
1911 το κολοσσιαίο ποσό που δημιουργήθηκε, μετά τον ανατοκισμό του, 
πέρασε στη διάθεση του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο σύμφωνα με τη 
βούληση του διαθέτη ονομάστηκε ‘‘Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπι-
στήμιον Αθηνών’’. Ο εθνικός ευεργέτης δεν ξέχασε την ιδιαίτερη πατρίδα 
του Ήπειρο και γράφει στη διαθήκη του: «Επιθυμώ ίνα τριάκοντα έως πε-
ντήκοντα των σπουδαστών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου εκλέγονται 
πάντοτε εκ νέων καταγομένων εξ Ηπείρου ». Και τελειώνει : « Η κηδεία μου 
θα γίνει άνευ πομπής, εις μόνον ιερεύς, εκείνος ο οποίος είναι και πνευματι-
κός μου, να συνοδεύσει αυτήν. Θα του δωθώσιν δε 50 αργυρά ρούβλια διά 
τας μνημονεύσεις επί σαράντα ημέρας και διά την επέτειον μνημόσυνον της 
ημερομηνίας του θανάτου μου. Το φέρετρόν μου να είναι εκ ξύλου κοινού, 
βεβαμένου και να σύρεται υπό ενός μόνου ζεύγους ίππων. Τόπος της ταφής 
μου θα είναι ή το κοιμητήριο Σμολένσκι ή το Βουλκώφ, αναλόγως της εποχής 
κατά την οποία θα αποθάνω και καθ’ όσον η διάβασης του Νέβα δεν είναι 
δυνατή ». Η διαθήκη του εθνικού ευεργέτη ήταν γραμμένη στα ελληνικά και 
αποτελεί μνημείο σεμνότητας και φιλογένειας.  

Ο Ιωάννης Δομπόλης είχε στενές φιλικές σχέσεις και με δύο άλλους 
εθνικούς ευεργέτες, το Γεώργιο Σταύρου, με τον οποίο συνεργαζόταν για 
τραπεζικά θέματα όταν ο τελαυταίος ήταν στη Βιέννη, και κυρίως με το Νι-
κόλαο Ζωσιμά, ο οποίος τότε ζούσε στη Νίζνα. Ο Νικόλαος τον εκτιμούσε 
τόσο πολύ ώστε μόνο αυτόν εμπιστεύτηκε για να αναλάβει την αποστολή 
στην Αθήνα των χρημάτων με τα οποία αγόρασε τις πρώτες 250 μετοχές της 
νεαρής τότε Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Ζωσι-
μάς στη διαθήκη του. Ο Ιωάννης Δομπόλης, μαζί με τους Σίνες και το Βασί-
λειο Μελά, είναι ο μόνος ηπειρώτης εθνικός ευεργέτης που δεν γεννήθηκε 
στην Ελλάδα.  

Όταν το έτος 1849 η ελληνική κυβέρνηση έμαθε από εξώδικες πλη-
ροφορίες για το περιεχόμενο της διαθήκης του ηπειρώτη μεγαλέμπορου και 
τραπεζίτη της Αγίας Πετρούπολης Ιωάννη Δομπόλη, έμεινε εμβρόντητη. Ο 
εθνικός ευεργέτης κληροδοτούσε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ένα ι-
λιγγιώδες ποσόν, που είχε καταθέσει σε μια ρωσική τράπεζα, το οποίο όμως 
θα εκταμιευόταν μετά από 50 χρόνια! Αμέσως η κυβέρνηση επιχείρησε με 
τον έλληνα πρέσβη στη Ρωσία Κωνσταντίνο Ζωγράφο να τον πείσει «...να 
περιορίσει εις τα πέντε ή δέκα τουλάχιστον έτη την μακράν προθεσμία του 
ημίσεος σχεδόν αιώνος», αλλά ματαίως, γιατί ο γέροντας ηπειρώτης επέμει-
νε ακλόνητος στην πρώτη του απόφαση, επειδή ήθελε να πολλαπλασιαστεί, 
ανατοκιζόμενο, το αρχικό ποσό και μετά να δοθεί στο Πανεπιστήμιο των 
Αθηνών. 

 
Ἀπό το https://zsgiannina.gr/wp-content/uploads/2015/11/387-%CE%94%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82.pdf 

 

Γιά τό μῆνα     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020  προγραμματίστηκαν: 
 

    1/2/2020 ΣΑΒ. Τρύφωνος μάρτ. Ἀναστασίου νεομ.  Ἁγιασμός 8 π.μ. 
 

