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Έκδοση Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας
της Ελλάδος “Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου”

τόμος Β΄, Αθήνα 2000, σ.107-108

αρ. εγγρ. 1820/51*

Τω κυρίω Αλεξάνδρω Θεοδώρου1 
Εις Κρουστάτι

Τη 13 Μαΐου 1820 Μόσχαν

Περιπόθητε Κύριε !

Εις τας 10 τούτου σοι απεστείλαμεν το όλον του 
προγγέκτου διά μέσου του κυρίου Οβάνδερ, και 
γραφήν μας διά του κυρίου Πολίζου ελπίζοντες 
ότι αμφότερα θέλετε λάβει ασφαλώς, νυν δε 
αποκρινόμεθα εις την από 7. του τρέχοντος 
χαριεστάτην μας επιστολήν σου ανυπομόνως 
περιμένομεν να μάθωμεν διά πρώτης επιστολής 
σου το οποίας διαχύσεως πρόξενος γέγονεν η περί 
του Αλήπασια είδησις εις το του φιλανθρώπου2  και 
ευεργετικού3  πρόσωπον. Περιμένομεν ομοίως και τα 
εκ των κυρίων γράμματα διά τους συμαντικωτέρους 
και αναγκαιοτέρους αδελφούς και το εγκύκλιον 
προς όλους γενικώς.

Το προγγέκτον του Ξ4  αναγκαιότατο και είθε να 
λάβη την ποθουμένην επικύρωσιν διά να ενεργηθή 
και η κάσσα. νεωτέρας ειδήσεις από καννένα μέρος 
δεν έχωμεν. αι υποθέσεις μας έξω εις καλήν πρόοδον, 
όταν λάβωσι από αυτού μικράν τινά ενθουσίασιν 
τότε θέλουσι οδεύσει με γιγαντιαία βήματα, διό 
αναγκαιότατα τα από των Κυρίων γράμματα 
και το εγκύκλιον. Τοις εις Κωνστ(αντινούπολιν) 
και εις άλλα μέρει συναρχηγοίς θέλει γράψει ο 
Ευσταθ(ιάδης)5  τα δέοντα ότι ο Ξενίδης6  εις 
αυτούς άγνωστος. Φροντίσατε να ευρεθή κανένας 
τρόπος διά να προσταχθεί η ουτιδανή μάκινα7  να 
δόση τα γράμματα, και τα χρήματα και ίσως τούτο 
γίνει διά μέσου του Κυρίου Ιακ(ώβου) Ρίζου όστις 

1 Εμμανουήλ Ξάνθος.
2 Τσάρος Αλέξανδρος της Ρωσίας.
3 Ιωάννης Καποδίστριας.
4 Νικόλαος Πατζιμάδης.
5 Αντώνιος Κομιζόπουλος.
6 Νικόλαος Πατζιμάδης.
7 Γεώργιος Γάτζος.

Έκδοση Ξάνθου “Απομνημονεύματα περί της 
Φιλικής Εταιρείας”, Αθήνα 1845, σ.76-77 (αρ.36)

Εις Πετρούπολιν

Περιπόθητέ μοι Κύριε

Εν Μόσχα τη 13 Μαΐου 1820

Εις τας 10 τούτου σοι απεστείλαμεν το όλον του 
πραγμάτου· διά μέσου του κυρίου Οβάνδερ, και 
γραφήν μας διά του κυρίου Πολύζου, ελπίζοντες 
ότι αμφότερα θέλετε λάβει ασφαλώς· νυν δε 
αποκρινόμεθα εις την από 17 του τρέχοντος 
χαριεστάτην μας επιστολήν σου· ανυπομόνως 
περιμένομεν να μάθωμεν διά πρώτης επιστολής σου 
το, οποίας διαχύσεως πρόξενος γέγονεν η παρά του 
Αλή Πασά είδησις εις τους γνωστούς· περιμένομεν 
ομοίως και τα εκ των Κυρίων γράμματα διά τους 
συμαντικωτέρους και αναγκαιοτέρους αδελφούς και 
το εγκύκλιον προς όλους γενικώς.

