1822-23 καί ἡ βοήθεια πού τοῦ προσφέρθηκε ἐκεῖ, ἀπό τούς
Πολωνούς λόγιους, ἦταν λόγῳ τῆς προτροπῆς τοῦ Ἕλληνα στρατηγοῦ στήν
ὑπηρεσία τῶν Ρώσων, Δημήτρη Κουρούτα.  

Μαθαίνουμε ὅτι αὐτές οἱ ἀποτυχίες κατά τά χρόνια τῆς παραμονῆς τοῦ
Γοβδελᾶ καί τῆς οἰκογένειάς του στήν Βεσσαραβία, μετά τό 1823, τόν ἔφεραν
σέ μιά πολύ δύσκολη οἰκονομική κατάσταση, θά λέγαμε σέ μεγάλη ἔνδεια, μή
μπορῶντας νά παράσχει ὑποστήριξη στά μέλη τῆς οἰκογένειάς του καί στόν
ἴδιο, ὅπως μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει μιά ἐπιστολή, πού μᾶς τήν ἀναφέρει ὁ Ἄρς, πού
ἔστειλε ὁ γιός τοῦ Γοβδελᾶ Γιῶργος στίς ρωσικές Ἀρχές. Ὁ Ἄρς στό ἄρθρο του
κάνει καί ἀναφορά γιά τούς τρεῖς διάσημους Θεσσαλούς καί τά ἔργα τους,
ὅπως ὁ «Χάρτης τῆς Ἑλλάδας» τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ, ἡ «Γεωγραφία τῆς Ἑλλά-
δας» τοῦ  Ἄνθ. Γαζῆ, καί ἡ «Γεωγραφία τῆς Ρουμανίας» τοῦ Δ. Φιλιππίδη, πού
ὁ συγγραφέας τούς χαρακτηρίζει ὡς πρωτοπόρους λόγιους Ἕλληνες, πού εἰσή-
γαγαν στούς Ἕλληνες τόν Διαφωτισμό, συμπεριλαμβάνοντας καί τόν Γοβδελᾶ,
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τιμῶντας τήν Θεσσαλία, γιά τά ἄξια τέκνα της. Μαθαίνουμε γιά πρώτη φορά
ἀπό τόν Ἄρς, γιά τά μαθήματα πού θά δίδασκε στήν Ἀκαδημία τοῦ Ἰασίου καί
γιά τίς ἀμοιβές πού τοῦ προσφέρθηκαν στήν σύμβαση πού ὑπογράφτηκε τόν
Μάρτιο τοῦ 1816, ἀπό τόν ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας Σκαρλάθου Καλλιμάχι. Ἐπι-
πλέον, στό ἄρθρο του ὁ Ἄρς μᾶς πληροφορεῖ ὅτι, ἐκτός ἀπό τήν προσπάθεια
τοῦ Γοβδελᾶ γιά τήν χρηματοδότηση τῶν ἔργων του ἀπό τήν ρωσική κυβέρνη-
ση, ὁ ἴδιος ζήτησε ἀπό τόν Τσάρο τήν ἄδεια νά ἱδρύσει ἕνα κεντρικό ἑλληνικό
σχολεῖο στό Κισινάου τῆς σημερινῆς Μολδαβίας, ὅπως καί δημοτικά σχολεῖα
στίς διάφορες περιοχές τῆς τότε Βεσσαραβίας. Δυστυχῶς, ὅπως μέ τήν μή ἀντα-
πόκριση τῶν Ρώσων νά βοηθήσουν τήν ἔκδοση τῶν ἐπιστημονικῶν ἔργων του
καί σέ αὐτήν τήν προσπάθειά του, γιά νά ἱδρύσει τά ἑλληνικά σχολεῖα στήν
Βεσσαραβία, δέν βρῆκε καμία ὑποστήριξη ἀπό τόν Τσάρο καί τήν κυβέρνησή
του, λόγῳ τῆς ἐφαρμογῆς στήν Ρωσία τότε καθαρά ἐθνικῆς ρωσικῆς παιδείας,
τῆς ἀλλαγῆς τῆς ρωσικῆς πολιτικῆς στάσης ἔναντι τῶν Ἑλλήνων, καί βέβαια
τῆς ὑπάρχουσας ρωσικῆς γραφειοκρατίας. 

Ὅπως δημοσιεύουμε στό σχετικό ἄρθρο μας στόν 80ό τόμο τοῦ Θεσσαλι-
κοῦ Ἡμερολογίου καί πού δέν ἀναφέρεται ἀπό τόν Ἄρς, ὁ Γοβδελᾶς ἀναγκά-
στηκε νά δώσει ὡς ἐνέχυρο τήν σπουδαία καί μεγάλη βιβλιοθήκη του, ἀποτε-
λούμενη ἀπό 2.707 βιβλία, νά βρεῖ λεφτά γιά νά μπορέσει νά ὑποστηρίξει οἰκο-
νομικά τόν ἑαυτό του καί τήν οἰκογένειά του. Γενικῶς, ἡ παραμονή τοῦ
Γοβδελᾶ στήν Ρωσία καί τήν Βεσσαραβία ἦταν γιά τόν ἴδιο μιά ἀπογοητευτική
ἐμπειρία πού τόν ἀδικοῦσε, γιά τούς λόγους πού ἀναφέρονται τεκμηριωμένα
στήν συνέχεια στό ἄρθρο τοῦ Ἄρς. 

Μετάφραση ἀπό τά Ρωσικά τοῦ ἄρθρου Γ. Λ. Ἄρς 
«Ὁ Ἕλληνας Ἐπιστήμονας Δ. Γοβδελᾶς στή Ρωσία»

Τό δεύτερο μισό τοῦ 18ου αἰῶνα καί οἱ πρῶτες δεκαετίες τοῦ 19ου αἰῶνα
ἦταν γιά τόν ἑλληνικό πολιτισμό ἡ ἐποχή τοῦ Διαφωτισμοῦ. Αὐτή ἦταν μιά
περίοδος πνευματικῆς ζωῆς. Προέκυψαν τότε σημαντικοί ἐπιστήμονες, ἐξαιρε-
τικοί στοχαστές καί ἐκπαιδευτικοί. Μποροῦν νά ἀναφερθοῦν ὁ Εὐγ. Βούλγα-
ρης, ὁ Ν. Θεοτόκης, ὁ Ἀ. Κοραής, ὁ Ρήγας Βελεστινλής, ὁ  Ἄνθ. Γαζῆς καί πολ-
λά ἄλλα ὀνόματα. Τό ἔργο αὐτῶν τῶν μεγάλων πνευμάτων ἀντικατοπτρίζει ὄχι
μόνο τήν πνευματική ἰδιοφυΐα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί τίς ἐθνικοαπε-
λευθερωτικές του προσδοκίες, οἱ ὁποῖες αὐξήθηκαν δραματικά στά τέλη τοῦ
δέκατου ὄγδοου αἰῶνα καί στίς ἀρχές τοῦ δέκατου ἔνατου αἰῶνα. Ὁρισμένοι
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ἀπό τούς ἐπιφανεῖς Ἕλληνες διανοούμενους συμμετεῖχαν ἄμεσα στόν ἀγῶνα
γιά τήν ἐθνική ἀπελευθέρωση, μέ τόν Ρῆγα Βελεστινλῆ νά εἶναι ὁ ἐμπνευστής
τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ κινήματος, πού ἀναπτύχθηκε ἀπό μερι-
κούς ἀπό τούς πιό ἐξέχοντες διανοούμενους. Ἄλλοι, ὡστόσο, δέν συμμετεῖχαν
ἄμεσα στόν ἀγῶνα γιά τήν ἐθνική ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας. Ἀλλά, παρά
τό γεγονός ὅτι δέν συμμετεῖχαν ἄμεσα στόν ἀγῶνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Ἑλλάδας, μπόρεσαν, ὡστόσο, νά κάνουν πολλά, μέσα ἀπό τήν ἐπιστήμη καί
τήν ἐπιρροή τους, καί ἔπαιξαν καθοριστικό ρόλο στήν ἀφύπνιση τοῦ ἔθνους.  

Ἡ ἑλληνική νεολαία γενικά ἐργάστηκε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας.
Ὅλοι, κατά κανόνα, ἀναγκάστηκαν νά ζήσουν ἐκτός τῆς πατρίδας τους. Ἡ
ἀνάπτυξη τῶν ἐπιστημονικῶν τους γνώσεων καί τῆς κοσμοθεωρίας ἐπηρέασε
πολλούς Ἕλληνες λόγιους ἄμεσα ἀπό τήν γνώση πού ἀπέκτησαν, καί σέ
αὐτούς περιλαμβάνεται ὁ διακεκριμένος Ἕλληνας λόγιος καί ἐκπαιδευτικός
Δημήτριος Γοβδελᾶς. 

Αὐτή ἡ ἐργασία, πού βασίζεται σέ ἀδημοσίευτο ὑλικό ἀπό σοβιετικά ἀρχεῖα,
ἔχει ὡς στόχο ὄχι μόνο νά φωτίσει τήν ἄγνωστη σελίδα τῆς ζωῆς τοῦ Γοβδελᾶ
στήν Ρωσία, ἀλλά καί νά συμπληρώσει καί νά διευκρινίσει τίς ὑπάρχουσες πλη-
ροφορίες στή βιβλιογραφία, σχετικά μέ τήν κοσμοθεωρία καί τή φιλοσοφία τοῦ
ἐρευνῶντας τήν διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά μέ τίς προοπτικές καί τήν ἐπι-
στημονική δραστηριότητα αὐτῆς τῆς προσωπικότητας τοῦ ἑλληνικοῦ Διαφω-
τισμοῦ. Γενικῶς, προσπαθεῖ καί νά ἐπεκτείνει τήν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία γιά
τόν ἑλληνικό Διαφωτισμό1.  

Ὁ Δημήτριος Γοβδελᾶς γεννήθηκε στήν Θεσσαλία, ὅπως καί πολλές ἄλλες
ἐξέχουσες προσωπικότητες τοῦ ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ. Γεννήθηκε στήν Ραψά-
νη, τό 1780, ὅπου ἔλαβε τήν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση. Στήν συνέχεια, ἡ δίψα
γιά γνώση, ἡ ἐπιθυμία νά εἶναι χρήσιμος στήν πατρίδα του, ὁδήγησαν τόν
Γοβδελά, ὅπως καί πολλούς ἄλλους Ἕλληνες νέους τῆς ἐποχῆς, νά μεταβεῖ στό
ἐξωτερικό γιά νά ὁλοκληρώσει τίς σπουδές του. 