    2/2/2020 ΚΥΡ. ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
 
6/2  7/2/2020  Πεμ.  Παρ. Παρθενίου ἐπ. Λαμψάκου  &  ὁσ. Λουκά     ’’ΑΓΡΥΠΝΙΑ’’     8  μ.μ.    


    9/2/2020 ΚΥΡ. Τελώνου & Φαρισαίου   Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
  16/2/2020 ΚΥΡ.  Του ΑΣΩΤΟΥ - Φλαβιανοῦ πατρ.Κων/λεως  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  22/2/2020 ΣΑΒ.  ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ   Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  23/2/2020  ΚΥΡ.  Τῶν ΑΠΟΚΡΕΩ Πολυκάρπου Σμύρνης  Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
      

«Σημείωση» 
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις 

οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

                                        . 
 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                                                                             

. 

Ο Ιωάννης Δομπόλης 
Ο αφοσιωμένος φίλος του Καποδίστρια και ο θερμός εραστής  

της παιδείας του Έθνους 
 

Ο Ιωάννης Δομπόλης ήταν γιος του Τριαντάφυλλου Δομπόλη, ο οποίος 
στα μέσα του 18ου αιώνα εγκατέλειψε τη γενέτειρά του, το Δεσποτικό των 
Ιωαννίνων και με ενδιάμεσο σταθμό την Νίζνα της Ουκρανίας κατέληξε στην 
Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, όπου ασχολήθηκε με το δερματεμπόριο. Εκεί 
πέθανε γύρω στα 1830. Ολόκληρη η οικογένεια των Δομπόλη είχε στο αίμα 
της, φαίνεται, τον ευεργετισμό, γιατί και ο παππούς του Ιωάννη και ο πατέρας 
του υπήρξαν ευεργέτες. Ο πρώτος  (Ιωάννης και αυτός) ανοικοδόμησε με δα-
πάνη του την εκκλησία του χωριού του ο Άγιος Νικόλαος, η οποία σώζεται και 
σήμερα, ενώ ο δεύτερος κατέλειπε με τη διαθήκη του διάφορα ποσά στα κοι-
νωφελή ιδρύματα των Ιωαννίνων, όπως το νοσοκομείο αλλά και εκκλησίες 
όπως το Αρχιμανδρειό, ενώ συνέστησε και κληροδότημα για τα Γιάννενα.  
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Για τα σαράντα του-
λάχιστον πρώτα χρόνια της 
ζωής του εθνικού ευεργέτη 
ελάχιστες εξακριβωμένες 
πληροφορίες υπάρχουν.  

Όπως είπε ο ιστορικός 
Σπυρίδων Λάμπρος, πρύτα-
νης τότε του Πανεπιστημίου, 
στο μνημόσυνο που έγινε το 
1912 στη Μητρόπολη, υπέρ 
των Ιωάννη Δομπόλη και Ι-
ωάννη Καποδίστρια: «Και της 
μεν ευγενούς αυτού μορφής 
ουδεμία εικόνα διασώθηκεν, 
αλλά και δια την ζωή του ολί-
γα πράγματα γνωρίζομεν και 
τα οποία προέρχονται κυρίως 
από την διαθήκη του...».  

Γεννήθηκε στην πρω-
τεύουσα  της ρωσικής αυτο-
κρατορίας, την Αγία Πετρού-
πολη, μάλλον το 1769. Εκεί διδάχτηκε τα πρώτα ελληνικά γράμματα, συ-
μπλήρωσε δε τη μόρφωσή του «αυτομάτως», καθώς εξομολογείται ο ίδιος, 
μελετώντας ελληνικά, ρωσικά και γαλλικά, τα οποία μιλούσε και έγραφε με 
αξιοζήλευτη άνεση (μάλιστα τον πρώτο καιρό της γνωριμίας του με τον Κα-
ποδίστρια οι δυο φίλοι ορκίστηκαν ότι δεν θα ξανακάνουν χρήση της γαλλι-
κής γλώσσας (για λόγους εθνικής αξιοπρέπειας όμως αυτό δεν τηρήθηκε και 
ο Δομπόλης έγραφε την εμπορική αλληλογραφία του πάντοτε στα γαλλικά). 
Στην αρχή ασχολήθηκε με το εμπόριο, ενώ λίγο αργότερα τράπηκε προς ε-
πικερδέστερες τραπεζικές εργασίες. Πρόσφερε συγχρόνως και πολλές υπη-
ρεσίες προς τη ρωσική Αυλή, ώστε στα πενήντα του χρόνια του απονεμήθη-
κε ο τίτλος του Συμβούλου και Ιππότη. Μεταξύ της ελληνικής ομογένειας 
ήταν γνωστός «...ως ο τιμιώτατος, εγκρατής πολλών γλωσσών και φιλογενής 
». Γρήγορα έγινε πάμπλουτος, όμως, ποιές ήταν ακριβώς οι επιχειρήσεις του 
και με τι τρόπο δημιούργησε την περιουσία του δεν είναι γνωστό. Το 1809 ο 
Δομπόλης γνωρίζεται με τον Ιωάννη Καποδίστρια (αξιωματούχο τότε της 
ρωσικής αυτοκρατορίας) στη Ρωσία γεγονός που θα παίξει καθοριστικό ρό-
λο στη μετέπειτα ζωή του. Μια αδερφική φιλία αναπτύχτηκε μεταξύ των 
δύο ανδρών και η οποία ουδέποτε διαταράχτηκε. Το 1827 ο Καποδίστριας, 

