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Πρόλογος
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο: «Γεώργιος Λασσάνης (17931870), ο λόγιος, ο φιλικός, ο αγωνιστής, ο πολιτικός», που εκπονείται στα πλαίσια του
προγράμματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας: νέες θεωρήσεις και προοπτικές,
επικεντρώνεται στην ανάδειξη της προσωπικότητας και του βίου του Κοζανίτη
Γεωργίου Λασσάνη.
Έναυσμα για την θεματολογία της παρούσας διατριβής, αποτελεί το γεγονός
ότι κατά τη διεξαγωγή δύο προηγούμενων εργασιών μου στο Α΄ εξάμηνο του
Μεταπτυχιακού προγράμματος, αναφέρθηκα έμμεσα στο σπουδαίο αυτό πρόσωπο.
Η πρώτη εργασία αφορούσε τα Στρατιωτικά Ενθυμήματα του συντοπίτη του
Νικόλαου Κασομούλη, ο οποίος τον έχρισε ως πνευματικό του κληρονόμο, προστάτη
των γραφόμενών του, για να μην αλλοιωθεί τίποτα από αυτά. Το έργο αυτό ο ίδιος ο
Κασομούλης στην διαθήκη του το χαρακτηρίζει ως το «θετικότερον περί όσων
διαπραγματεύονται αντικειμένων και πολυτιμότερον της περιουσίας και προς όφελος της
ιστορίας». Οι δύο άνδρες συνυπήρξαν στο στρατόπεδο του Δ. Υψηλάντη στις
τελευταίες μάχες του Αγώνα. Στα κείμενά του γίνονται επίσης συχνές αναφορές στο
πρόσωπο του Γεωργίου Λασσάνη, στις οποίες επαινείται για το στρατιωτικό του ήθος,
την σοβαρότητα, το οργανωτικό και συναινετικό του πνεύμα.
Στη δεύτερη εργασία μου ασχολήθηκα με το ζήτημα της ληστείας, όπου
συναντώ ξανά το όνομα του Λασσάνη με την αρμοδιότητα του Νομάρχη
Αττικοβοιωτίας, όπου συνέταξε μία έκθεση περί ληστείας. Στα μέσα του 19ου αιώνα το
φαινόμενο της ληστείας είχε πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή
ευθύνης του Λασσάνη με δυσμενείς συνέπειες για τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά και για
την αξιοπιστία του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. Η έκθεση αυτή αποτελεί μία από
τις ελάχιστες, αλλά και πιο συναρπαστικές εμπειρίες που διαθέτουμε σχετικά με το
φαινόμενο της ληστείας, που εκτός από την κοινωνική ανάλυση, περιγραφές την
αρχιληστών, τον τρόπο δράσης των συμμοριών τους και την σύνδεσή τους με τους
βλαχοποιμένες, καταλήγει συμπερασματικά, κατόπιν έρευνας πεδίου, στους τρόπους
αντιμετώπισης εκ μέρους των τοπικών αρχών και της κρατικής εξουσίας του ληστρικού
φαινομένου. Αν και πρόκειται για ένα υπηρεσιακό έγγραφο αναδεικνύει τον
επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα, αλλά και την λογιοσύνη του συντάκτη.
Οι δύο αυτές αναφορές, καθώς επίσης και η στενή του σχέση με την
οικογένεια των Υψηλάντηδων, όπου με τον αλτρουισμό τους και την τεράστια
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προσφορά τους στην ιδέα της απελευθέρωσης, υπήρξαν πάντα στην σφαίρα των
ενδιαφερόντων μου.
Τα στοιχεία της εργασίας προέκυψαν εκτός από βιβλιογραφική έρευνα, από
μελέτη ορισμένων εγγράφων που εντοπίστηκαν σε διάφορα επίσημα αρχεία, καθώς και
από τα οικογενειακά έγγραφα που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στο Ε.Λ.Ι.Α και
στα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρόσφατες
ανακοινώσεις νεότερων ερευνητών, που σε ορισμένες περιπτώσεις ανατρέπουν
παλαιότερα δεδομένα, ρίχνοντας φως σε διάφορα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα της
εποχής εκείνης.
Ο Γεώργιος Λασσάνης υπήρξε μία πολυσχιδής προσωπικότητα, που εξέφρασε
ανιδιοτελώς τον πατριωτισμό του και συνέβαλε τα μέγιστα για το όραμα της εθνικής
ανεξαρτησίας και της δημιουργίας σύγχρονου κράτους.
Η διαδρομή του ως Φιλικός, δάσκαλος, θεατρογράφος, συγγραφέας, λόγιος,
ιερολοχίτης, αγωνιστής, υπουργός και δημόσιος λειτουργός, υπήρξε σπουδαία.
Κατά την διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό ήρθε σε επαφή με
εμπόρους και λόγιους της διασποράς και επηρεάστηκε από τον Γερμανό ιδεαλιστή
φιλόσοφο Fichte. Πρότυπό του ήταν ο Ρήγας Φεραίος και οι ιδέες του.
Η προεπαναστατική του δράση ήταν έντονη. Στάθηκε στο πλευρό του Αλ.
Υψηλάντη και αφοσιώθηκε στην οργάνωση της επανάστασης.
Πίστευε ότι η πνευματική αναγέννηση, συνδέονταν άρρηκτα με την εθνική
χειραφέτηση. Το θέατρο υπήρξε ένα ιδιότυπο μέσο μαζικής ενημέρωσης για την
ανάπτυξη των εθνικών ιδεών των Ελλήνων της διασποράς.
Στην φιλολογική του παραγωγή συμπεριλαμβάνονται ποιήματα, ταξιδιωτικές
εντυπώσεις και ιστορικά δοκίμια, που αποτελούν πολύτιμες ιστορικές πηγές.
Διακρίθηκε στα πεδία των μαχών. Στο ελεύθερο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος
κατέλαβε σημαντικά αξιώματα. Του αποδόθηκε το 1868 ο βαθμός το Συνταγματάρχη.
Ο Κοζανίτης Π. Λιούφης στο βιβλίο του αναφέρει ότι στο πατρικό του σπίτι
σώζονταν ως το 1878 πολλά έγραφα και επιστολές του Λασσάνη μέσα σε έναν ογκώδη
σάκο. Πιθανόν η πολύτιμη αυτή συλλογή εξαφανίστηκε από τον φόβο των ερευνών
από τους Τούρκους.
Τα πιο σημαντικά του έγγραφα ήρθαν στην κατοχή του Τ. Φιλήμονος, ο
οποίος τα κατέθεσε την βιβλιοθήκη της Βουλής, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα.
Το σημερινό αρχείο της Βουλής προέρχεται από έγγραφα που είχε στην κατοχή της, η
Ερασμία Λιανοσταφίδα-Αντωνοπούλου (απόγονος της γυναίκας του Λασσάνη). Η
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Βουλή τα αγόρασε το 1931, μετά από γνωμοδότηση του Νίκου Βέη και του Δημητρίου
Καμπούρογλου.
Με την αποπεράτωση της Μεταπτυχιακής μου διατριβής οφείλω εγκάρδιες
ευχαριστίες στον Στάθη Κουτρουβίδη, για την ευγενική χειρονομία χορήγησης του
πονήματός του «Περί Ληστείας» και την γενικότερη ενημέρωσή μου για το «αρχείο
του Λασσάνη στην Βιβλιοθήκη της Βουλής». Θερμές ευχαριστίες στους μελετητές
Γεώργιο Αλευρά, ο οποίος με κατηύθυνε στην αναζήτηση νεότερων ερευνών, όπως της
Ίλιας Χατζηπαναγιώτη, καθώς επίσης και την Άννα Καλώτα, η οποία μου έστειλε το
άρθρο της, με στοιχεία που σχετίζονται με την οικογένεια των Λάτσκων (Λασσάνη).
Παράλληλα νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή μου
Θανάση Χρήστου, για τις χρήσιμες συμβουλές του και την επίδοση δύο σχετικών με
το θέμα συγγραμμάτων από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Θερμές ευχαριστίες ακόμα θα ήθελα να δώσω στους γονείς μου, Νικολέττα
Θεοφάνη, Φιλόλογο – Αρχαιολόγο για την στήριξη και βοήθεια στην επιμέλεια του
κειμένου, καθώς επίσης και στον πατέρα μου, Κωνσταντίνο Χρ. Γρεβενιώτη,
Αρχιτέκτονα Μηχανικό για τις αρχιτεκτονικές και γενεαλογικές του επισημάνσεις.
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Εισαγωγή
Ο Λασσάνης υπήρξε σε όλη του ζωή ένας φωτισμένος και προοδευτικός
άνθρωπος. Διακατέχονταν από το πνεύμα του διαφωτισμού και ήταν υπέρμαχος της
παιδείας και της ελευθερίας. Αφοσιώθηκε με όλη του την ψυχή στην ιδέα της
απελευθέρωσης.
Στόχος της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η ανάδειξη της προσωπικότητας
του Λασσάνη, ως λόγιου, Φιλικού, αγωνιστή και πολιτικού.
Η σκοπιμότητα είναι η απόκτηση γνώσεων μέσα από τη δράση του όπως η
μύηση στην Φιλική Εταιρεία, το πολιτικό κλίμα της Ευρώπης, η προετοιμασία του
Αγώνα πριν την επανάσταση, η συνεργασία με στρατιωτικούς, πολιτικούς και λόγιους
ανθρώπους, το πολιτικό κλίμα και η οργάνωση του ελληνικού κράτους.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα πρόσωπα των Υψηλάντηδων.
Η δομή της εργασίας ακολουθεί την χρονολογική σειρά των σταδίων της ζωής
του και τις πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις της εποχής.
Η εργασία απαρτίζεται από έξι κεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο έρευνας την Κοζάνη, η οποία από το
β΄ μισό του 17ου αιώνα υπήρξε κτήμα της Σουλτανομήτορος και έχαιρε ειδικών
προνομίων.

Υπήρξε

σημαντικό

βιοτεχνικό

κέντρο.

Αρκετοί

Κοζανίτες

δραστηριοποιήθηκαν με το εμπόριο στη ΝΑ Ευρώπη και απέκτησαν πολλά χρήματα.
Το αρχικό επίθετο του Λασσάνη ήταν Λάτσκος. Ο πατέρας του Ιωάννης ήταν
έμπορος σαπουνιού. Ανήκε στην αστική τάξη. Θείος του και θετός αδερφός της
μητέρας του ήταν ο Πρασινο-Νικόλας, γνωστός κλεφταρματωλός.
Πρότυπό του ήταν οι ιδέες του Ρήγα, που στην πατρίδα του τα τραγούδια και
το κήρυγμά του ήταν γνωστά από τους απόδημους εμπόρους.
Οι απόδημοι Κοζανίτες φρόντισαν για την πνευματική ανάπτυξη της
γενέτειράς τους. Ίδρυσαν σχολεία, βιβλιοθήκη και με τα κληροδοτήματά τους
σπούδαζαν οι νέοι της πατρίδας τους. Στο σχολείο ο Λασσάνης ξεχώριζε για την ευφυία
του και τις επιδόσεις του. Αρραβωνιάστηκε την κόρη του πλούσιου εμπόρου Τακιατζή,
την Αναστασία και εργάστηκε για ένα διάστημα στον εμπορικό οίκο του πεθερού στην
Πέστη. Ο αρραβώνας διαλύθηκε, εγκατέλειψε τις εμπορικές επιχειρήσεις και πήγε να
σπουδάσει φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας.
Ταξίδεψε σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις με σκοπό εθνικό. Ανήκει στους
πρωτοφιλικούς, εγκαταστάθηκε οριστικά και ανέπτυξε έντονη δράση ως Φιλικός στην
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Οδησσό, κέντρο της Φιλικής Εταιρείας. Δίδαξε στην Ελληνοεμπορική Σχολή της
Οδησσού και η συμβολή του στην Ελληνική Πνευματική Αναγέννηση ήταν μεγάλη.
Αυτό οφείλονταν στην πρωτοπόρο διδακτική του μέθοδο (αλληλοδιδακτική), στα
σχολικά βιβλία που έγραψε και μετέφρασε για τους μαθητές του και στα θεατρικά
δράματα, που συνέθεσε (λαμβάνοντας και ο ίδιος μέρος ως ηθοποιός), τα οποία
παίχτηκαν στην Οδησσινή σκηνή.
Το μονόπρακτο «Ελλάς» και η τρίπρακτη τραγωδία «Αρμόδιος και
Αριστογείτων» ήταν δύο έργα, που ως κύριο σκοπό τους είχαν την προετοιμασία των
Ελλήνων της Οδησσού για το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Το θέατρο
αξιοποιήθηκε από την Φιλική Εταιρεία ως μέσο επικοινωνίας με το ευρύτερο ελληνικό
κοινό, μεταδίδοντάς του τα εθνεγερτικά του μηνύματα και συγκροτώντας μυστικά τον
Ιερό Λόχο.
Η υπόθεση του έργου «Ελλάς» ήταν τα βάσανα της σκλαβωμένης Ελλάδας
στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα για τον αγώνα περί ελευθερίας. Στο έργο
«Αρμόδιος και Αριστογείτων» χρησιμοποίησε το προσωπείο του Αρμόδιου, για να
καταδικάσει πρόσωπα και καταστάσεις, που έβλαπταν την εθνική υπόθεση. Τα
κυρίαρχα μηνύματα ήταν η φιλοπατρία και η αυτοθυσία. Οι θεατρικές παραστάσεις
του είχαν γενικότερα παιδευτικό χαρακτήρα.
Στο Β΄ κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά για την γνωριμία του με τους
Υψηλάντηδες Νικόλαο και Αλέξανδρο. Με τον ερχομό του Νικολάου προς ενημέρωση
για τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας και την δράση της, οι δύο άνδρες συνδέθηκαν με
στενή φιλία. Με το ταξίδι του Υψηλάντη ύστερα από πρόσκληση του Λασσάνη στην
Οδησσό, διαλύθηκαν οι διενέξεις μεταξύ παλαιών και νέων φιλικών της Οδησσού και
της Κωνσταντινούπολης. Ο Αλέξανδρος εκτίμησε τα προσόντα του Λασσάνη και την
δράση του, τον πήρε μαζί του και τον έχρισε ως τον εξ απορρήτων γραμματέα και
εντολοδόχο του.
Στο Γ΄ Κεφάλαιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία και την
Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Στο Ισμαήλι έγινε η σύσκεψη των
στελεχών της Φιλικής Εταιρείας για την καλύτερη οργάνωση και δράση της. Από εκεί
άρχισε η προετοιμασία της Επανάστασης με πρωτεργάτη τον Λασσάνη. Αυτός υπήρξε
ο σύνδεσμος ανάμεσα στον ηγεμόνα της Βλαχίας, Μιχαήλ Σούτσο και τον γραμματέα
του Ιάκωβο Ρίζο Νερουλό να πετύχει την συμπαράσταση του ηγεμόνα στην
Επανάσταση και να οργανώσει τις στρατιωτικές δυνάμεις. Στο Κισνόβι συνέταξε την
στρατιωτική ποινική νομοθεσία που αφορούσε τα καπετανάτα. Η κήρυξη της

9

Επανάστασης έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 1821. Ο Λασσάνης συμμετείχε ως
υπασπιστής του Υψηλάντη και λίγους μήνες αργότερα ως Χιλίαρχος του Ιερού Λόχου,
ο οποίος δυστυχώς αποδεκατίστηκε. Η ήττα στο Δραγατσάνι στις 7 Ιουνίου 1821
σήμανε και το τέλος της Επανάστασης.
Στις διαπραγματεύσεις τους με τις παραμεθόριες αυστριακές αρχές για το
πέρασμα των Υψηλάντηδων, του Λασσάνη και μιας μικρής συντροφιάς στην Αυστρία
ήταν άκαρπες. Κατέληξαν στην φυλακή ως κοινοί εγκληματίες ζώντας κάτω από
άθλιες συνθήκες. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, τ’ αδέρφια του και ο Λασσάνης
αποφυλακίστηκαν στις 22 Νοεμβρίου του 1828. Η κλονισμένη υγεία του Αλέξανδρου
Υψηλάντη δεν του χάρισε μακροζωία. Πέθανε στις 31 Ιανουαρίου 1828.
Στο Δ΄ Κεφάλαιο εξετάζεται (μετά την οκτάμηνη ταλαιπωρία του ταξιδιού
του) η άφιξή του στην Ελλάδα το 1828. Ο στρατάρχης Δημήτριος Υψηλάντης
αναγνωρίζοντας την προσφορά του και τις πολύτιμες υπηρεσίες, που πρόσφερε στον
αδερφό του, αλλά και τις ικανότητές του, τον διόρισε Στρατοπεδάρχη της Ανατολικής
Ελλάδας. Πήρε μέρος στις τελευταίες μάχες των Ελλήνων (Λειβαδιά, Θήβα, Πέτρα)
κατά των Τούρκων. Με την απελευθέρωση και την ανακήρυξη του Ελληνικού Κράτους
κατέλαβε διάφορα αξιώματα, όπως Επιθεωρητής του Στρατού, Νομάρχης
Αττικοβοιωτίας και Γραμματέας επί των οικονομικών. Το 1834 παντρεύτηκε την
Ευφημία Λιανοσταφίδα. Αξιοσημείωτο προσοχής είναι η έκθεση περί ληστείας, που
συνέταξε ο ίδιος ως Νομάρχης. Στο έργο αυτό μας πληροφορεί για τον ληστρικό
φαινόμενο στις περιοχές ευθύνης του και προτείνει μέτρα πάταξης του φαινομένου.
Στο Ε΄ Κεφάλαιο αναφέρεται η λογοτεχνική του παραγωγή. Ο Λασσάνης
εκτός από σχολικά εγχειρίδια και θεατρικά έργα έγραψε και ποιήματα πιθανότατα στην
φυλακή. Στο ταξίδι της επιστροφής (από την Πράγα στο Παρίσι) για την Ελλάδα
έγραψε και τις ταξιδιωτικές του σημειώσεις, όπου καταγράφονται οι εντυπώσεις του,
οι συναντήσεις του με διάφορες προσωπικότητες όπως του Λουδοβίκου Α΄ της
Βαυαρίας και θεατρικές παραστάσεις που παρακολούθησε.
Ξεχωριστά είναι τα τρία ιστορικά του δοκίμια (αδημοσίευτα σήμερα), που
αποτελούν νέες πηγές για την Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Αναφέρονται σύμφωνα με
την χρονολογική τους σειρά:
1.

Ιστορία της Ελλάδος, Τρίτη Εποχή. Πρόκειται για μία

επισκόπηση της προεπαναστατικής εποχής με γενικές ιδέες και παρατηρήσεις.
2.

Εξηγήσεις για την προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης

(γερμανικό χειρόγραφό) με σκοπό ν’ αποκαταστήσει τη φήμη του Υψηλάντη.
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3.

Το Στρατιωτικόν της Ελλάδος, στο οποίο δίνονται πληροφορίες

για το ιστορικό του ελληνικού στρατού και την περίοδο αναρχίας 1831-1833.
Ο Λασσάνης πέθανε 7 Ιουνίου 1870 σε ηλικία 77 ετών. Στο Στ΄ και τελευταίο
κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον επικήδειο λόγο, που εκφώνησε ο Τιμολέων Φιλήμων,
τονίζοντας τις υπηρεσίες του νεκρού προς τον Αγώνα και την προσφορά του στην
πατρίδα ως Στρατοπεδάρχης και Πολιτικός. Στην διαθήκη του άφησε ως μοναδική
κληρονόμο της περιουσίας του την γυναίκα του, Ευφημία Λιανοσταφίδα και μετά τον
θάνατό του πέρασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Ορίστηκε να γίνονται ετησίως δύο
θεατρικοί διαγωνισμοί με έπαθλο 1.000 δραχμών ο καθένας. Ο Λασσάνειος θεατρικός
διαγωνισμός διήρκησε 26 χρόνια (1884-1910) και μετά καταργήθηκε.
Η Κοζάνη ποτέ δεν ξέχασε τον τοπικό ήρωά της. Η προτομή του κοσμεί την
γενέτειρά του και θυμίζει τις θυσίες του για τον αγώνα. Το σπίτι του στην Κοζάνη
χαρακτηρίστηκε διατηρητέο οίκημα και μνημείο. Η εντοιχιζόμενη αναμνηστική
πλάκα, θυμίζει στον επισκέπτη την πορεία της ζωής του και την μεγάλη του προσφορά
στο Ελληνικό Γένος.
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Α΄ Κεφάλαιο
Η Κοζάνη γενέτειρα του Λασσάνη
1.1. Η Κοζάνη διαμέσου των αιώνων
Η Κοζάνη οικίστηκε κατά τα τέλη του 14ου με αρχές του 15ου αι. από αποίκους
κυνηγημένους από την Ήπειρο αρχικά, αλλά και από οικογένειες της κοντινής πόλης
των Σερβίων μετά την κατάληψη της από τον Βαγιαζίτ Α΄ το 1393. Γύρω στα 1470
πραγματοποιείται συνένωση των γύρω οικισμών σε ενιαία κοινότητα. Η παλαιότερη
ως σήμερα γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη της Κοζάνης συναντάται σε οθωμανικό
κατάστιχο της περιόδου 1498-1502. Η πρώτη μεγάλη ομαδική μετακίνηση πληθυσμού
μαρτυρείται το 1649, όταν Τουρκαλβανοί μετά από τρίμηνη πολιορκία κυρίευσαν το
κάστρο του χωριού, Κτένι1. Περίπου 100 οικογένειες αναγκάστηκαν να το
εγκαταλείψουν και να εγκατασταθούν στην Κοζάνη με αρχηγό τον αρχιτσέλιγκα
Ιωάννη Τράντα. Την ίδια εποχή επίσης, μετανάστευσαν 50 οικογένειες από την βόρειο
Ήπειρο με επικεφαλής τον παπά-Γκίκα για τον ίδιο προορισμό.
Είναι επίσης γνωστό ότι ύστερα από την αποτυχημένη εξέγερση στην
Θεσσαλία το 1611, με επικεφαλής τον επίσκοπο Τρίκκης, Διονύσιο τον «φιλόσοφο»,
αρκετές οικογένειες για να αποφύγουν την καταδίωξή τους από τους Τούρκους
εγκαταστάθηκαν εκεί. Οι Αγραφιώτες εισήγαγαν στην πόλη την βαφική και την
υφαντουργική τέχνη, καθώς και την σπαρτουργία.2 Το 1613 η Κοζάνη είχε τέσσερις
συνοικίες/ενορίες αποτελούμενες από 200 νοικοκυριά.3
Αναμφισβήτητα ο Χαρίσιος Τράντας, ο γιος του Ιωάννη, ήταν εκείνος που
ώθησε στην ανάπτυξη της άσημης έως τότε κώμης της Κοζάνης. Μετά από την
δωδεκάχρονη παραμονή του στη Ρωσία, κοντά στον άκληρο και πλούσιο θείο του,
ανώτατου αξιωματικού της Ρωσίας, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του
Κοζάνη, προνοώντας να της εξασφαλίσει σουλτανικό διάταγμα, που έχαιρε προνομίων
(Μαλικιανές).4 Έτσι απαγορευόταν η εγκατάσταση Οθωμανών στον οικισμό, καθώς

Το Κτένι βρίσκεται ανατολικά της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, σε υψόμετρο 750μ. Απέχει 20χλμ.
νοτίως της πόλης της Κοζάνης και 4 χλμ. από την Αιανή. Είναι κτισμένο στην ανατολική πλαγιά του
βυζαντινού Κάστρου, στην κορυφή του λόφου. Διοικητικά, σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης
αποτελεί την τοπική κοινότητα Κτενίου, της δημοτική ενότητα Αιανής, του δήμου Κοζάνης.
2
Γρηγόριος Γερούκης, Άπαντα Γεωργίου Λασσάνη, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 41
3
Γεώργιος Σαλακίδης, Το Οθωμανικό σύστημα του Μαλικιανέ (malikâne) στην Κοζάνη, στα: Πρακτικά
Β΄ Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Κοζάνης «Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας. Γέννηση και
Ανάπτυξη μιας Μακεδονικής Μητρόπολης», Κοζάνη Σεπτέμβριος 2012, σ. 95
4
Παναγιώτης Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, Αθήνα 1924, σ. 45
1
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και η διαμονή και η διέλευση του τουρκικού στρατού. Οι κάτοικοι απαλλάσσονταν από
μερικούς φόρους, ενώ τα σουλτανικά εισοδήματα εκχωρήθηκαν ισοβίως στην
Σουλτανομήτορα. Ασκούσαν επίσης ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, τις
τελετές και τα πανηγύρια.
Η σύγχρονη έρευνα όμως αναιρεί την παράδοση ότι η Κοζάνη υπήρξε
Μαλικιανές της Σουλτανομήτορος, ο δε Γ. Σαλακίδης υποστηρίζει ότι το σύστημα του
Μαλικιανέ ήταν ευρέως διαδεδομένο όλο τον 18ο και 19ο αι. σε όλη την
Αυτοκρατορία.5 Με την κατοχή της Κοζάνης από τον Αλή Πασά (1797-1820)
καταργήθηκε το καθεστώς αυτονομίας και αυτοδιοίκησης της κοινότητας.6
Μαζί με την γεωργοκτηνοτροφία, άρχισε να αναπτύσσεται η βιοτεχνία. Στην
πόλη δημιουργήθηκαν πολλές συντεχνίες: οπλοποιών, χαλκάδων, γουναράδων,
πεταλωτών, κηροπωλών, σαμαράδων κ.α.
Από τον 17ο αιώνα οι Κοζανίτες ασχολήθηκαν με το εμπόριο στην κεντρική
Ευρώπη, κυρίως στην Ουγγαρία. Από τις κυριότερες αιτίες της αποδημίας ήταν η
δημογραφική συμπίεση του πληθυσμού, λόγω εγκατάστασης Οθωμανών εποίκων, η
ανασφάλεια και οι τάσεις φυγής. Η αυξανόμενη επιρροή του Αλή Πασά σύμφωνα με
τον Leake αποτέλεσε επίσης αιτία της μετανάστευσης πολλών Δυτικομακεδόνων,
συμπεριλαμβανομένων των Κοζανιτών στα τέλη του 19ου αιώνα.7
Τον ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που από
καιρό άρχισε να καλλιεργείται στην Κοζάνη, σηματοδοτείται από το ότι μεταφέρεται
η έδρα της επισκοπής από την καστροπολιτεία των Σερβίων στην νέα πόλη που
δημιουργήθηκε σταδιακά το 1745, με την ονομασία επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης.8
Ο Βοεβόδας και ο Κάδης (δικαστής) ήταν οι μόνοι Οθωμανοί της κοινότητας.
Πρώτος προεστός της Κοζάνης ήταν ο Τράντας. Με τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ
το 1839, ο Βοεβόδας αντικαταστάθηκε από τον Μουδίρη (έπαρχο), που μετονομάστηκε
σε Καϊμακάμη, ενώ ο Κάδης από τον Ζαπιτά (Φρούραρχο).
Τον 18ο έως τον 19ο αιώνα υπαγόταν στον καζά Σερβίων, που ανήκε στο
σαντζάκι του Μοναστηρίου, το οποίο με την σειρά του ανήκε στο μπεηλερμπειλίκι της

Γ. Σαλακίδης, ό. π., σ. 87-110
Βασιλική Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος, (1767-1838), διδακτορική
διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 2011, σ. 42
7
W. M. Leake, Travells in Northern Greece, τ.1., Λονδίνο 1835 (ανατ. 1867), σ. 310
8
Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 53-54 και Γεώργιος Αλευράς, Κοζανίτες έμποροι τον 19ο αιώνα:
Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής και Δημήτριος Κ. Κοεμτζής (1830-1880), διδακτορική διατριβή,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 2020, σ. 41 στο εξής βλ. Γεώργιος Αλευράς, Κοζανίτες έμποροι
τον 19ο αιώνα: Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής και Δημήτριος Κ. Κοεμτζής (1830-1880)
5
6

13

Ρούμελης, ενώ στρατιωτικά υπαγόταν στον Πασά της Ρούμελης. Με τις
μεταρρυθμίσεις του Χάττι Χουμαγιούν το 1856, το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
συνέταξε τους «Εθνικούς ή Γενικούς Κανονισμούς».
Τα προϊόντα της πόλης και των γύρω περιοχών μεταφέρονταν από τους
κιρατζήδες στην Βιέννη, στην Πέστη, στο Βελιγράδι. Οι Κοζανίτες έμποροι
δημιούργησαν εκεί εμπορικούς οίκους, οργανώθηκαν σε συντεχνίες και αδελφότητες,
αποκτώντας πολλά χρήματα.9
Η Κοζάνη από το 1745 παρέμενε επισκοπή έως το 1882, όπου έγινε
Μητρόπολη.
1.1.1. Ο εμφύλιος σπαραγμός
Μέχρι την απελευθέρωση της πόλης (11 Οκτωβρίου 1912), την ευθύνη της
πολιτικής και εκκλησιαστικής διοίκησης είχε ο τοπικός επίσκοπος μαζί με τους
κληρικούς και τους δημογέροντες. Δεν έλειψε όμως και η διαμάχη ανάμεσα σε ισχυρά
πρόσωπα με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας στην κοινότητα. Δύο ισχυροί άνδρες
της πόλης συγκρούστηκαν το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, ο Ρούσης
Κοντορούσης, που είχε την υποστήριξη του Αλή Πασά και ο Γ. Αυλιώτης, που είχε την
υποστήριξη του Οθωμανικού στρατού.10 Οι φατρίες που σχηματίστηκαν από τους δύο
αντιπάλους και ανταγωνίζονταν για τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο της πόλης σε
συνεργασία με τους κατακτητές, φαίνεται ότι βασίζονταν σε προσωπικές σχέσεις και
προτιμήσεις και δεν είχε κοινωνικό χαρακτήρα. Ήταν και οι δύο έμποροι, ο
Κοντορούσης με έδρα την Βιέννη και ο Αυλιώτης με έδρα την Πέστη, εκπρόσωποι και
οι δύο της ανερχόμενης τάξης των εμπόρων. Η διαμάχη κατέληξε στην δολοφονία του
Αυλιώτη και των οπαδών του από αλβανικά στρατεύματα του Αλή Πασά και στην
τυραννική εξουσία του Κοντορούση (1797-1806). Ο ρόλος του επισκόπου
περιορίστηκε.11
1.1.2. Η διαστρωμάτωση της Κοζάνης
Η κοινωνία της Κοζάνης αποτελούνταν από τρεις τάξεις. Στην πρώτη ανήκαν
οι έμποροι, οι κτηματίες και οι ανώτεροι κληρικοί. Στην δεύτερη οι τεχνίτες και οι

Γεώργιος Αλευράς, Κοζανίτες έμποροι τον 19ο αιώνα: Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής και Δημήτριος Κ.
Κοεμτζής (1830-1880), ό. π., σ. 31-37, (όπου και σχετική βιβλιογραφία)
10
Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 287-289
11
Βασιλική Νοτοπούλου, ό. π., σ. 41
9
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βιοτέχνες και στην τρίτη οι γεωργοί και οι εργάτες. Η οικογένεια του Λασσάνη
συγκαταλέγονταν στην πρώτη τάξη.12
1.2. Οι απόδημοι Κοζανίτες, προστάτες της Παιδείας και των Γραμμάτων
Η Κοζάνη με την δημογραφική έκρηξη που έγινε το 17ο αιώνα υπήρξε ένα
σημαντικό αστικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας και η ακμή της συνεχίστηκε ως τις
αρχές του 19ου αιώνα. Ο σπουδαιότερος λόγος της ακμής της ήταν οι βάσεις για την
ανάπτυξη του εμπορίου, που τέθηκαν από τους ντόπιους εμπόρους, οι οποίοι στην
συνέχεια επέκτειναν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στην Ουγγαρία και την
Βιέννη. Στην Κοζάνη υπήρξαν και ελληνικοί εμπορικοί οίκοι με υποκαταστήματα σε
διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις.
Ανάμεσα στους απόδημους εμπόρους που μετακινούνταν μεταξύ Κοζάνης και
Ν.Α. Ευρώπης ήταν και επιφανείς Κοζανίτες, λόγιοι και ιατροφιλόσοφοι της εποχής,
όπως οι: Μιχαήλ Περδικάρης, Χαρίσιος Μεγδάνης, Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς,
Γεώργιος Ρουσιάδης και ο Γεώργιος Λασσάνης, που συνδέονταν μεταξύ τους.
Ιδιαίτερη σύνδεση με αυτούς είχε και ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος, Γ. Σακελλάριος,
αφού τους συνέδεαν κοινά ιατρικά, λογοτεχνικά, ιστορικά και πολιτικά ενδιαφέροντα.
Οι απόδημοι Κοζανίτες ασχολούμενοι με το εμπόριο απέκτησαν οικονομική
άνεση. Συναναστρέφονταν με τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα στις πόλεις
εγκατάστασης. Θεωρούνταν ευυπόληπτα μέλη στην ξένη χώρα και έπαιρναν και
τίτλους ευγενείας. Η οικονομική τους άνεση τους επέτρεπε να σπουδάζουν. Αρκετές
ιστορικές, φιλολογικές, επιστημονικές και οικονομικές ελληνικές εκδόσεις σχετίζονται
με Κοζανίτες ως χορηγούς, συγγραφείς ή επιμελητές. Συχνά αρθρογραφούσαν σε
εφημερίδες της εποχής (Λόγιος Ερμής13, Φιλολογικός Τηλέγραφος, Καλλιόπη), ενώ η
πρώτη ελληνική εφημερίδα «Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη» εκδίδεται το 1811 από
τον Κοζανίτη Ε. Πόποβιτς.14
Το ανθρωπιστικό και επιστημονικό πνεύμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και
οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης στους αποδήμους εμπόρους ήταν φανερό και από
τις μεταφράσεις επιστημονικών έργων. Το ενδιαφέρον τους για την ωφέλεια του γένους

Βασιλική Νοτοπούλου, ό. π., σ. 39-41
«Ο Λόγιος Ερμής» και «η Καλλιόπη» χρηματοδοτούνταν από τον εμπορικό οίκο των αδερφών
Τακιατζή
14
Βασιλική Νοτοπούλου, ό. π., σ.48
12
13

15

τούς έστρεψε να οργανώσουν σχολεία στην Κοζάνη και στην Πέστη και με τα
κληροδοτήματά τους να σπουδάζουν οι νέοι της γενέτειράς τους.15
1.3. Τα σχολεία της Κοζάνης
Οι Κοζανίτες έμποροι δραστηριοποιήθηκαν στο εξωτερικό εξαιτίας της
Οθωμανικής καταπίεσης, αλλά και για καλύτερη τύχη. Ασπάστηκαν τις ιδέες και τον
Δυτικό τρόπο ζωής, μένοντας όμως πιστοί στις προγονικές παραδόσεις, χωρίς να
ξεχάσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Με την επιστροφή τους έφεραν ένα νέο Δυτικό
τρόπο ζωής, πρωτοποριακές πρακτικές στον τομέα της βιοτεχνίας και κτίστηκαν πολλά
αρχοντικά. Με την ανέγερση σχολείων ενίσχυσαν την παιδεία. Τα σχολεία
συντηρούνταν από ντόπιους ομογενείς και εμπόρους του εξωτερικού.16
Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα λειτούργησαν οργανωμένα σχολεία: «Η
Στοά» (1745-1774;) και «Το Μουσείον» του Παγούνη (1776-1797/9), που τον έλεγχό
τους είχε η κοινότητα.
Το 1756-1769 ιδρύθηκε στην πόλη η «Σχολή της Κομπανίας» (1756-1769).
Χρηματοδότες της ήταν Κοζανίτες έμποροι της Ουγγαρίας. Η σχολή ελέγχονταν
πλήρως από τους απόδημους εμπόρους και δεν άφησαν καμία δικαιοδοσία στον τοπικό
επίσκοπο.
Το ανιδιοτελές συλλογικό πνεύμα για την παιδεία μαρτυρεί το γεγονός ότι το
1813 ιδρύθηκε στην κοινότητα νέο σχολείο με προσωπική εργασία. Οι πλουσιότεροι
εξασφάλιζαν τροφή για τους εργάτες, άλλοι διέθεσαν τα ζώα τους για μεταφορά υλικών
και άλλοι έκτιζαν και πρόσφεραν τις εργασίες τους στην οικοδομή, χωρίς να
αμείβονται.17
Τρία χρόνια αργότερα ανεγέρθηκε το κτίριο της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης και
δίπλα σ’ αυτό το αναγνωστήριο των λογίων (Οίκος Βελτιώσεως).
Η Βιβλιοθήκη18 διέθετε μεγάλο αριθμό βιβλίων ή από αφιερώσεις εύπορων
Κοζανιτών ή από δωρεές. Σκοπός της ήταν η συγκέντρωση των πεπαιδευμένων της
πόλης, αλλά και των περιχώρων για μελέτη κα συνδιαλλαγή σε επιστημονικά και άλλα
θέματα.