Νεωτέρας ειδήσεις από κανένα μέρος δεν έχομεν. Η 
υπόθεσίς μας έξω εις καλήν πρόοδον. Όταν λάβωσιν 
από αυτού μικράν τινα ενθουσίασιν, τότε θέλουν 
οδεύσει με γιγαντιαία βήματα. Διό αναγκαιότατα 
τα από τους Κυρίους γράμματα και το εγκύκλιον. 
Τοις εις Κωνσταντινούπολιν και εις άλλα μέρει 
συναρχηγοίς θέλει γράψει ο Ευστάθ. (Κομιζόπουλος) 
τα δέοντα. Ότι ο Ξενίδης (Πατζιμάδης) εις αυτούς 
άγνωστος· φρόντισον να ευρεθή κανένας τρόπος 
διά να προσταχθή η ουτιδανή Μάκινα να δώση 
τα γράμματα και τα χρήματα, και ίσως τούτο 
γείνει διά μέσου του Κυρίου Ιακ. Ρίζου, όστις

ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΖΙΜΑΔΗ προς τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟ
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διά στόματος ημπορεί να τον προστάξη και να 
τον ονειδίση διά τα άτοπα επιχειρήματά του. την 
περικλειθείσαν του Καλού8  ομολογίαν ελάβαμεν 
χαίροντες διά την πίστην, φιλογένειαν και τον 
περί της φίλης πατρίδος έρωτα του ανδρός. δεν 
μας λέγεις τι περί του κυρίου Μα αν και αυτός 
εισήλθεν εις τα άδυτα του ναού και αν ούτως όταν 
μετ’ αυτού έλθετε εδώ τότε χρεία να καταστρωθή 
ένας καλός νόμος της διοικήσεως και να ελθώσι 
αντίγραφα αυτού προς τους λοιπούς συναρχηγούς, 
ίνα κατ’ αυτόν ενεργήται η υπόθεσις και όχι ως 
πρότερον. αν η γυνή του 2 δεν ήθελεν ήταν έγκυος 
ήθελε βέβαια ζη εις την εξοχήν και ο Ξενίδης τότε 
ήθελε σας προσκαλέση όταν έλθετε εδώ όλοι ομού 
να κατακλισθήτε εις τον οίκον του.

Τον Ανανία9  περιμένομεν αυτός θέλει [δυσ] όσω 
το δυνατόν καλλίτερον, και δε θέλει μάθη ούτε 
τα όσα μας εγράψατε και γράφετε ο Ξ θέλει την 
μεταχειρισθώ με ήμερον και μη χειρότερον τρόπον 
είθε δε να προκόψη και αυτός, ως λέγεται εις τας 
συμβουλάς. αν δεν εύρωμεν άλλον τρόπον διά να 
μισεύση ογλίγωρα απ’ εδώ θέλομεν τω προβάλλη 
να πηγαίνη διά Ταζανρόγ διά να καταφέρη το 
[δυσ] και ούτως να λείψη απ’ εδώ, όταν έλθετε 
μετά των άλλων.

ο Ευδοκίδης10  σοι γράφει ξεχωριστά διά τα 
περικλειόμενα επειδή δεν είχε καιρό να ελθή εις 
τον Ξενίδην όστις σε ασπάζεται. ως αδελφός μένω

Υ.Γ. το σχέδιον της βούλλας του π(ρ)ογγέκτου ίσως 
ετοιμασθή και σας σταλθή την ερχομένην Δευτέρα. 
συγχωρήσατε τον Ξ. διά την κακογραφίαν, όστις 
βεβαίως έγραψε.

τη 13. Μαΐου 1820
Ξενήδης

ελήφθη: τη 18  »
απόκρ.:  τη 21  »

* Πρωτότυπο. Δίφυλλο, διαστ. 0,26 x 0,21.
Η επιστολή υπάρχει σε πολλαπλά ιδιόχειρα 
αντίγραφα στα «Δοκίμια» του Ξάνθου. Έχει 
εκδοθεί στα «Απομνημονεύματα».

8 Αλέξανδρος Υψηλάντης.
9 Καμαρηνός Κυριακός.
10 Αντώνιος Κομιζόπουλος.

διά στόματος ημπορεί να τον προστάξη, και να 
τον ονειδήση διά τα άτοπα επιχειρήματά του. Την 
περικλεισθείσαν του καλού ομολογίαν ελάβαμεν 
χαίροντες διά την πίστιν, φιλογένειαν, και τον 
περί της φίλης πατρίδος Έρωτα του ανδρός.