εκλεγμένος ήδη κυβερνήτης της Ελλάδας, του ζητά να τον ακολουθήσει στην 
Αίγινα, και ο ίδιος (παρά την προχωρημένη ηλικία του) δεν αρνείται. Ο Καπο-
δίστριας του αναθέτει τα καθήκοντα του Γενικού Ταμία της Ελλάδας (περίπου 
Υπουργός Οικονομικών), με μισθό 800 γρόσια 
το μήνα, τα οποία όμως ο Δομπόλης δεν δέχτη-
κε να τα εισπράττει, χαρίζοντάς τα «...εις το Έ-
θνος». Στη θέση αυτή ο ευεργέτης έμεινε μόνο 
δύο χρόνια, γιατί λόγοι υγείας (είχε προσβληθεί 
νεαρός από φυματίωση) τον ανάγκασαν να ε-
πιστρέψει (παρά τη θέλησή του) στην Πετρού-
πολη, παραδίνοντας την υπηρεσία του με πα-
ραδειγματική τάξη και παίρνοντας για όλα εγ-
γράφως την «ευγνωμοσύνη του Έθνους». Κατά 
την παραμονή του στην Αίγινα αφωσιώθηκε 
στα καθήκοντά του και έζησε εντελώς ασκητι-
κά, ακολουθώντας την προτροπή του Καποδί-
στρια «...πρέπει να αρκεστούμεν επι του παρό-
ντος εις άρτον μόνον και πυριτόβουλα », που πρώτος ο κυβερνήτης τήρησε.  

Μετά την επιστροφή του στη Ρωσία θα ασχοληθεί για ένα διάστημα με 
την απο - κατάσταση της υγείας του και κατόπιν, πάλι για λίγο καιρό, με τις 
επιχειρήσεις του. Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Δομπόλης έζησε 
στην Αγία Πετρούπολη αποτραβηγμένος, κινούμενος σε ένα πολύ στενό κύκλο 
επιφανών μελών της ελληνικής παροικίας, καθώς και ρώσων αξιωματούχων 
της τσαρικής αυλής. Πέθανε σε ηλικία 81 ετών, το 1850, άγαμος και άτεκνος. 
Ένα χρόνο πριν είχε συντάξει τη διαθήκη του τηρώντας την υπόσχεση που είχε 
δώσει στον Καποδίστρια, να μεταχειριστεί δηλαδή «παν μέσον προς διάδωσιν 
της δημοσίας εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι». Η περιουσία του ανερχόταν σε 
915.000 ρούβλια (ποσό τεράστιο για εκείνη την εποχή). Από αυτά κληροδότη-
σε 100.000 στους συγγενείς του στα Γιάννενα και 815.000 στην Ελλάδα, ώστε 
(μετά την πάροδο 50 ετών, δηλαδή στα 1906) να δημιουργηθεί στην Αθήνα ή 
στην τότε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους (εννοούσε την Κωνσταντινού-
πολη), πανεπιστήμιο με την ονομασία ‘‘Καποδιστριακόν’’. Το ποσό αυτό προ-
οριζόταν (όπως έγραψε στη διαθήκη του) «προς ανίδρυσιν εν Αθήναις ή εν 
οιαδήποτε άλλη πόλει ήτις έσται πρωτεύουσα της Ελλάδος, τω 1906, Πανεπι-
στημίου ονομασθησομένου Καποδιστριακού (για την ανέγερση κτιρίων, αγορά 
ακινήτων, εσωτερική οργάνωση, συντήρηση να εφοδιαστεί με επιστημονικά 
όργανα, εργαστήρια και παρεκκλήσιο κλπ.) ώστε η εν αυτώ παίδευσις της νε-
ολαίας να διευθύνεται ωφελίμως και να στηρίζεται επί των αρχών της Αγίας 
Ανατολικής και Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας». Πράγματι έτσι έγινε και το 