Κατά τή διάρκεια τριῶν ἐτῶν (1800-1802) σπούδασε στό Πανεπιστήμιο τῆς
Πέστης καί ἔλαβε διδακτορικό στήν φιλοσοφία. Στό Πανεπιστήμιο τῆς Πέστης

1 Οἱ ὑπάρχουσες μελέτες ἐπικεντρώνονται κυρίως στίς δραστηριότητες τοῦ Δ. Γοβδελᾶ στό Ἰάσιο,
ὅπου ἦταν διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας. Βλ.: Bullat T. G., Un conflict intre divanul Moldovei si profe-
sorul Demetru Gobdeas (1810-1812), Arkivele Basarabiea, 1929, v. 1: Popa J. D. P. Gobdella - ultmul
professor de matematici al Academiei grecesti din Iasi, Studii si eercetali stiintifice. Matematica, 1958,
an. IX, fasc. 2: Camariano - Cioran A., Les Academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs pro-
fesseurs. Thessa1oniki 1974, σσ. 632-649.
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ὁ νεαρός Θεσσαλός ἔλαβε μιά στέρεη ἐκπαίδευση στίς φυσικές ἐπιστῆμες, ἰδίως
στά μαθηματικά καί τήν φυσική. Τό πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδῶν ἐκείνη
τήν ἐποχή δέν ἦταν ἀκόμη σαφῶς ἐξειδικευμένο. Μαζί μέ τά μαθηματικά καί τήν
φυσική ὁ Γοβδελᾶς σπούδασε γενική ἱστορία καί φιλοσοφία. Ἀργότερα, ὁ
Γοβδελᾶς στίς ἐπιστημονικές καί διδακτικές του δραστηριότητες ἀποδείχθηκε
ἄνθρωπος μέ μεγάλη καλλιέργεια καί εὐρεία παιδεία. Τά ἐνδιαφέροντά του καλύ-
πτουν ποικίλους τομεῖς, ὅπως τά μαθηματικά, τήν ζωολογία, τήν ἀγρονομία, τήν
ἱστορία καί τήν φιλολογία. Μετά τήν ἀποφοίτησή του, ὁ Γοβδελᾶς τό 1803-1804
συνέχισε τίς σπουδές του, τελειοποιῶντας τήν ἐκπαίδευσή του, στήν Βιέννη καί
τό Παρίσι. Τό 1804 ἐγκαταστάθηκε στό Ἰάσιο. Ἀπό τό 1808 ὁ Ἕλληνας λόγιος
ἀνέλαβε τήν ἕδρα τῶν Μαθηματικῶν καί τῆς Φιλοσοφίας στήν Ἡγεμονική Ἀκα-
δημία, στήν τότε πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας. Ὅσο ἦταν ἀκόμα φοιτητής στό
Πανεπιστήμιο, ὁ Γοβδελᾶς ἄρχισε νά ἀσχολεῖται μέ ἐπιστημονικές δραστηριότη-
τες. Εἶχε τήν ἰδέα νά δημιουργήσει ἕναν πλήρη κώδικα μαθηματικῶν. Ὁ πρῶτος
τόμος αὐτοῦ τοῦ μαθήματος, «Βασικές ἀρχές τῆς Ἄλγεβρας», ἐκδόθηκε στό Χάλ-
λε τῆς Γερμανίας τό 1806. Ἀκολουθῶντας τήν φιλοσοφία τοῦ Διαφωτισμοῦ τοῦ
18ου αἰῶνα, ἡ ὁποία ἔδινε στά μαθηματικά θέση-κλειδί στίς ἐπιστῆμες, ὁ
Γοβδελᾶς θεώρησε τή διάδοση τῆς μαθηματικῆς γνώσης ὡς σημαντικό στοιχεῖο
τοῦ ἐθνικοῦ Διαφωτισμοῦ. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀσχολήθηκε ὄχι μόνο μέ τήν
ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων γενικά, ἀλλά καί τῶν κατοίκων τῆς γενέτειράς του,
τῆς Θεσσαλίας. Ἔστειλε 50 ἀντίτυπα τοῦ ἔργου του στούς φτωχούς φοιτητές
τῆς Ραψάνης2. Στόν ἐπιστημονικό κόσμο ἡ δημοσίευση τοῦ μαθηματικοῦ ἔργου
του θεωρήθηκε ἀπόδειξη τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς προόδου καί  ἔνδειξη τῆς
ἀναγέννησης τῆς ἑλληνικῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ἀντίδραση
τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, ἡ ὁποία ἔλαβε, μαζί μέ
ἄλλα ἐπιστημονικά ἱδρύματα, ἕνα ἀντίγραφο τοῦ ἔργου ἀπό τόν συγγραφέα.
Σέ ἐπιστολή πού ἀπευθυνόταν στόν Γοβδελᾶ, ἀπό τόν μόνιμο γραμματέα τῆς
Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, τόν Ν. Φούς, πού περιέγραφε
τό ἔργο του ὡς «μεγάλης σημασίας» γιά τήν Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν. Τό ἔργο του
χαιρετίστηκε ὡς «ἕνα εἶδος ἀξιοσημείωτου λογοτεχνικοῦ φαινομένου, πού προ-
αναγγέλλει τήν αὐγή καί τήν ἐπιστημονική ἀφύπνιση ἑνός ἔθνους, ἕνα εἶδος
λογοτεχνικοῦ φαινομένου πού προανήγγειλε τήν αὐγή μιᾶς ἐπιστημονικῆς ἀφύ-
πνισης σέ ἕναν λαό τόσο ἄξιο, γιά νά δεῖ τό ἔθνος του νά ἀκμάζει. Εἶναι ἕνα
λογοτεχνικό ἀπότοκο μιᾶς φυλῆς πού τόσο ἄξια ἔβλεπε τή δική της μαθημα-

2 Βλ. Popa, 1. ὅ.π., σ. 224.
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τική ἔρευνα νά ἀκμάζει καί νά θυμίζει στήν Ἑλλάδα τίς ἐποχές τοῦ Πυθαγόρα,
τοῦ Εὐκλείδη καί τοῦ Ἀρχιμήδη»3. 

Ἡ δημοσίευση τῆς πλήρους σειρᾶς μαθηματικῶν πού σχεδίασε ὁ Ἕλληνας
ἐπιστήμονας ἀπαιτοῦσε σημαντικά κεφάλαια καί ὁ Γοβδελᾶς ἤλπιζε νά τά
ἀποκτήσει ἀπό τήν ρωσική κυβέρνηση. Οἱ ὑπολογισμοί αὐτοί βασίστηκαν ὄχι
μόνο στήν πολιτική τῆς Ρωσίας ἔναντι τῶν Ἑλλήνων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτο-
κρατορίας, ἀλλά καί στήν πραγματική βοήθεια πού παρεῖχε ἡ αὐλή τῆς
Πετρούπολης στούς διακεκριμένους Ἕλληνες ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Εὐγ. Βούλ-
γαρης καί ὁ Ν. Θεοτόκης γιά τήν ἔκδοση τῶν ἔργων τους. 

Ἡ προθυμία τοῦ Γοβδελᾶ νά ἀποκτήσει τήν ὑποστήριξη τῆς ρωσικῆς κυβέρ-
νησης φάνηκε τό 1806, ὅταν ἀφιέρωσε τίς “Βασικές ἀρχές τῆς Ἄλγεβρας” στόν
Τσάρο Ἀλέξανδρο Α΄. Τό 1807 ὁ Γοβδελᾶς θέλησε νά πάει στή Ρωσία καί νά
παρουσιάσει προσωπικά τό ἔργο του στόν Τσάρο, ἀλλά λόγῳ τοῦ πολέμου δέν
μπόρεσε νά πραγματοποιήσει τήν πρόθεσή του4. Ὁ Ἕλληνας καθηγητής ἀπο-
φάσισε νά παρουσιάσει τό ἔργο του στόν Τσάρο μέσω τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας
Ἀ. K. Ραζουμόφσκι. Στίς 20 Ὀκτωβρίου (1 Νοεμβρίου) 1810 ἔστειλε ἀπό τήν
Ἰάσιο μιά αἴτηση στόν Τσάρο Ἀλέξανδρο Α΄ καί μιά ἐπιστολή στόν A. K. Ραζου-
μόφσκι5. Αὐτά ἀνέφεραν τά κίνητρα πού ὤθησαν τόν λόγιο νά ἀφιερώσει τό
μαθηματικό του ἔργο στόν Ἀλέξανδρο Α΄: ἡ προσήλωση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους
στή Ρωσία, ἡ ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων νά ἀπελευθερωθοῦν μέ τήν βοήθειά της καί
τήν προστασία τῆς ἐπιστήμης πού παρεῖχε ὁ Ἀλέξανδρος Α΄. Παρουσιάζοντας
τό ἔργο του στόν Ρῶσο αὐτοκράτορα, ὁ Γοβδελᾶς ἤλπιζε νά λάβει, ἐκτός ἀπό
τήν συνήθη ἀμοιβή, τήν βοήθειά του γιά τήν ἔκδοση τῶν ἔργων του. Τό θέμα
ἀφοροῦσε τήν ἀνατύπωση τῶν “Βασικῶν ἀρχῶν τῆς Ἄλγεβρας” (σχεδόν ὅλα τά
ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου –1.500 ἀντίτυπα– χάθηκαν σέ πυρκαγιά) καί τήν δημοσί-
ευση τῶν ἐναπομεινάντων χειρογράφων τῶν ἑπτά τμημάτων τοῦ πλήρους
μαθήματος τῶν Μαθηματικῶν πού συνέταξε ὁ Ἕλληνας λόγιος.  