Βασιλική Νοτοπούλου, ό. π., σ. 47-48
Γεώργιος Αλευράς, Κοζανίτες έμποροι τον 19ο αιώνα: Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής και Δημήτριος Κ.
Κοεμτζής (1830-1880), ό. π., σ.13-15
17
Βασιλική Νοτοπούλου, ό. π., σ. 43-44, 48
18
Για την ιστορία της βιβλιοθήκης βλ., υποσημ. 2, Άννα Καλωτά και Χαρ. Καρανάσιος, Επισκόπηση
Ιστορίας της Βιβλιοθήκης της Κοζάνης στα: πρακτικά Β΄ Συνεδρίου τοπικής Ιστορίας «100ή επέτειος της
απελευθέρωσης της Κοζάνης», Κοζάνη, Σεπτέμβριος 2011
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Η εκπαίδευση θεωρούνταν κοινό αγαθό. Τα σχολεία χρηματοδοτούνταν από
εύπορους Κοζανίτες, ενώ οι μαθητές δεν πλήρωναν δίδακτρα. Τα παιδιά ευπόρων
οικογενειών μπορούσαν να διδάσκονται κατ’ οίκον.19
Το πρόγραμμα των μαθημάτων ήταν επηρεασμένο από την παραδοσιακή
ηθική και ιδεολογία, επομένως ο ρόλος τους ήταν ηθικοδιδακτικός. 20 Το επίπεδο των
γνώσεων δεν ξεπερνούσε την φιλολογική-θεολογική κατάρτιση με εξαίρεση τα έξι
χρόνια, που Σχολάρχης της «Στοάς» ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης (1745-1748). Ο
μεγάλος δάσκαλος δίδαξε στην πόλη Λογική, Φυσική, Άλγεβρα, ανώτερα Μαθηματικά
και Θεολογία.21
Ο Λασσάνης διδάχθηκε τα πρώτα του γράμματα σε σχολείο της πατρίδας του
και απέκτησε γυμνασιακή μόρφωση στην «Στοά», όπου ξεχώριζε για τις καλές του
επιδόσεις και την ευφυΐα του. Διδάχτηκε μαθήματα από τον σοφό δάσκαλο
Χριστόδουλο Κλωνάρη και από τον πολυμαθέστατο μαθηματικό και φιλόσοφο
Στεφάνου.22 Άλλοι δάσκαλοί του ήταν ο Γεώργιος Λούιος και ο Γεώργιος Γιαννάκης.23
1.4. Το οικογενειακό του περιβάλλον
1.4.1. Η εκ πατρός οικογένεια-Λάτζκος
Η

οικογένεια

των

Λάτσκων,

προγόνων

του

Γεωργίου

Λασσάνη

συγκαταλέγονται στους οικιστές, που ήρθαν από το Κτένι και όπως χαρακτηριστικά
μας πληροφορεί ο Λιούφης ότι: «οι εκ Κτενίου έποικοι εις ανέγερσιν οικειών (Πλατώνη,
Σαπουντζή κλπ.)» υλοτόμησαν το δάσος, που υπήρχε κοντά στον ναό του Αγίου
Νικολάου. Μαθαίνουμε επίσης, ότι εκεί ο Χαρίσιος Τράντας έχτισε το δικό του σπίτι,
αφού πρώτα κατέστρεψε τα πρόχειρα παραπήγματα των ποιμένων και εγκατέστησε
οικογένειες με καταγωγή επίσης από το Κτένι.24
Ήδη στα μέσα του 18ου αιώνα συναντάμε αρκετούς κλάδους της οικογένειας.
Για την μεταξύ τους διάκριση προστίθενται προσδιοριστικά στοιχεία, προερχόμενα
από την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως Σαπουντζής ή κάποιου

Γεώργιος Αλευράς, Κοζανίτες έμποροι τον 19ο αιώνα: Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής και Δημήτριος Κ.
Κοεμτζής (1830-1880), ό. π., σ. 43-44
20
Βασιλική Νοτοπούλου, ό. π., σ. 44
21
Γεώργιος Αλευράς, Κοζανίτες έμποροι τον 19ο αιώνα: Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής και Δημήτριος Κ.
Κοεμτζής (1830-1880), ό. π, σ. 44
22
Γρηγόριος Γερούκης, ό. π., σ. 12
23
Δ. Μυλωνάς, «Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870): Ο Κοζανίτης Hοmo Universalis», στην ιστοσελίδα:
xronos-kozanis.gr, διαθέσιμο στο: https://xronos-kozanis.gr/georgios-lassanis-1793-1870-o-kozanitisiomo-universalis-toy-dimitri-mylona-dr-klassikis-archaiologias/, ημερομηνία προσπέλασης: 19/3/2019
24
Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 46
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εκκλησιαστικού αξιώματος όπως Οικονόμου ή ακόμα κάποιας άλλης χαρακτηριστικής
ιδιότητας όπως Καισαριώτης25. Ο Γεώργιος Λασσάνης είναι από τον κλάδο των
Σαπουντζίδων.
Από την έρευνα της αρχειονόμου Α. Καλώτα26 του Κώδικα Βαπτίσεων του
ιερού ναού Αγίου Νικολάου Κοζάνης προκύπτουν επίσης κάποια ενδιαφέροντα
συμπεράσματα όπως: α) η επαγγελματική δραστηριότητα (εμπόριο σαπουνιού) της
οικογένειας του Γεωργίου Λασσάνη είναι παλαιά, αφού και ο παππούς του κατείχε το
προσωνύμιο Σαπουντζής Το παραπάνω στοιχείο επιβεβαιώνεται από την αναφορά του
Λιούφη, σχετικά με τον πατέρα του Χαρίσιου Μεγδάνη, Δημήτριο: «ο Δημήτριος
προσκολληθείς εις την υπηρεσίαν ενός των τότε πλουσίων εμπόρων της Κοζάνης
Λάτσκου-Σαπουντζή εμπορευομένου εν Ουγγαρία…» και β) έρχονται στο φως για πρώτη
φορά η χρονολογία βαπτίσεως του πατέρα τού Λασσάνη και άλλων μελών της
οικογένειας.
Βάσει της παραπάνω έρευνας, στο Παράρτημα Α΄ επιχειρείται μία πρώτη
απόπειρα σύνταξης του εκ πατρός γενεαλογικού δένδρου της οικογένειας του Γεωργίου
Λασσάνη. Στο ίδιο παράρτημα παρατίθεται και η σχετική ετυμολογία του επωνύμου
Λάτζκος, Λάτσκος.
Στον προαναφερθέντα αρχειακό κώδικα 2, σ. 147 καταχωρείται τον
Σεπτέμβριο του 1793 η βάπτιση του Γεωργίου (Λασσάνη), γιου του Ιωάννη Λάτζκου
Σαπουντζή, με ανάδοχο τον Δημήτριο Χατζηπέϊου. Ο πατέρας του Ιωάννης (Νάννος)
Λάτσκος-Σαπουντζής ήταν 27 ετών, όταν γεννήθηκε ο Γεώργιος. Η οικογένειά του
συγκαταλέγονταν στην «αστική τάξη-εμπόρων» της Κοζάνης, η οποία είχε αποκτήσει
πλούτο, λόγω της ενασχόλησής της με την παραγωγή και την διάθεση σαπουνιού. Αυτή
τους η δραστηριότητα είχε ξεπεράσει τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και
είχε επεκταθεί, όπως και αρκετών άλλων Δυτικομακεδόνων εμπόρων, σε σημαντικές
πόλεις της Αυστροουγγαρίας τον 18ο αιώνα.
Όπως μας πληροφορεί ο συγγενής εκ μητρός του Γεωργίου Λασσάνη,
Παναγιώτης Λιούφης27, ο Λασσάνης έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία. Η μητέρα του
έμεινε χήρα περίπου 20 χρονών κι αν υποθέσουμε ότι παντρεύτηκε σε ηλικία 15-16
ετών ο Λασσάνης θα ήταν 4-5 ετών, όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του. Η δολοφονία
Κωσνταντίνος Ντίνας, Κοζανίτικα Επώνυμα (1759-1916), Κοζάνη 1995, σ. 47
Άννα Καλωτά, «Στοιχεία για τις ημερομηνίες βάπτισης μελών της οικογένειας της Κοζάνης Λάτζκου
Σαπουντζή», στα: Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών «Ο Διαρκής Αγώνας
για την Απελευθέρωση στη Δυτική Μακεδονία 1821-1912», Κοζάνη Σεπτέμβριος 2021, σ. 153
27
Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 308
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του συμπίπτει χρονικά με τα γεγονότα της δολοφονίας του Γ. Αυλιώτη. Έκτοτε
κυριάρχησε η τυραννία του Κοντορούση, όπου επικράτησε χάος και αναρχία στην
περιοχή. Πιθανώς ο πατέρας του Λασσάνη αμέσως μετά τα γεγονότα επέστρεψε
εσπευσμένα από την Βιέννη, για την προστασία της οικογένειάς του, μιας και στο σπίτι
του βρήκε πρόσκαιρο καταφύγιο ο ξάδερφός του, Γ. Αυλιώτης κατά την καταδίωξή
του απ’ τους Τουρκαλβανούς.28 Σε αυτό το ταξίδι δολοφονήθηκε από Τουρκαλβανούς
ληστές.
1.4.2. Η εκ μητρός οικογένεια
Μητέρα του ήταν η Αικατερίνη, κόρη του Ιωάννη Κλήμου ή Χατζηκλήμου με
απώτερη καταγωγή από τα Άγραφα.29 Το επαναστατικό και ανυπότακτο πνεύμα των
Αγραφιωτών αποίκων παρέμενε ενεργό και έτσι συναντάμε τον Νικόλαο Χατζηκλήμο
ή Πρασινο-Νικόλα, θετό αδερφό της μητέρας του Λασσάνη γνωστό κλεφταρματωλό
του Ολύμπου και συναγωνιστή του Νικοτσάρα, καθώς και των άλλων σύγχρονών του
Μακεδόνων κλεφτών.30 Η μητέρα του ήταν ονομαστή για την ομορφιά της κι αυτό
υπήρξε η αιτία καταδίωξης της από τον Αλή Πασά. Για τον λόγο αυτό κρύφτηκε για
ένα διάστημα στην οικία Καρατζά αποφεύγοντας την σύλληψή της.31
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την μετέπειτα
πορεία της ζωής της. Το πατρικό σπίτι του Λασσάνη μετά τον θάνατο της μητέρας του
περιήλθε στην οικογένεια Λιούφη. Εκεί πιθανότατα βρισκόταν η μεταξύ τους
αλληλογραφία, με πληθώρα άλλων πολύτιμων εγγράφων του Λασσάνη «εντός
ογκώδους μαρσίπου», όπου δυστυχώς εξαφανίστηκαν υπό τον φόβο ερευνών από τους
Τούρκους το 1878.32
1.5. Τα πρώτα επαναστατικά ερεθίσματα
Στην Κοζάνη τα χρόνια της γέννησής του (1793) αιωρούνταν παντού το
προεπαναστατικό πνεύμα. Τα τραγούδια και το κήρυγμα του Ρήγα είχαν φωλιάσει στις
καρδιές των κατοίκων. Όσοι λόγιοι έμποροι γνώρισαν τον Ρήγα στο εξωτερικό, με τον
επαναπατρισμό τους μιλούσαν με μεγάλο θαυμασμό γι’ αυτόν. Το ίδιο και ο πατέρας
του Λασσάνη, που συνάντησε τον Ρήγα στην Βιέννη, κάθε φορά που γύριζε στην
πατρίδα μιλούσε με συγκίνηση και ενθουσιασμό για τον μεγάλο αυτόν πατριώτη.

Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 75, σημ. 4
Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 291
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Όμως οι διαθέσεις του Αλή Πασά για επέκταση των ορίων του προς την δυτική
Μακεδονία, έκανε ακόμα πιο έντονη την δράση των κλεφταρματωλών της περιοχής,
αφού έλαβε πρώτα αρνητική πρόταση για συνεργασία και υπακοή στο πρόσωπό του.
Ο Αλής εξαγριωμένος έστρεψε την οργή του στα γυναικόπαιδα και προξένησε
καταστροφές στους οικισμούς.
Η δολοφονία του πατέρα του, η καταδίωξη της μητέρας του από τον Αλή
Πασά και οι αυθαιρεσίες των υποστηρικτών του σε συνδυασμό με την δράση του θείου
του Πρασινο-Νικόλα, θέριευαν το αγωνιστικό του πνεύμα.
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα διάθεσης ηρωισμού και αντίστασης έναντι κάθε
μορφής τυραννίας, πέρασε τα παιδικά του χρόνια με μνήμες, που τόνωσαν την
αγωνιστική του διάθεση και τον συντρόφευαν σε όλη του τη ζωή, θέτοντας ως σκοπό
την καλυτέρευση του έθνους.33
1.6. Ο αρραβώνας και η αναχώρηση για την Πέστη
Η κοινωνική θέση του Λασσάνη, τα πνευματικά του προσόντα και η ευφυΐα
του αναγνωρίστηκαν από πολλούς. Ο Κοζανίτης μεγαλέμπορος Νικόλαος Εμμ.
Τακιατζής34 έσπευσε να τον αρραβωνιάσει με την κόρη του Αναστασία. Ο Ν.
Τακιατζής μαζί με τα πέντε αδέρφια του ήταν οι συνεχιστές (δεύτερη γενιά) των
εμπόρων Τακιατζή, ίδρυσαν στην Πέστη της Ουγγαρίας, εμπορικό οίκο με την
επωνυμία «Αυτάδελφοι Τακιατζή».35 Ο Λασσάνης εργάστηκε για λίγο καιρό ως
γραμματέας, στο εμπορικό κατάστημα του Τακιατζή στην Πέστη. Οι εμπορικές
επιχειρήσεις του πεθερού του ήταν ανθηρές και θα του εξασφάλιζαν λαμπρή
επαγγελματική καριέρα στον τομέα του εμπορίου. Ο Λασσάνης εργάστηκε με ζήλο,
όμως οι πνευματικές του ανησυχίες τον έκαναν να καταλάβει ότι έκλεινε αλλού, προς
τα γράμματα και όχι στο εμπόριο.
Εντωμεταξύ τα επίβουλα σχέδια του Αλή Πασά για την αρραβωνιαστικιά του
ανάγκασαν τους προύχοντες της Κοζάνης να την παντρέψουν με τον Κοζανίτη
Δημήτριο Χαρ. Μεγδάνη.36 Ύστερα από την διάλυση του αρραβώνα, ο Λασσάνης πήρε

Λάζαρος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870), Ο φιλικός – ο πολεμιστής – ο λόγιος,
Θεσσαλονίκη 1973, σ. 14-15
34
Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 183-185
35
Γεώργιος Χρ. Αλευράς, Ο Κοζανίτης έμπορος Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής (1812-1896), Εταιρεία
Δυτικομακεδονικών Μελετών, Κοζάνη 2016, σ. 78-79, στο εξής βλ. Γεώργιος Χρ. Αλευράς, Ο
Κοζανίτης έμπορος Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής (1812-1896)
36
Γεώργιος Χρ. Αλευράς, Ο Κοζανίτης έμπορος Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής (1812-1896), σ. 85
33
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την απόφαση να εγκαταλείψει την εργασία του ως γραμματέας στις επιχειρήσεις του
Τακιατζή και μετέβη στην Λειψία για σπουδές.
1.7. Οι σπουδές του στην Λειψία της Γερμανίας
Την περίοδο 1815-1816 ο Λασσάνης εντοπίζεται στην γερμανική επικράτεια
έχοντας ως κύρια βάση του την Λειψία, όπου ο οίκος Τακιατζή διατηρούσε επίσης
κατάστημα.37 Όλοι οι μελετητές που ασχολήθηκαν με την ζωή του Λασσάνη παρέχουν
ατεκμηρίωτες πληροφορίες για τις σπουδές του στη Λειψία.
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Βακαλόπουλο, ο Γεώργιος Λασσάνης
σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές
του το 1817.38 Τα γραφόμενα του Ευάγγελου Τζιάτζιου συμπίπτουν με αυτή την άποψη
και αναφέρει ότι: μετέβη δι’ ανωτέρας σπουδάς εις Λειψίαν, όπου κατά πάσαν
πιθανότητα έμεινε μέχρι των μέσων του έτους 1817. Περατώσας τας φιλολογικάς
σπουδάς μετέβη εις Ρωσίαν…39
Ο Βασδραβέλλης υιοθετεί την άποψη ότι με δαπάνες του πενθερού του μετέβει
εις την Λειψίαν και εφοίτησεν εις την φιλοσοφικήν σχολήν του εκεί ονομαστού
Πανεπιστημίου επί τετραετίαν ένθα διεκρίθη δια την μεγάλην επιμέλειαν, την ευφυΐαν και
τον ζωηρόν χαρακτήρα του.40 Ενώ, ο Λάζαρος Παπαϊωάννου αναφέρει ότι το 1813
αναχωρεί δια την Λειψίαν ονομαστήν για τα Πανεπιστημιακάς σχολάς της και δαπάναις
του πενθερού του, φοιτά επί τετραετίαν παρακολουθών ιατρικής και φιλολογίας. Το 1817
συναντώμεν τον Λασσάνη ως διδάκτορ της φιλολογίας.41 Τις ίδιες απόψεις υιοθετεί και
ο Στέφανος Παπαδόπουλος.42
Σύμφωνα όμως με πρόσφατη έρευνα της Ίλιας Χατζηπαναγιώτη Sangmeister
σχετικά με τους Έλληνες και Ελληνόφωνες φοιτητές στα μητρώα των Πανεπιστημίων
της Βιέννης, της Ιένας, του Γκέτινγκεν και της Λειψίας στα χρόνια 1700-1833, η οποία
βασίζεται αποκλειστικά στα φοιτητικά μητρώα των τεσσάρων αυτών Πανεπιστημίων,
αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά, κατά τα έτη 1813-1817, στο όνομα του

Γεώργιος Χρ. Αλευράς, Ο Κοζανίτης έμπορος Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής (1812-1896), σ. 76
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, Τρία ανέκδοτα ιστορικά δοκίμια του Φιλικού Γεώργιου Λασσάνη.,
Θεσσαλονίκη 1973, σ. 12
39
Τζιάτζιος Ευάγγελος, Η Φιλική Εταιρεία και ο Γεώργιος Λασσάνης, στα: «Μακεδονικά» (1940), τ.1,
σ.199
40
Ι. Κ. Βασδραβέλλης, «Οι Μακεδόνες εις υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας 1796-1832», στα:
Μακεδονικά, τ.2 (1950), σ.56
41
Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 16
42
Παπαδόπουλος Στέφανος, Γεώργιος Λασσάνης, ο Κοζανίτης αγωνιστής και λόγιος, Θεσσαλονίκη 1977
37
38
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Γεωργίου Λάτσκου (μετέπειτα Λασσάνη).43 Προτείνει δε ότι πιθανόν παρακολουθούσε
μαθήματα χωρίς να έχει εγγραφεί και ότι επίσης, κατά την διάρκεια της παραμονής
στην Λειψία πραγματοποιήθηκε η πρώτη μύησή του στη Φιλική Εταιρεία,
κατατάσσοντάς τον μεταξύ των πρωτοφιλικών.44
Η δράση και το έργο του Ρήγα Φεραίου τον απασχολεί ιδιαίτερα και επιδιώκει
συναντήσεις με παλιούς γνώριμους του Ρήγα, για να αντλήσει περισσότερες
πληροφορίες για την ζωή και την δράση του, που τον είχε ως πρότυπο. Το 1816
μαθαίνουμε ότι επικοινώνησε με τον Παλαιόπουλο, τον προεστό του Καρπενησίου,
που ήταν απ’ τους πιο θερμούς οπαδούς του Ρήγα στην Ελλάδα, όπως επίσης με τον
Δημήτριο Χάμζα, ο οποίος δραπέτευσε στην Φρανκφούρτη και απέφυγε την σύλληψη
από τους Αυστριακούς διώκτες του. Επιπλέον την ίδια χρονιά ο Λασσάνης
συναντήθηκε με τον συντοπίτη του Γεώργιο Σακελλάριο. Ο Σακελλάριος είχε
βοηθήσει στην μετάφραση επιστολών του Νέου Ανάχαρση.45
Την περίοδο εκείνη η Γερμανία βίωνε τα χρόνια της εθνικής της αφύπνισης
και το γεγονός αυτό σίγουρα επηρέασε την σκέψη του Λασσάνη. Οι λόγοι του Fichte
(Γερμανού ιδεαλιστή - φιλοσόφου) προς την γερμανική νεολαία, είχαν μεγάλη
απήχηση στην ψυχή του, κατευθύνοντας την σκέψη του προς την ελληνική εθνική
υπόθεση. Ο Λασσάνης έχοντας νωπά τα ίχνη της τυραννίας ήταν αδύνατο να σταθεί
αδιάφορος για τα όσα συνέβαιναν εκείνη την εποχή.
1.8. Οι περιηγήσεις του στην Ανατολική Ευρώπη
Μυημένος πλέον στην Φιλική Εταιρεία και κοινωνός των γερμανικών
επιδράσεων επισκέφτηκε αρκετές πόλεις της Γερμανίας, όπου συναναστράφηκε με
Έλληνες λόγιους και εμπόρους της διασποράς, ενημερώνονταν για την σκλαβωμένη
Ελλάδα και έθεσε ως σκοπό της ζωής του την αναγέννηση του Ελληνικού Έθνους.46
Στη συνέχεια επέστρεψε στην Βουδαπέστη, όπου έμεινε για λίγο χρονικό
διάστημα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από το όνομά του που
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των συνδρομητών του βιβλίου, του συντοπίτη του

Ίλια Χατζηπαναγιώτη Sagnmeister, Συμβολή στη νεοελληνική προσωπογραφία. Έλληνες και
ελληνόφωνοι φοιτητές στα μητρώα των Πανεπιστημίων της Βιέννης, της Ιένας, του Γκέτινγκεν και της
Λιψίας (1700-1833), στον: Ερανιστή, τχ. 29, 2019, σ. 294-297
44
Ίλια Χατζηπαναγιώτη, Η μύηση του Γεωργίου Λασσάνη στην Φιλική Εταιρεία: νέα στοιχεία, στα:
πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Εταιρείας Δυτικομακεδονικών μελετών «Ο Διαρκής Αγώνας για την
Απελευθέρωση στη Δυτική Μακεδονία 1821-1912», Κοζάνη 24-25 Σεπτεμβρίου 2021, σ. 159 σημ. 9, στο
εξής βλ. Η μύηση του Γεωργίου Λασσάνη στην Φιλική Εταιρεία
45
Βασιλική Νοτοπούλου, ό. π., σ. 66-67
46
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 12
43
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ιατρού Μιχαήλ Περδικάρη «Προδιοίκησης εις τον Ερμήλον».47 Από εκεί
κατευθύνθηκε στην Μολδαβία και κατέληξε στην Μόσχα. Παρέμεινε εκεί έως τα τέλη
Ιουνίου του 1818 και αλληλογραφεί με τον Γεώργιο Παπαλαζάρου, έμπορο από την
Βέροια, εγκατεστημένο στην Πέστη.48 Τον Σεπτέμβριο του 1818 τον συναντάμε στην
Οδησσό, όπου αλληλογραφεί με τον Γεώργιο Τακιατζή στην Πέστη.49
Οι περιηγήσεις αυτές όμως δεν είχαν τυχοδιωκτικό και ρομαντικό χαρακτήρα,
αλλά ήταν στρατευμένες σ’ έναν μόνο σκοπό, τον εθνικό.
Ήδη το προαναφερθέν κλίμα της παιδικής του ηλικίας, η μόρφωσή του, οι
συναναστροφές του με ομογενείς και οι γερμανικές επιδράσεις, ενέπνευσαν στην
καρδιά του θερμό ζήλο, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο γένος, είτε για τον
φωτισμό του μέσω της παιδείας, είτε ντυμένος στ’ άρματα να πολεμήσει τον ασιατικό
ζυγό.50

Ίλια Χατζηπαναγιώτη Sagnmeister, Η μύηση του Γεωργίου Λασσάνη στην Φιλική Εταιρεία, σ. 159,
σημ. 9 και Ευάγγελος Τζιάτζιος, ό. π., σ. 201-202
48
Ευάγγελος Τζιάτζιος, ό. π., σ. 211
49
Ερμής ο Λόγιος, αρ. φ. 21, 1.11.1818, σ. 375-382
50
Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 18
47
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Β΄ Κεφάλαιο
Η δράση του ως Φιλικός
2.1. Η μύησή του στην Φιλική Εταιρεία
Το θέμα της μύησής του στην Φιλική Εταιρεία απασχόλησε από νωρίς την
έρευνα, όπου υποστηρίχθηκαν διαφορετικές εκδοχές για τον τόπο, τον χρόνο και μυητή
του. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: ο ιστοριοδίφης Π. Λιούφης, τον τοποθετεί στα 1817
χωρίς να στηρίζει την άποψή του σε καμία πηγή. Στο αρχείο Σέκερη αναφέρεται ως
χρόνος μύησής του, την 1η Μαρτίου 1818, όταν ο Λασσάνης ήταν 25 χρονών και μυητή
του, τον Κωνσταντίνο Χρ. Πεντεδέκα (+1833), Ηπειρώτη έμπορο και δραστήριο
Φιλικό. Χαρακτηρίζεται ως σπουδαίος και κατέβαλε 30 φλουριά στον Γεώργιο Παπά
Λαζάρου στη Θεσσαλονίκη.51
Η έννοια «σπουδαίος» δηλώνει προφανώς τον άνθρωπο, που ασχολείται με
την γνώση, τον σπουδαγμένο. Η άλλη άποψη, ότι ο χαρακτηρισμός «σπουδαίος»
δηλώνει την εκτίμηση που έτρεφαν προς το πρόσωπό του ορισμένα μέλη της Φιλικής
Εταιρείας δεν ισχύει.52
Στον κατάλογο του Ι. Φιλήμονα αναφέρεται το όνομα του Λασσάνη και ότι η
μύησή του έγινε στη Μόσχα το 1818, αφού κατέθεσε 30 φλουριά. Ως μυητής του
φέρεται ο Ν. Γαλάτης, που εκτελέστηκε ως προδότης από τους ίδιους τους Φιλικούς.
Οι ερευνητές με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους κατέληξαν ότι οι πηγές
δεν αναφέρονταν σε μία, αλλά σε δύο μυήσεις. Ο Τζιάτζιος υποστήριξε ότι ο Λασσάνης
μυήθηκε «ατελώς» από τον Γαλάτη και «τελειοποιήθηκε» από τον Πεντεδέκα.53
Επίσης η Αριάδνη Καμαριανού ασχολήθηκε με την υπόθεση της σταδιακής μύησής
του σε ανώτερους βαθμούς54 και ο Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος συνέδεσε τα
παραπάνω με συγκεκριμένους βαθμούς.55 Ο Παπαδόπουλος-Βρεττός το 1857, ζώντος
του Λασσάνη, παρέθεσε σύντομο βιογραφικό του Λασσάνη, όπου εκεί αναφέρεται ότι
η μύησή του έγινε το 1816.56 Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από νεότερες έρευνες
της Ίλιας Χατζηπαναγιώτη που στηρίζεται στην αίτηση του Λασσάνη που κατέθεσε το
Βαλέριος Μέξας, Οι Φιλικοί, Αθήνα 1937, σ. 6, αρ. 31
Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sanmeister, Η Μύηση του Γεωργίου Λασσάνη στην Φιλική Εταιρεία, σ. 166
53
Ευάγγελος Τζιάτζιος, ό. π., σ. 206-213
54
Αριάδνη Καμαριανού-Τσοριάν, «Γεώργιος Λασσάνης», στο: Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 122-123 (1965),
σ. 134
55
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 14-16
56
Ανδρέας Παπαδόπουλος-Βρεττός, Νεοελληνική Φιλολογία: ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας, Μέρος Β΄, Αθήνα 1857, σ. 295
51
52
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1865 στην «Επιτροπή του Ιερού Αγώνος», στην οποία ζητούσε την αναγνώρισή του
για την προσφορά του στον Αγώνα, αναφέρει ότι από το 1816 υπήρξε ένα από τα
ενεργητικότερα μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Δεν αναφέρεται ο τόπος μύησης του, αλλά
από τις μετακινήσεις του βγαίνει το συμπέρασμα ότι την χρονιά αυτή ως το καλοκαίρι
αν όχι περισσότερο, βρισκόταν στην Κεντρική Ευρώπη. Ήταν ένας από τους
λεγόμενους «πρωτοφιλικούς». Πιθανές πόλεις που έγινε η μύησή του ήταν πόλεις της
Κεντρικής Ευρώπης, η Λειψία, η Πέστη, ή η Βιέννη.
Εισήλθε στην Εταιρεία κατηχούμενος στον βαθμό του ιερέα και το 1818 στην
Μόσχα, ίσως μυήθηκε σε ανώτερο βαθμό του ποιμένα. Πιθανόν να υπήρξε στην
Οδησσό του 1820 και τρίτη μύηση, στον βαθμό του αφιερωμένου.
Ο Λασσάνης ως μέλος της Εταιρείας είχε δύο συνωμοτικά ονόματα «Γοργίδας
Λυσανίου» και «Βασίλειος Γυλίππου». Ο Γοργίδας υπήρξε ο εμπνευστής του Ιερού
Λόχου και ο Γύλιππος εμπνεύστηκε το τείχος στις Συρακούσες. Το όνομα «Βασίλειος»
θα μπορούσε να παραπέμπει στον Διγενή Ακρίτη. Το συνωμοτικό όμως όνομα
«Λυσσανίου» δεν το επέλεξε λόγω της ηχητικής ομοιότητας με το επίθετο Λασσάνης,
αλλά σχετίζεται μ’ ένα στίχο του Αριστοφάνη, τον οποίο ανέφερε ο Αδαμάντιος
Κοραής σ’ ένα γράμμα του που έστειλε τον Αύγουστο του 1817 προς τον γιατρό, Πέτρο
Ηπίτη. 57
2.2. Ο Λασσάνης στην Οδησσό
Η Φιλική Εταιρεία άπλωσε τα πλοκάμια της στην Κεντρική και
Νοτιοανατολική Ευρώπη με σκοπό την ένοπλη προετοιμασία του αγώνα των Ελλήνων
για την ανεξαρτησία. Για τον λόγο αυτό ανέθεσε σε έμπιστους, μορφωμένους, με
έντιμο βίο, ευφυείς, δραστήριους και με αγνά πατριωτικά φρονήματα άνδρες, να
φέρουν εις πέρας τον ιερό της σκοπό.58 Σπουδαία υπήρξε η διδασκαλική του δράση
στην «Ελληνοεμπορική Σχολή» της πόλης και η στενή του συνεργασία με τον Γ.
Γεννάδιο.
Ως εθνεργάτης όμως ο ρόλος του ήταν μεγάλος και υπεύθυνος. Υπήρξε ένας
από τους πιο δραστήριους Φιλικούς της Οδησσού. Δημιούργησε κύκλους με

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Η μύηση του Γεωργίου Λασσάνη στην Φιλική Εταιρεία, σ. 164-166
Η Οδησσός κατακτήθηκε από τους Ρώσους κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού Πολέμου του 17871792. Ιδρύθηκε επισήμως από την Μεγάλη Αικατερίνη το 1794. Στα πρώτα 50 χρόνια της ύπαρξής της
γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη, η οποία οφείλεται στις ενέργειες του Δούκα του Ρεσιλιέ, που διετέλεσε
κυβερνήτης της (1803-1814). Το λιμάνι της γίνεται «ελεύθερο» το 1819, εισρέουν έποικοι και έμποροι
από τουλάχιστον 10 έθνη (υπολογίζονται στους 15.500 ξένους, μη Ρωσικής καταγωγής) και η πόλη
αποκτά κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.
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φιλολογικές συζητήσεις, έδινε δημόσιες διαλέξεις, δημοσίευσε στις εφημερίδες άρθρα,
έγραψε ποιήματα και θεατρικά δράματα με φλογερό πατριωτικό περιεχόμενο, που
συγκίνησαν τους Έλληνες της Οδησσού.
Το θέατρο αξιοποιήθηκε από την Φιλική Εταιρεία ως ένα μέσο επικοινωνίας,
που θα έφερνε κοντά με τις μάζες του Ελληνικού πληθυσμού. Μέσω αυτού θα μετέδιδε
το εθνεγερτικό της μήνυμα.59
Όλα αυτά τα έκανε για ένα και μοναδικό σκοπό: την αφύπνιση του ελληνικού
πληθυσμού, την αναζωπύρωση του πατριωτικού αισθήματος και την προετοιμασία της
ελληνικής επανάστασης.
2.3. Η διδασκαλική του πορεία
Ο Λασσάνης δίδαξε στην ελληνοεμπορική σχολή της Οδησσού. Η σχολή
ιδρύθηκε το 1814 από 60 εμπόρους της Οδησσού, οι οποίοι συμφώνησαν ένα μέρος
από τα κέρδη τους να διατίθεται στην σχολή για τα έξοδά της. Σκοπός της ήταν η
εξειδίκευση των μαθητών στα θέματα εμπορίου και στην εκμάθηση της Ελληνικής
γλώσσας. Πρωτεργάτες ήταν τρεις έμποροι, μέλη της Φιλικής Εταιρείας, ο Αλ.
Μαύρος, ο Αλ. Κουμπάρης και ο Ι. Αμβροσίου. Πρώτος διευθυντής της σχολής ήταν ο
Γεώργιος Γεννάδιος. Στη σχολή δίδαξαν σημαίνουσες προσωπικότητες όπως ο Ι.
Μακρής και ο Κ. Βαρδαλάχος.60
Δίδαξε σε δύο τάξεις της σχολής (δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την
έναρξη της διδασκαλίας του). Πρόσφερε απλόχερα τις γνώσεις του από φιλοπατρία,
χωρίς χρήματα. Ίσως για να εξασφάλιζε τα προς το ζην, να έπαιρνε κάποια
επιχορήγηση από το ταμείο της Φιλικής Εταιρείας.61
Ένα από τα βασικά μελήματά του ήταν να ανεβάσει το επίπεδο του σχολείου.
Ως προοδευτικός άνθρωπος γνώριζε την αξία της παιδείας, που μέσω αυτής θα
ανοίγονταν ο δρόμος για την ελευθερία. Γνώριζε επίσης ότι για την επίτευξη του
στόχου αυτού σημαντική θα ήταν και η συμβολή των πλούσιων εμπόρων της
διασποράς, όπου με τα χρήματα που θα διέθεταν θα ευεργετούσαν το έθνος.62