Σε ασπάζομαι αδελφικώς

Ξ.
(Πατζιμάδης)
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Έκδοση Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 
της Ελλάδος “Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου”

τόμος Β΄, Αθήνα 2000, σ.123-125 

αρ. εγγρ. 1820/58*
    τη 31 Μαΐου 1820.

Περιπόθητε κύριε !

Εις την από 25. του τελειούντος γραφήν σου θέλει 
ετοιμάσει την απόκρισιν ο Ελ.1 εγώ δε διά ταύτης 
μου σοι κάμνω γνωστόν ότι την παρά του Καλού2 
προς εμέ επιστολήν λαβών εχάρην μεγάλως, και 
χαίρων σοι γράφω διά τον μέγιστον πατριωτισμόν 
και ένθερμον ζήλον του ανδρός. είθε η φιλτάτη 
ημών πατρίς να ευημερή και με άλλα τοιούτα 
τέκνα της. δεν γράφω προς αυτόν σήμερον, επειδή 
δεν ευκαιρώ, με τον μέλλοντα δε ταχυδρόμον 
θέλω σοι περικλείσει και προς την φιλοπατρίαν 
του γράμμα. μοι γράφει προς τοις άλλοις ότι 
διά το προγγέκτον του Ξ.3 επέτυχε ου μόνον 
της συννενέσεως, αλλά και της απαιτουμένης 
[δυσ] βοηθείας. οι νέοι Έλληνες και μάλιστα η 
μεταγενέστεροι θέλουσι γνωρίζει εις τον Καλόν 
μεγαλωτάτην την διά την οποίαν έλαβε φροντίδα 
χάριν επειδή όμως η προς εμέ επιστολή του δεν 
πρέπει να δειχθή ειμή εις τους αδελφούς. αυτοί δε 
εδώ πολλά ολίγοι ότι εκτός εμού και του Ελ. μόνον 
ο Ρηζάρης, και ο παιγνηδιάρης4 είναι, αναγκαίον 
κρίνω ένα άλλο παρ’ αυτού γράμμα, διά να δειχθή 
των μεν αδελφών Γραικών το οποίον να αποβλέπει 
εις τον σκοπόν του προοιμίου του προγγέκτου. 
ο Καλός μοι γράφει να πασχίσω διά να είναι τα 
πάντα έτοιμα οποία όμως αυτά δεν ηξεύρω και α 
περί του π(ρ)ογγέκτου άγνωστον μοι πώς και τίνι 
τρόπω επέτυχε την συννένεσιν και βοήθεια παρά 
του φιλανθρώπου5 και ευεργετικού6  και ει μεν 
περί τούτου είναι αναγκαίον.

αον. να τυπωθή αυτού εις 1000 ή 1500 σώματα.

βον. να ετοιμασθώσι τέσσαρα βιβλιάρια κατά την 
παράγραφον 9. και η σφραγίς κατά το σχέδιον ή 
όπως άλλως κριθή εύλογον διά να σφραγισθώσι.

γον. εις ένα αυτών των βιβλιαρίων να γράψη 
1 Αντώνιος Κομιζόπουλος.
2 Αλέξανδρος Υψηλάντης.
3 Νικόλαος Πατζιμάδης.
4 Συμεών Σταυρόπουλος.
5 Τσάρος Αλέξανδρος της Ρωσίας.
6 Ιωάννης Καποδίστριας.

Έκδοση Ξάνθου “Απομνημονεύματα περί της 
Φιλικής Εταιρείας”, Αθήνα 1845, σ.80 (αρ.39)

Περιπόθητε Κύριε !   

    εις Πετρούπολιν
τη 31 Μαΐου 1820. Μόσκβα 

Εις την από 25. του τελειούντος γραφήν σου, θέλει 
ετοιμάσει την απόκρισιν ο Ελ. (Κομιζόπουλος)· 
εγώ δε διά ταύτης μου σοι κάμνω γνωστόν, ότι 
την παρά του Καλού (Υψηλάντου) προς εμέ 
επιστολήν λαβών εχάρην μεγάλως, και χαίρων 
σοι γράφω διά τον μέγιστον πατριωτισμόν και 
ένθερμον ζήλον του Ανδρός. Είθε η φιλτάτη ημών 
Πατρίς να ευημερή, και με άλλα τοιαύτα τέκνα 
της! Δεν γράφω προς αυτόν σήμερον, επειδή δεν 
ευκαιρώ· με τον μέλλοντα δε ταχυδρόμον θέλω 
σοι περικλήσει και προς την φιλοπατρίαν του 
γράμμα. 