Οἱ συνθῆκες τῆς προσωπικῆς ζωῆς τοῦ Γοβδελᾶ σύντομα ἄλλαξαν. Στό
Ἰάσιο εἶχε μιά ὀξεία σύγκρουση μέ τό Μολδαβικό Ντιβάνι (Μολδαβική Ἡγεμο-
νική Ἀρχή)6 στό Ἰάσιο. Μάλιστα, τέθηκε σέ διαθεσιμότητα ἀπό τήν διδασκαλία

3 Βλ. Централъны  Государственныий ис·торичесий архив CCCP (Κεντρικό Κρατικό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς
ΕΣΣΔ) (περαιτέρω ЦГИА), 733, оп. 118, ед. хр. 160, л. 7. Fuss, D. Gobdelas, 10 (22) Μάρτιος 1810 r.
4 Βλ. Camariano-Cioran A., ὅ.π., σ. 634.
5 Βλ. ЦГИА L, f. 733, op. 118, fid, 160, Jl. 1-2, 4.
6 Γιά περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Bulat. T., ὅ.π.
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χωρίς νά λάβει τήν ἀποζημίωση πού προέβλεπε ἡ σύμβαση, σέ μιά τέτοια περί-
πτωση. Ἀφοῦ δέν κατάφερε νά δικαιωθεῖ ἀπό τό Μολδαβικό Ντιβάνι, ὁ
Γοβδελᾶς ἀποφάσισε νά πάει στήν Ἁγία Πετρούπολη. (Ἐκείνη τήν ἐποχή διε-
ξαγόταν ὁ ρωσοτουρκικός πόλεμος καί ἡ διοίκηση τῶν παραδουνάβιων ἡγεμο-
νιῶν βρισκόταν ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς ρωσικῆς κυβέρνησης). Τήν 1η Δεκεμβρίου
1810 ὁ Γοβδελᾶς ἔγραψε στόν Ἀ. Κ. Ραζουμόφσκι ἀπό τή Βιέννη, ὅπου εἶχε
φτάσει γιά νά πάρει διαβατήριο ἀπό τή ρωσική πρεσβεία γιά νά ταξιδέψει στή
Ρωσία. Στήν ἴδια ἐπιστολή ὁ Γοβδελᾶς ζητοῦσε νά ἀναβάλει τήν παρουσίαση
τοῦ βιβλίου του καί τοῦ αἰτήματός του στόν Ἀλέξανδρο Α΄ μέχρι τήν ἄφιξή του
στήν Ἁγία Πετρούπολη7. 

Ὁ Ἕλληνας ἐπιστήμονας ἔφτασε στήν ρωσική πρωτεύουσα, πιθανότατα
τόν Ἰούνιο τοῦ 1811. Παράλληλα, σέ ἐπιστολή του πρός τόν Ἀ. K. Ραζουμόφσκι
περιέγραψε λεπτομερῶς ἕνα σχέδιο γιά τήν ἔκδοση τῶν δύο σημαντικῶν γιά
τήν ἑλληνική ἐπιστήμη καί τό ἐκπαιδευτικό σύστημα, ἔργων μέ τήν οἰκονομική
βοήθεια τῆς ρωσικῆς κυβέρνησης8. 

Οἱ Ἕλληνες, ἔγραψε ὁ Γοβδελᾶς, δέν ἔχουν πλήρη ἐκπαίδευση σέ δύο
σημαντικούς τομεῖς τῆς ἐπιστήμης –τά μαθηματικά καί τήν γεωγραφία– καί ὁ
ἴδιος εἶχε ἀσχοληθεῖ ἐπί μακρόν, μέ τήν κατάρτιση αὐτῶν τῶν μαθημάτων. Στή
συνέχεια περιέγραψε ἕνα σχέδιο γιά τήν διεκπεραίωση τοῦ ἔργου του. Τό μάθη-
μα τῶν μαθηματικῶν θά ἀποτελεῖται ἀπό ὀκτώ τόμους τῶν 500 σελίδων ὁ
καθένας, ἀπό τήν ἀριθμητική καί τήν ἄλγεβρα ἕως τήν ἀστρονομία. Κάθε τόμος
θά συνοδεύεται ἀπό πίνακες καί διαγράμματα. Ὁ Ἕλληνας μελετητής σχεδίαζε
νά συμπεριλάβει τήν ἀρχαία καί τήν σύγχρονη γεωγραφία μέ μεγαλύτερη
λεπτομέρεια, προσθέτοντας κάποιο ἱστορικό ὑπόβαθρο, προκειμένου, σύμφω-
να μέ τά λόγια τοῦ Γοβδελᾶ: “νά δώσω στούς προσεκτικούς συμπατριῶτες μου
μιά ζωντανή εἰκόνα ὁλόκληρης τῆς γῆς, μέ τίς διάφορες χῶρες καί τίς τοποθε-
σίες τους, μέ τούς λαούς πού τίς κατοίκησαν καί τίς κατοικοῦν τώρα”.

Ὁ Γοβδελᾶς σκόπευε νά γράψει τό μάθημα γεωγραφίας του, σέ δέκα
τόμους τῶν 650 σελίδων ἕκαστος, καί νά προστεθεῖ σέ αὐτόν ἕνας ἄτλαντας
μέ 50 ἔγχρωμους χάρτες. Τό σύνολο τοῦ μαθήματος θά χωριζόταν σέ τρεῖς
ἑνότητες: «Μαθηματική γεωγραφία», «Φυσική γεωγραφία» καί «Ἱστορική καί
πολιτική γεωγραφία». Ἡ ἑνότητα «Μαθηματική Γεωγραφία» ὑποτίθεται ὅτι
θά περιεῖχε στοιχεῖα γιά τό σχῆμα, τό μέγεθος καί τήν κίνηση τοῦ πλανήτη

7 ЦГИА, f. 733, 011. 118, d. 160, fol. 13.
8 Ibid., σσ. 14-15. Δ. Γοβδελᾶς πρός A. K. Razumovsky, 22 Ἰουνίου (4 Ἰουλίου) 1811.
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μας καί ἄλλες πληροφορίες γιά τήν ἀστρονομία. Ἐδῶ ὁ συγγραφέας σκόπευε
ἐπίσης νά παράσχει τίς πληροφορίες πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν γραφική
ἀπεικόνιση τμημάτων τῆς γήινης ἐπιφάνειας. Ἡ ἑνότητα τῆς «Φυσικῆς γεω-
γραφίας» ἐξέταζε τήν δομή τῆς γήινης ἐπιφάνειας, τήν ἀτμόσφαιρα καί τούς
νόμους τοῦ καιροῦ. Τό τμῆμα αὐτό θά περιλάμβανε ἐπίσης μιά περιγραφή
ὅλων των ἔμβιων ὄντων στήν Γῆ, τήν διασπορά τους στίς ζῶνες καί, τέλος,
θά ἀσχολεῖτο μέ τόν ἄνθρωπο «στήν φυσική του κατάσταση». Ἡ τελευταία
ἑνότητα τοῦ μαθήματος, ἡ ἱστορική καί πολιτική γεωγραφία, θά περιλάμβανε
τήν ἀρχαία, τή μεσαιωνική καί τή σύγχρονη γεωγραφία. Ἔτσι, ὁ Γοβδελᾶς τήν
περιόρισε σέ: ἀρχαία γεωγραφία ἀπό πρίν ἀπό τό 500 μ.Χ. ἕως τήν ἐποχή τῆς
Μεγάλης Μετανάστευσης τῶν Ἐθνῶν, μεσαιωνική γεωγραφία ἀπό τό 500 μ.Χ.
ἕως τήν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς, καί νέα γεωγραφία μετά ἀπό αὐτό. 

Τό περίγραμμα τοῦ πλήρους μαθήματος τῆς γεωγραφίας πού ἑτοίμασε ὁ
Γοβδελᾶς παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον. Χαρακτηρίζει τόν συγγραφέα του
ὡς ἕνα πρόσωπο εὐρείας παιδείας, τό ὁποῖο βρισκόταν στό ἐπίπεδο τῶν ἐπι-
τευγμάτων τῶν διαφόρων κλάδων τῆς ἐπιστήμης τῆς ἐποχῆς. Δέν μπορεῖ
κανείς νά μήν παρατηρήσει τήν ἐπιθυμία γιά καθολικότητα, γιά ἐννοιολογική
καί ὁλιστική παρουσίαση μεγάλων τομέων τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης, ἡ
ὁποία ἐκδηλώθηκε νωρίτερα κατά τήν προετοιμασία τοῦ σχεδίου τοῦ μαθη-
ματικοῦ του ἔργου. Οἱ Ἕλληνες, προετοιμάζοντας τήν ἀνεξαρτησία τους,
προσπαθοῦσαν νά ἐπανεκτιμήσουν τή θέση τους στόν κόσμο στό παρελθόν
καί στό παρόν, σέ σχέση τους μέ ἄλλους λαούς. Τό εἶδος τῆς γεωγραφικῆς
πραγματείας ἤ τῆς περιγραφῆς συγκεκριμένων περιοχῶν καί χώρων, μέ τήν
προσθήκη ἱστορικῶν πληροφοριῶν, διαδόθηκε στήν ἑλληνική ἐθνικο-ἐκπαι-
δευτική λογοτεχνία στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα. 

Στήν ἑλληνική ἐθνική λογοτεχνία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰῶνα, τό εἶδος τῆς
γεωγραφικῆς πραγματείας ἤ τῆς περιγραφῆς συγκεκριμένων περιοχῶν καί
χωρῶν, σέ συνδυασμό μέ ἱστορικές πληροφορίες, ἦταν πολύ δημοφιλές. Ἀπό
τά γεωγραφικά ἔργα πού ἀνήκουν στούς ἄλλους τρεῖς διάσημους Θεσσαλούς,
μποροῦν νά ἀναφερθοῦν ὡς παραδείγματα ὁ «Χάρτης τῆς Ἑλλάδας» τοῦ
Ρήγα Βελεστινλῆ, ἡ «Γεωγραφία τῆς Ἑλλάδας» τοῦ  Ἄνθ. Γαζῆ, τήν «Γεωγρα-
φία τῆς Ρουμανίας» τοῦ Δ. Φιλιππίδη καί τήν «Γεωγραφική περιγραφή τῆς
Ἠπείρου» τοῦ Ἀγ. Ψαλίδα. Τό ἔργο τοῦ Γοβδελᾶ θά διέφερε ἀπό αὐτά ἀπό
τήν οἰκουμενικότητά του, τόν συνδυασμό γεωγραφικῶν θεωρητικῶν θέσεων,
μέ λεπτομερῆ ἱστορική, γεωγραφική καί πολιτική περιγραφή τῶν σύγχρονων
ἀνθρώπων καί χωρῶν. 
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Ὁ ἐθνικός ἐκπαιδευτικός προσανατολισμός τοῦ ἱστορικο-γεωγραφικοῦ
ἔργου τοῦ Δ. Γοβδελᾶ εἶναι ἀδιαμφισβήτητος. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἦταν
ἕνας λόγιος πού προτιμοῦσε νά γράφει τίς πραγματεῖες του στά ἀρχαῖα Ἑλλη-
νικά, τά ὁποῖα σκόπευε νά χρησιμοποιήσει γιά ἕνα πλῆρες μάθημα μαθημα-
τικῶν, πού θά διδασκόταν στά ἑλληνικά σχολεῖα. Ἡ ἰδέα ἦταν νά ἑτοιμάσει ἕνα
μάθημα γεωγραφίας, ὅπως ἔγραψε, «στά νέα ἑλληνικά, ἀναμορφωμένα, ἀπαλ-
λαγμένα ἀπό βάρβαρες λέξεις καί προσαρμοσμένα στήν μητρική του γλώσσα
(τά ἀρχαῖα ἑλληνικά - Γ.Α.), ὥστε νά εἶναι προσιτά σέ ὅλους τούς Ἕλληνες. Ἡ
ἴδια ἡ ἰδέα νά ἐκπονηθοῦν θεμελιώδη ἔργα γιά τά μαθηματικά καί τήν γεωγρα-
φία προῆλθε ἀπό τόν Δ. Γοβδελᾶ, πού ἐπισήμανε στήν ἐπιστολή του πρός τόν
A. K. Ραζουμόφσκι τήν ἀναγκαιότητα καί τή χρησιμότητά τους γιά τούς Ἕλλη-
νες: «Ἡ μαθηματική καί γεωγραφική ἐπιστήμη, πού εἶναι πολύ ἐκτεταμένη, μοῦ
ἔχει παρουσιάσει πολλές δυσκολίες καί πολλά τερτίπια, ἀλλά, σκεπτόμενος
μέ πόση χαρά καί ζῆλο θά δεχθοῦν οἱ συμπατριῶτες μου τά ἔργα μου, καί ἰδι-
αίτερα ἐνθαρρυμένος ἀπό τίς συνεχεῖς αἰτήσεις τους, αἰσθάνθηκα τόν ἑαυτό
μου ἀναγκασμένο κατά κάποιο τρόπο νά ἀκολουθήσω τά μονοπάτια τῶν Διό-
φαντων, τοῦ Εὐκλείδη, τοῦ Ἀρχιμήδη, τοῦ Ἐρατοσθένη, τοῦ Στράβωνα, τοῦ
Πλίνιου καί τοῦ Πτολεμαίου, καί νά περιγράψω μακριά ἀπό τόν κίνδυνο τό
ἔνδοξο μονοπάτι ἀπό τούς Κολομβιανούς καί τούς Χουμπολντιανούς»,  