Χαράλαμπος Μηνασίδης-Βασίλης Δημητριάδης, «Γεώργιος Λασσάνης: Ένας Μακεδόνας στην
Οδησσό», στο: Μακεδόνες στη Διασποράς, 17ος, 18ος και 19ος αιώνας, (επίμ. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος
– Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης), Θεσσαλονίκη 2011, σ. 441
60
Χαράλαμπος Μηνασίδης-Βασίλης Δημητριάδης, ό. π., σ.438
61
Αριάδνη Καμαριανού-Τσοριάν , ό. π., σ.135
62
Στέφανος Παπαδόπουλος, ό. π., σ. 9
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Πιθανότατα στη σύντομη παραμονή του στο Ιάσιο εργάστηκε ως
οικοδιδάσκαλος σε πλούσιες οικογένειες, ή δίδαξε στο Ελληνικό σχολείο της πόλης.63
Στην διδασκαλική του πορεία υπήρξε ένας βαθύτατα φωτισμένος και
μορφωμένος δάσκαλος, γνώριζε γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά, με έντονα
ανεπτυγμένη εθνική συνείδηση. 64
Ο Λασσάνης μέσα από τη γεμάτη πάθος και ευγλωττία διδασκαλία, εκτός από
τις γνώσεις που μετέδιδε συντελούσε και στην αφύπνιση των μαθητών, όσον αφορά τη
φιλοπατρία και το χρέος τους προς αυτήν, προετοιμάζοντάς τους ιδεολογικά και
ψυχικά, ώστε να αποτελέσουν μετέπειτα τα στελέχη του Ιερού Λόχου.
Ήταν άριστος παιδαγωγός. Ήταν ο πρώτος Έλληνας δάσκαλος, που εισήγαγε
σε ελληνικό σχολείο την αλληλοδιδακτική μέθοδο του Γεωργίου Κλεοβούλου από την
Φιλιππούπολη. Μέθοδο απλή, καθόλου δαπανηρή, μπορούσε να έχει στην τάξη του
πολλούς μαθητές. Ο Λασσάνης είχε στην τάξη του 140-150 μαθητές από διάφορες
εθνότητες, όπως Έλληνες, Ρώσοι, Ρουμάνοι, Σλάβοι, Γάλλοι, Ιταλοί και Γερμανοί.
Στην δεύτερη τάξη ο Λασσάνης χρησιμοποίησε την Σωκρατική ή κατηχητική μέθοδο.
Μαζί με τον συνάδερφό του Γεώργιο Γεννάδιο διάλεξαν τα καλύτερα
γερμανικά σχολικά βιβλία, τα μετέφρασαν ή τα διασκεύασαν και συνέθεσαν μία
εξάτομη «στοιχειώδη εγκυκλοπαιδεία», που εκδόθηκε στο Μόναχο το 1819-1821. Την
εγκυκλοπαίδεια την εισήγαγε ο Γεννάδιος και στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου,
όταν διορίστηκε καθηγητής εκεί. 65
Ο 1ος (προπαίδεια), ο 4ος (Η δια φωνής αριθμητική), ο 5ος (επιδειγμαί εκ της
ηθικής) και ο 6ος (Περί παιδείας εν Ελλάδι) γράφτηκαν από τον Λασσάνη.
Οι έξι τόμοι αποτελούσαν τον Α΄ κύκλο των εγκυκλίων μαθημάτων, που
παραδίδονταν στην Β΄ τάξη. Στην Γ΄ τάξη παραδίδονταν τα μαθήματα του Β΄ κύκλου
(ανθρωπολογία, υγιεινή, φυσική, ιστορία και ψυχολογία). Η δημοσίευση των τόμων
για τα μαθήματα του Β΄ κύκλου ματαιώθηκε εξαιτίας της Ελληνικής Επανάστασης. 66
Από την Ελληνοεμπορική Σχολή της Οδησσού παραιτήθηκε τον Αύγουστο
του 1820, ακολουθώντας τον Αλ. Υψηλάντη στο Κισνόβι της Βεσσαραβίας.67

Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., σ.15
Αριάδνη Καμαριανού-Τσοριάν , ό. π., σ.135-136
65
Στέφανος Παπαδόπουλος, ό. π., σ. 10
66
Αριάδνη Καμαριανού-Τσοριάν , ό. π., σ.136
67
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 19
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2.4. Ο Λασσάνης ως μεταφραστής
Εκτός από την επεξεργασία της «στοιχειώδους εγκυκλοπαιδείας», μετέφρασε
το μυθιστόρημα του Γερμανού κληρικού και μυθιστοριογράφου Αυγούστου-Ιακώβου
Lafontaine «Αριστομένης και Γοργώς»68. Η υπόθεση αφορά τους μακροχρόνιους
πολέμους Σπάρτης και Μεσσηνίας και δημοσιεύτηκε στη Μόσχα το 1820. Το
μυθιστόρημα αυτό διαβάστηκε πολύ από τους Έλληνες και μάλιστα ήταν το αγαπημένο
ανάγνωσμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στα νιάτα του.
Το ελληνικό κείμενο του Λασσάνη μεταφράστηκε και στα Ρουμανικά από τον
Vasile Draghici. Τυπώθηκε στο Ιάσιο το 1840 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.69
2.5. Το ελληνικό θέατρο της Οδησσού
Η Οδησσός αποτέλεσε εκτός από κέντρο των φιλικών, κέντρο μορφωμένων
Ελλήνων με ιδιαίτερη αγάπη στις θεατρικές παραστάσεις. Το νεοελληνικό θέατρο
ξεκίνησε τρία χρόνια πριν την επανάσταση με έργα όπως «ο Θεμιστοκλής», «ο
Φιλοκτήτης» και το κοινό αποθέωνε τους ηθοποιούς. Στις παραστάσεις αυτές ως
θεατής, παρών ήταν και ο Λασσάνης.
Στο περιοδικό «ο Λόγιος Ερμής»70, στο τεύχος που εκδόθηκε στις 9 Μάϊου
1818, σελ. 193 με τίτλο «Φιλολογικά», ο Λασσάνης εκφράζει τις ιδέες του για το
θέατρο, λέγοντας ότι αποτελεί ένα μέσο παιδείας και αρετής, ένα μέσο που φωτίζει το
νου και κάνει αγαθή την καρδιά. Επίσης ενημερώνει το κοινό για τα ονόματα των
ηθοποιών και τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων παραστάσεων.71 Εύχεται το
θέατρο της Οδησσού να γεμίσει με αυτοσύνθετα δράματα λογίων ομογενών. Τον
Νοέμβριο του 1818 στο ίδιο περιοδικό δημοσίευσε μία επιστολή, που περιέγραφε με
θαυμασμό μία ακόμα θεατρική παράσταση. Πρόκειται για ένα ιστορικό δράμα «ο
θάνατος του Δημοσθένους» του Ν. Πίκκολου. Παράσταση που δόθηκε από
ερασιτέχνες Έλληνες ηθοποιούς 7/19 Σεπτεμβρίου. Αυτή η δημοσίευση ήταν μία απ’
τις πρώτες γνωστές θεατρικές κριτικές (γραμμένη από Έλληνα), σε ελληνικό

εκδοθέν υπό Νικολάου Β. Γκούστη, του εκ Μακρυνίτζης του Πηλίου όρους. Μέρος Α΄. Έν Μόσκβα εν
τω τυπογραφείω Αυγούστου Σεμένου, 1820 - Ανδρέας Παπαδόπουλος-Βρεττός, ό. π., σ. 210
69
Στέφανος Παπαδόπουλος, ό. π., σ. 13 και Αριάδνη Καμαριανού-Τσοριάν, ό. π., σ. 139
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Πρόκειται για δεκαπενθήμερο ελληνικό φιλολογικό περιοδικό που εκδίδονταν από το 1811-1821 στη
Βιέννη, κρατώντας σε επαφή τους Έλληνες λόγιους της διασποράς. Ο Αδαμ. Κοραής φέρεται ως
εμπνευστής του και ο Άνθιμος Γαζής ήταν ο πρώτος διευθυντής. Είχε ευρεία κυκλοφορία σε
περισσότερες από 40 ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις. Ήταν το σπουδαιότερο περιοδικό πριν την
έναρξη του Αγώνα. Με τα κείμενά τους οι διανοούμενοι της εποχής προετοίμαζαν την πνευματική
αφύπνιση του γένους για την Επανάσταση.
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Γρηγόριος Γερούκης, ό. π., σ. 18-19
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περιοδικό. Κλείνοντας την επιστολή εύχεται το ελληνικό θέατρο της Οδησσού να
γεμίσει με καθημερινές παραστάσεις από αυτοσχέδια δράματα. Ίσως ο ίδιος είχε
αποφασίσει να ενισχύσει το θέατρο με δικά του θεατρικά έργα.72
2.6. Το πατριωτικό θέατρο και η Φιλική Εταιρεία
Το θέατρο της Οδησσού ήταν στρατευμένο θέατρο. Ο Λασσάνης ίσως υπήρξε
ο πρώτος στρατευμένος δραματουργός του νεοελληνικού θεάτρου.73
Η θεατρική σκηνή χρησιμοποιήθηκε από τους Φιλικούς, όχι μόνο για να
διασκεδάζει τους θεατές, αλλά για τη διανοητική και πατριωτική τους εκπαίδευση. Ο
ρόλος της ήταν σπουδαίος για την προετοιμασία των Ελλήνων της διασποράς και
κυρίως των νέων για την επανάσταση.
Μέσα από τις θεατρικές πράξεις, τονώθηκε το πατριωτικό αίσθημα, ο
ηρωισμός, η αυταπάρνηση και το χρέος για την πατρίδα. Τα θέματα σχετίζονταν με
κατορθώματα ηρώων από την αρχαία Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι τη φιλοπατρία και το
μίσος εναντίον κάθε μορφής τυραννίας.
Σε επιστολή του το 1818 προς τον Κοζανίτη φίλο του Γεώργιο Τακιατζή
αναφέρει την συγκίνηση που ένιωσε από την δραματική παράσταση «ο θάνατος του
Δημοσθένους». Του έγραψε επίσης και για την ίδρυση ελληνικού τυπογραφείου, που
θα τυπώνονταν (όσα εγκρίνονταν) κοινωφελή συγγράμματα για την πρόοδο του
ελληνικού έθνους. Σίγουρα παραστάσεις τέτοιου είδους παρακίνησαν τον Λασσάνη να
γράψει δραματικά έργα.74
Ο ίδιος υπήρξε και ερασιτέχνης ηθοποιός σε δικά του έργα και συμμετείχε με
τον ρόλο του Νεοπτόλεμου στον «Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή σε διασκευή Ν. Πίκκολου.
Στην παράσταση του έργου του «Ελλάς» έλαβε μέρος και ο εννιάχρονος τότε
Γρηγόριος Καμπούρογλου.75
2.7. Τα θεατρικά έργα του Λασσάνη
2.7.1. Το μονόπρακτο Ελλάς
Η θεατρική παραγωγή του Λασσάνη κατά την συγγραφή της ακολούθησε
στρατηγικές επιλογές. Ξεκίνησε στην Οδησσό λίγο πριν την έναρξη της Επανάστασης,

Ίλια Χατζηπαναγιώτη Sangmeister, Αρμόδιος και Αριστογείτων. Μια διασκευασμένη τυραννοκτονία
στο προεπαναστατικό θέατρο, στο: Ερανιστής, τχ. 30 (2021), σ. 257-158 στο εξής βλ. Ίλια
Χατζηπαναγιώτη Sangmeister, Αρμόδιος και Αριστογείτων
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Ίλια Χατζηπαναγιώτη Sangmeister, Αρμόδιος και Αριστογείτων, σ. 156
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Αριάδνη Καμαριανού-Τσοριάν, ό. π., σ.136-137
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Ίλια Χατζηπαναγιώτη Sangmeister, Αρμόδιος και Αριστογείτων, σ. 258, 267
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αλλά δεν συνεχίστηκε μετά. Το φθινόπωρο ή τον χειμώνα του 1818 έγραψε το
μονόπρακτο «Ελλάς»76, συνεχίζοντας την παράδοση άλλων πατριωτικών και
πολιτικών προοδευτικών κειμένων όπως το: «Σάλπισμα Πολεμιστήριον» (1801) και
τον «Ρωσσαγγλογάλλο» του Κοραή. Ανέβηκε στη σκηνή στις 15 Φεβρουαρίου 1819.
Πρόκειται για ένα διάλογο της προσωποποιημένης Ελλάδας ως ρακένδυτης και
ταλαιπωρημένης γυναίκας, μ’ έναν Ρώσο περιηγητή. Το θέμα της ήταν το ένδοξο
παρελθόν των προγόνων, η υποδούλωση στους Οθωμανούς και η επερχόμενη
αναγέννηση. Ο διάλογος λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε ερείπια και αρχαίες προτομές
ηρώων. Με αφορμή του όνομα του Γοργίδα αναφέρεται στην ιστορία του Ιερού Λόχου
στις αρχαίες Θήβες και στον τρόπο μύησης σ’ αυτόν. Στο τέλος του έργου η εμφάνιση
του Ερμή ως «άγγελου καλών ειδήσεων» αναγγέλλει την αποτίναξη του οθωμανικού
ζυγού. Το μονόπρακτο λειτούργησε σαν ένα κάλεσμα μύησης των νέων στην Φιλική
Εταιρεία, με απώτερο σκοπό την ελευθερία.77
Το έργο αυτό έχει υπότιτλο: Ελλάς/Πρόλογος/Εις την/Τραγωδίαν Α… και
Α…/Συντεθείς παρά του/Γοργίδα Λυσανίου/. Τα ονόματα των δύο τυραννοκτόνων δεν
αναφέρονται ολόκληρα. Ίσως αυτό γίνεται σκόπιμα, αφού το αλληγορικό μονόπρακτο
δεν στρέφονταν μόνο εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά και της
Τσαρικής Ρωσίας. Ίσως και με τον τρόπο αυτό να προλόγιζε τη δική του τραγωδία. Το
όνομά του είναι παραποιημένο με αρχαιοπρέπεια.
Μέσα από το έργο με το όνομα Γοργίδας διακρίνονται και οι ενέργειες του
συγγραφέα στην Οδησσό, όπου συγκέντρωνε νεαρούς σε ομάδα για ν’ αναλάβει
επαναστατική δράση. Το έργο πρέπει να διαβαστεί ως ντοκουμέντο πολλαπλού
πολιτικού και επαναστατικού συμβολισμού.
Είναι αφιερωμένο στον Ρήγα και τους συντρόφους του. Στην αφιέρωση υπό
μορφή ζωγραφισμένου μνήματος με στεφάνι και κυπαρίσσια δεξιά και αριστερά σε
χαλκογραφία, το όνομα του Ρήγα Βελεστινλή είναι συντομογραφημένο.
Δεύτερη απεικόνιση με παρόμοιο μνημείο υπάρχει μετά την σελίδα 123 και
αφορά τους ζωντανούς. Πρόκειται για μεγάλους ευεργέτες, που με την ίδρυση
σχολείων, εκτύπωση βιβλίων, ακόμα και με τη σύσταση θεάτρου, έθεσαν ως σκοπό
τους την παιδεία του Γένους.78
Εκδόθηκε δι’ επιστασίας Νικολάου Β. Γκούστη. Εν Μόσκβα εν τω τυπογραφείω Αυγούστου Σεμένου,
1820, τομ. 2 - Ανδρέας Παπαδόπουλος-Βρεττός, ό. π., σ. 210
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Ίλια Χατζηπαναγιώτη Sangmeister, Αρμόδιος και Αριστογείτων, σ. 256-261
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Βάλτερ Πούχνερ, Τα θεατρικά Έλλας (Μόσχα 1820) και Αρμόδιος και Αριστογείτων (Οδησσός 1819
ανέκδοτο), Αθήνα 2002, σ. 19-24 στο εξής βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Τα θεατρικά Έλλας (Μόσχα 1820)
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2.7.2. Η τραγωδία «Αρμόδιος και Αριστογείτων»
Η τρίπρακτη τραγωδία «Αρμόδιος και Αριστογείτων» ολοκληρώθηκε μέσα
στο 1819. Πρόκειται για ανέκδοτο έργο.
Σύμφωνα με νεότερες έρευνες της Ίλιας Χατζηπαναγιώτη προϋπήρξε και άλλο
έργο με θέμα την τυραννοκτονία. Η ίδια δεν θεωρεί πρωτότυπο το θέμα της τραγωδίας,
όπως υποστηρίχθηκε στο παρελθόν από άλλους μελετητές. Θεωρεί ότι πρόκειται για
διασκευή ενός μέρους (σχετικό με τους δύο τυραννοκτόνους) από το διαλογικό
μυθιστόρημα «Αριστείδης και Θεμιστοκλής» (1792), του Γερμανού διαφωτιστή Ignaz
Aurelius Febler (1765-1839).
Ο Λασσάνης τροποποίησε τη μορφή και το περιεχόμενο του έργου, χωρίς να
ξεφύγει από την ιδεολογική βάση του. Μετέφρασε τους διαλόγους των δύο
τυραννοκτόνων στα ελληνικά και περιόρισε τον χρόνο της πλοκής της υπόθεσης σε μία
μέρα. Εισήγαγε νέο πρόσωπο την Λέαινα, ενίσχυσε τη συμμετοχή του Κλεισθένη και
τόνισε το θέμα της προδοσίας. Τροποποίησε τον χρόνο και τον τρόπο θανάτου του
Αριστογείτονα με αποκλίσεις από τις αρχαίες πηγές. Εξιδανίκευσε την σχέση των δύο
τυραννοκτόνων. Τέλος πρόσθεσε σκηνογραφικές και σκηνοθετικές οδηγίες. Οι θεατές
συμμετείχαν στα υψηλά φρονήματα των ηρώων, χωρίς εφησυχασμό παίρνοντας οι ίδιοι
την θέση των νεκρών τυραννοκτόνων για να συνεχίσουν τον αγώνα τους.
Η τραγωδία αυτή δεν τυπώθηκε ποτέ, λόγω της πίεσης του χρόνου για την
προετοιμασία της Επανάστασης.79
Όσον αφορά το θεατρικό έργο «ο Αρνησίθρησκος του Μωριά», που εκδόθηκε
το 1831 ο καθηγητής θεατρολογίας Βάλτερ Πούχνερ θεωρεί λανθασμένη την άποψη
ότι συγγραφείς του έργου είναι εκτός από τον Harro Harring και ο Λασσάνης. Παρόλο
τον προλογικό ισχυρισμό του Harring ότι το έμμετρο έργο γράφτηκε «κατά τα
νεοελληνικά του Ολυμπιώτη Γ. Λασσάνη» δεν είναι βάσιμος. Ο Harring είναι ο
μοναδικός και αποκλειστικός συγγραφέας του έργου. Πιθανότατα να μην γνωρίστηκαν
ποτέ.80
Κι ενώ το μονόπρακτο «Ελλάς» παίχτηκε μόνο στην Οδησσό, η τραγωδία
Αρμόδιος και Αριστογείτων ανέβηκε στην Αθήνα το 1836 από την ερασιτεχνική ομάδα
του Σκοντζόπουλου. Ξέσπασε νέος πατριωτικός ενθουσιασμός, που πιθανότατα είχε
σχέση με την βαυαροκρατία. Λίγο αργότερα παίχτηκε στην Ερμούπολη από το
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Ίλια Χατζηπαναγιώτη Sangmeister, Αρμόδιος και Αριστογείτων, σ. 265-278, 283
Βάλτερ Πούχνερ, Τα θεατρικά Έλλας (Μόσχα 1820), σ. 17-18, 96
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«Θέατρο των εθελοντών» με μεγάλη επιτυχία μέσα σε ένα αντιοθωνικό κλίμα. Η
τραγωδία ήδη πριν από το 1840 είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της.81
2.8. Η επίσκεψη του Νικόλαου Υψηλάντη στην Οδησσό
Οι νεότεροι Φιλικοί πρωτεργάτες του παραρτήματος της Φιλικής Εταιρείας
της Οδησσού, όπως ο Λασσάνης, ο Αντώνιος Τσούνης82 και ο Ιωάννης Αμβροσίου83,
όλοι τους αρκετά δραστήριοι, δημιούργησαν έναν κύκλο νέων πατριωτών ταγμένων
στον αγώνα. Όταν ο Νικόλαος Υψηλάντης επισκέφτηκε την Οδησσό ερχόμενος από τη
Μόσχα τον Νοέμβριο του 1819 με τον ξάδερφό του Ιωάννη Μάνο, ζήτησε να μάθει
πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις της Φιλικής Εταιρείας και των μελών της.
Εντυπωσιάστηκε κυρίως από τα προσόντα του Λασσάνη και την δράση του. Οι δύο
άνδρες συνδέθηκαν με στενούς δεσμούς φιλίας. Στις αρχές του 1820 όταν ο Νικόλαος
Υψηλάντης έφυγε από την Οδησσό πήρε μαζί του και τον Λασσάνη. Το επόμενο ταξίδι
του Λασσάνη ήταν στο Ιάσιο της Βλαχίας, όπου συνεργάστηκε με τον Θεόδωρο
Νέγρη.84
Με την επιστροφή του στην Οδησσό συνάντησε ένα εχθρικό κλίμα, από
παλαιότερα μέλη της Φιλικής Εταιρείας της Οδησσού και της Κωνσταντινούπολης. Ο
δυναμισμός του νέου κύκλου των Φιλικών, τα ταξίδια του Λασσάνη, η μεγάλη
δραστηριότητά και ο υπέρμετρος ενθουσιασμός του, έδωσαν την αφορμή σε
παλαιότερα μέλη της Οδησσού και της Κωνσταντινούπολης να τον συκοφαντήσουν.
Κατηγορήθηκε ότι με τις τολμηρές πρωτοβουλίες του και το θάρρος των πράξεών του
μετά την επίσκεψη του Νικολάου, ξεπέρασαν τα πλαίσια της αυστηρής πειθαρχίας που
όριζε η Φιλική Εταιρεία. Θεώρησαν ότι ο Λασσάνης και ο Τσούνης ήθελαν να
ιδρύσουν στην Οδησσό ξεχωριστό κέντρο, πράγμα που θα έβλαπτε την Εταιρεία (ο
Τσούνης βρίσκονταν στο Βουκουρέστι για μυήσεις χωρίς να το γνωρίζουν).
Συζητούσαν μάλιστα να πάρουν δραστικά μέτρα εναντίον τους. Κατηγορήθηκε ως
ραδιούργος και ότι εκμεταλλεύτηκε το νεανικό της ηλικίας του Νικολάου Υψηλάντη.
Ο Λασσάνης συνιστούσε άμεση δράση, ενώ η αρχή της Εταιρείας συμβούλευε
υπομονή και αναμονή.85 Η ομάδα του Λασσάνη χαρακτήριζε τα παλιά μέλη της

Βάλτερ Πούχνερ, ο Μίτος της Αριάδνης, δέκα θεατρολογικά μελετήματα, Ιανουάριος 2001, σ. 257
Αντώνιος Τσούνης. Γεννήθηκε στο Δροβολοβό Καλαβρύτων. Έχαιρε της εμπιστοσύνης του Αλ.
Υψηλάντη και συμμετείχε σε μυστικές αποστολές.
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Ιωάννης Αμβροσίου ή Αμβροσιάδης (1794 – 1865). Συγχωριανός του Α. Τσούνη, υπασπιστής του Γ.
Κατακουζηνού, συνέβαλλε στην συγκρότηση του Ιερού Λόχου.
84
Ευάγγελος Τζιάτζιος, ό. π., σ. 210-211
85
Αριάδνη Καμαριανού-Τσοριάν, ό. π., σ. 134
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Φιλικής Εταιρείας ως διστακτικά και συντηρητικά, ενώ εκείνα τους χαρακτήριζαν
επιπολαίους, φιλόδοξους και επικίνδυνους.86 Έτσι δημιουργήθηκαν δύο αντιμαχόμενες
παρατάξεις.
2.9. Το κάλεσμα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Οδησσό
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αφού πληροφορήθηκε από τον αδερφό του την
δράση του Λασσάνη, του έστειλε επιστολή στις 10 Μαρτίου 1820. Ο Λασσάνης του
απάντησε στις 12 Μάϊου 1820 προσκαλώντας τον στην Οδησσό. Το περιεχόμενο της
επιστολής για λόγους ασφαλείας ήταν συμβολικό, γεμάτο συνθηματικές φράσεις.
Στην αρχή της επιστολής δεν έκρυβε την χαρά του, που άξια τέκνα της
πατρίδας του από αρχοντική γενιά, δεν φρόντιζαν για την προσωπική τους ευτυχία,
αλλά αν και βρίσκονταν μακριά, νοιάζονται για την σκλαβωμένη Ελλάδα. Μακαρίζει
τον πατέρα του Κωνσταντίνο που άφησε πίσω του άξιους γιους, αγνούς πατριώτες.87
Το κείμενο που ακολουθούσε έχριζε αποκρυπτογράφησης. Έμμεσα αναφέρονταν οι
υποσχέσεις καταβολής εισφορών για την οργάνωση και την δράση του στην Εταιρεία.
Όσον αφορά τις «κρίσιμες περιστάσεις της Ελληνοεμπορικής Σχολής», αυτό ήταν ένα
κάλεσμα για την εξομάλυνση των αναταραχών που επικρατούσε, ύστερα από την
διαμάχη παλαιότερων και νεότερων μελών της Εταιρείας.88
Στην επιστολή ανέφερε ότι αφού σκόπευε να επισκεφτεί την Οδησσό (νέο που
το έμαθε από τον Νικόλαο), τον παρακάλεσε να πάει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Ήλπιζε να συναντηθούν γρήγορα. Υπέγραψε την επιστολή ως φίλος ειληκρενέστατος
και προθυμότατος Γ. Λασσάνης.89
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό το πρώτο
δεκαήμερο του Αυγούστου μαζί με τον Ηπίτη90, όπου έμειναν στο σπίτι του
Καντακουζηνού. Η υποδοχή του από τους Έλληνες της Οδησσού ήταν μεγάλη. Τα
πρώτα πρόσωπα που συνάντησε ήταν ο Λασσάνης και ο Σέκερης. Στις αλλεπάλληλες
συναντήσεις τους εκτιμήθηκε το γενικότερο κλίμα, χωρίς να οριστεί η έναρξη της
Επανάστασης, διευθετώντας θέματα που αφορούσαν την Εταιρεία. Φρόντισε να
παραμεριστούν οι διενέξεις παλαιότερων και νεότερων μελών της Εταιρείας.
Στέφανος Παπαδόπουλος, ό. π., σ. 5
Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 30
88
Ευάγγελος Τζιάτζιος, ό. π., σ. 223
89
Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 30
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Ηπίτης Πέτρος (Πάργα 1795 - Αθήνα 1861). Ήρθε στην Αθήνα το 1830 και εξάσκησε το επάγγελμα
του ιατρού. Από τις επιστολές του, που φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Αρχείο Π.
Ηπίτη» προκύπτουν οι διαπροσωπικές τους σχέσεις με την οικογένεια των Υψηλάντηδων (Αλέξανδρο,
Δημήτριο, Ελισσάβετ και Νικόλαο).
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Η ειλικρίνεια των προθέσεων της ομάδας του Λασσάνη, ο αγνός πατριωτισμός
και γενικότερα το έργο τους απέδειξε, ότι οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες.
Ο Υψηλάντης και η ακολουθία του συμπεριλαμβανομένου και του Λασσάνη
έφυγαν από την Οδησσό την 1η Οκτωβρίου 1820 για το Ισμαήλι της Βεσσαραβίας. Από
αυτή τη στιγμή ο Λασσάνης έγινε ο εξ απορρήτων Γραμματεύς και εντολοδόχος του
Αλέξανδρου Υψηλάντη.91

Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 31
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Γ΄ Κεφάλαιο
Η επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
3.1. Στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας
Επόμενος σταθμός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της συνοδείας του ήταν
στο Ισμαήλι, όπου έμειναν στο σπίτι του Φιλικού Καλαματιανού. Στο Ισμαήλι έγιναν
πολλές συσκέψεις από στελέχη της Φιλικής Εταιρείας. Παρόντες μεταξύ των άλλων
ήταν ο Ξάνθος, ο Περραιβός, ο Παπαφλέσσας, ο Θέμελης, ο Ευμορφόπουλος κ.α. Οι
συζητήσεις που ακολούθησαν είχαν ως θέμα τον σχεδιασμό δράσης και οργάνωσης της
Φιλικής Εταιρείας και την έναρξη του Αγώνα. Ως επίκεντρο της Επανάστασης
ορίστηκε η Πελοπόννησος με ταυτόχρονη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, όπως
Μολδαβία και Κωνσταντινούπολη. Δρομολογήθηκαν επίσης μετακινήσεις μελών της
Φιλικής Εταιρείας, για την υλοποίηση των σχεδίων τους.92
Συγκεκριμένα ο Λασσάνης σχεδίαζε να μεταβεί στην Μακεδονία (ως
εκπρόσωπος του αρχηγού), για να οργανώσει τα Μακεδονικά Κέντρα. Το γεγονός αυτό
μαρτυρεί συνθηματική επιστολή του Παναγιώτη Ναούμ, που βρίσκονταν στο
Κισνόβι93 στις 24 Οκτωβρίου 1820. Με αυτή τον πληροφορούσε για την
επικινδυνότητα του ταξιδιού και ότι ο ίδιος προσφέρονταν να τον συνοδεύσει με 300
νέους για ασφάλεια. Το ταξίδι όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Η Πελοπόννησος δεν ήταν
έτοιμη στρατιωτικά και οργανωτικά για τον ξεσηκωμό και το σχέδιο των Φιλικών για
την έναρξή της στον Ελλαδικό χώρο ματαιώθηκε.94
Ο Υψηλάντης έκρινε απαραίτητη την παρουσία του Λασσάνη στο Ισμαήλι για
την προετοιμασία της Επανάστασης στην Μολδοβλαχία.
3.2. Η αποστολή του Λασσάνη στις Ηγεμονίες
Ο Λασσάνης ως εντολοδόχος του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Μολδοβλαχία
τέλη Δεκεμβρίου του 1820, ανέλαβε να φέρει εις πέρας, ένα μεγάλο και δύσκολο έργο.
Αυτό ήταν η διοργάνωση των Ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων (καπετανάτα) και

Θανάσης Χρήστου, Η Φιλική Εταιρεία, η προετοιμασία για την Επανάσταση και οι πρωταγωνιστές της,
στην ιστοσελίδα: Το βήμα, διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2021/01/30/opinions/i-filiki-etaireiai-proetoimasia-gia-tin-epanastasi-kai-oi-protagonistes-tis/, ημερομηνία προσπέλασης 30.01.2021
93
Κισνόβι. Πρόκειται για το Κισινάου (Ρουμανικά), Κισινιόφ (Ρωσικά), πρωτεύουσα και μεγαλύτερη
πόλη σήμερα της Μολδαβίας. Το 1812 κατελήφθη από την Ρωσία και κατέστη κέντρο της Βεσσαραβίας
με ραγδαία ανάπτυξη του πληθυσμού.
94
Ευάγγελος Τζιάτζιος, ό. π., σ.224-225
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της ηγεμονικής φρουράς και να άρει την διστακτικότητα του ηγεμόνα Μιχαήλ
Σούτσου95 και άλλων επιφανών Ελλήνων στις Παραδουνάβιες περιοχές.96
Κατόπιν εντολής του Αλέξανδρου υποχρέωσε τους στρατιωτικούς αρχηγούς
της Εταιρείας να υπογράψουν ένα έγγραφο, υποσχόμενοι πίστη και υποταγή στις
διαταγές της Αρχής. Το έγγραφο αυτό υπογράφτηκε στις 31 Ιανουαρίου 1821 από τον
ίδιο και από 14 ακόμα Φιλικούς αρχηγούς.97
Ο Λασσάνης υπήρξε ο σύνδεσμος ανάμεσα στον Μιχαήλ Σούτσο και τον
γραμματέα του Ιάκωβο Ρίζο Νερουλό, με τους οποίους ήρθε σε σύγκρουση. Ο
Ηγεμόνας διαφώνησε με την διοργάνωση των καπετανάτων, γιατί η χώρα του θα έμενε
ανυπεράσπιστη. Τελικά τα εμπόδια ξεπεράστηκαν χάρη στον επιτήδειο διπλωμάτη
Λασσάνη, που είχε το χάρισμα να πείθει τους άλλους. Ο ηγεμόνας όχι μόνο υποχώρησε
σε όλα τα αιτήματα της Φιλικής Εταιρείας, αλλά και υποσχέθηκε να συνδράμει υλικά
στον Αγώνα, θέτοντας όλη την περιουσία του και τα κοσμήματά του στην διάθεσή
της.98 Μάλιστα ο Σούτσος σε ένα γράμμα του προς τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στις 24
Ιανουαρίου έγραψε για τον Λασσάνη «… είναι νοός ορθού λαμπρού γεννήματος, νοός
δε εις ον έχει τα ελπίδας τώρα όλον το γένος μου».99
Αντίθετα ο Ι. Ρίζος Νερουλός δεν μνημονεύει καθόλου το όνομα του Λασσάνη
στο έργο του «Histoire moderne de la Grèce». Ίσως τον αντιπαθούσε για τις επιτυχίες
που είχε στην Μολδαβία. Δεν ήταν φαίνεται ευχαριστημένος από τις ενέργειες των
Φιλικών. Ίσως και γιατί στο έργο αυτό που ήταν σύντομο, δεν υπήρχε χώρος για εκτενή
αφήγηση των γεγονότων, που έλαβαν χώρα στην Μολδαβία.100 Μετά την επιτυχή
διευθέτηση των ζητημάτων εταιρείας και Ηγεμόνα οι Φιλικοί άρχισαν να οργανώνουν
τις στρατιωτικές δυνάμεις. Ψυχή της οργάνωσης ήταν ο Λασσάνης, όπου
επισκέπτονταν τα καπετανάτα, εμψύχωνε τους άνδρες τους, καταπράυνε τις διαφορές
τους και πέτυχε την ενότητά τους. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος και ο Ιωάννης Φαρμάκης
ορκίστηκαν πίστη και αφοσίωση πρόθυμοι να ακολουθούν τις διαταγές του. Η
οργάνωση στέφτηκε με επιτυχία.101

Μιχαήλ Γρ, Σούτσος ή Βόδας (Κων/λη 1784 – Αθήνα 1864). Ηγεμόνας της Μολδαβίας (1819-1821).
Πρεσβευτής της Ελλάδος στην Γαλλία, στη Ρωσική Αυτοκρατορία, στη Σουηδία και στην Δανία.
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Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 34
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Αριάδνη Καμαριανού-Τσοριάν, ό. π., σ. 141
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Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 35-36
99
Ιωάννης Φιλήμων, Ιστορικόν δοκίμιον περί Ελληνικής Επαναστάσεως, τ.1, Αθήνα 1859, σ. 287
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Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 19 και Ευάγγελος Τζιάτζιος, ό. π., σ. 209
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3.3. Η επιστροφή του Λασσάνη στο Κισνόβι
Ο Λασσάνης επέστρεψε στο Κισνόβι αρχές Φεβρουαρίου 1821. Αφού
ενημέρωσε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη για την οργάνωση του στρατού, ασχολήθηκε και
με ένα άλλο σοβαρό έργο. Αυτό ήταν η σύνταξη της στρατιωτικής ποινικής
νομοθεσίας.
Ως διορατικός ο Λασσάνης πρόβλεψε ότι τα στρατιωτικά σώματα
(καπετανάτα), επειδή ήταν από την φύση τους άτακτα και δύσκολα στην διοίκηση,
ήταν επιτακτική η ανάγκη αυστηρών νόμων, που θα όριζαν την οργάνωση και την
δράση τους βασισμένες στην ομόνοια και στην πειθαρχία. Η νομοθεσία αποτελούνταν
από 12 άρθρα. Η παράβασή αυτών θα τιμωρούνταν με ατίμωση ή θανατική ποινή
(κρεμάλα).102
3.4. Η μεγάλη ώρα
Στο Κισνόβι, στο αρχοντικό των Υψηλάντηδων στις 16 Φεβρουαρίου 1821
παρευρισκομένου και του Λασσάνη αποφασίστηκε η επίσημη κήρυξη της
Επανάστασης στις 24 Φεβρουαρίου 1821. Ο Λασσάνης με λίγους άνδρες και τον
Υψηλάντη, ξεκινώντας από ρωσικό έδαφος, πέρασαν τον παγωμένο ποταμό Προύθο
και κήρυξε την Επανάσταση στο Ιάσιο της Βλαχίας, εκδίδοντας και την επαναστατική
προκήρυξη «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος». Η συγγραφή της προκήρυξης αυτής,
καθώς και άλλων επαναστατικών προκηρύξεων του Υψηλάντη αποδίδεται στο
μεγαλύτερο μέρος της στον Γεώργιο Λασσάνη.
Στις 25 Φεβρουαρίου ο Λασσάνης πήρε τα αξιώματα του Χιλίαρχου και του
πρώτου Υπασπιστή του Υψηλάντη. Ήταν παρών σε όλα τα πολεμικά συμβούλια. Άλλα
αξιώματα που έλαβε κατά την διάρκεια της τετράμηνης επανάστασης ήταν αυτά του
διοικητή της περιοχής του Tirgoviste, αρχηγού της στρατονομίας και αρχιγραμματέα
του γενικού βουλευτικού.
Μαζί με τον Σπυρίδωνα Δρακούλη103 πρωτοστάτησε στην οργάνωση του
Ιερού Λόχου (μονάδα εθελοντών σπουδαστών) και ο ίδιος φόρεσε την στολή του
ιερολοχίτη, πράγμα που τον έκανε περήφανο για όλη του την ζωή. Στην μετέπειτα
καριέρα του, στην ανεξάρτητη Ελλάδα ως Στρατηγού και Υπουργού υπέγραφε ως
Λασσάνης Ιερολοχίτης.

Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 39
Σπυρίδων Δρακούλης, καταγόταν από την Ιθάκη, συνεργάτης του Αλ. Υψηλάντη, υπήρξε ηθοποιός
στο θέατρο της Οδησσού. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Δραγατσάνι.
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Ο αγώνας όμως συνάντησε πολλά προβλήματα. Η κρίσιμη μάχη δόθηκε στο
Δραγατσάνι (7 Ιουνίου 1821) και ακολούθησε η σφαγή των ιεροχιτών. Λίγοι γλίτωσαν
την σφαγή, μεταξύ αυτών οι Υψηλάντηδες και ο Λασσάνης με την βοήθεια του Γ.
Ολύμπιου και Ι. Φαρμάκη.104
3.5. Η πορεία προς την Αυστρία
Ο Υψηλάντης απογοητευμένος και βαθύτατα στενοχωρημένος, εγκατέλειψε
τον αγώνα στην Μολδοβλαχία, με πορεία προς την Αυστρία και με σκοπό να περάσει
στην Ελλάδα. Ο Λασσάνης ήταν εκείνος που διαπραγματεύτηκε στα Γερμανικά με τις
παραμεθόριες αυστριακές αρχές, το πέρασμά τους στην Αυστρία με ψευδώνυμα.105 Τον
Υψηλάντη συνόδευαν οι αδερφοί του Γεώργιος και Νικόλαος και η μικρή τους πιστή
συντροφιά, ο Λασσάνης, ο καπετάν Γεράσιμος Ορφανός, ο Πολωνός Συνταγματάρχης
Γαρνόφσκι και ο Κωνσταντίνος Καβαλερόπουλος εισήλθαν στο αυστριακό έδαφος. Η
απόφαση που εξασφάλισε, ήταν η ελεύθερη δίοδός του στο Αμβούργο, με απώτερο
σκοπό το ταξίδι του στην Αμερική. Στο διαβατήριο φαίνεται σαν Δημ. Παλαιογενείδης
με ρωσική υπηκοότητα, που για τον ίδιο και την συνοδεία του η διάβασις ήταν
ελεύθερη. Ο Λασσάνης δε ως υπηρέτης του έφερε το ψευδώνυμο Anton Schwartz.106
3.6. Ο εγκλεισμός στις φυλακές
Κι ενώ τους χορηγήθηκε και διαβατήριο για την Αμερική στο τέλος κατέληξαν
στις αυστριακές φυλακές. Τα πρώτα χρόνια 1821-1823 παρέμειναν στο φρούριο
Munkacs107 της Ουγγαρίας και έπειτα 1823-1827 στο Theresienstandt108 της Βοημίας.
Εξίμιση ολόκληρα χρόνια έμειναν πίσω από τα κάγκελα σε χώρους υγρούς, σκοτεινούς
και δυσώδεις ως κοινοί εγκληματίες, ζώντας κάτω από ελεεινές και απάνθρωπες
συνθήκες, χωρίς καμία ελπίδα απελευθέρωσης. Η παραμονή του στην φυλακή τον
ενέπνευσε αργότερα να γράψει το πρώτο ποίημά του με τίτλο «η φυλακή». Με το
ποίημα αυτό ο ριζοσπάστης Λασσάνης κατηγορεί την Βιέννη, γιατί δεν έδειξε καμία

Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 41-43
Στέφανος Παπαδόπουλος, ό. π., σ. 6-7 και Ι. Κ. Βασδραβέλλης, ό. π., σ. 60
106
Ελευθέριος Μωραϊτίνης-Πατριαρχέας, Απομνημονεύματα του Πρίγκηπος Νικόλαου Υψηλάντη, Αθήνα
Απρίλιος 1986, σ. 60
107
Munkacs, παλαιός μεσαιωνικός οχυρός πύργος, την εποχή εκείνη ανήκε στην Ουγγαρία, τώρα όμως
ανήκει στην Ουκρανία και λέγεται Μουνκάτσεβο.
108
Theresienstandt, φρούριο της ομώνυμης τότε μικρής πόλης της Βόρειας Βοημίας (Τσεχία), που
σήμερα λέγεται Τέρεζιν, βρίσκεται 70 χλμ. βορείως της Πράγας. Χτίστηκε μεταξύ 1780-1793 και αρχικά
χρησιμοποιήθηκε στρατώνας φρουράς, αλλά μετά έγινε φυλακή πολιτικών κρατουμένων. Στο φρούριο
αυτό οι Ναζί εγκατέστησαν ένα από τα φοβερότερα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
104
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συμπαράσταση στους χριστιανούς αδερφούς της, που πολέμησαν εναντίον των εχθρών
τους.109
3.7. Επιστολές για αποφυλάκιση
Οι άθλιες συνθήκες στις φυλακές κλόνισαν την υγεία όλων των μελών της
συνοδείας, κυρίως όμως του φιλάσθενου Αλέξανδρου. Μετά τις αιτήσεις για
αποφυλάκιση των Γαρνόφσκι, Ορφανού και Καβαλερόπουλου ακολούθησε η αίτηση
του Λασσάνη τον Ιανουάριο του 1827. Στην αίτησή του ζητούσε την αποφυλάκισή του
και την έκδοση διαβατηρίου για την Λειψία (όπου άνθιζε η παροικία
Δυτικομακεδόνων). Στην Λειψία ο Λασσάνης σπούδασε και είχε αποκτήσει πολλούς
φίλους. Κι ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι ο Γαρνόφσκι και ο Καβαλερόπουλος, επειδή και
οι δύο ήταν Ρώσοι υπήκοοι και ο Γεράσιμος Ορφανός από τα Επτάνησα, ο Υπουργός
Χοεντσόλερν απέρριψε την αίτηση του Λασσάνη, τον Ιανουάριο του 1827, επειδή στην
αίτησή του ομολογεί ότι γεννήθηκε Έλληνας. Ο Αυστριακός καγκελάριος Μέττερνιχ
εναντιώνονταν σε όσους ομολογούσαν προκλητικά ότι ήταν γεννημένοι Έλληνες και
αδιαφορούσαν για την τουρκική τους ή άλλη υπηκοότητα. Η λέξη Έλληνας ηχούσε στα
αυτιά του σαν μια αγωνιστική κραυγή κατά της ανελευθερίας και του δεσποτισμού,
που ο ίδιος ήταν υπέρμαχος αυτών.110 Οι υπόλοιποι κέρδισαν την ελευθερία τους μόνο
ύστερα από απαίτηση του νέου Τσάρου της Ρωσίας, Νικολάου Α΄, στις 22 Νοεμβρίου
1827.111
3.8. Οι τελευταίες στιγμές του Υψηλάντη
Όταν ο Υψηλάντης βγήκε από την φυλακή ήταν βαριά άρρωστος. Η ομάδα
έφτασε στην Πράγα στις 25 Νοεμβρίου 1827 και στις 9 Δεκεμβρίου στη Βιέννη. Η
υγεία του χειροτέρευε και δεν του επέτρεψε να συνεχίσει το ταξίδι. Έμειναν στο
πανδοχείο «το χρυσό απίδι», όπου εκεί είχε και την συμπαράσταση από τις αδερφές
Thürheim, Lulu και Constantine. Σε αυτό το διάστημα συζητούσε μαζί τους θέματα της
τραγικής ζωής του.112
Η

μοναδική

σωζόμενη

προσωπογραφία

του

Λασσάνη

πιθανότατα

φιλοτεχνήθηκε μετά την αποφυλάκισή τους, στην Πράγα ή στην Βιέννη. Εάν ευσταθεί
η πληροφορία που έδωσε η Ερασμία Λιανοσταφίδα-Αντωνοπούλου στον Ε.

Χαράλαμπος Μηνασίδης-Βασίλης Δημητριάδης, ό. π., σ. 446
Πολύχρονης Ενεπεκίδης, Αλέξανδρος Υψηλάντης: Η αιχμαλωσία εις Αυστρίαν 1821-1828, Δεκέμβριος
Αθήνα 1969, σ. 150
111
Στέφανος Παπαδόπουλος, ό. π., σ. 7
112
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 21
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Τζιάτζιο113, ότι η πριγκίπισσα Ροδομόσχα φιλοτέχνησε τις προσωπογραφίες του
Υψηλάντη και Λασσάνη, που σώζονται στο Εθνολογικό και Ιστορικό Μουσείο.114
Συνεπώς ο Λασσάνης την εν λόγω απεικόνιση ήταν περίπου 35 ετών.
Ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου 1828 ξεψύχησε κοντά
στον πιστό του σύντροφο Λασσάνη.115 Η ταφή του έγινε στον Άγιο Μάρκο της
Βιέννης.
Την είδηση του θανάτου του προς την μητέρα του116 ανήγγειλε ο ίδιος ο
Λασσάνης με ένα γράμμα του117 προς εκείνη που έγραφε: Εκείνος που πρώτος
ενέπνευσε τις καρδιές των Ελλήνων, τον πατριωτικό ενθουσιασμό, δεν υπήρχε πια στην
ζωή. Θεωρεί τον θάνατό του «χαμό ατίμητο δια την πατρίδα» και ως παρηγοριά την
«αναλάμψασα ευδαιμονία της». Η ευγνωμοσύνη των Ελλήνων για την προσφορά του
είναι μεγάλη. Η δόξα του θα παραμείνει αιώνια και το όνομά του αθάνατο.
Στις 18 Φεβρουαρίου του 1903 μεταφέρθηκαν τα λείψανά του στο κάστρο
Υψηλάντη-Σίνα στο Rapoltenkirchen, δυτικά της Βιέννης από μέλη της οικογένειάς
του. Τον Αύγουστο 1964 μεταφέρθηκαν τα λείψανά του, 136 χρόνια μετά τον θάνατό
του, στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα, στην εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών.118
Τελευταία του επιθυμία του Υψηλάντη, όπως ήταν διαδεδομένο εκείνη την
εποχή, αν και δεν συμβαδίζει με τα έθιμα της ορθόδοξης εκκλησίας, ήταν να αφαιρεθεί
η καρδιά από το σώμα του και να σταλεί στην Ελλάδα. Ο Γεώργιος Λασσάνης
πραγματοποίησε την επιθυμία του, αφού την έκρυψε αρχικά στον Άγιο Γεώργιο της
Βιέννης. Το 1843 ο αδερφός του Γεώργιος Υψηλάντης την έστειλε στην Μητρόπολη
Αθηνών (την Αγία Ειρήνη στην Αιόλου). Όταν ο Γεώργιος Υψηλάντης πέθανε το 1847,
η χήρα του Μαρία Μουρούζη μετέφερε τις καρδιές των δύο αδερφών στον ναό των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Αμαλίειου Ορφανοτροφείου στην Αθήνα το 1859. Η
καρδιά του Αλέξανδρου φυλάσσεται σε επίχρυση θήκη, ενώ του Γεωργίου σε

Ευάγγελος Τζιάτζιος, «Η ερωτική ζωή του Γεωργίου Λασσάνη», στην: Μακεδονία, 25.06.1938, Αρ.
Εισ. 299 – Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη, Μουσείο Μπενάκη
114
Παρόλες τις επίμονες προσπάθειές μου στο Εθνολογικό και Ιστορικό Μουσείο δεν έλαβα σαφή
απάντηση για την ύπαρξή τους, ώστε να διασταυρώσω τα στοιχεία
115
Στέφανος Παπαδόπουλος, ό. π., σ. 7
116
Ελισσάβετ Υψηλάντη (Ιάσιο 1768 – Οδησσός 1866), καταγόταν από τη σημαντική οικογένεια της
Μολδαβίας, Βακαρέσκου. Υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του Ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας, Κωνσταντίνου
Αλ. Υψηλάντη (1760 – 1816)
117
Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 2, Αθήνα 1859, σ. 345-346 και
Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 51
118
Βλ. Παράρτημα ΣΤ΄ εικ. 22
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επάργυρη λήκυθο, βρίσκονται σήμερα σε μία εσοχή του νότιου τοίχου, σε ειδική ξύλινη
προθήκη με την επιγραφή: «καρδίαι Αλ. και Γ. Υψηλάντου».119

119

Βλ. Παράρτημα ΣΤ΄, εικ. 21
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Δ΄ Κεφάλαιο
Η πολιτική του σταδιοδρομία
4.1. Η άφιξή του στην Ελλάδα
Ο Λασσάνης μετά τον θάνατο του Αλ. Υψηλάντη παρέμεινε αρκετά στην
Βιέννη, γιατί η Αυστριακή κυβέρνηση εμπόδιζε την έξοδό του για την Ελλάδα μέσω
του λιμανιού της Τεργέστης. Ο δρόμος που ακολούθησε ήταν το Άουγκσμπουγκ,
Στουτγκάρδη, Καρλσρούι, Μπάντεν, Στρασβούργο, Παρίσι, Μασσαλία, Τουλών, όπου
επιβιβάστηκε σε γαλλική φρεγάτα μετά από σύσταση του Υπουργού των Ναυτικών
Hyde de Neuville και έφτασε στο Ναύπλιο, τον Ιούλιο του 1828.120 Έφτασε λίγους
μήνες μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτη, γνώριμό του από την
Ρωσία.
Λίγο πριν την δύση της Ελληνικής Επανάστασης, οι ελληνικές δυνάμεις, με
την καθοδήγηση του Ιωάννη Καποδίστρια, πάσχιζαν να ενσωματωθεί η Στερεά Ελλάδα
στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος, που σχεδίαζαν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Για τον λόγο
αυτό διόρισε ως διοικητές των ελληνικών στρατευμάτων τον Δημήτριο Υψηλάντη στην
Ανατολική Στερεά και τον Τσωρτς στην Δυτική Στερεά.
Από τον Κασομούλη πληροφορούμαστε ότι επιστρέφοντας ο Δημήτριος
Υψηλάντης από την Αίγινα, στα τέλη Αυγούστου συνάντησε τον προσφάτως
αφιχθέντα εκεί, Γεώργιο Λασσάνη και τον πήρε μαζί του, «όστις εδιορίσθη πλησίον του
ως στρατοπεδάρχης»121, σύμφωνα με την γνώμη του Καποδίστρια. Με το αξίωμά του
αυτό διακρίθηκε για την εγκράτεια, την ωριμότητα, την λογική και την αγωνιστικότητά
του.122
Όταν ο Καποδίστριας διόρισε τον φιλόδοξο αδερφό του πληρεξούσιο
τοποτηρητή της Στερεάς Ελλάδας (23 Ιανουαρίου 1829), ο Υψηλάντης ήταν έτοιμος
να δηλώσει παραίτηση. Με την προτροπή όμως του Λασσάνη και του Βάσου

Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 22 και Ίλια Χατζηπαναγιώτη, Εκδοτικά και ειδολογικά
ζητήματα στις ταξιδιωτικές σημειώσεις (1828) του Γεωργίου Λασσάνη, στα: Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου
Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας: «Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερος Χρόνους», Γρεβενά 2-5
Οκτωβρίου 2014, σ. 767, στο εξής βλ. Ίλια Χατζηπαναγιώτη, Εκδοτικά και ειδολογικά ζητήματα στις
ταξιδιωτικές σημειώσεις (1828) του Γεωργίου Λασσάνη
121
Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, τ.
τρίτος, Αθήνα 1998, σ.115, σημ. 3, στο εξής βλ. Ενθυμήματα Στρατιωτικά τ.3
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Ι. Κ. Βασδραβέλλης, ό. π., σ. 62
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Μαυροβουνιώτη κατάφεραν να τον συγκρατήσουν έναντι των προσβολών του
Αυγουστίνου.123
4.1.1. Οι τελευταίες μάχες του Αγώνα
Ο Λασσάνης πήρε μέρος στις τελευταίες μάχες της επανάστασης,
αγωνιζόμενος για την εκκαθάριση της Ρούμελης από τα υπολείμματα του τουρκικού
στρατού. Διακρίθηκε στις μάχες Στεβένικου (Αγία Τριάδα), Μαρτίνου και στην
πολιορκία και εκκαθάριση των Θηβών από τα στρατεύματα του Νιζάμ Πασά. Εκεί ο
Λασσάνης μαζί με τον Νικόλαο Κασομούλη επιθεώρησαν τις θέσεις, που κατείχαν τα
ελληνικά σώματα.124 Στο παράρτημα Γ΄ περιγράφεται η κατάσταση του στρατοπέδου
εν αναμονή της πολυπόθητης σύγκρουσης, μέσα από μία επιστολή που στέλνουν από
κοινού ο Λασσάνης, ο Γ. Βοϊνέσκος και ο Θ. Γρίβας στον φίλο τους Γρ. Σούτσο.125
Έλαβε μέρος στην μάχη του Ανηφόρητου (έξω από την Θήβα). Με τον αποκλεισμό της
Θήβας και της Αττικής ο Υψηλάντης διέκοψε τον ανεφοδιασμό των εχθρών σε
τρόφιμα. Στην μάχη αυτή έλαβαν μέρος ο Ν. Κριεζώτης, ο Τόλιας Λάζος και ο Ι.
Ράγγος. 126
Στη μάχη της Πέτρας (τελευταία μάχη του αγώνα, στις 12 Σεπτεμβρίου 1829),
ο Υψηλάντης εμπόδισε το πέρασμα των Τούρκων από την Βοιωτία στην Θεσσαλία. Ο
Τουρκαλβανός πολέμαρχος Ασλάν Μπέης Μουχουρδάρης127, επικεφαλής τουρκικών
ατάκτων, ερχόμενος από την Λάρισα με 4.000 άνδρες προέλασε διαμέσου Λαμίας και
Θηβών με προορισμό την Αθήνα, για τον ανεφοδιασμό της φρουράς της Ακρόπολης.
Στην επιστροφή μαζί του ήταν και ο Οσμάναγας Ουτσιάκαγας, επικεφαλής τακτικών
τουρκικών δυνάμεων της Αττικής, με πορεία προς τον Βορρά, για να αντιμετωπίσει
τον ρωσικό κίνδυνο. Ο Υψηλάντης επέλεξε την στενή δίοδο της Πέτρας της Βοιωτίας,
για να εμποδίσει το πέρασμα του εχθρού. Η τοποθεσία οργανώθηκε αμυντικά σε όλο

Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά τ. 3, σ. 149
Μετά την επιθεώρηση προέκυψε από τον Κασομούλη τοπογραφικό σχέδιο της ελληνικής και
τουρκικής παράταξης γύρω από την Θήβα, τέλη Ιουνίου 1829. - Νικόλαος Κασομούλης, Στρατιωτικά
Ενθυμήματα τ.3, 198-199
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Βλ. Παράρτημα Γ΄, σ.85-89
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Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 54
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Ο Ασλάν Μπέης μετά την συνθηκολόγηση, αφού συνέταξε όσους Αλβανούς απέμειναν μέσω των
Θερμοπυλών κατέφυγε στην Θεσσαλία, τρομοκρατώντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Την 1 η
Μάιου 1830 με την βοήθεια 2.000 Αλβανών, κατέλαβε την Κοζάνη. Κατά την διάρκεια της παραμονής
του (27 ημέρες) κατέστρεψε πολλές οικίες και έκλεψε πολύτιμα αντικείμενα και σκεύη. Οι Κοζανίτες
εγκατέλειψαν την πόλη. Οι ακρότητες και οι λεηλασίες συνεχίστηκαν και σε άλλες περιοχές της
Ηπείρου. Για την απείθαρχη συμπεριφορά και τις άγριες και αρπακτικές του διαθέσεις φονεύτηκε ο ίδιος
και 1.000 ακόμα Αλβανοί (με δόλο) από τον Μεχμέτ Ρεσίτ Πασά στο Μοναστήρι. – Π. Λιούφης, ό. π.,
σ. 95-97
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το πλάτος και σε αρκετό βάθος, σε δύο γραμμές άμυνας με την κατασκευή έξι
οχυρωμάτων. Για πρώτη φορά ίσως οι Έλληνες παρουσίασαν τακτικό στρατό (μετά
την δημιουργία του λόχου των Ευελπίδων το 1828). Οι Τούρκοι περιφρόνησαν τις
ολιγάριθμες ελληνικές δυνάμεις. Το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτών ήταν πολύ καλό,
γιατί οι άνδρες συνειδητοποίησαν την σοβαρότητα της κατάστασης. Διακρίθηκαν οι
οπλαρχηγοί Σπυρομήλιος, Ευμορφόπουλος, Στράτος, Κριεζώτης και Σκουρτανιώτης.
Οι Τούρκοι ηττήθηκαν και στο τέλος επήλθε συνθηκολόγηση.128
4.1.2. Η συνθηκολόγηση
Ο Οσμάναγας αφού κατάλαβε ότι η διέλευση του στρατού του ήταν αδύνατον
να συμβεί χωρίς μεγάλες απώλειες, αποφάσισε να διαβεί με συνθήκες, παρά τις
αντιρρήσεις του Ασλάν Μπέη. Ως εκπρόσωπος του Υψηλάντη στις διαπραγματεύσεις
της συνθηκολόγησης, ορίστηκε ο Γ. Λασσάνης και ο Ι. Φιλήμων (ο οποίος γνώριζε την
τουρκική γλώσσα). Με την συνθήκη αυτή οι Τούρκοι παραχώρησαν στους Έλληνες
την Ανατολική Στερεά Ελλάδα εκτός από την Αθήνα και την Χαλκίδα. Οι Έλληνες
τους επέτρεψαν την έξοδό τους από το στενό της Πέτρας.
Η Μάχη αυτή υπήρξε σπουδαία, γιατί ήταν η πρώτη, που κατά την διάρκεια
της επανάστασης του αγώνα μία επίλεκτη τουρκική στρατιά συνθηκολόγησε στο πεδίο
της Μάχης.129
4.1.3. Ένας πνευματικός κληρονόμος
Ο Λασσάνης ήταν φίλος με τον συμπατριώτη του Ν. Κασομούλη. Η φιλία
τους έδεσε ακόμα περισσότερο το διάστημα της στρατιωτικής οργάνωσης των
Χιλιαρχιών υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη και στις τελευταίες μάχες, που έδωσαν τα
σώματα αυτά.
Όταν ο Κασομούλης στις 24 Φεβρουαρίου 1836 μετατέθηκε από την παλιά
του φρουραρχική θέση σε νέα υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας (καταδίωξη της ληστείας)
θεώρησε πως δεν θα είχε χρόνο αρκετό για συγγραφή.
Για τον λόγο αυτό όρισε ως πνευματικό του κληρονόμο τον Γ. Λασσάνη
παρακαλώντας τον να μην αλλάξει τίποτα, ούτε «από το λεκτικόν» ούτε «από την
έννοιαν», αλλά να διορθώσει μόνο «το ορθογραφικόν». Τόσο πολύ εμπιστευόταν ο
Κασομούλης τον σοφό αυτό νου, που τον έχρισε προστάτη των γραφόμενών του.
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Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τ. 3, σ. 223-224
Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τ. 3, σ. 231-232
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Τελικά όμως ο Κασομούλης ξαναγύρισε στα παλιά φρουραρχικά του καθήκοντα και
συνέχισε το συγγραφικό του έργο.130
4.1.4. Η περίοδος της αναρχίας
Μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στην πατρίδα. Διετέλεσε επιθεωρητής του στρατού στην δύσκολη περίοδο μετά την
δολοφονία του Καποδίστρια, όπως τον συναντάμε μέσω τριών ανέκδοτων επιστολών,
που παρατίθενται και σχολιάζονται στα Παραρτήματα Δ΄, Ε΄ και Στ΄ προσφέροντας
νέα στοιχεία στην έρευνα, χαρακτηριστικό δείγμα για την κατάσταση του στρατοπέδου
της Ανατολικής Στερεάς και το κλίμα που επικρατούσε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο,
πριν την άφιξη του Όθωνα. Η περίοδος αυτή με τις δύο κυβερνήσεις, τις αποστασίες
και τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις περιγράφονται στα «ενθυμήματα
στρατιωτικά» του Κασομούλη, όπου γίνονται πάρα πολλές αναφορές στη δράση του
Λασσάνη από τη θέση ευθύνης του.
4.2. Ο Γάμος
Με την μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα το 1834, η
κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες στέγασης131 υπηρεσιών και διαφόρων
αξιωματούχων, επίταξε ακόμα και σπίτια οικογενειών. Σε τμήμα του σπιτιού της
οικογένειας Λιανοσταφίδα διέμεινε ο Γ. Λασσάνης, όπου εκεί γνώρισε την μέλλουσα
σύζυγό του.132
Την 1η Νοεμβρίου του 1834 παντρεύτηκε133 την Ευφημία Στάμου
Λιανοσταφίδα, κόρη επιφανούς οικογένειας. Η καταγωγή και τα μέλη της οικογένειας
Λιανοσταφίδα παρουσιάζονται για πρώτη φορά, η γενεαλογία της οικογένειας και άλλα
ενδιαφέροντα στοιχεία όπως αυτά προέκυψαν από έρευνα στο αρχείο της οικογένειας
Αντωνοπούλου-Λιανοσταφίδα, που βρίσκεται στο Ε.ΛΙ.Α.134
Μετά τον γάμο τους έμειναν ως το τέλος της ζωής τους στο αρχοντικό που
σώζεται στην Πλάκα (απέναντι από τους Αέρηδες), στην οδό Διογένους 1-3 (μέρος του
κληροδοτήματός του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το αρχοντικό έχει στοιχεία
αρχιτεκτονικά της προεπαναστατικής περιόδου, ήταν από τα λίγα κατοικήσιμα σπίτια

Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, τ. 1,
Δεκέμβριος 1997, σ. ξβ΄-ξγ΄
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Ιωάννης Πετρόπουλος – Αικατερίνη Κουμαριανού, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό. π., σ. 122
132
Ευάγγελος Τζιάτζιος, «Η ερωτική ζωή του Γεωργίου Λασσάνη», στην: Μακεδονία, 25.06.1938, Αρ.
Εισ. 299 – Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη, Μουσείο Μπενάκη
133
Όπως ο ίδιος αναφέρει στην διαθήκη του
134
Βλ. Παράρτημα Β΄, σ. 81-84
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μετά από τις πολύχρονες εχθροπραξίες στην Αθήνα. Το σπίτι αυτό δεν οικοδομήθηκε
το 1840 όπως εσφαλμένα αναφέρεται, αλλά φαίνεται ότι ανακαινίστηκε εκείνη την
περίοδο και συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο πολυτελών και άνετων κατοικιών. Είναι
ένα από τα πρώτα δείγματα αθηναϊκής κατοικίας (Οθωνικής περιόδου).135 Το κτίριο
έχει αρμονικές αναλογίες, χωρίς εξωτερικά διακοσμητικά στοιχεία και διαθέτει
εξωτερική αυλή. Το σπίτι αυτό αποτέλεσε μία από τις πρώτες προσπάθειες
αναστήλωσης παραδοσιακών κατοικιών στην Πλάκα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία
το 1976.136 Σήμερα στεγάζει το μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων,
Φοίβου Ανωγειανάκη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας από το 1991.
Οι παλιοί στάβλοι του αρχοντικού, έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα και
στεγάζουν το κέντρο έρευνας και τα αρχεία του μουσείου.
Στο σπίτι αυτό λόγω της ευρύχωρης σάλας του έγινε η τελετή του γάμου του
Γρηγορίου Καμπούρογλου (25 Νοεμβρίου 1851), φιλοξενούμενου του Λασσάνη με
την Μαριάννα Αγγ. Γέροντα, ανιψιά της συζύγου του.137 Όπως μας πληροφορεί ο
Σπύρος Μελάς, ο οποίος γνώρισε την κληρονόμο της χήρας Λασσάνη, Ερασμία
Λιανοσταφίδα – Αντωνοπούλου, ήρθε σε επαφή με την μεγάλη βιβλιοθήκη που διέθετε
ο Λασσάνης.138
Μητέρα της Ευφημίας ήταν η Καρυά Ιωάννη Γέροντα, που προέρχονταν από
παλιά αρχοντική-αθηναϊκή οικογένεια.139
Ο Δημήτριος Καμπούρογλου στο βιβλίο του Αθηναϊκό Αρχοντολόγιο
αναφέρει ότι οι κόρες των Αθηνών αναφέρονταν στα νοταριακά έγγραφα ως
«συγκατατηθέμεναι», χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρουσία τους, δεν είχαν όμως το
δικαίωμα της υπογραφής. Εξαίρεση αποτελεί η πράξη προικοδοτήσεως του 1826 για
τον γάμο της Πηγής Στάμου Λιανοσταφίδα, που υπέγραψε η μητέρα της Καρυά, με το
πατρικό της όνομα: «Καρυά Ιωάννου Γέροντα». Τα προικοδοτούμενα προέρχονταν
από την μητρική περιουσία.140

Πετρόπουλος Ιωάννης – Κουμαριανού Αικατερίνη, Περίοδος βασιλείας του Όθωνος (1833-1862),
στην: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, Αθήνα 1977, σ. 102
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Καθημερινή 1976, απόκομμα εφημερίδας, Αρχείο Αρ.Εισ. 299 - Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη,
Μουσείο Μπενάκη
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Δημήτρης Γατόπουλος, «Ζωντανές Ελληνίδες – Μαριάννα Καμπούρογλου», Αρχείο Αρ.Εισ. 299 Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη, Μουσείο Μπενάκη, χ.τ., χ.χ.
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Ο αδερφός της Άγγελος Σωτηριανός Γέροντας (1785-1862), μυήθηκε στην
Φιλική Εταιρεία, διετέλεσε δημογέροντας Αθηνών (1820) προσφέροντας τον εαυτό του
ως όμηρο, για να σώσει από την απειλούμενη σφαγή του χριστιανούς κατοίκους της
τουρκοκρατούμενης Αθήνας. Διετέλεσε δήμαρχος Αθηναίων (1837,1840). Υπήρξε
επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη της «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» το 1836.
4.3. Η πολιτική σταδιοδρομία του Γεωργίου Λασσάνη
Μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδος συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στην πατρίδα. Η άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας, η λογιοσύνη του, η
διπλωματική του ικανότητα, η προϋπηρεσία του σε επιτελικές θέσεις του στρατού,
αλλά κυρίως η συνάντησή του με τον Λουδοβίκο στο Μόναχο, πρέπει να ήταν οι
βασικοί λόγοι, που του άνοιξαν τον δρόμο για μια μακρόχρονη υπαλληλική και
πολιτική σταδιοδρομία.
Η περίοδος αυτή της ζωής του δεν έχει μελετηθεί σχεδόν καθόλου, υπάρχουν
δε πολλές αντιφάσεις, χρονολογικές ασάφειες και άλλα κενά στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία. Το λιτό βιογραφικό σημείωμα που παρουσιάζει ο ΠαπαδόπουλοςΒρεττός141 για τον Γεώργιο Λασσάνη (έως τον Απρίλιο του 1857), είναι από τα πιο
αξιόπιστα, γιατί ο Λασσάνης είναι εν ζωή και είναι πιθανό να του έχει υπαγορεύσει ο
ίδιος γεγονότα της ζωής του. Έχοντας ως βάση το παραπάνω βιογραφικό,
εμπλουτίστηκε με συγκεκριμένες ημερομηνίες που αφορούν προσλήψεις και
μεταθέσεις του, με στοιχεία που εξάγονται από διάφορα έγγραφα της εποχής, καθώς
και τα στρατιωτικά αξιώματα που κατά καιρούς έλαβε. Γίνεται πιο εκτενής αναφορά
στη σύντομη και αμφιλεγόμενη θητεία του ως γραμματέα επί των Οικονομικών
(Υπουργός), καθώς και στη μακρόχρονη θητεία του ως Νομάρχη (3 τουλάχιστον
φορές).
4.3.1. Γενικός Οικονομικός έφορος του Νομού Αττικής και Βοιωτίας
Στα χρόνια του Όθωνα, η αντιβασιλεία με το Βασιλικό Διάταγμα της 3/15ης
Απριλίου 1833 «περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του» (Φ.Ε.Κ.
12/6 Απριλίου 1833) το Ελληνικό Βασίλειο διαιρέθηκε σε δέκα νομούς και 47
επαρχίες. Ως υπέρτατη αρχή του νομού ήταν ο Νομάρχης και της επαρχίας ο
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Έπαρχος.142 Πρώτος Νομάρχης Αττικοβοιωτίας ορίστηκε ο Μιχαήλ Γεωργίου
Σχινάς143.
Τον Μάιο του 1833 διορίστηκε Γενικός Οικονομικός έφορος. Ο Λασσάνης
ανέλαβε έναν ιδιαίτερα δύσκολο ρόλο, αυτόν του εφόρου, αφού έπρεπε να
ξεπεραστούν νοοτροπίες και παγιωμένα συμφέροντα, κατάλοιπα της περιόδου της
τουρκοκρατίας και της αναρχίας που ακολούθησε. Όπως αναμενόταν τον φέρνει
αντιμέτωπο με ιδιώτες που έχουν αποσπάσει σαθρούς τίτλους ιδιοκτησίας από τους
παλιούς Τούρκους ιδιοκτήτες ή άλλους που εκμεταλλεύονταν παραδοσιακά τοπικούς
προσόδους.
Στις 6 Οκτωβρίου 1833 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 811 διαταγή του Βασιλικού
Εφόρου Αττικής και Βοιωτίας, Γεωργίου Λασσάνη, συμφώνα με την οποία όλα τα
κάρπιμα δέντρα ανακηρύσσονταν εθνικά, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εθνικοποίηση
τμήματος της ιδιοκτησίας του Σκώτου, George Finlay, αποτελούμενο από βελανιδιές
στα Λιόσια.144 Η διένεξή τους αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο Finlay να χαρακτηρίζει τον
Λασσάνη ως «άνδρα ικανό, αλλά γνωστό για την ανεντιμότητα και την πανουργία
του».145
Από τα ΓΑΚ αντλείται η πληροφορία ότι υπήρχε καταγγελία εναντίον του
Λασσάνη για υπέρβαση καθήκοντος, από τους δημογέροντες των χωριών Βάγια και
Μαυρομάτι Θηβών, για την δημοπρασία που διεξήγαγε στις 7 Μαΐου, σχετικά με τμήμα
των προσόδων της περιοχής.146
4.3.2. Υπουργός Οικονομικών
Κατά τη διάρκεια της απολυταρχικής διακυβέρνησης του κόμη Ιωσήφ
Λουδοβίκου Άρμανσμπεργκ (20 Μαΐου 1835 - 2 Φεβρουαρίου 1837) και πιο
συγκεκριμένα κατά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης στις 14 Φεβρουαρίου 1836147,