Οι νέοι Έλληνες και μάλιστα οι μεταγενέστεροι 
θέλουσι γνωρίζει εις τον Καλόν (Υψηλάντην) 
μεγαλωτάτην,  διά την οποίαν έλαβε φροντίδα,  
χάριν.
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πρώτον ο φιλάνθρωπος πόσα μερίδια λαμβάνει 
μετά ταύτα όλη η φαμιλία του ξεχωριστά και 
έπειτα ο ευεργετικός και άλλοι των αυτού 
Γραικών και φιλελλήνων αλλογενών και έπειτα 
το αυτό βιβλιάριον να φέρη μαζύ του ο Καλός 
δι’ εδώ με γραφήν του ευεργετικού προς όλους 
τους εδώ Γραικούς και άλλην προς τον κύριον 
Ζωσιμά ξεχωριστά εις την οποίαν κοντά εις τας 
άλλας παρακινήσεις να λέγη ει δυνατόν ότι ων 
βέβαιος εις τον ζήλον του και προθυμίαν διά 
το καλόν της πατρίδος, όταν ομίλησε περί του 
προγγέκτου με τον φιλάνθρωπον τω είπεν ότι ο 
κύριος Ζωσιμάς βέβαια ου μόνον θέλει μεταφέρει 
εις αυτήν την εταιρείαν όλα τα [δυσ] του τα οποία 
ευρίσκονται εις το Βασιλικόν ορφανοτροφείον 
της Μόσχας αλλά προς τούτοις θέλει λάβει και 
40. έως 50. μερίδια. και τρίτην γραφήν προς τον 
Βαρβάκην λέγουσαν προς τοις άλλοις ότι απ’ όσα 
καλά έκαμεν εις όλην την ζωήν του τούτο θέλει 
είναι η κορωνίς πάντων. διό να λάβει όσα δυνηθή 
περισσότερα μερίδια. εις αυτών να συσταίνη και 
τον Θυμήδην7 όστις πρέπει να πηγαίνη με το 
βιβλιάριον για Ταγανρόκ και να συμβουλεύει τον 
Βαρβάκην διά να παρακινήση και τους άλλους 
εκεί Γραικούς να λάβωσι περισσότερα μερίδια.

δον. τα άλλα τρεία βιβλιάρια να σταλθώσι με 
συστατικά γράμματα του ευεργετικού και του 
Καλού το μεν διά Οδησσόν προς τους εκεί 
Κουμπάρην, Αμβρόσιο, Μάνεση και άλλον 
τινά των πλουσιωτέρων εκεί Γραικών, το δε διά 
Βιέναν ομοίως προς τον Μαυρογένην Γεώργιον 
Σταύρου και άλλους γνωστούς του ευεργετικού. 
το δε υστερινόν διά Κωνσταντινούπολιν οσαύτως 
προς οποίους κριθή εύλογον. και με συστατικόν ει 
δυνατόν εις τον παναγιώτατον.

εον. τα σώματα του τυπωμένου π[ρ]ογγέκτου 
να μοιρασθώσι εις 4 μερίδια και να σταλθώσι 
εις Οδησσόν Κωνσταν(τινούπολιν), Βιένναν 
και Μόσχαν. ταύτα πάντα αν γίνωσι αυτού 
θέλει εκτελεσθή το προβαλλόμενον προγγέκτον 
ογλίγωρα, και ίσως εις εξ μήνας συναθρισθώσι 
περισσότερα από τα δέκα μιλιούνια.