«Ἀλλά, –συνέχισε ὁ Γοβδελᾶς– χρειάζεστε τή βοήθεια τοῦ Δία γιά νά φέρετε
τό θέμα σέ ἕνα ἐπιθυμητό τέλος, καί ποιός ἄλλος ἐκτός ἀπό τήν Ἐξοχότητά
σας θά μποροῦσε νά εἶναι αὐτός ὁ οὐράνιος εὐεργέτης, δείχνοντας στήν Αὐτοῦ
Μεγαλειότητα, τόν μεγαλοπρεπῆ αὐτοκράτορά μας, τό τεράστιο ὄφελος ἑνός
τέτοιου ἔργου γιά ὁλόκληρο τό ἔθνος». Ὅμως ὁ ὑπουργός δέν ἀνταποκρίθηκε
στίς ἐλπίδες τοῦ Γοβδελᾶ πού συνδέθηκε μαζί του. 6 (18 Π.Ἡμ.) Σεπτεμβρίου
1811 παρουσίασε στόν Ἀλέξανδρο Α΄ ἕνα ἔργο τοῦ Ἕλληνα ἐπιστήμονα ἀφιε-
ρωμένο σέ αὐτόν: “Οἱ βασικές ἀρχές τῆς Ἄλγεβρας”. Ὁ Ἀ. K. Ραζουμόφσκι ἐπε-
σήμανε ὅτι ἡ ἐκτύπωση τῶν ἔργων μαθηματικῶν καί γεωγραφίας πού ἑτοίμασε
ὁ Γοβδελᾶς θά κόστιζε 63 χιλιάδες ρούβλια. Ὁ ὑπουργός ἐξέφρασε τήν ἄποψη
ὅτι «ἄν τέτοια σημαντικά ποσά δαπανηθοῦν γιά τήν ἐκτύπωση τῶν καλύτερων
ρωσικῶν ἐθνικῶν ἔργων καί ὄχι γιά τά ξενόγλωσσα βιβλία πού θά μποροῦσαν
νά ἐκδοθοῦν στή Ρωσία, θά ἦταν πολύ πιό χρήσιμο νά δαπανηθοῦν γιά τά
ρωσικά ἔργα»9. 

Ὁ Τσάρος συμφώνησε μέ τήν γνώμη τοῦ ὑπουργοῦ του, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ὁ

9 Βλ. ЦГИА, f. 733, he. 118, d. 160, fol. 19. «Σχετικά μέ τά ἔργα τοῦ καθηγητῆ Δ. Γοβδελᾶ».
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Τσάρος δέν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ κόσμου, ἀλλά ἄνθρωπος τῆς αὐτοκρατορίας
του». Ὡς ἐνθάρρυνση γιά τήν ἀφιέρωση τοῦ βιβλίου του στόν Ἀλέξανδρο Α΄, ὁ
Γοβδελᾶς ἔλαβε ἕνα δῶρο – ἕνα πολύτιμο δαχτυλίδι. Ἀλλά τό αἴτημά του νά
ἐκδώσει τά ἔργα του μέ ἔξοδα τοῦ ρωσικοῦ θησαυροφυλακίου ἀπορρίφθηκε.
Ὁ Γοβδελᾶς ἦταν ἀναστατωμένος καί ἀπογοητευμένος ἀπό αὐτή τήν ἄρνηση10.
Ἔμεινε στή Ρωσία γιά περίπου τρία ἀκόμη χρόνια, συνεχίζοντας νά διεκδικεῖ
τίς ἀξιώσεις του γιά κακή μεταχείριση ἀπό τό Ντιβάνι τῆς Μολδαβίας. Δέν εἶναι
γνωστό ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς προσπάθειας, ἀλλά εἶναι βέβαιο
ὅτι ὁ Γοβδελᾶς βρῆκε προστάτες καί φίλους στή Ρωσία. Ἀνάμεσά τους ἦταν ὁ
Ἰωάννης Καποδίστριας. Ὁ πρώην ὑφυπουργός τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑπτανή-
σου καί μελλοντικός πρόεδρος τῆς Ἑλλάδας βρέθηκε στήν Ἁγία Πετρούπολη
ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 1809 ἕως τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1811 καί ὑπηρέτησε στό
ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας. Ὁ Γοβδελᾶς, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπά-
νω, ἔφτασε στήν Ἁγία Πετρούπολη τό ἀργότερο τόν Ἰούνιο τοῦ 1811. Ὁ Καπο-
δίστριας ἦταν ἕνας μεγάλος Ἕλληνας πατριώτης καί ἔνθερμος ὑποστηρικτής
τῆς παιδείας, ὁ ὁποῖος διατηροῦσε φιλικές σχέσεις μέ πολλούς Ἕλληνες ἐπι-
στήμονες, πιθανόν συναντήθηκε στήν Πετρούπολη μέ τόν Γοβδελᾶ καί, ἀναμ-
φίβολα, ἔδειξε τό μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τά ἐπιστημονικά ἔργα του. Αὐτό ἐπι-
βεβαιώνεται ἀπό τό «Σημείωμα γιά τήν παροῦσα κατάσταση τῶν Ἑλλήνων»,
πού ἔγραψε ὁ Καποδίστριας τόν Νοέμβριο τοῦ 1811 γιά τήν ρωσική κυβέρνηση,
στήν ὁποία ὁ Γοβδελᾶς περιγράφεται ὡς «διακεκριμένος Ἕλληνας ἐπιστήμο-
νας», τοῦ ὁποίου οἱ προτάσεις πρέπει νά ἐξεταστοῦν προσεκτικά. Ὁ Καποδί-
στριας ἔγραψε ὅτι ὁ Γοβδελᾶς ἦταν «ἕνας ἐξαιρετικός Ἕλληνας λόγιος» καί ὅτι
«Πρέπει νά θεωρεῖται ὡς ἕνας ἄνθρωπος πού στάλθηκε ἀπό τούς μοναχούς»
καί μελετητές, προκειμένου νά διαπιστώσουν ἄν εἶναι ἀκόμη στό σύστημα τοῦ
ρωσικοῦ νόμου νά παρέχει στήν ἑλληνική Ἐκκλησία καί στήν ἐπιστήμη, τήν
ἴδια προστασία πού παρεῖχε πρός τούς μητροπολίτες Εὐγένιο Βούλγαρη καί
Νικηφόρο Θεοτόκη11.  

Προφανῶς, ὄχι χωρίς τή βοήθεια τῶν ἰσχυρῶν προστατῶν τοῦ Γοβδελᾶ τόν
Ἰούλιο τοῦ 1812, μέ ἐντολή τοῦ Ἀλέξανδρου Α΄, δόθηκαν χίλια ρούβλια γιά ἔξο-
δα ταξιδιοῦ. Ὁ Ἕλληνας ἐπιστήμονας εἶχε προφανῶς τήν πρόθεση νά ἐπιστρέ-