Χάρης Ν. Μπαμπούνης, Επαρχίες και Έπαρχοι στο Ελληνικό Κράτος (1848-1849), τ. ΝΒ΄, Αθήνα
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ο πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, Αρμανσμπεργκ, διόρισε τον φίλο του148,
Γεώργιο Λασσάνη ως Γραμματέα επί των Οικονομικών της Επικρατείας 149, στη θέση
του Δυτικομακεδόνα επίσης Νικόλαου Θεοχάρη.150
Την κυβέρνηση του Άρμανσμπεργκ για τους γνωστούς λόγους (άκρως
απολυταρχική, διαμάχες με τον Όθωνα και τον λαό) την διαδέχτηκε η κυβέρνηση του
Ιγνατίου φον Ρούντχαρτ το 1837. Ο Όθωνας, επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά το
ταξίδι του στην Γερμανία προς αναζήτηση συζύγου, έφερε μαζί του τον Ρούντχαρτ.
Όπως ήταν αναμενόμενο η νέα κυβέρνηση αντικατέστησε τα περισσότερα
μέλη του πρώην Υπουργικού Συμβουλίου, μεταξύ αυτών και τον Γεώργιο Λασσάνη με
αντικαταστάτη του, τον Νικόλαο Ανάγν. Μπόταση στις 21 Μαρτίου 1837.
4.3.3. Ο Νόμος περί προικοδοτήσεως
Το ζήτημα των Εθνικών γαιών απασχόλησε από πολύ νωρίς το νεοσύστατο
Ελληνικό κράτος. Το 1835 συστάθηκε ο νόμος «περί προικοδοτήσεως». Με τον νόμο
αυτό επιχειρήθηκε η συγκρότηση μικρών και ανεξάρτητων ιδιοκτητών γης, οι οποίοι
θα λειτουργούσαν ως κοινωνικό στήριγμα του θρόνου εναντίον των προεστών και των
οπλαρχηγών. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι κάτοικοι της χώρας-αυτόχθονες και
ετερόχθονες, καθώς και οι φιλέλληνες που συμμετείχαν στον Αγώνα. Κάθε ιδιοκτήτης
δικαιούνταν ένα γραμμάτιο 2.000 δραχμών, με σκοπό την αγορά γης, η έκταση της
οποίας ποίκιλε ανάλογα με την θέση και την γονιμότητά της. Η αποπληρωμή του θα
γίνονταν σε 36 χρόνια, ενώ στο ποσό αποπληρωμής συμπεριλαμβάνονταν και η
φορολογική επιβάρυνση της δεκάτης.151
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν απογοητευτική κι έτσι η κυβέρνηση
αναγκάστηκε ν’ ανακινήσει κάποιον ενθουσιασμό μέσω επεξηγηματικού υπομνήματος
έξι μήνες μετά.152 Σύμφωνα με τον Πιπινέλη, κύρια αιτία της αργοπορίας της
εφαρμογής του νόμου ήταν η έλλειψη επαρκούς διοικητικού μηχανισμού.153
John Petropoulos, ό. π., σ. 189. Αναφέρεται στον Γεώργιο Λασσάνη και τον κατονομάζει ως φίλο του
Άρμανσμπεργκ και ότι ο διορισμός του έγινε με δική του παρέμβαση.
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http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/facts/03.html
152
«Διασάφησις του νόμου περί προικοδοτήσεως ελληνικών οικογενειών από 26 Μαΐου 1835», 27
Νοεμβρίου ΦΕΚ, παράρτημα 20, 16 Δεκεμβρίου 1835
153
Παναγιώτης Ν. Πιπινέλης, Η μοναρχία εν Ελλάδι, Αθήνα 1932, σ. 162
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Άλλη αιτία ήταν η σκόπιμη κωλυσιεργία και η υποδαύλιση του φιλύποπτου
χαρακτήρα των αγροτών από τους μεγαλογαιοκτήμονες.154 Επίσης μεγάλες ήταν οι
αντιδράσεις των ενοικιαστών φόρων, οι οποίοι θα έχαναν ένα μεγάλο μέρος των
εισοδημάτων τους.
Ο νόμος περί προικοδοτήσεως τέθηκε σε εφαρμογή τελικά από τον Γεώργιο
Λασσάνη, ωστόσο η μη παραχώρηση δωρεάν γης συντέλεσε στην μη ανταπόκριση από
τους ακτήμονες μαζικά και προκάλεσε πλήρη απογοήτευση
Ο αντιπολιτευόμενος τύπος155, ο Μακρυγιάννης156 και ο George Finlay157
άσκησαν σκληρή κριτική στον Γεώργιο Λασσάνη, για την εφαρμογή του παραπάνω
νόμου. Τις απόψεις των παραπάνω τις υιοθετεί και ο Petropoulos158.
Γράφει χαρακτηριστικά: «o νόμος περί προικοδοτήσεως πρόσφερε θαυμάσιες
ευκαιρίες για καταχρήσεις…». Υποστηρίχθηκε ότι ο Λασσάνης διένειμε σε φίλους του
καθεστώτος εύφορες εθνικές γαίες, σε προσοδοφόρες περιοχές της βόρειας
Πελοποννήσου, που παρήγαγαν σταφίδα, εμπορεύσιμο προϊόν που πωλούνταν στο
εξωτερικό. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι η εχθρότητα μάλιστα ανάμεσα στον Λασσάνη
και τον Regny, τον οποίο η πρώτη Αντιβασιλεία είχε διορίσει Πρόεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, οφειλόταν στην δυνατότητα και τη θέληση του Regny να περιορίσει τις
οικονομικές καταχρήσεις. Τελικά οι διαφορές τους οδήγησαν σε παραίτηση τον Regny,
που άφησε έτσι ελεύθερο το πεδίο στον Άρμανσμπεργκ.
Κάποιοι από τους κατήγορούς του, κατάλαβαν την πλάνη τους και του
ζήτησαν συγγνώμη για την δριμύτατη πολεμική, όπως ο ιατρός Παναγιώτης
Σοφιανόπουλος, εκδότης της Εφημερίδας «Πρόοδος σύγγραμμα επιστημονικών
εκδιδόμενων δις του μηνός», ανατυπωθείσα το 1839. Υπόγραφε με το ψευδώνυμο
«Πατήρ και Βασιλεύς της Προόδου»159, απηύθυνε προς τον Λασσάνη ανοικτή
επιστολή, που μεταξύ των άλλων έγραφε: «Τέκνον μου, κύριε Γεώργιε Λασσάνη!
Ετερόχθων»,

John Petropoulos, ό. π., 274
Όπως Αθηνά εφημερίς, αρ. φ. 345, 11.6.1836, σ. 1
156
Ιωάννης Μακρυγιάννης, Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, βιβλίο δεύτερο (1827-1832), σ. 395-397
157
John Petropoulos, ό. π., σ. 447, σημ. 105
158
John Petropoulos, ό. π., σ. 289
159
Ο «Πατήρ και βασιλεύς της Προόδου» ήταν ο ιατρός Παναγιώτης Σοφιανόπουλος (1786 Σοπωτό
Καλαβρύτων – 1856 Σύρος», φιλικός αγωνιστής, πολιτικός και υποστηρικτής προοδευτικών για την
εποχή του ιδεών. Για την δραστηριότητα και τις ιδέες του αφορίστηκε από την εκκλησία και
φυλακίστηκε. Ως εκδότης εξέδωσε το περιοδικό «Πρόοδος, σύγγραμμα επιστημονικών, εκδιδόμενον δις
του μηνός» (Ιούλιος 1836 – 1854), από εκεί προέρχεται το ψευδώνυμο Βασιλεύς της προόδου, καθώς
εξέδωσε επίσης και τις εφημερίδες Σωκράτης (1838 – 1848) και Νέος Κόσμος (1849 – 1854)
154
155
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«Το προς την ξενοκρατίαν, άσπονδον μίσος μου, δικαιολογημένον
μυριοτρόπως, μ’ υποχρέωσε να ζητώ εξόντωσιν απάντων, όσους εν γνώσει ή κατ’
ανάγκην τους επλησίαζον. Μεταξύ τούτων τυχόντας, σας κατεδίωξα όσον ηδυνήθην,
τόσω μάλλον, όσον άπαντες μ’ επληροφόρουν, ότι κατεχράσθε, ουχί του δημοσίου
πλούτου, διότι ουτ’ υπήρξεν ουτ’ υπάρχει τοιούτος, αλλά του ελληνικού χώρος…»
«Εν Αθήναις την 28 Δεκεμβρίου 1844»
Η επιστολή βρίσκεται στο «Αρχείο Λασσάνη» στη Βιβλιοθήκη της Βουλής
των Ελλήνων (στο εξής βλ. ΒΒΕ) και που μέρος της δημοσίευσε ο Τζιάτζιος.160
4.3.4. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Το έργο του Λασσάνη είχε εκτιμηθεί από τους διοικούντες και για τον λόγο
αυτό διορίστηκε161 σε παρεμφερή υπηρεσία ως Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου παρέμεινε αρκετά μετά την παραίτηση του Ρούντχαρτ (8
Δεκεμβρίου 1837) ως το 1839162. Αντικαταστάθηκε από τον Γεώργιο Πραΐδη.163
Για τον συγκεκριμένο διορισμό του, ο Μακρυγιάννης, που έτρεφε μένος για
την αντιβασιλεία και τις επιλογές της αναφέρει στα απομνημονεύματά του για τον
Λασσάνη: «… τον έβαλε εις το Λογιστικόν με βαρύν μιστόν».164
Το Ελεγκτικό Συνέδριο συστάθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις 27
Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου 1833 στο Ναύπλιο. Λειτουργούσε ανεξάρτητα από τις
γραμματείες της Επικρατείας (Υπουργεία) και ασκούσε την ανώτατη διοικητική
εποπτεία των δημοσίων οικονομικών. Είχε υπό τον έλεγχό του τους λογαριασμούς
όλων των διοικητικών οργάνων (όπως δαπανηθέντα ποσά).165
4.3.5. Άλλα καθήκοντα
Από το 1843 – το τέλος του 1845 κατείχε την θέση του διευθυντή της επί των
Οικονομικών Γραμματείας της Επικράτειας. Στην συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα ως
Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Στρατιωτικών.
Το 1846 συστάθηκε η «Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού
Αγώνος» για την απονομή βαθμών, συντάξεων και αποζημιώσεων σε αγωνιστές του
’21 ή στις οικογένειές τους. Η ανασύστασή της έγινε το 1865. Στις σχετικές αιτήσεις
Ευάγγελος Τζιάτζιος, ό. π., σ. 200-201, σημ.2
3/4/1837 (ΦΕΚ Α΄ 3/1837)
162
ΒΔ 4/16 Δεκεμβρίου 1839 (ΦΕΚ Α΄ 25)
163
Γεώργιος Αλ. Πραΐδης (Μουδανιά 1791 – Αθήνα 1873). Νομικός, Υπουργός Δικαιοσύνης επί
διαφόρων κυβερνήσεων (από το 1833-1835). Διακρίνονταν για την τιμιότητά του και απεβίωσε
πάμπτωχος.
164
Ιωάννης Μακρυγιάννης, ό. π., σ. 396-397
165
John Petropoulos, ό. π., σ. 211
160
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αναφέρονταν η προσφορά του αιτούντος στον Αγώνα και επισυνάπτονταν βεβαιώσεις
από συναγωνιστές τους.166 Ο Λασσάνης έγινε μέλος της Βασιλικής Φάλαγγας167 το
1849, με τον βαθμό του Συνταγματάρχη168, κατόπιν αιτήσεώς του στην επιτροπή για
την προσφορά του στον Αγώνα. Για άλλη μία φορά ο Μακρυγιάννης καυστικά
σχολιάζει και αυτήν την προαγωγή του Λασσάνη: «Χάλευε ο Αρμασπέρης
(Άρμανσμπεργκ) και η συντροφιά του να κάμουν τον Λασσάνη συνταγματάρχη, και
διαμαρτυρήθηκα κι έμεινε».169
Ο Λασσάνης στα χρόνια που βρίσκονταν στην Οδησσό ανέπτυξε στενή επαφή
με τον Κοζανίτη, λόγιο και γιατρό Πέτρο Ηπίτη. Ο Ηπίτης το 1849 όταν χρειάστηκε
ένα πιστοποιητικό για τις υπηρεσίες του στον αγώνα, απευθύνθηκε στον Λασσάνη και
όχι σε άλλο Φιλικό. Το πιστοποιητικό φυλάσσεται στο «Αρχείο Ηπίτη» στην Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Στο κείμενο αυτό ο Λασσάνης πιστοποιεί ότι ο Ηπίτης, ενώ
ήρθε στην Οδησσό με τον Αλ. Υψηλάντη για να φανεί χρήσιμος ως Αρχίατρος στην
εκστρατεία στην Μολδοβλαχία, ο Υψηλάντης τον επιφόρτισε με ιδιαίτερες αποστολές
σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Ο Ηπίτης έφερε εις πέρας με επιτυχία το έργο του. Ο
ίδιος πρόσφερε μεγάλο χρηματικό ποσό για την αγορά πλοίου και τον οπλισμό των
στρατιωτών στη Μολδοβλαχία. Ο ίδιος ομολογεί ότι κατέταξε στον Ιερό Λόχο (ύστερα
από πρόταση του Ηπίτη) και τον συγγενή του Άγγελο Ιωαννίτου, γενναίο πολεμιστή, ο
οποίος σκοτώθηκε στο Δραγατσάνι.170
Με την ανασύσταση της επιτροπής το 1865 ο Λασσάνης κατέθεσε νέα αίτηση
στην επιτροπή και έλαβε τον βαθμό του υποστρατήγου της Φάλαγγας το 1868.171
4.4. Ο Γεώργιος Λασσάνης ως Νομάρχης
Το 1850 η χώρα διανύει μία δύσκολη περίοδο. Ο εξάμηνος (4 Ιανουαρίου-6
Ιουλίου) αποκλεισμός των ελληνικών λιμανιών (τα «Παρκερικά») από τον Άγγλο
ναύαρχο Πάρκερ, για τις υποθέσεις Πατσίφικο και Φίνλεϊ (ζητούσαν υπερβολικές
αποζημιώσεις από το ελληνικό κράτος), σε συνδυασμό με τα κινήματα και την μάστιγα
της ληστείας είχαν οδηγήσει την χώρα σε αποδιοργάνωση.172
Ίλια Χατζηπαναγιώτη, Η μύηση του Γεωργίου Λασσάνη στην Φιλική Εταιρεία, σ. 159, σημ. 7
Πρόκειται για ένα τιμητικό σώμα, που συστήθηκε από τον Βασιλιά Όθωνα το 1835, για τους
αξιωματικούς που είχαν διακριθεί στον Αγώνα, το οποίο αποτελούσε ουσιαστικά ένα συνταξιοδοτικό
ταμείο.
168
Β.Δ. της 18/12/1849 (ΦΕΚ Α΄ 44/27-12-1849)
169
Ι. Μακρυγιάννης, ό. π., σ. 381
170
Ίλια Χατζηπαναγιώτη, Η μύηση του Γεωργίου Λασσάνη στην Φιλική Εταιρεία., σ. 165, σημ. 25
171
Ίλια Χατζηπαναγιώτη, Η μύηση του Γεωργίου Λασσάνη στην Φιλική Εταιρεία, σ. 159 και Λάζαρος
Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 57 σημ. 8
172
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, Αθήνα 1977, σ.142
166
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Κάτω από αυτές τις περιστάσεις η κυβέρνηση του αγωνιστή ναυάρχου
Αντωνίου Κριεζή, την περίοδο που η Αμαλία ασκούσε την αντιβασιλεία (από 2/17
Αυγούστου 1850 – 1/13 Μαΐου 1851), διορίζει τον έμπειρο Γ. Λασσάνη Νομάρχη 173
στον δυσπρόσιτο νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας174, όπου το φαινόμενο της ληστείας
ήταν σε έξαρση. Σύμφωνα με μία αναφορά του Νομάρχη175, όπου μεταξύ των άλλων
έγραφε: «Πολυχρόνιος πείρα απέδειξε ότι από τον Νομό Ακαρνανοαιτωλίας ουδέποτε
εξέλειπε η ληστεία, η ζωοκλοπή και η καθυστέρησις εισπράξεως των δημοτικών φόρων.
Το πλείστον μέρος των κατοίκων της Ακαρνανίας και ιδίως της επαρχίας Βάλτου μη
όντες ποσώς φιλόπονοι, έχουσιν φυσικήν τάσιν εις την απείθειαν, εις την αρπαγήν και εις
την της ληστείας υπόθαλψιν και εις την εξάσκησιν του ληστρικού βίου, αρκετών
ευρίσκοντες βοήθημα εκ της φυσικής του τόπου καταστάσεως εις την των μεθορίων
θέσεως».176
Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί, πραγματοποιείται η σύλληψη του
περιβόητου λήσταρχου Δημητρίου Σπαθούλα, 12 Μαΐου 1851, ο οποίος
καταδικάστηκε με θανατική ποινή, η οποία «εξετελέσθη εν την λαιμητόμω
Μεσολογγίου» στις 12 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Παρ’ όλα τα σκληρά μέτρα που
έλαβε, το φαινόμενο της ληστείας στην περιοχή δεν εξαλείφθηκε. 177
Στην συνέχεια μετατίθεται ως Νομάρχης Αττικοβοιωτίας έως τον Μάϊο 1854
(Α΄ περίοδος).178 Το 1854 ανεκλήθη στην Φάλαγγα. Το 1856 επανέρχεται ως
Νομάρχης Αττικοβοιωτίας (Β΄ περίοδος).

Επί κυβερνήσεως Ι. Κωλέττη με τον νόμο ΚΕ΄, στις 8 Δεκεμβρίου 1845, η Ελλάδα διαιρέθηκε σε 10
νομαρχίες και 49 επαρχίες, αντικαθιστώντας την προηγούμενη διοικητική διαίρεση, εξής βλ. δ.δ., του
1836 (ΦΕΚ 28/21 Ιουνίου 1836), η οποία είχε χωρίσει την χώρα σε 30 διοικήσεις και 10 υποδιοικήσεις.
Ουσιαστικά η δ.δ. του 1845 προσέγγιζε την αντίστοιχη δ.δ. του 1833, που χώριζε την επικράτεια σε 10
νομούς (νομαρχίες) και 42 επαρχίες (ΦΕΚ 12/6 Απριλίου 1833), κατά απομίμηση της κρατούσας δ.δ.
της Γαλλίας, σε νομούς, επαρχίες και δήμους (departments – districts – communes), οργανωτικό σχήμα,
το οποίο στο σύνολό του απομακρυνόταν από το παλαιό κοινοτικό σύστημα. Επιπροσθέτως η
προϊσταμένη αρχή μετονομάζεται από «επί των Εσωτερικών Γραμματεία της Επικρατείας» σε
«Υπουργείον επί των Εσωτερικών».
174
Σύμφωνα με την παραπάνω διαίρεση (σημ. 130), ο συγκεκριμένος νομός περιλάμβανε τις παρακάτω
6 επαρχίες: Βάλτου, Βονίτσης και Ξηρομέρου, Μεσολογγίου (όπου και η έδρα του Νομάρχη),
Ναυπακτίας, Τριχωνίας και Ευρυτανίας.
175
Πιθανότατα η αναφορά έχει γραφεί από τον προκάτοχο του Γ. Λασσάνη, Ανδρέα Ζυγομαλά (Σμύρνη
1803 – 1876), ιατρού και τολμηρού δημοσιογράφου. Υπηρέτησε ως Νομάρχης Ακαρνανίας και Αιτωλίας
(1849-1850), Κυκλάδων (1851) και Φθιώτιδος – Φωκίδος (1852)
176
Νικόλαος Χαρ. Τέλωνας, Ταξίδι σε χρόνια λησμονημένα-Αμφιλοχία (Καρβασαράς) 1829-1944, τ. Β΄,
Αμφιλοχία 2017, σ. 735
177
Νικόλαος Χαρ. Τέλωνας, ό. π., σ. 736-740
178
Β.Δ. «περί αντικαταστάσεως του νομάρχου Αττικής και Βοιωτίας, ΦΕΚ 14/29 Μαΐου 1854 από τον
δικηγόρο Αθανάσιο Πετσάλη
173
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4.4.1. Έκθεσις περί ληστείας
Στο διάστημα 1855 – 1858, έγιναν οι πρώτες αλλαγές στο σύστημα
καταδίωξης της ληστείας και ταυτόχρονα σημειώθηκαν από τις κρατικές αρχές οι
πρώτες σοβαρές προσπάθειες μελέτης της ληστείας. Ο Λασσάνης γνωρίζοντας καλά
την περιοχή ευθύνης του από τη θητεία του ως Στρατοπεδάρχης Ανατολικής Ελλάδος
και τις τελευταίες μάχες του Αγώνα που διαδραματίστηκαν εκεί, πραγματοποίησε
συστηματική έρευνα πεδίου, ακολουθώντας τα βήματα των ληστών, η οποία κατέληξε
σε σειρά συμπερασμάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Πρόκειται για μία έκθεση περί ληστείας, που κατατέθηκε στις 10 Ιουλίου
1856, λίγες μέρες πριν την εξολόθρευση της συμμορίας του Χρήστου Νταβέλη
(αρχιληστή που δρούσε σε Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Λοκρίδα και Εύβοια). Η
εξολόθρευσή του έγινε στο Ζεμενό Βοιωτίας εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του.
Η έκθεση δεν έχει καμία λογοτεχνική διάθεση και ούτε το πνεύμα
ηρωοποίησης και θαυμασμού των κλεφτών. Ο Λασσάνης λόγω του θείου του καπετάν
Πρασινο-Νικόλα, κλέφτη του Ολύμπου, συνεργάζονταν στενά μαζί του και είχε
μελετήσει την ζωή των κλεφτών (το ποίημά του «Κλεφτόπουλο» αναφέρεται στην
κλέφτικη ζωή).
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον ρόλο των μετακινούμενων πληθυσμών (κυρίως
των βλαχοποιμένων) και στον αγροτοκτηνοτροφικό χαρακτήρα της οικονομίας.
Σύμφωνα με την γνώμη του ο χαρακτήρας αυτός έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην
ανάπτυξη της ληστείας.
Η ληστεία μάστιζε τις περιοχές της εμβέλειάς του. Με την βίαιη
αποστράτευση πρώην αγωνιστών από τους αντιβασιλείς, παρά την δράση της
χωροφυλακής και της οροφυλακής και μετά από ένα κράμα χωροφυλακής και
οροφυλακής τίποτα δεν κατάφερε να πατάξει το ληστρικό φαινόμενο. Ως Νομάρχης
θεώρησε καθήκον του την ασφάλεια του νομού και έλαβε αστυνομικά μέτρα για την
πάταξη της ληστείας.
Ειδικότερα αναφέρεται στις συμμορίες αρχιληστών Νταβέλη, Καλαμπαλίκη,
Φουντούκη, Κακαράπη και άλλων με τις συμμορίες τους. Οι περισσότεροι
προέρχονταν από γενιές σκηνιτών βλαχοποιμένων. Οι αρχηγοί των συμμοριών
υπήρξαν ευφυείς, φιλόδοξοι, φιλοχρήματοι, κακούργοι, φυγόδικοι, απαιτούσαν
αμνηστία και εκφόβιζαν τον ντόπιο πληθυσμό. Ορμητήριά τους υπήρξαν η Πάρνηθα,
ο Κιθαιρώνας, ο Ελικώνας. Τους ληστές υπέθαλπαν οι σκηνίτες, τα μικρά χωριά και οι
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Μονές. Η αντιπολίτευση συνέδραμε την ύπαρξη και τη διάρκεια της ληστείας
δυσφημίζοντας την κυβέρνηση ως ανίκανη να επιφέρει την τάξη.
Θεωρούσε ότι η χωροφυλακή ήταν το καταλληλότερο σώμα για την
καταδίωξη των ληστών. Οι άνδρες έπρεπε να φέρουν κατάλληλο οπλισμό και να είναι
εκπαιδευμένοι στην χρήση του όπλου. Η χωροφυλακή έπρεπε να ενισχυθεί με
στρατιώτες του τακτικού στρατού, που διέθεταν εξαίρετη διαγωγή και πειθαρχία. Οι
επικουρικοί χωροφύλακες (απομεινάρια ταγμάτων οροφυλακής), εξαιτίας της
νωθρότητας ήταν ανεπαρκείς και παρεκτρέπονταν, αγνώστου διαγωγής, μη
γνωρίζοντας καλά τα περάσματα. Πρότεινε να εκλέγονται ντόπιοι, εμπειροπόλεμοι
εντός επαρχιών με καλή διαγωγή.
Πίστευε ότι οι εθνοφύλακες υποδηγοί και οδηγοί έπρεπε να είναι ντόπιοι
γνώστες των περασμάτων και με καλή διαγωγή. Τόνιζε επίσης ότι οι υπηρεσίες
ενόπλων αγροτών ήταν περισσότερο επιζήμιες παρά προσοδοφόρες.
Υποστήριζε ότι μόνο διά καταδείξεως από τους κατοίκους της υπαίθρου
μπορούσε να καταδιωχθεί η ληστεία και μέσω μυστικών αποσπασμάτων, που
αποτελούνταν από έξυπνους ανθρώπους, γνώστες της στρατηγικής της ληστείας και
γνωρίζοντας τις θέσεις του τόπου.
Θεωρούσε άθλια την δημοτική αστυνομία και πρότεινε την καλά
διοργανωμένη διοικητική προληπτική αστυνομία. Για τον λόγο αυτό αύξησε τα
αστυνομικά όργανα. Επεσήμανε στους επάρχους τα χρέη των αγροφυλάκων. Πρότεινε
την σύσταση στατιστικών πινάκων για τα άτομα που βρίσκονταν στα ποιμνιοστάσια
(τσοπάνηδες). Πρότεινε επίσης τη σύσταση στατιστικών πινάκων Αθηναίων
κρεοπωλών, οι οποίοι άλλοι μεν έβοσκαν τα πρόβατά τους και άλλοι τα μετέφεραν για
σφαγή από την Λαμία στην Αθήνα για αστυνομική επιχείρηση.179
Όλα αυτά συντέλεσαν στο να εντοπιστούν τα αίτια και οι τρόποι
αντιμετώπισης της ληστείας. Αργότερα διετέλεσε Νομάρχης Φθιώτιδος και Φωκίδος
(έως το 1860).180 Το 1861 διορίστηκε Βασιλικός Επίτροπος στην Εθνική Τράπεζα.181
4.5. Το πάθος του για την Παιδεία
Παράλληλα με τις άλλες του δραστηριότητες εργάζονταν με φιλοτιμία για την
μόρφωση του έθνους και την προώθηση των τεχνών. Μεγάλο υπήρξε το ενδιαφέρον

Γεώργιος Λασσάνης, Έκθεσις περί ληστείας, επιμ. Στάθης Κουτρουβίδης, , Αθήνα 2018, σ. 8-51, στο
εξής βλ. Γεώργιος Λασσάνης, Έκθεσις περί ληστείας
180
Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί σχετική τεκμηρίωση
181
Β.Δ. 7/10/1861 (ΦΕΚ 73/25-11-1861)
179
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του για την παιδεία του ελληνικού λαού. Όπως ο Κοραής έτσι και ο Λασσάνης
θεωρούσε την παιδεία απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο του γένους. Υπήρξε
ιδρυτικό μέλος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας182, όπως αναφέρεται στα αρχεία της
Εταιρείας.183
Ο Λασσάνης δεν απέκτησε παιδιά. Μερίμνησε όμως να μορφώσει τα ανίψια
του, όπως μας πληροφορεί ο Π. Λιούφης. Φρόντισε για τις σπουδές του ανιψιού του
Νικόλαου Καμάτζη (Κοζάνη 1811 – Κοζάνη 1862). Φρόντισε επίσης για τις σπουδές
του Ιωάννη Π. Λιούφη (Κοζάνη 1834 – Αθήνα 1895) στο διδασκαλείο Αθηνών. Ως
δάσκαλος δίδαξε σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Ο Λασσάνης πέρασε σε αυτόν το
αίσθημα του αγνού πατριωτισμού και της αγάπης για την πατρίδα, αφού ο ίδιος έλαβε
μέρος εθελοντικά στην μάχη του Πλατάνου εναντίον των Τούρκων, όπου
τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι.184
Τον Γρηγόριο Καμπούρογλου, γιο του Κωνσταντινοπολίτη Δημητρίου
Καμπούρογλου, η σύνδεσή τους ήταν παλιά από τα χρόνια της Οδησσού, στην
συνέχεια φιλοξενείται στο σπίτι του στην Αθήνα.
Επίσης με τις δυο πραγματείες του δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Σμύρνης
«αποθήκη ωφελίμων γνώσεων», τον Μάρτιο και τον Αύγουστο του 1837185
αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για την παιδεία των νέων.
Στην πρώτη πραγματεία καυτηριάζει την άποψη που επικρατούσε ότι η
παιδεία ήταν επιβλαβής στην κοινωνία και στην κατώτερη τάξη του λαού. Υποστήριζε
ότι η μόρφωση του λαού θα φέρει την ευδαιμονία της κοινωνίας. Όταν αρχαία έθιμα
ριζώσουν σε ένα έθνος, τότε ούτε οι νόμοι ούτε το κράτος μπορούν ν’ αλλάξουν τον
χαρακτήρα του.
Στη δεύτερη πραγματεία κάνει σύγκριση της εκπαίδευσης που δέχονταν τα
Ελληνόπουλα στα ελληνικά σχολεία, αποφοιτώντας με στοιχειώδεις γνώσεις
ανάγνωσης και γραφής, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά σχολεία, όπου οι μαθητές
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1836. Η πρωτοβουλία ανήκε στον διευθυντή του διδασκαλείου
της Αθήνας και επιθεωρητή των σχολείων μέσης εκπαίδευσης, Ιωάννη Κοκκώνη. Πρωταρχικός σκοπός
της ήταν η μόρφωση των κοριτσιών και η εκπαίδευση κατάλληλου διδακτικού προσωπικού. Την ίδρυση
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στήριξαν ηθικά και υλικά πολλοί Έλληνες και Φιλέλληνες. Σημαντικό
έργο της υπήρξε η ίδρυση του πρώτου παρθεναγωγείου στην Αθήνα.
183
Παναγιώτα Αν. Ατσαβέ, Μέλη τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία τής
Ελλάδας, στην ιστοσελίδα: history.arsakeio.gr, διαθέσιμο στο: https://history.arsakeio.gr/index.php/f-ekai-1821/115-meli-tis-filekpaideftikis-etaireias-pou-agonistikan-gia-ti-lefteria-tis-elladas, Αθήνα, χ.χ.,
184
Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 317-318 και 324
185
Γεώργιος Λασσάνης, «Σύγκρισις των ημετέρων με τα Ευρωπαϊκά Σχολεία», στο: Αποθήκη των
ωφελίμων γνώσεων, τχ. 1 (Μάρτιος 1837), σ. 45 και Γεώργιος Λασσάνης, «Ωφέλειαι τας παιδείας», στο:
Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων, τχ. 1 (Αύγουστος 1837), σ. 128
182
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αποκτούσαν μεθοδικότερα πολλαπλές γνώσεις από διάφορες επιστήμες. Τα παιδιά
στην Ευρώπη ήταν πρόθυμα για το σχολείο, ενώ στην Ελλάδα στέλνονταν με την βία.
Αντί να συναντήσουν έναν φιλόστοργο δάσκαλο, συναντούσαν έναν απάνθρωπο
δήμιο, που επέβαλε την γνώση και την τάξη με παντός είδους σκληρές τιμωρίες.186
Ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 1837 την έκδοση
διατάγματος «Περί συστάσεως Ψαλτικής Σχολής», με σκοπό τον ηθικό εξευγενισμό
των ανθρώπων.
Στην Αθήνα συστάθηκε σχολείο Ψαλτικής και διδάσκονταν χωρίς να
πληρώνουν δίδακτρα όσοι είχαν κλήση στην ψαλτική και κυρίως στην χορωδία.
Οι μισθοί των δασκάλων και τα αναγκαία της μουσικής πληρώνονταν από το
εκκλησιαστικό ταμείο. Το κτίριο που στέγαζε το σχολείο ήταν ένα από τα δημόσια
κτίρια χωρίς την καταβολή ενοικίου. Οι μαθητές του σχολείου ήταν υποχρεωμένοι να
συμμετέχουν χωρίς μισθό στους ψαλμούς της εκκλησίας, στις χορωδίες και στις
εκδηλώσεις εθνικών εορτών.187
Το 1857 κατέβαλε προσπάθειες για την ίδρυση ελληνικής εθνικής σκηνής και
σχολή υποκριτικής με υποστηρικτή τον Γρ. Καμπούρογλου (τον 9χρονο ηθοποιό στην
Οδησσό).188 Αναφέρεται επίσης ως μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας το 1860.
Επίσης το ίδιο έτος μέλος της εταιρείας παρουσιάζεται και ο Μ. Λιανοσταφίδας, ενώ
ο Φωκίων Λιανοσταφίδας, ανιψιός της γυναίκας του Λασσάνη, ίσως και με την
παρότρυνση του θείου του φέρεται μεταξύ αυτών που παρέδωσαν αρχαιότητες στην
Εταιρεία.189 Το 1861 διορίστηκε Βασιλικός επίτροπος της Εθνικής Τραπέζης
Ελλάδος.190 Η πολιτεία τίμησε τον Λασσάνη το 1868 με τον βαθμό του Υποστρατήγου
της Φάλαγγας.191

Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 57
Διάταγμα «Περί συστάσεως σχολείου Ψαλτικής», ΦΕΚ 7,/20 Φεβρουαρίου 1837, τεύχος Α΄
188
Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Αρμόδιος και Αριστογείτονας, σ. 267
189
«Γενική Συνέλευσις των μελών της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας», συντεθείσα την 5 Ιουνίου
1860, Αθήνα 1860, σ. 19 και 24
190
Β.Δ. 7/10/1861 - ΦΕΚ 73/25.11.1891, σ. 522
191
Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 312 και Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ 57
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Ε΄ Κεφάλαιο
Φιλολογική Παραγωγή
5.1. Το λογοτεχνικό του έργο
Εκτός απ’ το δραματικό του έργο ο Λασσάνης μας άφησε και λογοτεχνική
παραγωγή άλλου είδους. Πρόκειται για ποιήματα που μέσα από τους στίχους του
εκφράζει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Αρκετοί μελετητές υποστήριξαν στο
παρελθόν ότι ορισμένα ποιήματά του γράφτηκαν στην φυλακή. Η Ίλια
Χατζηπαναγιώτη θεωρεί ότι όλα τα ποιήματά του γράφτηκαν μετά τον Νοέμβριο του
1827.192 Στο ποίημά του η «Φυλακή» αναφέρεται στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσής
του ως πολιτικός αιχμάλωτος, στη «Λύρα» αναφέρεται στο όργανο που αποτέλεσε
συντροφιά και παρηγοριά στην άδικη φυλάκισή του και ο « Όλυμπος» είναι ένας ύμνος
για τις περιοχές που δεν υποδουλώθηκαν ποτέ στον Οθωμανικό ζυγό.
«Το κλεφτόπουλο» είναι ένα έμμετρο ποίημα, που χωρίζεται σε δύο μέρη,
αφιερωμένο στην κλέφτικη ζωή. Το ποίημα θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιτικό
μανιφέστο

γιατί

στρέφεται

εναντίον

όσων

παρέμειναν

απαθείς

στις

τουρκοκρατούμενες περιοχές και τους καλεί ν’ ανέβουν στο βουνό. Στην ουσία βάζει
τους κλέφτες να τραγουδούν ένα τραγούδι και απευθύνονται σε β΄ ενικό πρόσωπο για
όσους δεν συμμετείχαν στην κλέφτικη ζωή. Τους αποκαλεί ελαφόκαρδους193,
τουρκοσκλαβωμένους και νεκρούς πριν πεθάνουν. Ακολουθεί η προσπάθεια ενός
νεαρού παιδιού, που θέλει να πιάσει το τουφέκι, να γίνει κλέφτης και η υποδοχή του
από το ασκέρι του Πρασινο-Νικόλα (θείο του Λασσάνη). Από το ποίημα αντλούνται
σημαντικές πηγές για τους άγραφους νόμους της κλέφτικης ζωής, αλλά και τα στάδια
των δοκιμασιών τους. Ο δημιουργός εκφράζει τον αρνητισμό του στον κλήρο και τους
προεστούς θεωρώντας αυτές τις δύο τάξεις «τουρκισμένες». Αναφέρεται επίσης σε
οικογενειακά γεγονότα (όπως ο γάμος των γονιών του).194
Άλλα ποιήματα είναι: η «Ωδή εις την ελευθερίαν», ένα εγκώμιο για την
λευτεριά. Στο ποίημα του ο «πρώτος ενθουσιασμός των Ελλήνων» εξυμνούνται τα
κατορθώματα των αγωνιστών τα πρώτα χρόνια της επανάστασης. Στο ποίημα

Ίλια Χατζηπαναγιώτη Sangmeister, Αρμόδιος και Αριστογείτων, σ. 255
Το προσωνύμιο αυτό το συναντάμε στην Ραψωδία Α΄ στο στ. 226 στην Ιλιάδα του Ομήρου, «Ω
μέθυσε σκυλόματε (αναιδή) και με καρδιάν ελάφου (δειλέ). Με αυτά τα βαριά λόγια στρέφεται ο Αχιλλέας
προς τον Αγαμέμνονα, όταν ο δεύτερος τον απείλησε ως ανώτερός του, ότι θα του αφαιρέσει το δικό του
λάφυρο την Βρισηίδα.
194
Χαράλαμπος Μηνασίδης-Βασίλης Δημητριάδης, ό. π., σ. 448-449
192
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«Διχόνιαι των Ελλήνων», ο ίδιος ο τίτλος μαρτυρεί τα πάθη και τα μίση που προκάλεσε
η διχόνοια μεταξύ των αρχηγών και η έλλειψη πειθαρχίας. Τέλος αφιερώνει στην Ιερή
πόλη του Μεσολογγίου το ποίημά του «Εις το Μεσολόγγι».195
Τα ποιήματα αυτά διαπνέονται από έντονη φιλοπατρία. Η λογοτεχνική τους
αξία δεν είναι μεγάλη, αλλά μπορεί να θεωρηθούν ως πηγές για διάφορα ιστορικά
γεγονότα.
Στο αρχείο Λασσάνη αναφέρονται και δύο ανέκδοτα ποιητικά έργα.
Πρόκειται για ένα άτιτλο ποίημα αναφερόμενο στην τουρκοκρατία με αρχικό στίχο:
«Ο καθαρός Αυγερινός έβγαιν’ αιματωμένος…». Ένα δεύτερο ποίημα γραμμένο στα
Ελληνικά και στα Γαλλικά αναφέρεται στη στέψη του Νικολάου του Α΄, Αυτοκράτορα
της Ρωσίας (το ποίημα γράφτηκε μετά τον Δεκέμβριο του 1825).196
5.2. «Ημερολόγιο» ή «ταξιδιωτικές σημειώσεις»
Την περίοδο του ταξιδιού του, από την Τουλών στον Ναύπλιο έγραψε ένα
ημερολόγιο.197 Οι σημειώσεις του όμως καλύπτουν μόνο ένα κομμάτι της επιστροφής
του από την Πράγα στο Παρίσι (σημειώσεις για το ταξίδι του μέσω Τουλών στην
Ελλάδα, δεν υπάρχουν). Παρεμβάλλεται επίσης ένα σύντομο σημείωμα γραμμένο από
τον Αναστάσιο Πολυζωίδη198 στο Μόναχο. Οι χρονολογικές ενδείξεις απουσιάζουν. Οι
σημειώσεις χωρίζονται σε ενότητες, που ακολουθούν την σειρά των σταθμών του
ταξιδιού.199 Στο ημερολόγιο αυτό σώζονται πληροφορίες για πόλεις και διάφορους
σταθμούς που διέμεινε και για τις συναντήσεις του με διάφορα επίσημα πρόσωπα.
Καταγράφονται ακόμα οι εντυπώσεις του από το μακρινό αυτό ταξίδι, όπως
οι δώδεκα νωπογραφίες, που κοσμούν την αγορά και την στοά του Μονάχου με θέματα
από την ιστορία της Βαυαρίας.
Από το ημερολόγιο αντλούνται επίσης σημαντικές πληροφορίες για την
ψυχολογική κατάσταση του φυλακισμένου Λασσάνη, που ανασαίνει τον αέρα της
ελευθερίας και απολαμβάνει τις κοινωνικές συναναστροφές.

Γρηγόριος Γερούκης, ό. π., σ. 43-104
Στέφανος Παπαδόπουλος, ό. π., σ. 13
197
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 22
198
Αναστάσιος Πολυζωΐδης (Μελένικο 1802 – Αθήνα 1873). Ήταν πολιτικός, ιστορικός και δικαστής.
Αρνήθηκε να υπογράψει την θανατική καταδίκη του Θ. Κολοκοτρώνη.
199
Ίλια Χατζηπαναγιώτη, Εκδοτικά και ειδολογικά ζητήματα στις ταξιδιωτικές σημειώσεις (1828) του
Γεωργίου Λασσάνη, σ. 766-76
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Αναφέρει επίσης ονόματα ζωγράφων, πανεπιστημιακών δασκάλων και
στρατιωτικών. Στην Βιέννη ζει στιγμές φιλολογικών ερίδων ανάμεσα στους οπαδούς
του Κοδρικά και του Κοραή.200
Συνάντησε αρκετούς ανθρώπους, που του κέντρισαν το ενδιαφέρον και
σημαίνουσες προσωπικότητες όπως τον Λουδοβίκο Α΄ της Βαυαρίας, ο οποίος
ενδιαφέρθηκε να μάθει για την έναρξη της επανάστασης, για τον Υψηλάντη και τον
εγκλεισμό τους στις φυλακές. Συναντήθηκε επίσης με τον Α. Πολυζωίδη. Ήρθε σε
επαφή με φιλέλληνες εκδότες γερμανικών εφημερίδων, όπως με τον Johann Friedrich
Cotte, συνομιλητή του Λουδοβίκου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και με μέλη
γερμανικών φιλελληνικών κομιτάτων, όπως τον Albert Schott και τον C.C. Andre στην
Στουτγάρδη.201
Συναναστράφηκε με τρεις νεαρούς Γερμανούς και ερωτεύτηκε την μικρή
Βαρώνη Μαριάννα Μάρκελινγκ και αφιερώνει γι’ αυτήν λίγα λόγια στο ημερολόγιό
του. Στην Βιέννη με την σημείωση «πικρή ενθύμησις», αναφέρει ότι οι Έλληνες που
μένουν εκεί δεν αξίζει να φέρουν το όνομα «Έλληνες», εκτός από τον Ζώη Χαραμή,
Δ. Πιστολάκα και τον Ρογκότη. Σε άλλο σημείο ειρωνεύεται τον δάσκαλο του Γένους
Κωνσταντίνο Κούμα, διότι κατηγόρησε τους ιερείς (έμμεσα ίσως και τον Λασσάνη),
γιατί κοινώνησαν τον Αλ. Υψηλάντη λίγες μέρες πριν τον θάνατό του. Γνώρισε επίσης
την Βαρώνη Βελιγκχάουσεν, η οποία έτρεφε φιλελληνικά αισθήματα.202
Οι σημειώσεις αυτές σύμφωνα με την Χατζηπαναγιώτη δεν δικαιολογούν τον
τίτλο «ημερολόγιο», που ορισμένοι μελετητές υιοθέτησαν παρασυρόμενοι ίσως από
τον χαρακτηρισμό των αρχειοθετών. Κατ’ αρχήν λείπουν οι χρονολογικές ενδείξεις και
δεν παρουσιάζεται η κανονικότητα μίας ημερολογιακής μέρα προς μέρα ή σχεδόν
καθημερινής καταγραφής. Σύμφωνα με την ίδια ερευνήτρια κατατάσσεται στις
«ταξιδιωτικές σημειώσεις» (ίσως από τις πρώτες σωζόμενες στην νεοελληνική
γραμματεία).
Οι «ταξιδιωτικές σημειώσεις» αποτελούν ιστορική πηγή επειδή δίνουν
πληροφορίες εκτός από την συνάντησή του με τον Λουδοβίκο Α΄ της Βαυαρίας τον
Ιούνιο του 1828, αλλά και για την πολιτική της Βαυαρίας μετά την κήρυξη του
Ρωσοτουρκικού πολέμου (Απρίλιος 1828). Πληροφορίες αντλούνται και για την
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αναζωπύρωση αυτή την εποχή του γερμανικού φιλελληνισμού. Το σημείωμα του
Πολυζωίδη μαρτυρεί την παρουσία του Έλληνα πολιτικού και νομικού στο Μόναχο
τον Ιούνιο του 1828 και τις πιθανές πολιτικές διεργασίες εκεί. Οι συναντήσεις του με
μέλη γερμανικών κομιτάτων αποτυπώνει και τις σχέσεις του με τα φιλελληνικά δίκτυα.
Σημαντικές όμως είναι οι ταξιδιωτικές σημειώσεις και για την ιστορία της
νεοελληνικής λογοτεχνίας αποτελώντας τεκμήριο. Είναι ένα από τα πρώιμα δείγματα
της νεοελληνικής αυτοβιογραφίας (είδος που εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στην
νεοελληνική γραμματεία από το β΄ μισό του 18ου αι. και μετά).
Ο ίδιος ο Λασσάνης δίνει πολλές πληροφορίες για θεατρικές παραστάσεις που
παρακολούθησε και σημειώνει ονόματα καλλιτεχνών. Φανερώνονται επίσης οι
πνευματικές του σχέσεις με το κίνημα του γερμανικού ρομαντισμού. Αγαπημένοι του
λογοτέχνες ήταν ο Σίλλερ, ο Γκαίτε και ο Heinrich Hein. Στις σημειώσεις του
αναφέρονται

και

ονόματα

σημαντικών

ρομαντικών

Ναζαρινών

ζωγράφων,

εγκατεστημένων στο Μόναχο, που είτε τους γνώρισε προσωπικά ή μέσα από τα έργα
τους.
Ο ίδιος ο τίτλος του χειρογράφου τέλος, αποτελεί μία μοναδική μαρτυρία για
την εξέλιξη του λογοτεχνικού είδους των «ταξιδιωτικών σημειώσεων» (αφηγήσεωνεντυπώσεων) στην νεοελληνική γραμματεία.203
5.3. Συγγραφέας ιστορικών δοκιμίων
Στο αρχείο Λασσάνη της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων που περιέχει
λίγα τετράδια με έργα του, πολλά λυτά έγγραφα, ανήκουν και τρία μικρά ιστορικά
δοκίμια: 1) «Ιστορία της Ελλάδος έως το 1814», 2) «Εξηγήσεις για την ιστορία της
Ελληνικής Επανάστασης» (στα Γερμανικά), 3) το « Στρατιωτικόν της Ελλάδος».
Τα χειρόγραφα του Λασσάνη αγοράστηκαν από την βιβλιοθήκη της Βουλής
το 1931 μετά από γνωμοδότηση του Ν. Βέη και Δ. Καμπούρογλου. Τα χειρόγραφα
αυτά κατείχε η Ερασμία Λιανοσταφίδα-Αντωνοπούλου απόγονος της συζύγου του
Λασσάνη.
5.3.1. Το πρώτο δοκίμιο
Ο τίτλος του πρώτου δοκιμίου «Ιστορία της Ελλάδος» αποτελείται από 108
χειρόγραφες σελίδες και χωρίζεται σε τρεις εποχές.
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Η τρίτη εποχή από το 1757 ως το 1814 (σ.70-108) είναι πιο κοντά στα χρόνια
του συγγραφέα, αφού ο ίδιος είναι γνώστης πολλών σημαντικών γεγονότων αυτής της
περιόδου.
Το 1757 σήμαινε παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ιστορική ύλη
των άλλων εποχών στηρίζεται σε ξένα ιστορικά βιβλία της εποχής.204
Το πρώτο χειρόγραφο δοκίμιο είναι το αρχαιότερο από τα άλλα δύο. Στο
δοκίμιο αυτό επαινεί τον Λάμπρο Κατσώνη, τον Ρήγα Φεραίο και κάνει αναφορά στην
Ιόνιο πολιτεία. Τα πιο ενδιαφέροντα μέρη του είναι όσα αναφέρονται στην σύνθεση
του ελληνικού έθνους. Χωρίζει τον Ελληνικό πληθυσμό σε διάφορες κατηγορίες,
επηρεασμένος από τις ιδέες του Διαφωτισμού, την «Ελληνική Νομαρχία» και τον
διάλογο «Ρωσοαγγλογάλλος» και κρατά αντικληρική στάση.205
Χωρίζει τον κλήρο σε τρεις ομάδες: στους λαϊκούς, στους μοναστηριακούς
(μοναχούς) και στο «υψηλόν ιερατείον» (Ανώτερους κληρικούς). Θεωρεί άξιους
σεβασμού μόνο τους κατώτατους κληρικούς που στάθηκαν πάντα στο πλευρό του λαού
και πολέμησαν μαζί του. Η στάση του όμως απέναντι στους άλλους είναι πολύ
αυστηρή. Τους θεωρεί αμόρφωτους, φιλοχρήματους, πονηρούς και αρκετά
φιλόδοξους, με μοναδικό σκοπό την άνοδό τους στην ιεραρχία (με ελάχιστες εξαιρέσεις
ενάρετων λόγιων ιερωμένων).206 Κατηγορεί την συντηρητική στάση ορισμένων
αρχιερέων απέναντι στις ιδέες του Γαλλικού Διαφωτισμού και της παιδείας.
Στρέφεται εναντίον «εις την αυτόχειρονητον ευγένειαν». Αρνείται την ύπαρξη
ευγένειας στην Ελλάδα. Ακόμα και στην Βυζαντινή περίοδο παραδέχεται μόνο τις
πλούσιες οικογένειες.207 Κατηγορεί όσες οικογένειες Φαναριωτών έκαναν περιουσίες
κοντά στους Οθωμανούς και μόρφωσαν τα παιδιά τους για να καταλάβουν υψηλά
αξιώματα στην Υψηλή Πύλη. Εξαίρεση γι’ αυτόν αποτελούσαν οι Υψηλάντηδες γιατί
αναγνώριζε τις αρχές και τις υπηρεσίες της οικογένειας για την πατρίδα. Όσον αφορά
τους Κοτζαμπάσηδες τους αποκαλεί «αισχρά των βαρβάρων όργανα», γιατί
εκμεταλλεύτηκαν τους συμπολίτες τους και απέκτησαν τεράστιες περιουσίες.208
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Εξαιρούνται οι Δημογέροντες της Χίου, άλλοι της Ηπειρωτικής Ελλάδας και των
νησιών που στάθηκαν στο πλευρό των συμπατριωτών τους.209
Εις τους ξενιτεμένους. Αναφέρεται στους εμπόρους των Παροικιών που
έδειχναν ενδιαφέρον για την διάδοση των νεωτερικών ιδεών μεταξύ των
συμπατριωτών τους και με τις χορηγίες τους βοήθησαν τους Έλληνες ποικιλοτρόπως.
Η αφήγηση θα σταματήσει στον τίτλο «θαλασσινούς» και δεν θα συνεχιστεί γιατί ο
αρχικός σκοπός του ήταν να αποκαταστήσει το όνομα του Υψηλάντη.
Στις κρίσεις του για τις διάφορες κατηγορίες του Ελληνικού πληθυσμού,
επηρεάζεται από τα ριζοσπαστικά κείμενα της εποχής του.210
5.3.2. Το δεύτερο δοκίμιο
Το δεύτερο δοκίμιο έχει τίτλο «Εξηγήσεις για την προετοιμασία της
Ελληνικής Επανάστασης». Πρόκειται για γερμανικό χειρόγραφο 40 σελίδων γεμάτο
πατριωτισμό και λατρεία για το πρόσωπο του Αλέξανδρου Υψηλάντη, με σκοπό ν’
αποκαταστήσει την φήμη του. Την προσπάθεια αυτή του Λασσάνη την υποκινούσαν
οι δύο αδερφές Thürheim, που συμπαραστάθηκαν στον Υψηλάντη ως το τέλος της
ζωής του. Μάλιστα η Lulu για τον λόγο αυτό έστειλε ένα γράμμα στον Καποδίστρια,
εσωκλείοντας και ένα γράμμα του Λασσάνη στα Ελληνικά. Έγραψε επίσης και μία
επιστολή στον Δούκα Balberg στο Μόναχο για το ίδιο θέμα, την οποία περνώντας απ’
το Μόναχο ίσως την παρέδωσε ο ίδιος ο Λασσάνης στον Δούκα. Από τις επιστολές
αυτές φαίνεται καθαρά το ενδιαφέρον των δύο αδερφών για την αποκατάσταση της
φήμης του Αλέξανδρου. Το χειρόγραφο αυτό έχει δύο γραφικούς χαρακτήρες. Πιθανόν
το πρώτο μέρος καθ’ υπαγόρευσιν του Λασσάνη να γράφτηκε από γυναικείο χέρι
Αυστριακής ή Γερμανίδας, που ανήκε στο στενό φιλικό του περιβάλλον. Έμεινε όμως
ατελείωτο όταν έφτασε στο σημείο να μιλήσει για την Φιλική Εταιρεία.
Έπειτα ο ίδιος συνέχισε την συγγραφή του περιγράφοντας την προσωπικότητα
του Ν. Σκουφά. Πλέκει επίσης το εγκώμιο των φιλοπρόοδων εμπόρων. 211
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνά του για την σύσταση ή μη της εταιρείας
του Ρήγα. Για τον λόγο αυτό ήρθε σε επαφή με σημαντικά πρόσωπα όπως τους: Δ.
Χάμζα (Μακεδόνα έμπορο της Βιέννης), Γ. Σακελλάριο (Κοζανίτη ιατροφιλόσοφο) και
Δ. Παλαιόπουλο (προεστό του Καρπενησίου). Τα πρόσωπα αυτά ήταν επίσημα και
φιλικά προσκείμενα στο πρόσωπο του Ρήγα Φεραίου.
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Σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Λασσάνης μας αφήνει να καταλάβουμε ότι δεν
υπήρχε οργανωμένη μυστική εταιρεία. Ο ιερός σκοπός του Ρήγα για τη δημιουργία της
παρέμεινε μόνο πρόθεση. Ο Βακαλόπουλος θεωρεί ότι ο Ρήγας δημιούργησε μία
μυστική οργάνωση με σκοπό την απελευθέρωση του έθνους, αλλά δεν θεωρεί ότι είχε
τέλεια οργάνωση.
Όσον αφορά την Φιλική Εταιρεία αναφέρεται στο οργανωτικό της πρότυπο
και στα στάδια μύησης. 212
Κατηγορεί ιδρυτές και ορισμένα μέλη της, αναφερόμενος όχι μόνο στην παλιά
σύγκρουση φιλικών Κωνσταντινούπολης και Οδησσού, αλλά και κατά την περίοδο της
επανάστασης.213
Με το δοκίμιο αυτό ήθελε να αποκαταστήσει την φήμη του Αλ. Υψηλάντη,
να εξυψώσει το όνομά του και τον ρόλο του στην Ελληνική Επανάσταση. Ο λόγος που
χρησιμοποίησε την γερμανική γραφή ήταν για να διαβαστεί σε όλη την Ευρώπη. Το
έργο όμως δυστυχώς έμεινε ανολοκλήρωτο και δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας.
Ο Λασσάνης δεν τήρησε την υπόσχεση της ζωής του να δικαιώσει τον Αλ.
Υψηλάντη.214
5.3.3. Το τρίτο δοκίμιο
Στο τρίτο και τελευταίο ιστορικό του δοκίμιο «Το στρατιωτικόν της Ελλάδος»
ενδιαφέρεται για την δικαίωση των αγώνων του ελληνικού έθνους απέναντι στα μάτια
των ξένων, στενοχωριέται όμως για την κακή εντύπωση που θα προκαλέσει στον
πολιτισμένο κόσμο το Ελληνικό κράτος, κατά τη διάρκεια της αναρχίας (1831-1833),
η οποία ακολούθησε μετά την δολοφονία του Καποδίστρια. Νιώθει μεγάλη στενοχώρια
για την κατάπτωση και την αποσύνθεση του στρατού. Ο Λασσάνης θα ασχοληθεί με
τον στρατό της Ελλάδας από τον Καποδίστρια έως τον Όθωνα.
Δίνονται επίσης χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό του ελληνικού
στρατού και τους λόγους που οδήγησαν τον Καποδίστρια στην συγκρότηση ελαφρών
ταγμάτων. Σκοπός του κυβερνήτη ήταν η οργάνωση των οικονομικών και της
επιμελητείας του στρατού, η επιβολή πειθαρχίας στους ατάκτους και η εξομοίωσή τους
με τους τακτικούς.215
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Το συνωμοτικό κλίμα για το Καποδίστρια φούντωσε πριν τον ερχομό του.
Επαινεί τον Καποδίστρια χωρίς να παραλείπει τα λάθη του. Ο κυβερνήτης προσπάθησε
να οργανώσει το κράτος. Την περίοδο της διακυβέρνησής του, ο Λασσάνης διαχωρίζει
τους Έλληνες σε φιλοτάραχους (με ιδιοτελή συμφέροντα) και φιλειρηνιστές. Υπήρξε
θερμός υποστηρικτής σταθερής ηγεσίας, που θα κινούσε τα νήματα και θα είχε ως
στήριγμά της ένα πειθαρχημένο στρατό. Αρκετοί προεστοί φιλοδοξούσαν να
καταλάβουν κυβερνητικές θέσεις. Δημιούργησαν φατρίες. Κυριαρχούσε η ανυπακοή
και η διαφθορά.
Η δημιουργία τριών πολιτικών ομάδων-κομμάτων (αγγλικό-γαλλικό-ρωσικό)
συνδέονταν με τις Μεγάλες Δυνάμεις.216
Στο δοκίμιο αυτό χωρίζει την ελληνική κοινωνία σε πέντε τάξεις: εμπόρους,
βαναύσους τεχνίτας, γεωργούς, προεστούς και κλέφτες. Τονίζει ότι όλες οι τάξεις κατά
την διάρκεια της επανάστασης πολέμησαν με θάρρος και αυτοθυσία τον Οθωμανικό
ζυγό. Θεωρεί απαραίτητη την παρουσία των ετεροχθόνων, κατηγορεί όμως όσους
συνέτασσαν συντάγματα που ο λαός δεν τα καταλάβαινε.
Ο Λασσάνης τάσσεται πλέον υπέρ του τακτικού στρατού (ενώ κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού του ήταν υπέρ του κλεφτοπόλεμου).
Θαύμαζε τον Καραϊσκάκη για την ικανότητά του να οργανώσει στρατό στην
Ελλάδα και θεωρεί τον θάνατό του δυστυχία για την πατρίδα.
Ο Λασσάνης αποκαλεί τον Όθωνα μεσσία και σωτήρα, αλλά θεωρεί όμως
άτοπη τη διάλυση του τακτικού στρατού. Ο Οθωνας με την υποστήριξη του πατέρα
του θα κατάφερνε να εξευρωπαΐσει το Ελληνικό κράτος. Ο Λασσάνης δεν αγαπά την
μοναρχία, θέλει μια ισχυρή κυβέρνηση να βάλει σε τάξη την χώρα του.
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ΣΤ΄ Κεφάλαιο
Ο θάνατός του – η διαθήκη του – οι τιμές
6.1. Επικήδειος Λόγος
Ο Λασσάνης διατήρησε τις πνευματικές δυνάμεις του ως το τέλος της ζωής
του. Πέθανε στις 7 Ιουλίου 1870 σε ηλικία 77 ετών, πέθανε χωρίς να δει την γενέτειρά
του, Κοζάνη, ελεύθερη. Στην κηδεία του δεν παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, ούτε μέλη
της βασιλικής αυλής, αλλά η σύζυγός του, συγγενείς, φίλοι και λίγοι εναπομείναντες
συναγωνιστές.
Ο Τιμολέων Φιλήμων217 εκφώνησε τον επικήδειο του Λασσάνη, όντας
πολύτιμος συναγωνιστής και φίλος του πατέρα του Ιωάννη218. Στον επικήδειο
τονίστηκε ότι από την νεότητα του εκλιπόντος πρόσφερε τις υπηρεσίες του για την
προετοιμασία του αγώνα, αλλά και την συμμετοχή του σε αυτόν. Η αγάπη του για την
πατρίδα υπήρξε ο μοναδικός οδηγός του. Φωτεινός φάρος της ζωής του ήταν ο Ρήγας
και οι ιδέες του. Ως δάσκαλος στην Οδησσό εμφύσησε στις ψυχές των νέων την
φιλοπατρία, ενώ συγχρόνως στρατολόγησε ικανούς νέους για την έναρξη του αγώνα.
Οι εύγλωττες παρορμήσεις του ώθησαν τον Αλ. Υψηλάντη για την ταχύτερη έκρηξη
του αγώνα. Αυτός υπήρξε ο επιστήθιος συνεργάτης και γραμματέας του Αλ. Υψηλάντη
και ο μεγάλος αρχηγός ξεψύχησε στα χέρια του.
Με τον ερχομό του στην Ελλάδα το 1828 πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην
πατρίδα ως Στρατοπεδάρχης στις τελευταίες μάχες. Μετά την απελευθέρωση
προικισμένος με τα προσόντα της ικανότητας, τιμιότητας, αμεροληψίας, πατρικής
μέριμνας, σοβαρής διοίκησης και πατριωτισμού ανέλαβε σπουδαίες θέσεις. Δεν είδε
την πολιτική ως επάγγελμα, αλλά ως λειτούργημα. Το 1868 προβιβάστηκε σε
υποστράτηγο.
Τα προτερήματά του ήταν πολλά. Με το έργο του απέδειξε το στρατιωτικό
ήθος, τα ευγενικά του αισθήματα, την υποδειγματική διαχείριση των αξιωμάτων του,

Τιμολέων Φιλήμων (Ναύπλιο 1833 – Αθήνα 1898). Δημοσιογράφος, πολιτικός και διανοούμενος,
υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδας. Ήταν επίσης ο
πρώτος έφορος της Βιβλιοθήκης της Βουλής από το 1874 – 1888 και εμπλούτισε σημαντικά την εν λόγω
βιβλιοθήκη. Διετέλεσε δήμαρχος Αθηναίων (1887 – 1891) και υπήρξε πρωτεργάτης της αναγίωσης των
πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896.
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Ιωάννης Φιλήμων (Κων/λη 1798 – Αθήνα 1874). Ιστορικός, Φιλικός, συγγραφέας, εκδότης της
εδφημερίδας «Αιών».
217

66

την εμπιστοσύνη, την ευφράδεια τού λόγου και την δια βίου παιδεία του. Στην ζωή του
υπήρξε πιστός σύζυγος, φιλόξενος, πρόθυμος, καλός φίλος και σταθερός στις ιδέες του.
Στο τέλος μνημονεύει όλους τους συναγωνιστές της γενιάς του Λασσάνη.
Θεωρεί ότι ο έρωτάς τους για την πατρίδα, θα τους συντροφεύει και μετά τον θάνατό
τους. Υπόσχεται ότι η δική του γενιά δεν θα αμφισβητήσει ποτέ την δόξα της γενιάς
τους. Ούτε θα μπορέσουν να τους συναγωνιστούν στις ιδέες και στα κατορθώματά
τους, ούτε να αισθανθούν τα ίδια συναισθήματα, όταν πρώτοι ανέπνευσαν τον αέρα
στην απελευθερωμένη πατρίδα τους και χαιρέτησαν τον ανατέλλοντα ήλιο. Τους ζητά
να παρακαλέσουν τον θεό να φωτίσει την γενιά του. Τους θεωρεί καθοδηγητές τους αν
και νεκρούς, να προστατεύσουν από εκεί ψηλά το έργο τους, την ελευθερία. Εύχεται ο
θεός να αναπαύσει την ψυχή του.
Ο επικήδειος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αιών 9 Ιουλίου 1870.
6.2. Ο τάφος του
Για τον τάφο του υπήρχαν μέχρι σήμερα συγκεχυμένες πληροφορίες. Ως προς
την τοποθεσία και την κατάστασή του, καθώς και έγιναν κάποιες προτάσεις για την
βελτίωσή του. Μετά από επιτόπια έρευνά μου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών219, αλλά
και από τον εντοπισμό του αρχείου της οικογένειας Αντωνοπούλου, απογόνων της
χήρας του Λασσάνη, που βρίσκεται στο Ε.Λ.Ι.Α., καθώς και στο αρχείο Λασσάνη στο
Μουσείο Μπενάκη, η περιπέτεια του τάφου και των οστών του Κοζανίτη ήρωα
διαφωτίζεται για πρώτη φορά.
Ο τάφος βρίσκεται στον παλαιότερο τομέα του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών
(Α/1/17Α) ακριβώς δεξιά στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς την εκκλησία του
Αγίου Λαζάρου. Η παλαιότερη ταφή στον χώρο είναι της Βιτόριας, κόρης του
Νικολάου Σαλωνίτου220, όπου στην ταφόπλακα αναφέρονται τα εξής συγκινητικά
λόγια: «Γεννηθείσα Νικολάου Σαλωνίτου, κοιμηθείσα δε άγαμος την 15ην Οκτωβρίου

Συστάθηκε με ΒΔ της 28ης/9ης Απριλίου του 1834, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 16/6.5.1834 στο
Ναύπλιο. Σύμφωνα με αυτό απαγορεύτηκαν οι ταφές στις εκκλησίες και ρυθμίστηκε η λειτουργία των
Νεκροταφείων. Το πρώτο έγγραφο που εντοπίστηκε σχετικά με το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών
χρονολογείται το 1837 και αφορά την περιτοίχισή του. Επί δημαρχίας Δ. Καλλιφρονά υλοποιείται η
ανέγερση νεκροταφείου ανατολικά της πόλης των Αθηνών, χωρίς όμως νεκροτοίχισμα και φύλακα. –
Μαρία Δανιήλ, «Η εξέλιξη του Α΄ κοιμητηρίου της Αθήνας, μέχρι τα χρόνια του Μεσοπολέμου», στο:
Αρχαιολογία, τχ. 100 (2006), σ. 97
220
Το 1887 αναφέρεται ο Χατζησπυρίδων Σαλωνίτης, ο οποίος αρνείται να υπογράψει τουρκικό έγγραφο
και για τον λόγο αυτό μαχαιρώνεται από τον σιλικτάρη (αξιωματικός υπεύθυνος για την φύλαξη των
όπλων ενός ανωτέρου του) Αθηνών, «όστις μετά ημέρας τινάς ετελεύτησεν, αφήνοντας ορφανά τέσσερα
παιδία και νέαν γυναίκα χήραν». Πιθανότατα ένα από τα τέσσερα παιδιά που έμειναν ορφανά να είναι ο
Νικόλαος Σαλωνίτης – Ιωάννης Μπενιζέλος, Ιστορία των Αθηνών, Ι. Κόκκωνα – Γ. Μπώκου (επιμ.), τ.
Β΄ Αθήνα 1986, σ. 324 - 326
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1843. Κειτ εδώ η Βιτόρια, η παρθένος αρετή κόρη σόφρων Ερασμία και ωραία ως
αυτή».221
Η σχέση μεταξύ της οικογένειας Λιανοσταφίδα και του πρώτου κτήτορος Ν.
Σαλωνίτου μαρτυρείται από προικοσύμφωνο συμβόλαιο του 1882 ότι η Πηγή
Λιανοσταφίδα (αδερφή της Ευφημίας Λασσάνη) είχε αδερφή την Πουλχερία
(Ερασμία;) Νικ. Σαλωνίτου.
Ο τάφος που κατέχει η οικογένεια Αντωνοπούλου από την οικογένεια
Λιανοσταφίδα (απογόνου του πρώτου κτήτορος του τάφου Νικόλαου Σαλωνίτη),
περιέχει τα οστά του ευεργέτη Γ. Λασσάνη και του μουσουργού Σπύρου Σαμάρα. 222
Στο παράρτημα ΣΤ΄, εικ. 18 παρατίθεται επίσης βεβαίωση (28 Ιανουαρίου
1937) του ακαδημαϊκού Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου223 και του πρώην δημάρχου
Αθηνών Λάμπρου Καλλιφρονά224
Από την αρθρογραφία στον τύπο της εποχής (1940)225 διαφαίνεται επίσης
κάποια διένεξη μεταξύ των νέων ιδιοκτητών του τάφου και του δήμου Αθηναίων.226
6.3. Η διαθήκη του
Ο Λασσάνης άφησε ιδιόχειρη διαθήκη, η οποία συντάχθηκε στις 30
Αυγούστου 1866. Αφού εξασφάλισε χρήματα για μια άνετη ζωή για την σύζυγό του,
άφησε την υπόλοιπη περιουσία του για πνευματικούς σκοπούς και την καλλιέργεια των
ελληνικών γραμμάτων και των τεχνών, παραμένοντας πιστός στο αρχικό του όραμα.
Άφησε γενική και μοναδική κληρονόμο την γυναίκα του Ευφημία Στάμου
Λιανοσταφίδα, όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του. Την κινητή περιουσία του
να την χειριστεί όπως εκείνη επιθυμούσε, ενώ η ακίνητη περιουσία του (ένα οικόπεδο