Τον Ριζάρην εντάμωσα αναγνώσαμεν την προς 
εμέ γραφήν σας και εκείνην του Ιππήτη τα όσα 
σε προέγραφον ήκουσα παρ’ αυτού όσον σας 
έγραφον εμεταχειρίσθη όλην την ρητορικήν 
μου πλην ουδέν το όφελος. όθεν αναγκαίον να 
αφήσωμεν το τοιούτον διά να μην κόψωμεν και 
την υστερινήν προθυμίαν των μελών και πάγει εις 

7 Εμμανουήλ Ξάνθος.
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τον χαμόν και το προγγέκτον και οι κόποι και αι 
ελπίδες. ο Καλός με γράφει, ότι ογλίγωρα ήτον 
να μισεύσητε δι’ εδώ και από σας θέλω μάθη πώς 
έλαβε την συνένεσιν και βοήθειαν το προγγέκτον 
όθεν σας περιμένω ανυπομόνως.

Ο Ιωάννης Μπουμπούκης έγραψε προς τον Καλόν 
διά να σταθή εις τον οίκον του όταν έλθη εδώ. αυτό 
νομίζω θέλει είναι ευχάριστο δι’ αυτόν. ο δε κύριος 
Θωμάς8 ειμπορεί αν έλθη προτήτερα ως ο Καλός 
γράφει να κονεύση εις τον Ελευθεριάδην9, όπου 
ημπορεί να ενταμώνεται συχνά με τον Ξ. αρκετά 
σας έγραψον και πλέον επειδή υποπτεύομαι, ότι 
και αυτή η γραφή μου δεν θέλει σας προφθάσει 
αυτού, άλλην παρ’ εμού γραφήν μην προσμένετε 
αν δεν λάβω είδησίν σας, ότι θέλετε μείνει αυτού 
διά περισσότερον καιρόν. ο Ανανίας10 ησθένησε 
και εδώ τώρα όμως καλά με έδωσεν με νότα ξύλα 
κούτζουρα και διά να τον αναπαύσω θέλω τω ειπή 
να την γράψη καλλίτερα και να την διορθώση 
και έπειτα να με την δώση, και ημείς θέλομεν 
σκεφθή τότε όταν όλοι σας έλθετε εδώ και τω 
στείλωμεν γράμμα προς απόκρισιν. κατά το παρόν 
δε ημείς δεν δυνάμεθα να αποφασίσομεν τι χωρίς 
της συναινέσεως του Καλού, και ότι αυτός να 
επιμεληθή διά την υπόθεσίν του και να μισεύση 
το ογλιγωρότερον. πόσον κακόν έγινε η είσοδος 
του Ανανία εις τα άδητα του ναού, και πλέον όχι 
άλλον υπομονή.

Σε ασπάζεται αδελφικώς
       
    ο Ξενήδης11 

Ελήφθη τη 8 Ιουνίου
απόκρ.:    11      »

* Πρωτότυπο. Δίφυλλο, 0,20 x 0,25. Έχει εκδοθεί 
στα «Απομνημονεύματα».

8 Εμμανουήλ Ξάνθος.
9 Αντώνιος Κομιζόπουλος.
10 Καμαρηνός Κυριακός.
11 Νικόλαος Πατζιμάδης

Ο Καλός (Υψηλάντης) μοι γράφει, ότι ογλήγορα 
ήτο να μισεύσητε δι’ εδώ, και από σας θέλω 
μάθει, πώς έλαβα την συνένεσιν και βοήθειαν του 
Προγγέτου, όθεν σας περιμένω ανυπομόνως.

Ο Ιωάννης Μπουμπούκης έγραψε προς τον 
Καλόν διά να σταθή εις τον οίκον του, όταν 
έλθη εδώ· αυτό νομίζω θέλει είναι ευχάριστον 
δι’ αυτόν, ο δε Κύριος Θωμάς (Ξάνθος) ημπορεί 
αν έλθη πρότερον, ως ο Καλός γράφει, να 
κονεύση εις τον Ελευθεριάδην (Κομιζόπουλον), 
όπου ημπορεί να ανταμώνεται συχνά με τον Ξ. 
(Πατζιμάδην). Αρκετά σας έγραψα, και πλέον, 
επειδή υποπτεύομαι, ότι και αυτή η γραφή μου 
δεν θέλει σας προφθάσει αυτού, άλλην παρ’ εμού 
γραφήν μη προσμένετε, αν δεν λάβω είδησίν σας, 
ότι θέλετε μείνει αυτού διά περισσότερον καιρόν.
      

Σε ασπάζομαι αδελφικώς.
       
 ο Ξενίδης
       
 (Πατζιμάδης)