10 Βλ. Ἐπιστολή τοῦ Δ. Γοβδελᾶ πρός τόν A. K. Razumovsky ἀπό τίς 12 (24) Ὀκτωβρίου 1811. (Ibid.,
σ. 22).
11 Βλ. Арш Г. Л. И. Каподистрия и гре¬ческое надионалыю-освободптель иое движение (1809—1822
гг.). М.: Наука, 1976, c. 165. (Ἄρς Γ., Λ., Ἰ. Καποδίστριας καί τό ἑλληνικό ἐθνικοαπελευθερωτικό
κίνημα (1809-1822), Μόσχα, Nauka, 1976, σ. 165.
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ψει στό Ἰάσιο. Στόν δρόμο του βρέθηκε στήν Μόσχα καί ἐδῶ βρέθηκε στά γεγο-
νότα τοῦ πολέμου τοῦ 1812. Ὁ Γοβδελᾶς ἔγινε μάρτυρας τῶν καταστροφῶν πού
προκάλεσε στούς πολίτες ἡ εἰσβολή τοῦ Ναπολέοντα. Ὁ Γοβδελᾶς ἔγραψε
ἀργότερα σέ μιά ἀναφορά πρός τόν Ἀλέξανδρο Α΄ ὅτι «βρέθηκα στή Μόσχα
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1812. Στή Μόσχα τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1812 ξόδεψα ὅλα τά
χρήματά μου σέ μετρητά, καθώς καί τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση τοῦ δαχτυλι-
διοῦ γιά νά βοηθήσω πολλούς Ἕλληνες καί Ρώσους πού εἶχαν καταστραφεῖ
ἀπό τή γαλλική εἰσβολή, καθώς καί γιά νά ὀργανώσω τήν φυγή 25 οἰκογενειῶν
καί τῆς δικῆς μου ἀπό τήν Μόσχα στήν καρδιά τῆς Ρωσίας»12. Στήν ἴδια ἀνα-
φορά ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας, Σκαρλάθ Καλλιμάχι, τό 1814
κάλεσε τόν Γοβδελά νά ἐπιστρέψει στό Ἰάσιο. Στήν ἴδια τήν ἀναφορά πληρο-
φορεῖ ὅτι ὁ ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας, Σκαρλάθ Καλλιμάχι, θά ὑπογράψει νέα
σύμβαση. Ἡ σύμβαση πού ὑπογράφηκε τόν Μάρτιο τοῦ 1816 καί στήν ὁποία
ὁρίστηκε ὅτι ὁ Ἕλληνας ἐπιστήμονας θά δίδασκε ξανά μαθηματικά, φυσική καί
φιλοσοφία, στήν Ἡγεμονική Ἀκαδημία στό Ἰάσιο. Ἔπαιρνε ἐτήσιο μισθό 6.000
πιάστρων, δωρεάν στέγαση, θέρμανση καί τροφή γιά τέσσερα ἄλογα. Ἐπιπλέον,
ἡ κυβέρνηση παρέχει στόν Γοβδελᾶ 30 σκουτέλνικους - κτηνοτρόφους13, οἱ
ὁποῖοι θά τοῦ παρέχουν ἐπιπλέον 4.500 πιάστρα σέ ἐτήσια ἔσοδα καί τό
δικαίωμα νά ἀποκαλεῖται βογιάρος, πού τόν ἔκανε πρωτοκλασάτο εὐγενῆ. Ἡ
συνθήκη ὑπογράφηκε γιά περίοδο δέκα ἐτῶν. Ἡ διαμονή καί ἐργασία τοῦ
Γοβδελᾶ στήν Ἀκαδημία στό Ἰάσιο, ὡς Προέδρου τῆς σχολῆς, διήρκεσε μόνο
πέντε χρόνια. Τά ἐπαναστατικά γεγονότα τοῦ 1821 ὁδήγησαν στό κλείσιμο τῶν
ἑλληνικῶν ἀκαδημιῶν στό Βουκουρέστι καί στό Ἰάσιο. Κατά τήν διάρκεια τῆς
δεύτερης προεδρίας του ὁ Γοβδελᾶς εἶχε μιά πολύ ὀξεία ἀντιπαράθεση μέ τόν
Μολδαβό καθηγητή Ἀσάτζ, γιά τό ὁποῖο ἀξίζει νά ποῦμε λίγα λόγια.           

Οἱ ἀκαδημίες τοῦ Βουκουρεστίου καί τοῦ Ἰασίου ἦταν σημαντικά κέντρα
μάθησης καί πολιτισμοῦ στίς Κάτω Χῶρες. Ἐδῶ πῆραν τήν ἐκπαίδευσή τους
ὁρισμένες ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς ἀρμενικῆς κοινωνίας καί τοῦ πολιτι-
σμοῦ τῆς χώρας. Ὑπῆρχαν πολλοί μαθητές ἀπό τήν Βουλγαρία καί τήν ἑλλη-
νική περιφέρεια. Μέ λίγα λόγια, διαδραμάτισαν πολιτιστικό καί ἐκπαιδευτικό
ρόλο γιά ὁλόκληρη τήν περιοχή τῶν Βαλκανίων. Ἡ ἑλληνική γλῶσσα διδασκό-

12 Βλ. ЦГИА, f. 733, op. 87, d. 202, fol. 19. «Δ. Γοβδελᾶς πρός τόν Ἀλέξανδρο Α΄», Βαρσοβία, 8 (20)
Φεβρουαρίου 1823.
13 Σκουτέλνικι - αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἦταν μιά κατηγορία τοῦ φεουδαρχικά ἐξαρτημένου πληθυσμοῦ
τῆς Μολδαβίας. Ἀπαλλάσσονταν ἀπό φόρους καί δασμούς, ἀλλά ἦταν ὑποχρεωμένοι νά ἐργάζονται
πρός ὄφελος τοῦ εὐγενῆ στόν ὁποῖο εἶχαν δοθεῖ.
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ταν ἐδῶ ἀποκλειστικά ἀπό Ἕλληνες καθηγητές. Ἡ ἑλληνική κυριαρχία συνέ-
βαλε στήν εὐρεία διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στίς παραδουνάβιες χῶρες.
Ἡ ἑλληνική πολιτιστική ἐπιρροή ἦταν ἐμφανής καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς Νοτι-
οανατολικῆς Εὐρώπης κατά τήν αὐτήν περίοδο. Ἡ ἑλληνική γλῶσσα ἦταν μιά
διεθνής γλῶσσα γι᾽ αὐτήν τήν περιοχή καί χρησιμοποιήθηκε ἐκτενῶς στό ἐμπό-
ριο, τήν διοίκηση, τό δίκαιο, τήν νομολογία καί τήν Λειτουργία. Ἐκείνη τήν ἐπο-
χή, ἐπίσης, ἡ ἑλληνική γλῶσσα τυπώθηκε σέ μεγαλύτερους ἀριθμούς ἀπό ὅ,τι
οἱ ἄλλες βαλκανικές γλῶσσες. Ἡ διανόηση στίς βαλκανικές χῶρες μιλάει τήν
ἑλληνική γλῶσσα, ἐδῶ καί πολύ καιρό. Γιά μεγάλο χρονικό διάστημα τά ἑλλη-
νικά δέν ἦταν μόνο μέσο ἐκμάθησης τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῶν Ἑλλή-
νων, ἀλλά καί μέσο ἐπικοινωνίας μέ τόν πιό προηγμένο δυτικοευρωπαϊκό πολι-
τισμό τοῦ Διαφωτισμοῦ. Στά τέλη τοῦ 18ου καί στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα, ἡ
ἐθνική συνείδηση ἀναπτύχθηκε στά Βαλκάνια. Ἡ διαδικασία αὐτή ἐπισκίασε
ἐπίσης τίς περιοχές στίς Κάτω Χῶρες (σημερινή Ρουμανία).  

Τό 1818 ὁ Γ. Λαζάρ ἵδρυσε τό πρῶτο δημόσιο σχολεῖο δευτεροβάθμιας
ἐκπαίδευσης στή Βλαχία14. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα ὁ Ἀσάτζ εἶχε ἱδρύσει ἕνα
παρόμοιο σχολεῖο στή Μολδαβία, μέ διδασκαλία στήν μητρική γλῶσσα τῆς
χώρας. Ὁ Γοβδελᾶς μίλησε ἐνάντια αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας. Στήν ἐπιστολή
του πού ἔστειλε τό 1819 στόν Μεγάλο Διδάσκαλο, ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἡγεμονική
Ἀκαδημία ἦταν μιά ἑλληνική ἀκαδημία καί μόνο ἡ ἑλληνική θά μποροῦσε νά
ἀποτελέσει μέρος τοῦ πλαισίου διδασκαλίας. Ὁ Γοβδελᾶς ἀμφισβήτησε τήν
δυνατότητα διδασκαλίας στήν ἐθνική γλῶσσα τῆς Μολδαβίας, ἡ ὁποία, σύμ-
φωνα μέ τόν ἴδιο, δέν εἶχε ἐπαρκεῖς ὅρους γιά νά ἐκφράσει μαθηματικές ἔννοι-
ες. Κατηγόρησε ἐπίσης τόν Ἀσάτζ γιά ἐπαγγελματική ἀνικανότητα15. Ὅλοι
αὐτοί οἱ ἰσχυρισμοί ἀντιπαρατέθηκαν ἀπό τήν μεριά τοῦ Ἀσάτζ, ὅτι δέν ἔχουν
καμία πραγματική βάση καί μιλοῦν γιά τήν ἀλαζονική στάση τοῦ Γοβδελᾶ, γιά
τόν πολιτισμό τῆς Μολδαβίας. Πίσω τους ὑπῆρχε ἐπαγγελματικός ἀνταγωνι-
σμός καί φόβος γιά τά μεγάλα προνόμια πού ἀπολάμβαναν οἱ Ἕλληνες καθη-
γητές, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ἴδιου τοῦ Γοβδελᾶ, στίς παραδουνάβιες
ἡγεμονίες. 

Τά γεγονότα τοῦ 1821 εἶχαν σοβαρές συνέπειες γιά τόν Γοβδελᾶ, καθώς καί
γιά τούς συναδέλφους του πού ζοῦσαν καί ἐργάζονταν στά πριγκιπάτα. Κατά

14 Τά δημοτικά σχολεῖα μέ διδασκαλία στή μητρική γλώσσα ὑπῆρχαν στήν Μολδαβία καί τήν Βλαχία
ἀκόμη νωρίτερα.
15 Camariano-Cioran A. ὅ.π., σσ. 638-639.
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τήν διάρκεια τῆς κατάληψης τοῦ Ἰασίου ἀπό τόν ὀθωμανικό στρατό ἡ περιουσία
τοῦ Γοβδελᾶ πού ἄφησε ὁ ἴδιος καί κάποιοι ἄλλοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς, γιά νά
σωθεῖ σέ δύο ἐκκλησίες στό Ἰάσιο, λεηλατήθηκε. Τά ἀδημοσίευτα ἔργα του, καρ-
πός πολυετοῦς ἐπιστημονικῆς ἐργασίας, χάθηκαν ἐπίσης. Μεταξύ αὐτῶν τῶν
χαμένων χειρογράφων ὑπῆρχαν προφανῶς ἐκτεταμένες μελέτες μαθηματικῶν καί
γεωγραφίας, γιά τή δημοσίευση τῶν ὁποίων ὁ Γοβδελᾶς προσπάθησε νά πείσει
ἀνεπιτυχῶς τήν Ἁγία Πετρούπολη τό 1811. Ὁ ἴδιος ὁ Γοβδελᾶς, μαζί μέ χιλιάδες
ἄλλους πρόσφυγες ἀπό τίς παραδουνάβιες ἡγεμονίες, βρῆκε καταφύγιο στή
Ρωσία16. Εὑρισκόμενος ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του σέ δυσχερῆ θέση καί ἔχοντας
ἀνάγκη ἀπό ἕνα μέσο διαβίωσης ὁ Ἕλληνας ἐπιστήμονας ἀποφάσισε νά δημο-
σιεύσει τό σημαντικότερο ἴσως ἔργο του. Ὁ Ἕλληνας λόγιος ἀποφάσισε νά ἐκδώ-
σει ἕνα βιβλίο γιά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο. Ἔφτασε στήν Βαρσοβία στά τέλη τοῦ
1822 γιά νά δημοσιεύσει ἐκεῖ το ἔργο του. Ὁ Γοβδελᾶς ἀποφάσισε νά ἀφιερώσει
τό νέο του ἔργο, ὅπως καί τό μάθημα ἄλγεβρας πού δημοσιεύθηκε τό 1806, στόν
Ἀλέξανδρο Α΄. Συνήθως μιά τέτοια ἀφιέρωση συνοδευόταν ἀπό ἕνα πολύτιμο
δῶρο στόν συγγραφέα (ὅπως συνέβη μέ τόν Γοβδελᾶ τό 1811).  