Βλ. Παράρτημα Ζ΄, εικ. 16-17
Σπυρίδων Σαμάρας (Κέρκυρα 1861 – Αθήνα 1917). Ήταν ένας από τους διαπρεπέστερους Έλληνες
συνθέτες. Το 1914 παντρεύτηκε την πιανίστα Άννα Κ. Αντωνοπούλου, πρωτότοκη κόρη της Ερασμίας
Λιανοσταφίδα. Το 1895 γίνεται δεκτή η πρόταση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών ενόψει της
πραγματοποίησης στην Αθήνα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων (Απρίλιος 1896) να δοθεί αμοιβή
στους διαγωνιζόμενους για τη σύνθεση του Ολυμπιακού Ύμνου από το Λασσάνειο κληροδότημα! Η
επιτροπή διαγωνισμού επέλεξε να μελοποιηθεί το ομότιτλο ποίημα του Κωστή Παλαμά και την μουσική
να τη συνθέσει ο Σπ. Σαμάρας. - Συνεδρίαση Α΄: 7 Οκτωβρίου 1895 στα: Πρακτικά Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αθηνών 1894 – 1897, τ. 18, σ. 183
223
Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου (1852 – 1942). Ιστοριοδίφης, λογοτέχνης, ακαδημαϊκός, νομικός.
224
Λάμπρος Δ. Καλλιφρονάς (1853 – 1950). Ήταν δήμαρχος Αθηναίων (1895 – 1899) την εποχή των
πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, επί της θητείας του οργάνωσε το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, εξελέγη
πέντε φορές βουλευτής Αττικής και υπουργός εκκλησιαστικών και δημοσίας εκπαιδεύσεως το 1905.
225
Βλ. Παράρτημα Ζ΄, εικ. 15
226
Άγνωστος, «Ο τάφος του Λασσάνη», στην: Εστία (1940), απόκομμα εφημερίδας, Αρχείο Αρ.Εισ. 299
- Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη, Μουσείο Μπενάκη
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στην Χαμοστέρνα, ένα σπίτι και πατητήρι με αμπέλια και χωράφια στο Μαρούσι και
ένα σπίτι στην Πλάκα) να μην έχει την δυνατότητα απαλλοτρίωσης.
Σύμφωνα με την διαθήκη του όριζε ότι η ακίνητη περιουσία του να περάσει
ως κληροδότημα στη δικαιοδοσία του Εθνικού Πανεπιστημίου227 μετά τον θάνατο της
συζύγου του. Στο Εθνικό Πανεπιστήμιο έδινε το δικαίωμα εκποίησης της ακίνητης
περιουσίας του σε μετρητά. Του έδινε επίσης το δικαίωμα να παραχωρήσει 6.000
αργυρές δραχμές στο Σχολείο της Κοζάνης. Τα υπόλοιπα χρήματα να κατατεθούν στην
Εθνική Τράπεζα με τόκο. Από τους τόκους να πραγματοποιούνται ετησίως δύο
θεατρικοί διαγωνισμοί προς 1.000 δραχμές έπαθλο.
Η διαθήκη όριζε ετησίως δύο θεατρικούς διαγωνισμούς με βραβείο για τον
καθένα το ποσό των 1.000 δραχμών. Ο πρώτος αφορούσε την κωμωδία. Η υπόθεση
των κωμωδιών να προέρχονταν από τον κοινωνικό και οικιακό βίο, από τα ελληνικά
ήθη και έθιμα και να μην μιμείται φράγκικες κωμωδίες. Ο δεύτερος αφορούσε το
δράμα. Η υπόθεση των δραμάτων να προέρχονταν από την εποχή του Βυζαντίου και
από τα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Η βάση τους να στηρίζονταν σε ιστορικά γεγονότα
και να συμβαδίζουν με τα ήθη και έθιμα της εποχής.228
Ορίστηκε ακόμα το ετήσιο ποσό των 1.000 δραχμών ως δίδακτρα για θεατρικό
δάσκαλο, ο οποίος με την διδασκαλία του θα πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε όσους
ήθελαν να γίνουν υποκριτές.
Το περιεχόμενο της διαθήκης γνωστοποιήθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο
δικαστήριο Πρωτοδικών στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου 1870.229
Επί της πρυτανείας του Θεόδωρου Αφεντούλη (1887-8)230, ο οποίος
αναγνώρισε την σπουδαιότητα του κληροδοτήματος, αποφάσισε να θέσει σε
λειτουργία τον διαγωνισμό το 1887.231 Ενώ σύμφωνα με τον Λιούφη ο διαγωνισμός
άρχισε να λειτουργεί το 1884.232 Όπως μας πληροφορεί ο Λιούφης είχε στην κατοχή
του την διαθήκη, καθώς και ένα χρυσό ρολόι που είχε δωρίσει ο Αλ. Υψηλάντης στον
Βιβλιογραφικά η διαθήκη αναφέρεται για πρώτη φορά στον Ανέστη Κωνσταντινίδη, «Διαθήκαι και
δωρεαί υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου μετά διαφόρων σχετικών εγγράφων από της ιδρύσεως αυτού
μέχρι του τέλους του 1899», Αθήνα 1900, σ. 161-162, αρ. 62, Ν. Π. Δελιαλής, Αναμνηστική
εικονογραφημένη έκδοσις Παύλου Χαρίση μετά ιστορικών σημειώσεων περί των εν Ουγγαρία και Αυστρία
ελληνικών κοινοτήτων, Κοζάνη 1935, σ. 74-76 και Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 59-61
228
Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 60
229
Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 59-61
230
Θεόδωρος Αφεντούλης (Ζαγορά Πηλίου 1824 – Πειραιάς 1893). Ιατρός, καθηγητής φαρμακολογίας
– βοτανολογίας, πληρεξούσιος στην Β΄ Εθνική συνέλευση του 1862.
231
Κυριακή Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί (1870-1925), Πρόλογος: Βάλτερ Πούχνερ, Αθήνα 1999,
σ. 172-173
232
Παναγιώτης Λιούφης, ό. π., σ. 312
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Γεώργιο Λασσάνη, όπου εκείνος με την σειρά του, το δώρισε σε συγγενικά του
πρόσωπα και έτσι κατέληξε στα χέρια του Λιούφη.
Σε πανηγυρική συνεδρία ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Παύλος
Καλλιγάς (1869-70)233 επαίνεσε την προσφορά του Λασσάνη με τα εξής λόγια: «Συ
αείποτε περιφανώς ηγωνισθής υπέρ της Εθνικής παλιγεννεσίας και αποθνήσκον εις το
εθνικόν μεγαλείον απέβλεψες υπέρ εθνοφελούς σκοπού (διεθέσας την περιουσία σου),
εφ’ ω και η παρούσα και η μέλλουσα γενεά θέλει ευλογεί το όνομά σου, ενώ η ιστορία με
χρυσά γράμματα θέλει εσαεί διακηρύσσει εγκεχαραγμένην εις τα αθανάτους δέλτους της
την μνήμην των μεγάλων αρετών, του πατριωτισμού και των εκδουλεύσεών σου…».234
Για την εποχή εκείνη πίστευαν ότι η τέχνη όφειλε να είναι σοβαρή και
ταυτίζονταν με την εθνική συνείδηση. Πρότυπο του Λασσάνη ήταν ο Σαίξπιρ, η
ρομαντική σχολή του Βίκτωρος Ουγκώ και το ιστορικό δράμα. Δεν τον ενδιέφεραν οι
κλασικές τραγωδίες. Όρισε ως πρότυπο την κωμωδία «Βαβυλωνία», έργο του
Ραγκαβή. Απέκλεισε το θέμα του απελευθερωτικού αγώνα, γιατί υπήρχαν πολλά
σχετικά έργα. Επίσης έργα των Μόντι και Αλφιέρι παίχτηκαν τόσα πολλά και θεώρησε
καλό να επεκτείνει την απαγόρευση στην κλασική περίοδο του Ελληνισμού.235
Οι εισηγήσεις στον Λασσάνειο διαγωνισμό τόνιζαν το θέμα της
«Ελληνικότητας» των έργων και καταδίκαζαν την «ξενομανία» των νέων τάσεων,
θεωρώντας την σύμπτωμα παρακμής και εθνικού εκφυλισμού.236
Ο Λασσάνειος διαγωνισμός τελείωσε το 1905. Από το 1904 ο διαγωνισμός
φάνηκε αναχρονιστικός, αφού τα θεατρικά πράγματα άλλαξαν. Οι δραματουργοί
έκαναν στροφή προς τον ρεαλισμό, ο οποίος έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τα
πρότυπα του Λασσάνειου διαγωνισμού προς τα σύγχρονα καλλιτεχνικά αιτήματα.237
6.4. Η Κοζάνη τιμά τον αγωνιστή της
Ο διδασκαλικός σύλλογος της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κοζάνης,
αποθανάτισε την μνήμη του τοπικού ήρωα με την προτομή του, η οποία φιλοτεχνήθηκε
από την Κοζανίτισσα γλύπτρια Αλίκη Χατζή. Τα αποκαλυπτήριά της έγιναν στις 12
Νοεμβρίου 1961. Η προτομή του υπενθυμίζει τις υπηρεσίες του για τον αγώνα,
Παύλος Καλλιγάς (1814 – 1896), γιος του Παναγή Άννινου, εμπόρου εκ Καλλιγάτα Κεφαλονιάς.
Νομικός, Λογοτέχνης, Πολιτικός και Ιστορικός. Χρημάτισε κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών
επί σειρά ετών, βουλευτής Αττικής και υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις. Υπήρξε πολύ στενός
συνεργάτης με τον Χαρίλαο Τρικούπη.
234
Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 61
235
Κυριακή Πετράκου, ό. π., σ.62-63
236
Κυριακή Πετράκου, ό. π., σ.117
237
Κυριακή Πετράκου, ό. π., σ. 217
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συμβολίζει την ιδέα της ελευθερίας, την πνευματική και πολιτιστική αποκατάσταση
του Ελληνικού Έθνους. Τις ιδέες αυτές που με θάρρος, πίστη, επιμονή, ζήλο και
αισιοδοξία υπηρέτησε άοκνα ο Λασσάνης.238
Σήμερα σώζεται το πατρικό του σπίτι σε κεντρική πλατεία της πόλης, που
φέρει το όνομά του. Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο οίκημα και μνημείο. Είναι διώροφο
κτίριο με κελάρι και αποθήκη. Περιτριγυρίζεται από μαρμάρινη μάντρα. Έχει αρμονικό
όγκο και χαρακτηριστικά παραδοσιακής μακεδονικής αρχιτεκτονικής.
Η οικία που ανήκε στην Αλεξάνδρα Αργ. Δρίζη με απόφαση 40/1971 του
Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, απαλλοτριώθηκε. Πριν την αναπαλαίωση υπήρχε
μαρμάρινη επιγραφή που έγραφε τα εξής:
«ΕΝ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΩ 1793
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΕΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΩ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩ 1828
ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΤΩ 1818-1837
ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΑΣΣΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΩ 1870
Η ΚΟΖΑΝΗ ΓΕΡΑΙΣΟΥΣΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟΝ ΤΟΥΤΟΝ
ΓΟΝΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΜΙΜΗΣΙΝ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ ΑΥΤΗΣ (8/24)»239
Στις 23 Ιούνιου 1930, στα πλαίσια του εορτασμού για την εκατονταετηρίδα
της Εθνικής Παλιγγενεσίας, σε επίσημη τελετή, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της
εντοιχιζόμενης αναμνηστικής πλάκας. 240(βλ. Παράρτημα Ζ΄, εικ. 13).
Σήμερα το κτίριο πλήρως ανακαινισμένο και με πλήρεις προδιαγραφές
εκθεσιακού χώρου στεγάζει την δημοτική χαρτοθήκη της πόλης. Στις 11 Οκτωβρίου
2008 (96η επέτειος από την απελευθέρωση της Κοζάνης) πραγματοποιήθηκαν τα

Λάζαρος Παπαϊωάννου, ό. π., σ. 64
Βασίλης Αποστόλου, Προτομές-Ανδριάντες-Μνημεία Κοζάνης: προσφορά στην τοπική ιστορία,
Κοζάνη 2006, σ. 25
240
Βασίλης Αποστόλου, ό. π., σ. 25
238
239
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εγκαίνια της χαρτοθήκης μαζί με τα εγκαίνια του αρχοντικού. Στα εκθέματα της
χαρτοθήκης περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο από την πρωτότυπη χάρτα του Ρήγα,
αντίγραφο του άτλαντα της υδρογείου του Άθνιμου Γαζή και άλλα έργα της εποχής του
Νεοελληνικού και Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, αφού και ο ίδιος σε όλη του την ζωή
υπηρέτησε αυτές τις ιδέες.
Το οίκημα σώθηκε εξαιτίας της συμβολής του Λασσάνη στην δημιουργία του
νεοελληνικού κράτους (άλλα όμως επιβλητικά αρχοντικά επιφανών εμπόρων της ίδιας
περιόδου δεν είχαν την ίδια τύχη και κατεδαφίστηκαν).
Η οικία αποτελεί σήμερα ένα κόσμημα για την πόλη και η μορφή του αποτελεί
θυρεό (έμβλημα) του Δήμου Κοζάνης.241

241

Βλ. Παράρτημα Ζ΄, εικ. 11 και 12
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Επίλογος
Ο Γεώργιος Λασσάνης υπήρξε ένας από τους σπάνιους Έλληνες της εποχής
εκείνης. Η δράση του ωφέλησε στον μέγιστο βαθμό το έργο της Φιλικής Εταιρείας,
που για την υλοποίηση των σκοπών της διέθεσε όλες τις σωματικές και πνευματικές
του δυνάμεις. Η ιδιότυπη φυσιογνωμία του Λασσάνη τον οδήγησε σε ένα έργο γόνιμο
και πνευματικά ανώτερο, σε μία εποχή που άλλοι φιλοδοξούσαν να βρεθούν σε υψηλές
θέσεις, ν’ αποκτήσουν περιουσίες και να γεμίσουν παράσημα.
Το οικογενειακό του περιβάλλον, οι μαθησιακές του γνώσεις και οι σπουδές
του στο εξωτερικό έπλασαν τον χαρακτήρα του και τον έστρεψαν σε έναν και μόνο
σκοπό, την παιδεία του γένους και την ελευθερία της πατρίδας. Σαν δεύτερος Κοραής
πάσχισε μέσω των γραμμάτων, τον φωτισμό του γένους. Με την διδασκαλία και μέσω
των εθνεγερτικών του μηνυμάτων ενέπνευσε στους νέους της διασποράς πατριωτικά
αισθήματα.
Τα ριζοσπαστικά δημοκρατικά του φρονήματα και οι πολιτικοί του στόχοι
είναι φανεροί μέσα από το ποίημα «Φυλακή», όπου ως επανάσταση συνιστούσε μία
πολιτική πράξη, όπου σύσσωμη η ελληνική κοινωνία θα συμμετείχε με δική της
πρωτοβουλία και όχι με εντολή της εξουσίας.
Τα θεατρικά του έργα λειτούργησαν ως πολιτικά και πατριωτικά μανιφέστα
μέσω των οποίων φανερή ήταν η επίδραση των στόχων του διαφωτισμού. Μέσω του
σχολείου και του θεάτρου έδωσε μία μάχη ιδεολογική. Συνέβαλε στην ψυχική
προετοιμασία των νέων, ώστε να αποτελέσουν τα εκλεκτά στελέχη του Ιερού Λόχου.
Υπήρξε ο πλέον έμπιστος συνεργάτης του Αλ. Υψηλάντη κατά την διάρκεια
της επανάστασης στην Μολδοβλαχία και ο πιο πιστός του σύντροφος μετά την διαφυγή
των Υψηλάντηδων και των άλλων συντρόφων τους στην Αυστρία και τον εγκλεισμό
τους στις φυλακές. Με το δοκίμιό του (μτφ. Εξηγήσεις για την προετοιμασία της
Ελληνικής Επαναστάσεως) ήθελε να αποκαταστήσει την φήμη του Αλ. Υψηλάντη
εναντίον όσων τον συκοφαντούσαν, Ευρωπαίοι και Έλληνες, μέσω εφημερίδων και
φυλλαδίων.
Εμπνευσμένος από τις ιδέες του Ρήγα στηλίτευσε τους συντηρητικούς
κύκλους, προερχόμενους κυρίως από τον ανώτερο εκκλησιαστικό χώρο, που
εναντιώνονταν στην διάδοση των διαφωτιστικών ιδεών.
Επαινεί τους μεγάλους ευεργέτες, που με την χρηματική τους συνεισφορά
βοήθησαν την παιδεία στις δύσκολες στιγμές του γένους, που έδειξαν ενδιαφέρον για
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την διάδοση των νεωτερικών ιδεών μεταξύ των συμπατριωτών τους, ιδρύοντας σχολεία
στις πατρίδες τους, τυπώνοντας βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και χορηγώντας
υποτροφίες.
Διακρίθηκε για την αγωνιστικότητα και το στρατιωτικό του ήθος. Τα
προσόντα του εκτιμήθηκαν από τις βαυαρικές κυβερνήσεις και ανέλαβε σπουδαία
υπουργικά καθήκοντα που υπηρέτησε με ζήλο. Στην πολιτική του σταδιοδρομία
διακρίθηκε για την σοβαρότητα και την αμεροληψία του. Το μεγάλο ενδιαφέρον του
για τις τέχνες διατυπώνεται στην διαθήκη του με τον Λασσάνειο θεατρικό διαγωνισμό.
Φάνηκε ευγνώμων προς την γενέτειρά του, αφήνοντας το ποσό των 6.000 δραχμών για
το σχολείο της.
Δυστυχώς σήμερα η μεγάλη αυτή μορφή δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.
Ο Νίκος Βέης 242 καταλήγει στο άρθρο του «Γεώργιου Λασσάνη αφιέρωμα»
ότι ο Γεώργιος Λασσάνης «πρέπει να καταστή αντικείμενον αντάξιας προς την περιωπήν
του ανδρός μονογραφίαν».
Ο δε Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος αναγνωρίζοντας το κενό στην έρευνα για
την πολυτάραχη ζωή του Λασσάνη γράφει χαρακτηριστικά ότι: «με την πλήρη
βιβλιογραφία του επιφυλάσσομαι να ασχοληθώ σε ειδική εργασία». Στην υποσημείωση
2, σ. 12, αναφέρει: Η προσπάθεια του Γρηγορίου Γ. Γερούκη να δώση τα «Άπαντα
Γεωργίου Λασσάνη» σταμάτησε στον Α΄ τόμο, (Κοζάνη 1952), όπου δημοσιεύονται
με εκλαϊκευτικό τρόπο - εκτός από μία ατελή και ατεκμηρίωτη βιογραφία - τα
ποιήματα…
Ο Γερούκης επανέρχεται το 1973 με νέα έκδοση με την προσθήκη ποιημάτων,
τα οποία παρουσιάζουν την ψυχήν και αυτοθυσίαν της κλεφτουριάς, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει στον πρόλογο της Β΄ εκδόσεως 243 προσθέτοντας επίσης μία
σύντομη Στρατιωτική Ιστορία των ετών 1821-1832.
Αρκετοί σοβαροί μελετητές έχοντας αναγνωρίσει την πνευματική και εθνική
προσφορά του Γεώργιου Λασσάνη ασχολούνται με την δράση και το έργο του.
Ο Σάββας Κουτρουβίδης μελέτησε την έκθεση περί ληστείας φωτίζοντας
πολλές πλευρές της ληστρικής ζωής και τις προτάσεις του Νομάρχη Λασσάνη για την
πάταξη του φαινομένου.

Νίκος Βέης, «Γεωργίου Λασσάνη αφιέρωμα εις τον Ρήγαν Βελεστινλήν-Φεραίον και τους μετ' αυτού
θανόντας», στη: ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 25, τχ. 290, 1939, σ. 96
243
Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., σ. 11
242
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Η Ίλια Χατζηπαναγιώτη 244 ανακοινώνει ότι στην μελέτη της με γενικό τίτλο:
«Γεώργιος Λασσάνης, Η Φυλακή-Ταξιδιωτικές σημειώσεις, έκδοση από τα αυτόγραφα
σχόλια», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις της Βιβλιοθήκης της
Βουλής των Ελλήνων, εντός του 2022, έχει ετοιμάσει και ένα εκτενές «Βιογραφικό και
Φιλολογικό σχεδίασμα».
Η έρευνα συνεχίζεται…

Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Εταιρείας Δυτικομακεδονικών μελετών: Ο Διαρκής Αγώνας για την
Απελευθέρωση στη Δυτική Μακεδονία 1821-1912, Κοζάνη 24-25 Σεπτεμβρίου 2021, σ. 157, σημ.1
244
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Πηγές και Βιβλιογραφία
Α. Πηγές
1. Περιοδικά
Βασδραβέλλης Κ. Ιωάννης, «Οι Μακεδόνες εις υπέρ της ανεξαρτησίας
αγώνας 1796-1832», στα: Μακεδονικά, τ.2 (1950)
Βέης Νίκος, «Γεωργίου Λασσάνη αφιέρωμα εις τον Ρήγαν ΒελεστινλήνΦεραίον και τους μετ' αυτού θανόντας», στη: ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 25, τχ. 290, 1939
Δανιήλ Μαρία, «Η εξέλιξη του Α΄ κοιμητηρίου της Αθήνας, μέχρι τα χρόνια
του Μεσοπολέμου», στο: Αρχαιολογία, τχ. 100 (2006)
Καμαριανού-Τσοριάν Αριάδνη, «Γεώργιος Λασσάνης», στo: Επιθεώρηση
Τέχνης, τχ. 122-123 (1965)
Λασσάνης Γεώργιος, «Σύγκρισις των ημετέρων με τα Ευρωπαϊκά Σχολεία»,
στο: Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων, τχ. 1 (Μάρτιος 1837)
Λασσάνης Γεώργιος, «Ωφέλειαι τας παιδείας», στο: Αποθήκη των ωφελίμων
γνώσεων, τχ. 1 (Αύγουστος 1837)
Τζιάτζιος Ευάγγελος, Η Φιλική Εταιρεία και ο Γεώργιος Λασσάνης, στα:
«Μακεδονικά» (1940), τ.1
Χατζηπαναγιώτη

Sagnmeister

Ίλια,

Συμβολή

στη

νεοελληνική

προσωπογραφία. Έλληνες και ελληνόφωνοι φοιτητές στα μητρώα των Πανεπιστημίων
της Βιέννης, της Ιένας, του Γκέτινγκεν και της Λιψίας (1700-1833), στο: Ερανιστής, τχ.
29, 2019
Χατζηπαναγιώτη Sangmeister Ίλια, Αρμόδιος και Αριστογείτων. Μια
διασκευασμένη τυραννοκτονία στο προεπαναστατικό θέατρο, στο: Ερανιστής, τχ. 30,
2021
2. Εφημερίδες
Άγνωστος, Καθημερινή 1976, απόκομμα εφημερίδας, Αρχείο Αρ.Εισ. 299 Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη, Μουσείο Μπενάκη
Άγνωστος, «Ο τάφος του Λασσάνη», στην: Εστία (1940), απόκομμα
εφημερίδας, Αρχείο Αρ.Εισ. 299 - Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη, Μουσείο Μπενάκη
Αθηνά εφημερίς, αρ. φ. 345, 11.6.1836
Γατόπουλος Δημήτρης, «Ζωντανές Ελληνίδες – Μαριάννα Καμπούρογλου»,
Αρχείο Αρ.Εισ. 299 - Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη, Μουσείο Μπενάκη, χ.τ., χ.χ.
Ερμής ο Λόγιος, αρ. φ. 21, 1.11.1818
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Μελάς Σπύρος, «Γεώργιος Λασσάνης, ο Μεγάλος Κοζανίτης», 30.06.1930,
Αρχείο Αρ.Εισ. 299 - Έγγραφα Γεωργίου Λασσάνη, Μουσείο Μπενάκη, χ.τ.
3. Πρακτικά Συνεδρίου
Άγνωστος, «Γενική Συνέλευσις των μελών της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής
Εταιρείας», συντεθείσα την 5 Ιουνίου 1860, Αθήνα 1860
Καλωτά Άννα, «Στοιχεία για τις ημερομηνίες βάπτισης μελών της οικογένειας
της Κοζάνης Λάτζκου Σαπουντζή», στα: Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Εταιρείας
Δυτικομακεδονικών Μελετών «Ο Διαρκής Αγώνας για την Απελευθέρωση στη Δυτική
Μακεδονία 1821-1912», Κοζάνη Σεπτέμβριος 2021
Σαλακίδης Γεώργιος, Το Οθωμανικό σύστημα του Μαλικιανέ (malikâne) στην
Κοζάνη, στα: Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Κοζάνης «Κοζάνη,
600 χρόνια ιστορίας. Γέννηση και Ανάπτυξη μιας Μακεδονικής Μητρόπολης»,
Κοζάνη Σεπτέμβριος 2012
Χατζηπαναγιώτη Sagnmeister Ίλια, Εκδοτικά και ειδολογικά ζητήματα στις
ταξιδιωτικές σημειώσεις (1828) του Γεωργίου Λασσάνη, στα: Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου
Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας: «Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερος Χρόνους»,
Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014
Χατζηπαναγιώτη Sagnmeister Ίλια, Η μύηση του Γεωργίου Λασσάνη στην
Φιλική

Εταιρεία:

νέα

στοιχεία,

στα:

πρακτικά

Β΄

Συνεδρίου

Εταιρείας

Δυτικομακεδονικών μελετών «Ο Διαρκής Αγώνας για την Απελευθέρωση στη Δυτική
Μακεδονία 1821-1912», Κοζάνη 24-25 Σεπτεμβρίου 202
4. Διδακτορικές - Μεταπτυχιακές διατριβές
Αλευράς Γεώργιος, Κοζανίτες έμποροι τον 19ο αιώνα: Κωνσταντίνος Δ.
Τακιατζής και Δημήτριος Κ. Κοεμτζής (1830-1880), διδακτορική διατριβή,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 2020
Μπαμίχα Αναστασία, Δημόσια και Ιδιωτική γη στην Αττική την πρώτη δεκαετία
μετά την ανεξαρτησία: Η περίπτωση του George Finlay, Μεταπτυχιακή Διατριβή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2008
Νοτοπούλου Βασιλική, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος,
(1767-1838), διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 2011
5. Απομνημονεύματα
Κασομούλης Νικόλαος, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των
Ελλήνων 1821-1833, τ. πρώτος και τρίτος, Αθήνα 1997-1998
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Μακρυγιάννης Ιωάννης, Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, βιβλίο δεύτερο
(1827-1832)
6. Διαδικτυακές Πηγές - Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια
Ατσαβέ Αν. Παναγιώτα, «Μέλη τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας που
αγωνίστηκαν για την ελευθερία τής Ελλάδας», στην ιστοσελίδα: history.arsakeio.gr,
διαθέσιμο

στο:

https://history.arsakeio.gr/index.php/f-e-kai-1821/115-meli-tis-

filekpaideftikis-etaireias-pou-agonistikan-gia-ti-lefteria-tis-elladas, Αθήνα, χ.χ.
Βλ. λήμμα σύνταξης «Νόμοι για την αγροτική γη», στο: Ίδρυμα Μείζωνος
Ελληνισμού, διαθέσιμο στο:
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/facts/03.html, χ.τ., χ.χ.
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Γεωργίου

Λάτσκου

ή

Λασσάνη»,
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ιστοσελίδα:

https://blogs.sch.gr, διαθέσιμο στο: https://blogs.sch.gr/thankall/?tag=pseydonyma,
ημερομηνία προσπέλασης: 13.08.2020
Μυλωνάς Δημήτριος, «Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870): Ο Κοζανίτης Hοmo
Universalis», στην ιστοσελίδα: xronos-kozanis.gr, διαθέσιμο στο: https://xronoskozanis.gr/georgios-lassanis-1793-1870-o-kozanitis-iomo-universalis-toy-dimitrimylona-dr-klassikis-archaiologias/, ημερομηνία προσπέλασης: 19.03.2019
Χρήστου Θανάσης, «Η Φιλική Εταιρεία, η προετοιμασία για την Επανάσταση
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Αλευράς Χρ. Γεώργιος., Ο Κοζανίτης έμπορος Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής
(1812-1896), σ. 78-79, Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, Κοζάνη 2016
Αποστόλου Βασίλειος, Προτομές-Ανδριάντες-Μνημεία Κοζάνης: προσφορά
στην τοπική ιστορία, Κοζάνη 2006
Βακαλόπουλος Απ. Κωνσταντίνος, Τρία ανέκδοτα ιστορικά δοκίμια του
Φιλικού Γεώργιου Λασσάνη., Θεσσαλονίκη, 1973
Γερούκης Γρηγόριος, Άπαντα Γεωργίου Λασσάνη, Θεσσαλονίκη 1973
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Δελιαλής Π. Νικόλαος, Αναμνηστική εικονογραφημένη έκδοσις Παύλου
Χαρίση μετά ιστορικών σημειώσεων περί των εν Ουγγαρία και Αυστρία ελληνικών
κοινοτήτων, Κοζάνη 1935
Ενεπεκίδης Πολύχρονης, Αλέξανδρος Υψηλάντης: Η αιχμαλωσία εις Αυστρίαν
1821-1828, Δεκέμβριος Αθήνα 1969, σ. 150
Καμπούρογλου Δημήτρης, Αθηναϊκό Αρχοντολόγιο-Μπενιζέλοι (1921),χ.τ.
Κοκκώνας Γιάννης, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830 – 1834), Αθήνα
1997
Μπενιζέλος Ιωάννης, Ιστορία των Αθηνών, Κόκκωνα Ι. – Μπώκου Γ. (επιμ.),
τ. Β΄ Αθήνα 1986
Κουτρουβίδης Στάθης (επίμ.), Γεώργιος Λασσάνης, Έκθεσις περί ληστείας,
Αθήνα 2018
Κωνσταντινίδης Ανέστης, Διαθήκαι και δωρεαί υπέρ του Εθνικού
Πανεπιστημίου μετά διαφόρων σχετικών εγγράφων από της ιδρύσεως αυτού μέχρι του
τέλους του 1899, Αθήνα 1900
Λάππας Τάκης, Λειβαδιά και Λειβαδίτες στο εικοσιένα, Αθήνα 1971
Λιούφης Παναγιώτης, Ιστορία της Κοζάνης, Αθήνα 1924
Μέξας Βαλέριος, Οι Φιλικοί, Αθήνα 1937
Χαράλαμπος Μηνασίδης-Βασίλης Δημητριάδης, «Γεώργιος Λασσάνης: Ένας
Μακεδόνας στην Οδησσό», στο: Μακεδόνες στη Διασποράς, 17ος, 18ος και 19ος αιώνας,
(επίμ. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος – Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης), Θεσσαλονίκη 2011
Μπαμπούνης Ν. Χάρης, Επαρχίες και Έπαρχοι στο Ελληνικό Κράτος (18481849), τ. ΝΒ΄, Αθήνα 2010
Μωραϊτίνης-Πατριαρχέας Ελευθέριος, Απομνημονεύματα του Πρίγκηπος
Νικόλαου Υψηλάντη, Αθήνα Απρίλιος 1986
Ντίνας Κωσνταντίνος, Κοζανίτικα Επώνυμα (1759-1916), Κοζάνη 1995
Παπαδόπουλος Στέφανος, Γεώργιος Λασσάνης, ο Κοζανίτης αγωνιστής και
λόγιος, Θεσσαλονίκη 1977
Παπαδόπουλος-Βρεττός Ανδρέας, Νεοελληνική Φιλολογία: ήτοι κατάλογος
των από πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι
βασιλείας, Μέρος Β΄, Αθήνα 1857
Παπαϊωάννου Λάζαρος, Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870), Ο φιλικός – ο
πολεμιστής – ο λόγιος, Θεσσαλονίκη 1973
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Πετράκου Κυριακή, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί (1870-1925), Πρόλογος:
Βάλτερ Πούχνερ, Αθήνα 1999
Πετρόπουλος Ιωάννης – Αικατερίνη Κουμαριανού, Περίοδος βασιλείας του
Όθωνος, στην: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ
Πούχνερ Βάλτερ, ο Μίτος της Αριάδνης, δέκα θεατρολογικά μελετήματα,
Ιανουάριος 2001
Πούχνερ Βάλτερ, Τα θεατρικά Έλλας (Μόσχα 1820) και Αρμόδιος και
Αριστογείτων (Οδησσός 1819 ανέκδοτο), Αθήνα 2002
Τέλωνας Χαρ. Νικόλαος, Ταξίδι σε χρόνια λησμονημένα-Αμφιλοχία
(Καρβασαράς) 1829-1944, τ. Β΄, Αμφιλοχία 2017
Φιλήμων Ιωάννης, Ιστορικόν δοκίμιον περί Ελληνικής Επαναστάσεως, τ.1 και
2, Αθήνα 1859
Χρήστου Θανάσης, Από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου του (1821) έως την
ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, Αθήνα 1999
Χρήστου Θανάσης, Τα σύνορα του Ελληνικού Κράτους και οι διεθνείς
συνθήκες (1830-1947), Αθήνα 1999
Χρήστου Θανάσης, Προσεγγίσεις στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Από το Ρήγα
Βελεστινλή (1757-1798) έως την εμπλοκή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (19401941), Αθήνα 2001
Petropoulos John, Πολιτική και συγκρότηση Κράτους στο ελληνικό Βασίλειο
(1833-1843), τ. Α΄ και Β, Αθήνα 1985
Ξενόγλωσση
Leake William Martin, Travells in Northern Greece, τ.1., Λονδίνο 1835 (ανατ.
1867)
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Παράρτημα
Παράρτημα Α΄ (οικογένεια Λάτσκου)
Σύμφωνα με τον Κ. Ντίνα το επίθετο Λάτσκος προέρχεται από το βαπτιστικό
Λάζαρος < Λάζος με την προσθήκη της υποκοριστικής κατάληξης – κος κατέληξε στο
πατρωνυμικό Λάτσκος.245 Στο ενδιαφέρον άρθρο του, ο Αθ. Καλλιανιώτης, με τίτλο
«Λογοτεχνικά και πολεμικά ψευδώνυμα του Κοζανίτη Φιλικού Γεωργίου Λάτσκου ή
Λασσάνη», αναφέρει ότι το επίθετο Λάτζκος ή Λάτσκος συναντάται γραπτά για πρώτη
φορά στην κωμόπολη τότε Κοζάνη στα μέσα του 18ου αιώνα, με πιθανή προέλευση της
οικογένειας από τα Σέρβια. Εκεί έχει καταγραφεί από τις οθωμανικές πηγές κάποιος
Γιώργη Λάτσκα, στα μέσα του 16ου αιώνα. Τέλος πιθανολογεί ότι η οριστική
μετατροπή του επιθέτου του από Λάτσκος ξεκίνησε ως Λασσάνος και
οριστικοποιήθηκε ως Λασσάνης το 1818.246
Γενεαλογικό δέντρο Οικογένειας Σαπουντζή247

Εικ.1 Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Σαπουντζή

Σύμφωνα με τον Λιούφη γνωρίζουμε ότι ο βοηθός του Λάτζκου Σαπουντζή,
Δημήτριος Μεγδάνης παντρεύτηκε την κόρη του Σταμάτα.