Προκειμένου νά λάβει τήν ἔγκριση τοῦ Τσάρου γιά τήν ἀφιέρωση, ὁ
Γοβδελᾶς στράφηκε πρός τόν συμπατριώτη του, ἀντιστράτηγο Δ. Δ. Κουρού-
τα17, Ἐπιτελάρχη τοῦ Ἀντιβασιλέα τοῦ Βασιλείου τῆς Πολωνίας, τοῦ Μέγα
Δούκα Κωνσταντίνου Παύλοβιτς, ἀδελφοῦ τοῦ Τσάρου. Αὐτή ἡ ἐπιρροή τῆς

16 Ἀρχικά ὁ Δ. Γοβδελᾶς μετανάστευσε προφανῶς στή Γαλικία (τότε τῆς Αὐστρίας), ἀπό τήν ὁποία
σύντομα μετακόμισε στή Ρωσία. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα ἀπό τά ἔγγραφα πού
ὑπέβαλε ὁ Δ. Γοβδελᾶς στή ρωσική κυβέρνηση τό 1823 ἐπικυρώθηκε ἀπό τόν ἴδιο στό Λβόβ στίς
5 Αὐγούστου 1822. 202, л. 18.
17 Σχόλιο τοῦ Μεταφραστῆ; Γιά ποιόν λόγο ὁ Γοβδελᾶς ἐπέλεξε τήν Βαρσοβία καί ὄχι τίς γνωστές
του πόλεις, ὅπως τήν Βουδαπέστη, τήν Βιέννη ἤ τό Παρίσι, στίς ὁποῖες διέμενε, στό παρελθόν,
γιά πολύ καιρό καί ὅπου εἶχε πολλούς γνωστούς φίλους; Προφανῶς, στνή Βαρσοβία ὑπῆρχαν
κάποια ἄτομα τά ὁποῖα μποροῦσαν νά βοηθήσουν τόν Γοβδελᾶ. Ὑποψιαζόμουνα, ὡς βοηθό τοῦ
Γοβδελᾶ τόν Ἕλληνα στρατηγό Δημήτρη Κουρούτα, πρίν διαβάσω τό ἄρθρο τοῦ Ἄρς, πού τό ἐπι-
βεβαίωσε βάσει τῶν ἀρχείων πού βρῆκε, ὅτι πράγματι αὐτό ἦταν τό ἄτομο πού βοήθησε τόν
Γοβδελᾶ. Ὁ Κουρούτας διέμενε στήν Βαρσοβία καί ἦταν στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιβασιλέα τῆς
Πολωνίας, Ρώσου πρίγκιπα Κωνσταντίνου Πάβλοβιτς, ἀδελφοῦ τοῦ τσάρου Ἀλεξάνδρου Α´, κυβερ-
νήτη τότε τοῦ ὀνομαζόμενου «Βασιλείου τοῦ Κογκρέσου τῆς Πολωνίας». Ὁ Κουρούτας ἦταν τότε
ἐπιτελάρχης τοῦ πολωνικοῦ στρατοῦ καί ἐπικεφαλῆς τῆς μυστικῆς ἀστυνομίας. Πιθανῶς, συζη-
τοῦνταν γιά τόν Γοβδελᾶ μία θέση καθηγητῆ στήν Στρατιωτική Σχολή τῆς Βαρσοβίας καί γι’ αὐτό
πρέπει νά ἦταν πρῶτα ὁ κύριος λόγος πού ἐπέλεξε ὁ Γοβδελᾶς νά πάει στήν Βαρσοβία. Ὅταν
ὅμως βρέθηκε ἐκεῖ, οἱ θέσεις τῶν καθηγητῶν στή σχολή ἦταν ἤδη συμπληρωμένες. Ἕνα ἄλλο ἄτο-
μο, τό ὁποῖο πιθανόν καί αὐτό νά πρότεινε στόν Γοβδελᾶ νά ἔρθει στήν Βαρσοβία, ἴσως ἦταν ὁ
πρίγκιπας Μαυροκορδᾶτος, ὁ ὁποῖος διέμενε τότε στήν Βαρσοβία καί οἱ γιοί του ἦταν μαθητές τῆς
ἐν λόγῳ σχολῆς.
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σημαίνουσας προσωπικότητας, τήν βοήθεια τῆς ὁποίας ζητοῦσαν συχνά οἱ
Ἕλληνες τῆς Ρωσίας, γιά νά διευθετήσουν τίς ὑποθέσεις τους, βοήθησε ἐπίσης
καί τόν Γοβδελᾶ. Τόν Ἰανουάριο 1822, κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς τοῦ Ἀλε-
ξάνδρου Α΄ στή Βαρσοβία, ὁ ὑφυπουργός τοῦ πολωνικοῦ βασιλείου Στέφαν
Γκραμπόβσκι, ὁ γραμματέας τοῦ Βασιλείου τῆς Πολωνίας, ἐνημέρωσε τόν Τσάρο
γιά τήν ἐπιθυμία τοῦ μελετητῆ Γοβδελᾶ, νά ἀφιερώσει τό ἔργο του σέ αὐτόν, γιά
τό ὁποῖο ὁ Τσάρος ἔδωσε τήν συγκατάθεσή του. Ὁ Γοβδελᾶς ἔμαθε γι’ αὐτό
ἀφοῦ ὁ Τσάρος ἔφυγε ἀπό τήν Βαρσοβία καί ἔστειλε τό βιβλίο18 του στήν Ἁγία
Πετρούπολη, στόν ὑπουργό θρησκείας καί διαφωτισμοῦ A.N. Γκολίτσιν, γιά νά
τό παρουσιάσει στόν Τσάρο. Σέ μιά ἀναφορά “πρός τόν Τσάρο” ὁ Γοβδελᾶς
περιέγραψε ταυτόχρονα ἕνα σχέδιο γιά τήν δημιουργία ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμά-
των στήν Βεσσαραβία”19.  Ὁ Ἕλληνας λόγιος δήλωσε ὅτι ἡ καλή του γνώση τῆς
Βεσσαραβίας καί τῆς γλώσσας καί τῶν τρόπων ζωῆς τῶν κατοίκων της, τοῦ ἔδι-
νε τήν ἐλπίδα νά εἶναι χρήσιμος ὄχι μόνο στούς νέους αὐτῆς τῆς περιοχῆς, ἀλλά
καί στούς νέους τῶν παραδουνάβιων ἡγεμονιῶν πού εἶχαν βρεῖ καταφύγιο στήν
Ρωσία. Ὁ Γοβδελᾶς ζήτησε ἀπό τόν Τσάρο τήν ἄδεια νά ἱδρύσει ἕνα κεντρικό
ἑλληνικό σχολεῖο στό Κισινάου καί δημοτικά σχολεῖα στίς διάφορες περιοχές
τῆς Βεσσαραβίας, καθώς καί ἕνα τυπογραφεῖο γιά τίς ἀνάγκες αὐτῶν τῶν σχο-
λείων, τό ὁποῖο θά ἐκτυπώνει στά ἑλληνικά, τά ρωσικά καί τά μολδαβικά.

Ἡ ἀνάγκη γιά ἕνα κεντρικό σχολεῖο εἶχε ὡς κίνητρο τό γεγονός ὅτι οἱ νέοι
ἦταν ὑποχρεωμένοι νά πηγαίνουν στήν Γαλλία ἤ στήν Γερμανία γιά νά λάβουν
ἐκπαίδευση καί ἀπό ἐκεῖ ἐπέστρεφαν μέ μιά ἐκπαίδευση πού ἦταν «ἐντελῶς
ἀντίθετη μέ τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς χώρας τους καί διαποτισμένη μέ βλαβερές
ἀρχές». Οἱ τελευταῖες λέξεις δείχνουν ὅτι ὁ Ἕλληνας καθηγητής ἦταν ἐναντίον
τῶν ἐπαναστατικῶν ἰδεῶν. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, προσπάθησε σαφῶς νά
χρησιμοποιήσει τό γνωστό μῖσος τοῦ αὐτοκράτορα πρός τά ρεύματα τοῦ «Δια-
φωτισμοῦ» πού προέρχονταν ἀπό τή Δύση, προκειμένου νά προωθήσει αὐτόν
στή Ρωσία. Ὁ Γοβδελᾶς ἔγραφε ὅτι ἀρκετοί νέοι ἀπό ἐπιφανεῖς οἰκογένειες
τῆς Ὀδησσοῦ καί τοῦ Κισινάου (προφανῶς οἱ ἑλληνικές οἰκογένειες) εἶχαν ἤδη
ταξιδέψει στήν Γαλλία τό φθινόπωρο τοῦ 1822, καί ἄν δέν λαμβάνονταν τά
ἀπαραίτητα μέτρα, πολλοί νέοι θά ἔτειναν νά ἀκολουθήσουν τό παράδειγμά
τους τήν ἄνοιξη τοῦ 1823. 

18 Βλ. Gobdelas D., Histoire d’Alexandre le Grand suivant les ecrivains orientaux avec des notes geo-
graphiques et historiques, Varsovie 1822.
19 Βλ. ЦГИА, f. 733, op. 87 ff. 202, л. 19-20.
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Ὑποπτευόμενος ὅτι τό σχέδιό του θά μποροῦσε νά προκαλέσει ἀντιδράσεις
λόγω τοῦ ὑψηλοῦ κόστους, ὁ Γοβδελᾶς πρότεινε νά ἀναλάβουν μέρος αὐτοῦ
τοῦ κόστους ὁ κλῆρος καί οἱ γαιοκτήμονες, σύμφωνα μέ τήν πρακτική πού
ἴσχυε ἐκείνη τήν ἐποχή στό Δουκάτο τῆς Μολδαβίας. Προτάθηκε ἐπίσης νά
συνεισφέρουν ἐτησίως οἱ μαθητές τῶν κεντρικῶν καί τῶν δημοτικῶν σχολείων,
ἀνάλογα μέ τόν πλοῦτο τῶν γονέων τους, ἀπό πέντε ἕως εἴκοσι δουκάτα (τά
παιδιά ἀπό φτωχές οἰκογένειες ἀπαλλάσσονταν ἀπό τήν εἰσφορά αὐτή). Ὁ
Γοβδελᾶς συνέταξε ἐπίσης τό πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Κεντρικοῦ Γυμνασίου,
ὅπου θά διδάσκονταν τά ἑξῆς μαθήματα: ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, γεωγραφία, ἱστο-
ρία, μαθηματικά, φυσική, φιλοσοφία, ἑλληνική λογοτεχνία, ἑλληνικά, ρωσικά,
γαλλικά καί γερμανικά. Τό πρόγραμμα σπουδῶν καθορίστηκε ἀπό τόν Γοβδελᾶ,
μέ ὁρισμένες τροποποιήσεις (εἰσαγωγή τῆς διδασκαλίας στό πρότυπο τῶν
ρωσικῶν γυμνασίων). Τό πρόγραμμα διδασκαλίας, πού ἀκολουθήθηκε μέ ὁρι-
σμένες τροποποιήσεις (εἰσαγωγή τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ στό Ρωσικό Γυμνάσιο),
ἀντιστοιχοῦσε στό Ἑλληνικό Γυμνάσιο τοῦ Βουκουρεστίου καί τοῦ Ἰασίου.
Στήν οὐσία, ὁ Ἕλληνας παιδαγωγός προσπάθησε νά ἀναδημιουργήσει τήν
Ἀκαδημία στό Ἰάσιο, ἡ ὁποία εἶχε καταργηθεῖ τό 1821. Ἡ ἐπανίδρυση αὐτοῦ
τοῦ κέντρου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στήν Ρωσία στήν πρόθεση τοῦ Γοβδελᾶ
ἦταν γιά νά ἐξασφαλίσει καί τήν προσωπική του θέση. Ἤλπιζε ὅτι θά διορι-
ζόταν διευθυντής τῆς Ἑλληνικῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί, στήν συνέχεια, θά
διοριζόταν διευθυντής τῆς Ἑλληνικῆς Κεντρικῆς Σχολῆς τοῦ Κισινάου καί τῶν
δημοτικῶν σχολείων, πού θά ἐξαρτῶνταν ἀπό αὐτόν, μέ τόν ἴδιο μισθό καί τά
ἴδια προνόμια πού ἀπολάμβανε στό Ἰάσιο. Ὁ Γοβδελᾶς ζήτησε συγκεκριμένα
ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Α΄ νά ἀναγνωριστεῖ στήν Βεσσαραβία, ὅπως καί στήν ἐπο-
χή του στή Μολδαβία, ὡς βογιάρος τῆς πρώτης τάξης πού τοῦ παρεῖχε 30
σκουτέλνικους (скутельников). Προκειμένου νά ἐνθαρρύνει τόν ὑπουργό Παι-
δείας A. N. Γκολίτσιν, νά ὑποστηρίξει τό σχέδιό του, ὁ Γοβδελᾶς ζήτησε τήν
μεσολάβηση ἑνός ἄλλου ἀξιωματούχου, τοῦ N. N. Νοβοσίλτσεβ, μέ τόν ὁποῖο
προφανῶς γνωριζόταν ἀπό τήν ἐποχή τῆς παραμονῆς του στήν Ἁγία Πετρού-
πολη τό 1811-1812. Ὁ Ν. N. Νοβοσίλτσεβ, πρώην πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἐπι-
στημῶν τῆς Ἁγίας Πετρούπολης καί κατά τήν δεκαετία τοῦ ̓20 ἡγετική φυσιο-
γνωμία τοῦ Βασιλείου τῆς Πολωνίας, χαρακτήρισε τόν Γοβδελᾶ μέ τόν ἀκόλου-
θο τρόπο σέ ἐπιστολή του πρός τόν A. N. Γκολίτσιν: «Γνωρίζοντας προσωπικά
τόν κ. Γοβδελᾶ, μπορῶ νά πῶ ὅτι, μέ τίς γνώσεις του, καθώς καί τίς πνευματι-
κές του ἰδιότητες, μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ μέ πλεονέκτημα στόν ρόλο γιά
τόν ὁποῖο θά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του καί ὅτι θά δικαιώσει τήν ἐμπιστο-
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σύνη τῆς ἐξοχότητάς σας πρός αὐτόν, ἄν θέλετε νά δώσετε προσοχή στά σχέ-
δια πού ἔχει ὑποβάλει»20. 

Στίς 24 Μαρτίου (5 Ἀπριλίου Π.Ἡμ.) 1823 σύμφωνα μέ τό πιστοποιητικό
πού ἐκδόθηκε σχετικά ἀπό τό γραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου Δημόσιας Ἐκπαίδευ-
σης, «δέν δόθηκε καμία ἄδεια ἀπό τόν Αὐτοκράτορα γιά τήν ἔγκριση τοῦ αἰτή-
ματος τοῦ Γοβδελᾶ νά ἀνοίξει τά ἀναφερόμενα κολέγια στή Βεσσαραβία».
Ὅσον ἀφορᾶ στό βιβλίο τοῦ Γοβδελᾶ “Ἡ Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου”,
τό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο στόν Ἀλέξανδρο Α΄ καί τοῦ παρουσιάστηκε μαζί μέ
τήν αἴτηση τοῦ συγγραφέα, ἡ ἴδια ἀναφορά τονίζει ὅτι «τό βιβλίο διατάχθηκε
νά σταλεῖ στή βιβλιοθήκη τοῦ Ἐρμιτάζ21, πράγμα πού ἔγινε στή συνέχεια». Ὁ
συγγραφέας δέν διατάχθηκε ἐπίσης νά λάβει καμία ἀμοιβή. 

Ἡ πρόταση τοῦ Γοβδελᾶ γιά τή δημιουργία κολεγίων στή Βεσσαραβία ἀπορ-
ρίφθηκε χωρίς κανένα κίνητρο. Τά κίνητρα, ὡστόσο, δέν εἶναι δύσκολο νά ἀπο-
καλυφθοῦν. Ἡ προσφορά τοῦ Ἕλληνα ἐπιστήμονα ἔγινε σέ μιά ἐποχή πού οἱ
σκοταδιστικές τάσεις τῆς τσαρικῆς πολιτικῆς στόν τομέα τῆς παιδείας εἶχαν
ἐνισχυθεῖ καί διώκονταν ἐνάντια σέ ὅλες τίς προόδους τῆς ἐκπαίδευσης καί
τῆς δημόσιας σκέψης. Στήν κατάσταση αὐτή ἡ δημιουργία ἑνός νέου κοσμικοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος δέν θά μποροῦσε νά ὑποστηριχθεῖ ἀπό τήν ρωσική
κυβέρνηση. Δέν μπόρεσε νά σώσει τήν ὑπόθεση καί ἡ προσπάθεια τοῦ Γοβδελᾶ
νά δώσει στό μελλοντικό ἑλληνικό σχολεῖο «προστατευτικό» χαρακτῆρα. Ἡ
ἵδρυση ἑνός τέτοιου ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος ἐν μέσῳ τῆς ἑλληνικῆς ἐξέγερ-
σης, πού καταδικάστηκε ἐπίσημα ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Α΄, θά ἦταν ἀντίθετη μέ
τούς πολιτικούς στόχους τῆς κυβέρνησης τοῦ Τσάρου. Πέρα ἀπό τούς πολιτι-
κούς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἦταν καθοριστικῆς σημασίας, τό σχέδιο τοῦ Γοβδελᾶ
ἦταν ἀπαράδεκτο γιά τήν ρωσική κυβέρνηση γιά διάφορους πρακτικούς
λόγους.  Ὁ Γοβδελᾶς πρότεινε στήν πραγματικότητα τήν αὐτόματη μεταφορά
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος πού ὑπῆρχε στήν Μολδαβία, πρίν ἀπό τό 1821,
κυρίως τοῦ ἑλληνικοῦ, πού θά μεταφέρονταν στήν Βεσσαραβία καί πού δέν
συμβάδιζε μέ τό ἐκπαιδευτικό σύστημα τῆς Ρωσίας, καί ἐν τῷ μεταξύ στήν Βεσ-
σαραβία εἶχε ἤδη ἀρχίσει νά διαμορφώνεται τό ἐπίσημο ἐκπαιδευτικό σύστημα
πού ἦταν κοινό σέ ὁλόκληρη τήν Ρωσική Αὐτοκρατορία22. Ὅσον ἀφορᾶ τό κεν-

20 Βλ. ЦГИА, f. 733, op. 49, fid. 693, л. 68. N. N. Novosiltsev πρός A. N. Golitsyn, 19 (31) Ἰανουαρίου
1823.
21 Ibid, op. 87, fid. 202, л. 41.
22 Βλ. Oganyan L. N., Κοινωνικό κίνημα στή Βεσσαραβία κατά τό πρῶτο τέταρτo τοῦ 19ου αἰώνα,
1974, μέρος 1, σσ. 65-68.