Κ. Ντίνας, ό. π., σ. 79 και 161
Αθανάσιος Καλλιανιώτης, Λογοτεχνικά και πολεμικά ψευδώνυμα του Κοζανίτη φιλικού Γεωργίου
Λάτσκου ή Λασσάνη, Κοζάνη Αύγουστος 2020, σημ. 6, στην ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr διαθέσιμο
στο: https://blogs.sch.gr/thankall/?tag=pseydonyma, ημερομηνία προσπέλασης: 13.8.2022
247
Η Άννα Καλωτά μας πληροφορεί ότι η έρευνά της στο βιβλίο βαπτίσεων φτάνει έως το 1814 και ότι
υπάρχουν ονόματα μελών της οικογένειας Λασσάνη και μετά το 1814 – Άννα Καλωτά, ό. π., σ. 153-154
245
246
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Παράρτημα Β΄ (οικογένεια Λιανοσταφίδα)
Αναφορές για την οικογένεια Λιανοσταφίδα έχουμε:
•

Το 1854 όταν ανέλαβε ζαμπίτης (πολιτικός και στρατιωτικός

διοικητής) Αθηνών, κάποιος Σαρή Μουσελίμης, λόγω της αυστηρότητας του
κάτοικοι των Αθηνών συσπειρώθηκαν εναντίον του, με υποκινητή τον Χατζη
Αλίαγα Χαμουζαγαζαδέ (οίκος παλιός και πρώτιστος των Τούρκων της
Αθήνας), εκεί αναφέρεται ότι εκτός των Τούρκων «συναπέσπασε και εκ των
Ρωμαίων τινάς της δευτέρας τάξεως (νοικοκυραίους) και γείτονές του, οίον τους
Λιανοσταφίδας, τους Νίκας, τους Μπερνέας…».248
•

Το 1785 ο Γιάννης Λιανοσταφίδας διορίστηκε επίτροπος, ώστε

να μεταβεί στη Κωνσταντινούπολη μαζί με άλλους, με σκοπό να παραθέσουν
τα παράπονά τους κατά του Χατζή Αλή και κατέληξε «εν τη ειρκτή του
γεντικτζήαγα (φυλακή), και με σίδερα εις τους πόδας…».249
•

Στην εικόνα του Παναγιώτη Ζωγράφου «Μάχες γύρω από την

Θήβα», μετά από παραγγελία του Μακρυγιάννη, μεταξύ των οικοκυρέων
αναφέρει και την οικογένεια Λιανοσταφίδα.250
•

Μιχαήλ Λιανοσταφίδας, πρωτότοκος υιός του κλάδου Γεώργιου

Λιανοσταφίδα (βλ. γενεαλογικό δέντρο), με σύζυγο καταγόμενη από την Θήβα.
Τον συναντούμε ως Χατζή Μιχάλη, να παρίσταται ως μάρτυρας εγγράφου (για
τα περιουσιακά του μοναστηριού Αγίας Τριάδας Πάρνηθος) στις 23 Οκτωβρίου
του 1811.251
•

Σπυρίδων Λιανοσταφίδας υπογράφει μεταξύ άλλων Αθηναίων,

στις 29 Οκτωβρίου 1827, ως αρχηγός των όπλων των Αθηναίων τον κυρ.
Νικόλαον Ζαχαρίτζαν. Στα πρώτα Δημοτικά Συμβούλια του δήμου της Αθήνας
συμμετέχει ως αιρετός.
•

Ματθαίος Λιανοσταφίδας, Αγωνιστής του ’21.252

•

Στο Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας (1830) ο Ματθαίος (Μάνθος)

Λιανοσταφίδας, 14 ετών από την Λειβαδιά παρουσιάζεται ως μαθητής της

248

Ιωάννης Μπενιζέλος, ό. π., σ. 469
Ιωάννης Μπενιζέλος, ό. π., σ. 307
250
Ιωάννης Μακρυγιάννης, ό. π., σ. 297
251
Π. Γιώτας, Παλιά μοναστήρια της Πάρνηθας, Αθήνα 2004, σ. 28
252
Τάκης Λάππας, Λειβαδιά και Λειβαδίτες στο εικοσιένα, Αθήνα 1971, σ. 170
249
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τρίτης τάξης, ενώ ο πατέρας του Γεώργιος φέρεται ως πάροικος Αίγινας την
εποχή αυτή. 253
Η Ερασμία Λιανοσταφίδα ήταν εγγονή της Πηγής Λιανοσταφίδα (αδερφής
της Ευφημίας Λιανοσταφίδα – Λασσάνη), όπου μετά τον θάνατο της χήρας Λασσάνη
εκτός της κινητής περιουσίας (βιβλιοθήκη και αρχείο Λασσάνη), κληρονόμησε κήπο
που συνόρευε ανατολικά με την οδό Πατησίων, δυτικά με την οδό Λευκωσίας (Πλατεία
Αμερικής). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στο συμβόλαιο ότι ο κήπος είχε
δικαίωμα ποτίσματος έξι ώρες την εβδομάδα εκ της πηγής του Περσού ποταμού. Το
κτήμα αυτό το έγραψε με προικοσύμφωνο συμβόλαιο τον Δεκέμβριο του 1882 στον
μέλλοντα σύζυγό της Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, λοχαγό τότε του πυροβολικού.
Ο Κ. Αντωνόπουλος το 1897 χώρισε τον κήπο σε οικόπεδα και πούλησε ένα
από αυτά στον Κόμη του Τσέρνοβιτς της Βουκοβίνα, μέγα σταυλάρχη του Βασιλέως
Γεωργίου Α΄, ο οποίος με την σειρά του οικοδόμησε το νεοκλασικό κτίριο, που σώζεται
έως σήμερα.254

Εικ.2. Σήμερα λειτουργεί ως σχολείο «Λέλα Καραγιάννη», στην οδό Κύπρου, που παλαιότερα ονομαζόταν οδός Λασσάνη.
Φωτογρ. Γρεβενιώτη Αριάδνη (15/6/2022)

Πραγματοποιήθηκε επίσης ερευνά στο Ε.Λ.Ι.Α., όπου εντόπισα το αρχείο της
οικογένειας Αντωνοπούλου, το οποίο εκτός από αλληλογραφία και φωτογραφίες της
Κοκκώνας Γιάννης, ό. π., σ. 197
Ιωάννα Χαλκιά, 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών «Λέλα Καραγιάννη», στην ιστοσελίδα:
http://21dimath.weebly.com/, διαθέσιμο στο:
http://21dimath.weebly.com/iotasigmatauomicronrhoiotaalpha-tauomicronupsilonkappatauetarhoiotaomicronupsilon.html, ημερομηνία προσπέλασης: 09.04.2014
253
254
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οικογένειας περιέχει και ένα γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Λιανοσταφίδα (18ος
– 20ος αι.). (Εικ.11)
Οικογένεια Λιανοσταφίδα
Αρχικώς Σταφίδα καλούμενον απαντώσι και κατά την Φραγκοκρατίαν.
Κάτοικοι Αθηνών από αιώνων ίσως κατά τα Βενετοτουρκικά κατέφυγον εις Κορινθίαν
και εκείθεν πάλι επανήλθον εις Αθήνας ένθα έφερον την αγνοουμένην ενταύθα πατρίδα
εξ’ ου έλαβον το παρατσούκλι Λιανοσταφίδας. Κτηματίες και Κοτσαμπάδισες (ασύδωτοι)
επί Τουρκοκρατίας.255

Εικ.3. Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Λιανοσταφίδα (συζύγου Γ. Λασσάνη), φωτογρ. Τεκμήριο Ε.Λ.Ι.Α

255

Συντάκτης του γενεαλογικού δέντρου φέρεται ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Κοκκίδης, τρίτος ξάδερφος
της Ερασμίας Λιανοσταφίδα – Αντωνοπούλου.
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Εικ.4. Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Λιανοσταφίδα, μετέπειτα γενιές
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Παράρτημα Γ΄
Επιστολή Γεωργίου Λασσάνη προς Γρ. Σούτσο
Επιστολή 1
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Εικ.5. Οι Γ. Λασσάνης, Μ. Γρίβας και Γ. Κ. Βοϊνέσκος περιγράφουν στον Γρ. Σούτζο την κατάσταση που επικρατούσε στην
Ανατολική Ελλάδα, καθώς και την έλλειψη των μέσων, ώστε να καταφέρουν να εκστρατεύσουν. Ημερομηνία: 29 Απριλίου 1829.
Πηγή: Ακαδημία Αθηνών (Search culture.gr)

Αδελφέ Γρηγορέσκο!
Τι κάμνει; Ζης κ’ ευτυχείς κ’ είσαι βέβαια ες τη
δόξη σου. Ημείς εδώ κατεδικασθήμεν προς καιρόν άμα
σκοπεύομεν μ’ όλον τούτο να κινηθώμεν εντός ολίγων
ημερών και αι μας συνοδεύση η ευχή σου και όλων
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των άλλων φίλων. Ο Χρηστείδης256 μας τέλος πάντων
εβγήκεν από την καραντίναν. Το εχάρημεν όλοι, αι
η απουσία του σε λυπεί και η απομάκρυσής του θα μας
στερεί συνεχείς του ειδήσεις, η βεβαίωσης όμως ότι θα
ευτυχήσει ολόκληροι λαοί μας παρηγορεί ο Καπετάν
Νικολής Πάργας257 μ’ είπεν ότι είχες την καλοσύνην
να υπερασπισθής την υπόθεσην του. είναι περιττόν να
σε παρακαλέσω κ’ εγώ διότι γνωρίζω τον Γρηγορέσκον
ότι θα μεταχειρισθή όλους τους δικαίους τρόπους να
βοηθήση ένα παιδί της πρώτης εποχής εις την οποίαν
κ’ ημάς αρχίσαμεν να σπουδάζωμεν του κόσμου!
Ηξεύρω ότι δεν με γράφεις αγάπα με μόνον
και είμαι ευχαριστημένος
Λεβαδία τη 20η Απριλίου 1829
Ο φίλος σου
Γεώργιος Λασσάνης

Μυριοπόθητε κι αξιέραστε Γρηγοράσκο! δια τι τόση σκληρότης εις την
καρδίαν σου να μην ενθυμάσαι παντελώς τους ταλαιπωρουμένους φίλους σου; ήναι
δυνατόν μίαν τιαύτην καλλονή σώματος, να κρύπτει τόσην σκληράν καρδίαν;
επιθυμών εκ ψυχής να μας ευγάλης από αυτήν την πλάνην! Συλλογίσου ότι μετά την
αναχώρησιν του φίλου μας Χρηστίδου, συ μόνον είσαι η παρηγοριάς μας. Συ μόνον θα
διασκεδάζης τας μελαγχολίας μας, και θα σκορπάς τα σκοτηνά νέφη των θλίψεών μας.
Ο διάβολος ο Χρηστίδης όσων μας εχαροποίησεν η ευτυχία του άλλο τόσον μας
ελύπησεν η απομάκρυσής του! πριν μάθωμεν την αποχώρησίν του από Αίγινα τον είχα
στείλει ένα πλίκον (;) με γράμματα. αυτά δεν πρέπει να τον επρόφθασαν. επιθυμούσα
να μην παραπέσουν διότι είσαν αρκετά ουσιώδη, αποβλέποντα εις τον φίλον μας
Κύριον Κωλέττην εις τον οποίον, παρακαλώ, να προσφέρεις τους ηλικρινείς
ασπασμούς μου φρόντησον λοιπόν να μάθεις τι έγιναν και να τα κρατήσεις, αν τα
Δημήτριος Χρηστίδης (1799 – 1877). Υπήρξε πολιτικός και οικονομολόγος. Έγινε γραμματέας του
Ιωάννη Κωλέττη. Το 1828 χρημάτισε Γενικός Ταμίας στο στρατόπεδο του Δ. Υψηλάντη απ’ όπου φεύγει
και διορίζεται διοικητής Σάμου (1829 – 1830)
257
Παλιός γνώριμος του Λασσάνη. Ένας εκ των στρατιωτών που αποκεφάλισαν τον γπροδότη
Βλαδιμηρέσκου στο Τιργοβίστι. – Ι. Κ. Βασδραβέλλης, ό. π., σ. 41
256
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εύρεις. νέα εδώ δεν έχομεν. η τύχη μας, ή διά να είπω καλλήτερα, η τύχη της Α.
Ελλάδος, μας καταδίκασε να μείνωμεν ακίνητοι διά την έλλειψιν των μέσων μετά δέκα
ημέρας αρχίζουν να θερίζουν εις τας Θήβας, Αττικήν και Εύριπον. κι αν εις αυτό το
διάστημα δεν μας προσθάσουν με τα μέσα. όλοι οι κόποι μας και όλα τα έξοδα της
κυβερνήσεως θέλουν ματαιωθώσιν, ωσάν όπου όλα αυτά τα μέρη εφοδιάζονται
τουλάχιστον διά δύο χρόνους. εις ειμάς δεν μένει άλλο, παρά να λυπούμεθα και να
συμπάσχουμεν με την ζελαξαν (;), Α΄ Ελλάδα, εις να επικαλούμεθα τους θεούς του
Ελικώνος και του Παρνασού να τρέξουν και, αυτοί εις βοήθειάν της.
Υγείαν, αδελφέ, ευτυχία και αγάπα τον
ηλικρινή φίλο σου
Γεώργιος Κ. Βοϊνέσκος

αν ακούσεις εντός ολίγων ημερών ότι…
νέθημεν(;) με τας δυνάμεις όπου έχομεν και με Γεώργιος Κ. Βοϊνέσκον258.
Χωρίς μέσα. μάθε προτήτερα ότι είναι κίνημα απελπισίας
Φίλε Γρηγορέσκο! φυσικά βαρύνομαι να γράφω και έπητα κραμάμενη η
σπάθα μου εξ αριστερών, αποστρέφεται βλέπουσα την πένην εκ των δεξιών. μόλα
ταύτα διά τον αξιερότατον Γρηγορέσκον όλα τα υποφέρω, και ήθελα εκτενής (;) τον
κάλαμον μου προς ευχαρίστησιν της περιέργειάς του, ων είχα ταύτην την στιγμήν σ’
κύριων (;) Προς το παρόν όμως ευχαρίστησου με τούτο και εις άλλων σιωξριών (;),
θέλω κάμη το φιλικόν χρέος να σε γράφω, κατ’ έκτασιν. ηγίαν λοιπόν κι αγάπαμε.
Πρόσφερε τους ασπασμούς μου εις τον κύριον Κολέτην, και ηπέτου, ότι ευρίσκομαι
εις ταύτα τα μέρη.
ο αδελφός σου
Μιχ. Γρίβας259

Γεώργιος Βοΐνέσκος, υπασπιστής του Δ. Υψηλάντη, Υπαταγματάρχης του τακτικού σώματος το
1833, διορίστηκε Μοίραρχος στη νεοσύστατη ελληνική χωροφυλακή στον νομό Αττικοβοιωτίας (ΦΕΚ
Α29/14-9-1833, σ. 224). Χρημάτισε Γενικός Πρόξενος στο Ιάσιο και στο Βουκουρέστι.
Πραγματοποίησε εκεί εράνους προς την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και την ίδρυση του Πανεπιστημίου.
259
Μιχαήλ Γρίβας (Κίσσαβος 1793 – 1839), έμπορος στην Οδησσό, από το 1822 λαμβάνει μέρος στον
Αγώνα, εκατόνταρχος το 1828, αντικαποδιστριακός. Υπάρχουν πολλές αναφορές για την δράση του στα
απομνημονεύματα του Κασομούλη, τ. 3, ιδιαίτερα για την αφέλειά και την τραχύτητά του βλ. σ.
Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τ.3, σ. 287 σημ. 1
258
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Πιθανότατα η επιστολή αυτή δεν έφτασε ποτέ στον αποδέκτη της. Αφού
μάλλον έχει προηγηθεί ο θάνατός του Γρηγοράκη Σούτσου στο Ναύπλιο στις
30.03.1829. Κατόπιν έρευνας στα γενεαλογικά της οικογένειας Σούτσου ο
αναφερόμενος, Γρηγορέσκος είναι μάλλον γιος του Αλέξανδρου Μ. Σούτσου (1781 –
1807), δραγουμάνου της Υψηλής Πύλης, που αποκεφαλίστηκε κατ’ εντολήν του
Σουλτάνου.
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Παράρτημα Δ΄
Επιστολή Γεωργίου Λασσάνη ως Έκτακτος Επιθεωρητής
Επιστολή 2

Εικ.6. Επιστολή Γ. Λασσάνη. Ο Έκτακτος επιθεωρητής, Γ. Λασσάνης θεωρεί σωστή την αίτηση για την ύπαρξη ιατροχειρούργου.
Ημερομηνία: 2 Ιανουαρίου 1832, Ακαδημία Αθηνών (Search culture.gr)

Επισυνάπτεται η υπ’ Αρ. 318 αναφορά του Α΄ τάγματος
από την οποίαν παρατηρεί η Σ (Σεβαστή) Γραμματεία την αίτησιν
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ενός Ιατροχειρούργου260 δια την θέσιν ταύτην.
Η αίτησις αύτη είναι δικαιοτάτη, διότι ευρισκόμενον
το Τάγμα απομεμακρυσμένον από πόλεις όπου εμπορεί
να ευρίσκεται Ιατρός δεν έχει το παραμικρόν τροπον να περιθάλψει τους ασθενείς.
Ο Ιατρός δε τον οποίον προβάλλει είναι γνωστός διά
της εμπειρίας του, δεν έχει μεν Ακαδημαϊκάς γνώσεις
υπερβαίνει όμως πολλούς των πρακτικών Ιατρών.
Μάκρεσι261 του Παλιού
την 2α του 1832

Επίσης την ίδια μέρα στέλνει επιστολή προς την επί των Στρατιωτικών
Γραμματείαν από το Μάκρεσι Ν. Πατρών262
Ελήφθη η υπ’Αρ. 3829 διαταγή εις την αυτήν στιγμήν διεύθυνα την ημερίσιαν
διαταγή προς του πεντακοσιάρχου Κ. Δουμπιώτην263 προσκαλέσας αυτόν να μεταβεί
όσον ταχέως εις Λεβαδίαν δια να λάβει την διοίκησιν του 14ου τάγματος.
Η άδεια, την οποίαν οι Σ. γραμματεία μεταδίδει να καταγράψω
Νεοσύλλεκτους, εχρησίμευσεν εδώ, διότι απόοσπασα από τον Βαγγέλη Κοντογιάννην
έως 50 οπλοφόρους, οι οποίοι όμως μένουν ως ακόλουθοι εις το πρώτο τάγμα. 264

Από την υπηρεσιακή επιστολή (2 Ιανουαρίου 1831) του Θανάση Κ. Βλαλτινού (Υποτ/ρχη) προς τον
Έκτακτο Επιθεωρητή Ανατολικής Ελλάδος Γ. Λασσάνη, του ζητά να διορίσει ιατρό τάγματος τον
Αναστάσιο Μοσκοβίτη. Πηγή: Ακαδημία Αθηνών (Search culture.gr), διαθέσιμο στο:
https://www.searchculture.gr/aggregator/edm/KEINE/000133-184654
261
Σημ. Μάκρυσι, οικισμός του δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας.
262
Σημ. Υπάτη
263
Κωνσταντίνος Θ. Δουμπιώτης (Δουμπιά Χαλκιδικής 1793 – Χαλκίδα 1848). Τον Νοέμβριο του 1831
διορίστηκε διοικητής του 14ου τάγματος, ακολούθησε αρχικά τον Τσάμη Καρατάσο στο κίνημα που
διοργάνωσε εναντίον του Αυγ. Καποδίστρια, ωστόσο λίγο αργότερα επανήλθε στον τακτικό στρατό. Τον
Ιανουάριο του 1832 πολιορκήθηκε από τον Πετσάβα στην Δαύλεια.
264
Έκτακτος Επιθεωρητής (Γ. Λασσάνης) προς Γραμματεία Στρατιωτικών, στην ιστοσελίδα: Search
culture.gr, διαθέσιμο στο: https://www.searchculture.gr/aggregator/edm/KEINE/000133-186458
260
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Παράρτημα Ε΄
Επιστολή Γεωργίου Λασσάνη προς Γιαννάκη Ράγκο
Επιστολή 3

Εικ.7. Γεώργιος Λασσάνης προς Γιαννάκη Ράγκο. Ο Γ. Λασσάνης ζητά από τον Γιαννάκη Ράγκο να κάνει δεκτούς
τους προβιβασμούς στο 9ο τάγμα. Τον ενημερώνει ότι οι αντάρτες έπιασαν τον ανιψιό του και προκάλεσαν ζημιές
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στην οικία του. Στο υστερόγραφο στέλνει χαιρετισμούς σε διαφόρους οπλαρχηγούς. Ημερομηνία: 2 Ιανουαρίου
1832. Ακαδημία Αθηνών (Search culture.gr)

Γενναιότατε Αρχηγέ και αδελφέ!
Δεν ήλπιζα ποτέ να μ’ αφήσετε εις σκότος περί των
αυτού διατρεχούντων ενώ έχετε τόσους ανθρώπους μαζί σας.
Τα καθ’ ημάς τα βλέπετε εις πλάτος και τα προς την
Γραμματείαν και προς του κ. Ρόδιου γράμματά μου
Παρακαλέσατε και η γενναιότης Σας του κου Ροδίου … να
γήνωσι δεκτοί οι προβιβασμοί εις το 1ον τάγμα όποτε
εις άλλην περίστασιν δεν θα μας πιστεύσουν.
Του Φλώρου του επρόβαλα Λοχίαν καθώς τον είχατε
προσδιορισμένον και η γεναιότης Σας. Μ… με δάκρυα
δια το πρώτον του φέρος μου, και τώρα μ’ όλον ότι του υποσχέθησαν εκατονταρχίαν έγινε πιστός εις την Σ. Κυβέρνησιν
και ελπίζει εις το έλεός της να του δοθεί αυτός ο βαθμός
με το παράδειγμά του ελκύσαμε και άλλα μπουλούκια
Οι δύο ιδιαίτεροι Λόχοι εφέρθησαν καλά, εις το Ταλ…
Έπιασαν και του ανηψιού μου265 οι Αντάρτες και μας εγύμνωσαν
το οίκημα, όπου είχαμε με τον Λάμπρον Κουτζονίκα
Πλιω ας είναι καλά ο Πρόεδρός μας
Σας ασπάζομαι και … ο αδελφός σας
Την 2αν Ιανουαρίου 1832
Μάκρεσι
Ασπάζομαι όλους τους αδελφούς Δημητράκην, Σπυρο-Μήλιο,
Ρούκην, Νάκον Πανουργιάν, Τριαντάφυλλον και λοιπούς
Ας μη μας λησμονεί εδώ εις την εξορίαν άκραν(;) Καταφιλώ πάντες
Φιλικώς εις τον Ευθύμιον
Προς τον γενναιότατον Αρχηγόν
Κύριον Γιαννάκην Ράγκον266 Εις Ναυπλίαν
Γιάννης Κοκκώνας, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830 – 1834), Αθήνα 1997, από την έρευνα
των ονομάτων των μαθητών, προκύπτει ένας Κοζανίτης με αύξοντα αρ. 492, Γεώργιος Νάνου
Παπαδημητρίου, ετών 17, όπου οι γονείς του ζουν στην Κοζάνη, ο ίδιος ζει εξ’ ιδίων του. Δεν είναι
βέβαιο αλλά υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για τον προαναφερόμενο ανιψιό του. Γνωρίζουμε ότι τον
Ιανουάριο του 1832 έκλεισε πρόσκαιρα το σχολείο και επαναλειτούργησε το 1832.
266
Ιωάννης Γ. Ράγκος (Βάλτος 1790 – Μεσολόγγι 1870). Υπήρξε αρματολός, αγωνιστής του ’21. Επί
Αυγουστίνου Καποδίστρια πήρε την θέση του Συνταγματάρχη των ελαφρών ταγμάτων της Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδος.
265
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Παράρτημα ΣΤ΄
Ο Γ. Λασσάνης προς τον Συνταγματάρχη
Επιστολή 4

Εικ.8. Ο Γ. Λασσάνης ζητά από τον Συνταγματάρχη τους προβιβασμούς του τάγματός του. Αναγράφει ότι οπαδοί
του Βελέντζα και οι λιποτάκτες του 3ου τάγματος προκάλεσαν καταστροφές στην οικία του και του Λάμπρου
Κουτσονίκα και άρπαξαν και ένα παιδί. Τον ενημερώνει ότι θα παραμείνει στη θέση του έως ότου έρθει ο
Μαμούρης. Ημερομηνία: 2 Ιανουαρίου 1832. Ακαδημία Αθηνών (Search culture.gr)

Γενναιότατε Συνταγματάρχα και φίλε!
Με ιδιαίτερο μου Σας έγραφον προχθές εις περίληψην των
Εδώ διατρέξαντα. σήμερον δε έλαβον το από της 13 του παύσαντος
ιδιαίτερόν σας εις την προκύρηξιν του προέδρου. Από το
επίσημόν μου πληροφορείσθε τα καθ’ ημάς.
Επ’ αληθείας δεν ευρίσκω λόγους να επαινέσω αρκετά
Την διαγωγήν του υποταγματάρχου και του εξαδέλφου του υπό-
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λοχαγού διοικητού του του Α΄ λόχου εις ταύτην την περίστασην. Και
ειλικρινώς σας λέγω ότι η σταθερότης αυτού βοηθεί μετά από τας
προτροπάς των αναφερομένων εις το επίσημόν μου υπαξιωματικού διατήρησαν το τάγμα τούτο πιστόν εις την Σ κυβέρνησιν.
Η ανάγκη απαιτούσε να δεχθώ την έγκληστον εις την επισημόν μου αναφοράν δια τινας προβιβασμούς δεκανέων εις Λοχίων
αυτού διότι όλοι μ’ επιρροήν εις το τάγμα και έπρεπε να τους
κερδίσωμεν. Σας παρακαλώ λοιπόν να συγκατανεύσεται εις
τους προβιβασμούς τούτους, διότι ενός μόνον αντάρτου μισθός εξαρκεί [?] δι’ όλους αυτούς.
Εις την ταλ[…] οι του Βελέντζα267 και οι λιποτάκτες του 3ου ταγματος επάτησαν το οίκημά μου εις του επιθεωρητού Λάμπρου
Κουτσονίκα268 και μου άρπαξαν ότι κι αν είχαμεν εκεί…βαν ότι … είναι νέου συγγενή μου ο οποίος είχεν επιστρέψει από το κεντρικόν της Αιγίνης σχολείον και αγνοώ
έως ώραν τι το έκαμαν το παιδί
Εγώ θα … εδώ έως ότου έλθει ο υπαρχηγός Μαμούρης269
διότι η παρουσία μου αν δεν συστήνει ην άλλο, …
όμως καταχρή…
Εδώ εβρισκόμεθα ως εις εξορίαν χωρίς να ηξεύρομεν τι γίνεται παρακάτω,
Έστειλα όμως πεζούς παντού γραφω… τα χρηώδη
Σας ασπάζομαι και ημάς 2α Ιανουαρίου 183
Φίλος ειλικρινής

Ιωάννης Βελέτζας (Πτελεός Αλμυρού 1797 – 1854), οπλαρχηγός, το πραγματικό του όνομα ήταν
Δούμας. Πήρε τον βαθμό του Υποταγματάρχη του τακτικού στρατού από το 1829 επί Καποδίστρια. Το
1833 διορίζεται ως Μοίραρχος στην νεοσύστατη ελληνική χωροφυλακή στον νομό Ευβοίας. ΦΕΚ
Α29/14-9-1833, σ. 224
268
Λάμπρος Κουτσονίκας (Σούλι 1799 – Αγρίνιο 1879). Υπήρξε αγωνιστής από την γνωστή φάρα
Κουτσονίκα του Σουλίου. Ιστοριογράφος του Σουλίου, της Αλβανίας και της Ελληνικής Επανάστασης.
Επί Αυγουστίνου Καποδίστρια, το 1831 προήχθη στο βαθμό του πεντακοσίαρχου.
269
Ιωάννης Μαμούρης ή Γιάννης του Γκούρα (Δρέμισα Φωκίδος 1797 – Αθήνα 1867). Ήταν
οπλαρχηγός, ένας εκ των δολοφόνων του Οδ. Ανδρούτσου. Στα τέλη του 1830 κατατάχτηκε στο τακτικό
στράτευμα διοριζόμενος αρχικά ως ταγματάρχης.
267
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Παράρτημα Ζ΄
Εικόνες

Εικ.9.Οικεία Λασσάνη στην Πλάκα. Κτισμένη προτού ακόμα επικρατήσει ο νεοκλασικισμός, διατηρεί αρκετά παραδοσιακά
στοιχεία, ταυτόχρονα επίσης παρουσιάζει μία όψη περισσότερο εξωστρεφή με αναλογίες και ρυθμικά τοποθετημένα ανοίγματα.
Διαθέτει μεγάλο κήπο, που περιβάλλεται από υψηλό μαντρότοιχο. Σημ. Μουσείο μουσικών οργάνων, Φ. Ανωγειανάκης, φωτογρ,
Γρεβενιώτη Αριάδνη (18/6/2022)

Εικ.10. Ο μεντρεσές από το λεύκωμα του Théodose Achille Louis Vicomte du Moncel, πιθανόν φιλοτεχνήθηκε το 1844 – 1845
κατά την περιήγησή του στην Ελλάδα, στο άκρο δεξιά μόλις διακρίνεται το σπίτι του Λασσάνη. Εικόνα Μουσείο Μπενάκη
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Εικ.11.Το Πατρικό σπίτι Λασσάνη στην Κοζάνη (δίπλα στην ομώνυμη πλατεία), σημ. δημοτική χαρτοθήκη Κοζάνης
φωτογρ. Γρεβενιώτη Αριάδνη (24/4/2022)

Εικ.12. Εσωτερική αυλή του σπιτιού του Γεωργίου Λασσάνη στην Κοζάνη, φωτογρ. Από Γρεβενιώτη Αριάδνη (24/4/2022)
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Εικ.13. Ο Γεώργιος Λασσάνης σε πίνακα που κοσμεί το δημαρχείο της Κοζάνης. Η τιμιτική πλάκα που έχει αναρτηθεί στο σπίτι
του. Στεγάζεται σήμερα στην χαρτοθήκη της Κοζάνης. Πηγή: http://cartography.web.auth.gr/

Εικ.14. Η προτομή του Λασσάνη φιλοτεχνήθηκε από Κοζανίτισα γλύπτρια Αλίκη Χατζή το 1960, με δαπάνη
του διδασκαλικού συλλόγου Κοζάνης. Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 12 Νοεμβρίου του 1961.
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Εικ.15. Αποκόμματα από την εφημερίδα «Εστία» 1940 σχετικά με τον τάφο του, αρχείο Λασσάνη, Αρχείο Αρ.Εισ. 299 Μουσείο
Μπενάκη
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Εικ.16. Σημερινή κατάσταση του οικογενειακού τάφου της οικογένειας Αντωνοπούλου, Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, φωτογραφία:
Γρεβενιώτη Αριάδνη (17/6/2022)
Εικ.17. Η μοναδική ένδειξη ότι βρίσκονται εκεί τα οστά Γεωργίου Λασσάνη, στον οικογενειακό τάφο Αντωνοπούλου, Α΄
Κοιμητήριο Αθηνών, φωτογραφία: Γρεβενιώτη Αριάδνη (17/6/2022)
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Εικ.18. Βεβαίωση Δ. Καμπούρογλου, Λ. Καλλιφρονά της ταφής του Γ. Λασσάνη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, φωτογρ. Τεκμήριο
Ε.Λ.Ι.Α

Εικ.19. Ερασμία Λιανοσταφίδα (εγγονή της γυναίκας του Γ. Λασσάνη), φωτογρ. Τεκμήριο Ε.Λ.Ι.Α.
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Εικ.20. Το σημείο που συνθηκολόγησε ο Δ. Υψηλάντης με τον Ασλνάνμπεη στην τελευταία μάχη του Αγώνα – Μάχη της Πέτρας,
δίπλα στην μονή του Αγίου Νικολάου. Φωτογρ. Γρεβενιώτη Αριάδνη (22/4/2022)

Εικ.21. Προτομή Δημητρίου Υψηλάντη στο σημείο που πραγματοποιήθηκε η συνθηκολόγηση. Φωτογρ. Γρεβενιώτη Αριάδνη
(22/4/2022)
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Εικ.22. Ο ανδριάντας του Αλέξανδρου Υψηλάντη φιλοτεχνήθηκε από Λεωνίδα Δρόση το1869. Στην αρχή τοποθετήθηκε στον
κήπο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το μνημείο φέρει από την μία πλευρά το οικόσημο του Υψηλάντη, με το βόδι,
σύμβολο της Μολδαβίας. Στην άλλη πλευρά απεικονίζεται το οικόσημο του Ιερού Λόχου με τον αναγεννώμενο φοίνικα. Το 1964
εναποτέθηκαν τα οστά του στον μαρμάρινο ανδριάντα, μπροστά από τον ναό των Ταξιαρχών στο Πεδίον του Άρεως. Φωτογρ.
Γρεβενιώτη Αριάδνη (20/6/2022)

Εικ.23. Στον ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (οδός Στησιχόρου 6) φυλάσσονται οι καρδιές του Αλέξανδρου (σε χρυσή θήκη)
και Γεώργιου Υψηλάντη (επάργυρη λήκυθο). Μεταφέρθηκε η καρδιά στον Μητροπολιτικό ναό της Αθήνας (Αγία Ειρήνη–Αιόλου)
από τον αδερφό του Γεώργιο, ενώ στις 17 Νοεμβρίου του 1859 η χήρα του Γεωργίου Υψηλάντη μετέφερε τις καρδιές των δύο
αδερφών Αλέξανδρου και Γεώργιου στο παρεκκλήσι των Ταξιαρχών (Αμαλίειο ορφανοτροφείο).
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Περίληψη
Ο Γεώργιος Λασσάνης υπήρξε μια πολύμορφη προσωπικότητα της γενιάς του
εικοσιένα. Ήταν λόγιος, δάσκαλος, ποιητής, δραματουργός, Φιλικός, διπλωμάτης,
ιερολοχίτης με μεγάλη στρατιωτική και πολιτική καριέρα. Δούλεψε με το μυαλό, την
πέννα, την διδασκαλία, το θέατρο για το όραμα της ελευθερίας. Υπήρξε ο πλέον
έμπιστος συνεργάτης του Αλέξανδρου Υψηλάντη στον ξεσηκωμό της Μολδοβλαχίας.
Στην Ελλάδα, έλαβε μέρος στις τελευταίες μάχες του Αγώνα. Έδωσε τα φώτα του και
την ενεργητικότητά του για την οργάνωση του στρατού, της διοίκησης και της
οικονομίας. Στάθηκε υπέρμαχος της παιδείας και της τέχνης, καθιερώνοντας τον
Λασσάνειο Θεατρικό διαγωνισμό. Έζησε μία γεμάτη ζωή με απόλυτη εντιμότητα και
συνέπεια.