313

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Δ. ΓΟΒΔΕΛΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΛΒΟΒΙΤΣ.qxp_Layout 1  23/05/2022  18:18  Page 313



τρικό ἑλληνικό σχολεῖο πού ὁ Γοβδελᾶς πρότεινε νά δημιουργηθεῖ στό Κισινά-
ου, ἐπρόκειτο γιά ἕνα ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα παρόμοιου προφίλ πού ὑπῆρχε ἤδη
στήν Ρωσία. Ἡ ἐρώτηση ἀφορᾶ τό ἑλληνικό σχολεῖο στήν Ὀδησσό, τό ὁποῖο
συντηροῦνταν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τήν τοπική ἑλληνική κοινότητα μέ δικά της
ἔξοδα23. Καί τό σχέδιο τοῦ Γοβδελᾶ ἔτσι ἀπορρίφθηκε, ὅπως καί ἡ ἐλπίδα τοῦ
Ἕλληνα λογίου νά λάβει κάποια ἐπιδότηση ἀπό τόν Τσάρο γιά τό ἀφιερωμένο
σέ αὐτόν βιβλίο. Γιά τόν ἴδιο ἦταν αὐτό ἕνα βαρύ πλῆγμα. Ἔγραψε μέ πικρία
στόν A. N. Γκολίτσιν ὅτι δέν εἶχε λάβει τήν ἀνταμοιβή πού εἶχαν λάβει ἄλλοι
συγγραφεῖς24, σέ παρόμοιες περιπτώσεις.  Ἡ ἀπογοήτευση τοῦ Γοβδελᾶ εἶναι,
βέβαια, κατανοητή. Ἀλλά ἀπό ὁρισμένες ἀπόψεις ὁ Γοβδελᾶς ἦταν ἄτυχος γιατί
ἔπεσε θύμα γραφειοκρατικῆς παρεξήγησης25. Τόν Ἰούνιο τοῦ 1825 τόν προσέγ-
γισε ὁ διάδοχος τοῦ A.N. Γκολίτσιν, ὁ Ν. Σ. Σίσκοβ. Ὁ Γοβδελᾶς, «ὡς συγγραφέας
καί ὡς ἀτυχής», ζήτησε τήν προστασία τοῦ νέου ὑπουργοῦ, καί νά τοῦ ἐξασφα-
λίσει «κάποιο εἶδος ἀποζημίωσης γιά τήν ἀφιέρωση τοῦ βιβλίου μου καί, μέ
αὐτόν τόν τρόπο, ἕνα εἶδος ἀνακούφισης στίς παροῦσες δυσάρεστες συνθῆκες
μου»26. Ἀλλά ὁ Ν. Σ. Σίσκοβ δέν ἐπιθυμοῦσε νά ἀναφερθεῖ ἐκ νέου σέ μιά ὑπό-
θεση γιά τήν ὁποία ὑπῆρχε ἤδη τσαρική ἀπόφαση. Στό σημείωμα πού συντάχ-
θηκε σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τοῦ Γοβδελᾶ ὑπάρχει τό ἀκόλουθο ψήφισμα: «Ὁ
κ. Ὑπουργός ἀποφάσισε νά ἀπορρίψει τό αἴτημά του, ἐπειδή τό πρῶτο αἴτημα
τοῦ Γοβδελᾶ δέν εἶχε λάβει τήν αὐτοκρατορική του ἄδεια. 10 Ἰουλίου 1825»27. 

Τά ἑπόμενα χρόνια, μέχρι τό 1828, ὁ Γοβδελᾶς συνέχισε νά ζεῖ μέ τήν οἰκο-
γένειά του στήν Βεσσαραβία. Δέν εἶναι γνωστό τί ἔκανε καί μέ ποιά μέσα ζοῦσε,
ἀλλά ἡ οἰκονομική του κατάσταση παρέμενε δύσκολη. Τό 1828 ὁ Γοβδελᾶς

23 Γιά περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Арш Г. Л. И. Каподистрия..., σσ. 143-146.
24 Βλ. ЦГИА, f. 733, he. 87, f. xr. 202, л. 22. «Δ. Γοβδελᾶς πρός A. N. Golitsyn, Κισινάου», 4 (16) Αὐγού-
στου 1823.
25 Ἡ συγκατάθεση γιά τήν ἀφιέρωση τοῦ βιβλίου του στόν Ἀλέξανδρο Α΄ ἐλήφθη μέσω τοῦ ὑφυ-
πουργοῦ τοῦ πολωνικοῦ βασιλείου S. Grabowski στήν Βαρσοβία καί τό ἴδιο τό βιβλίο παρουσιά-
στηκε στόν Τσάρο στήν Ἁγία Πετρούπολη μέσω τοῦ Α. Ν. Golitsyn. Ὁ Grabowski δέν παρεῖχε οἰκο-
νομικά κίνητρα στόν συγγραφέα. Ἀλλά ὁ Δ. Γοβδελᾶς σύντομα ἐγκατέλειψε τή Βαρσοβία καί ἐγκα-
ταστάθηκε στήν Βεσσαραβία. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Grabowski θεώρησε ὅτι ἡ ὑπόθεση τοῦ Γοβδελᾶ δέν
ἦταν πλέον στίς ἁρμοδιότητές του καί ὅτι θά ἔπρεπε νά τήν χειριστεῖ ὁ A. N. Golitsyn. Ὁ Grabow-
ski θεώρησε ὅτι ὁ Golitsyn θά ἔπρεπε νά ἀναλάβει τήν πρωτοβουλία νά προσεγγίσει τόν Ἀλέξαν-
δρο Α΄ μέ τό ζήτημα τῆς ἀνταμοιβῆς τοῦ Γοβδελᾶ. Ἔγραψε σχετικά στόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν του
πολωνικοῦ βασιλείου μέ ἀντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Γοβδελᾶ τῆς 4ης (16ης) Αὐγούστου 1823.
(Ibid. σ. 41).
26 Ibid, σ. 31. «Δ. Γοβδελᾶς πρός A.S. Shishkov», Balti, 2 (14) Ἰουνίου 1825.
27 Ibid, fol. 40.
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πῆγε στή Βαυαρία28. Ὑπῆρχε μιά μακρά παράδοση ἑλληνικῶν σπουδῶν στήν
χώρα αὐτή. Ἐκείνη τήν περίοδο ἡ Βαυαρία ἦταν ἕνα ἀπό τά κέντρα τοῦ φιλελ-
ληνικοῦ κινήματος καί φαίνεται ὅτι ὁ Γοβδελᾶς σκέφτηκε ὅτι θά μποροῦσε νά
δημοσιεύσει ἐκεῖ κάποια ἀπό τά ἔργα του. Μή μπορῶντας νά παράσχει πραγ-
ματική ὑποστήριξη στά μέλη τῆς οἰκογένειάς του πού παρέμεναν στήν Βεσσα-
ραβία, τούς ἀνέθεσε τήν διαχείριση τῆς πολύ προβληματικῆς ὑπόθεσής του,
γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἀνταμοιβῆς του, γιά τό βιβλίο «Ἡ ἱστορία τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου» πού ἔστειλε στόν Ἀλέξανδρο Α΄. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν
αἴτηση τοῦ γιοῦ τοῦ Γεωργίου Γοβδελᾶ, πρός τόν Τσάρο Νικόλαο Α΄29. Ὁ προ-
σφεύγων δήλωσε ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Ἀλέξανδρου Α΄ ἐμπόδισε τόν πατέρα του,
νά λάβει χρήματα, γιά τήν ἀφιέρωση τοῦ βιβλίου του στόν Τσάρο, γράφοντας
τά ἀκόλουθα: «Ὁ πατέρας μου πού ἀναφέρθηκε παραπάνω, ὄντας στήν πιό
φτωχή κατάσταση καί στερούμενος τά πρός τό ζῆν ἀναγκάστηκε νά ἀφήσει
ἐμένα τόν ἀνήλικο γιό του στό “ἔλεος τοῦ Θεοῦ” στό Κισινάου καί ὁ ἴδιος νά
πάει στή Βαυαρία γιά νά βρεῖ χρήματα ἀπό ὅπου, ὅπως μέ πληροφόρησε, μετά
βίας τά βρίσκει ἐκεῖ καί δέν εἶναι σέ θέση νά μέ βοηθήσει μέ κανένα τρόπο».
Ἀλλά ὁ Κ. Α. Λίβεν, ὁ νέος ὑπουργός Παιδείας, στόν ὁποῖο εἶχε παραδοθεῖ ἡ
αἴτηση τοῦ γιοῦ τοῦ Γοβδελᾶ, ἀρνήθηκε νά θέσει τό θέμα αὐτό στόν Τσάρο,
πού ἔγινε γιά ἄλλη μιά φορά, ὅπως τό ἔκαναν οἱ προκάτοχοί του30 γύρω στό
1830. Ὁ Γοβδελᾶς ἐπέστρεψε στή Ἰάσιο, ὅπου πέθανε τό 1831, σύμφωνα μέ τόν
βιογράφο του, «σέ ἀπελπιστική κατάσταση»31.

Ὁ Δ. Γοβδελᾶς ἦταν ἀναμφίβολα ἕνας ἐξέχων ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ
Διαφωτισμοῦ. Ἡ ἄποψή του γιά τόν κόσμο καί ἡ πρακτική του δραστηριότητα
ἀντανακλοῦσαν ὁρισμένα τυπικά χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς ἰδεολογίας καί
αὐτό τό κίνημα ἦταν γιά αὐτόν τό πιό σημαντικό. Ἡ ἐπιστημονική του δραστη-
ριότητα χαρακτηρίζεται ἀπό εὐρύτητα ἐνδιαφερόντων καί σχολαστικότητα
στήν ἔρευνά του. Ἐργάστηκε σέ διάφορους, συχνά ἀπομακρυσμένους τομεῖς
τοῦ ἐπαγγέλματός του, καί ἦταν ἕνα σημαντικό παράδειγμα γιά τούς Ἕλληνες

28 Ἡ παραμονή τοῦ Δ. Γοβδελᾶ στό Μόναχο τό 1828 μοῦ ἐπιβεβαιώθηκε μέ βάση τό ὑλικό τοῦ κρα-
τικοῦ ἀρχείου τοῦ Μονάχου ἀπό τόν καθηγητή G. Rall, γιά τό ὁποῖο ἐκφράζω τήν εἰλικρινῆ μου
εὐγνωμοσύνη στόν συνάδελφο ἀπό τήν Δυτική Γερμανία, βλ. ἐπίσης Camariano-Cioran A., ὅ.π., σ.
641.
29 Ibid, σσ. 45-46. «Δ. Γοβδελᾶς πρός Τσάρο Νικόλαο Α΄, Κισινάου», 2(14) Μαΐου 1828.
30 Βλ. ЦГИА, f. 733, he. 87, d. 202, fol. 52- 53. C. A. Lieven στή θέση τοῦ ἀστικοῦ κυβερνήτη τῆς Βεσ-
σαραβίας, 3 (15) Αὐγούστου 1828.
31 Βλ. Popa 1, σ. 225.
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ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς. Γιά τόν Δ. Γοβδελᾶ καί γιά τούς συναδέλφους του, ἡ
ἐπιστημονική δραστηριότητα ἦταν ἄρρηκτα συνδεδεμένη καί μέ τήν παιδαγω-
γική. Ἦταν ἕνα ἐνεργό μέλος τῆς ἑλληνικῆς ἀναγέννησης. Ἦταν ἔνθερμος ὑπο-
στηρικτής τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, πιστός ὑπε-
ρασπιστής αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς γλώσσας στίς Παραδουνάβιες χῶρες.
Συμμεριζόμενος τήν ἄποψη τῶν συμπατριωτῶν του γιά τήν Ρωσία, ὡς προστά-
τιδα τῶν Ἑλλήνων, ὁ Δ. Γοβδελᾶς ἐπεδίωξε ἐπίμονα, ἄν καί ἀνεπιτυχῶς, τήν
ὑποστήριξη τῆς τσαρικῆς κυβέρνησης γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ἐθνικοεκπαιδευ-
τικῶν του σχεδίων.
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