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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ή αφορμή γιά τήν μελέτη τον θέματός μου μοϋ δόθηκε, δταν τόν Σεπτέμ
βριο τον 1973 άναδιφώντας τά αρχεία τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τής 
Γενεύης (Bibliotheque Publigue Universitaire), καθώς και τά 5Αρχεία 
τοΰ Καντονιού της (Archives d’Etat de Geneve), ανακάλυψα πλούσιο ανέκ
δοτο υλικό, τό όποιο αφορούσε γενικότερα τό θέμα τοΰ ελβετικού φιλελληνι
σμού. Στήν ερευνά μου αυτή μέ παρακίνησε ή σκέψη, μήπως, έκτος άπό όσα 
ανέκδοτα στοιχεία είχαν δημοσιενθή κατά καιρούς άπό διαφόρους ερευνητές, 
σωζόταν ακόμη ατά παραπάνω άρχεϊα και άλλο ανεκμετάλλευτο υλικό, πού 
θά μπορούσε νά διαφώτιση περισσότερο όχι μόνο τήν περίοδο τής πεντάχρονης 
παραμονής τοΰ Καποδίστρια στήν Γενεύη μετά τό 1822, οπότε παραιτήθηκε 
άπό τήν ρωσική υπηρεσία ώς ύπονργός των ’Εξωτερικών, άλλά και τήν δρα
στηριότητα των φιλελλήνων fΕλβετών, προ πάντων τοΰ μεγάλου ευεργέτη 
’Εννάιρδον κατά τήν περίοδο τών αγώνων τής ελληνικής ανεξαρτησίας (1821
1829). Πραγματικά ή ερευνά μον είχε ώς άποτέλεσμα τήν άνεύρεση νέων ανέκ
δοτων επιστολών τοΰ Ιωάννη Καποδίστρια. Ή έπιτνχία αυτή μέ οδήγησε ν άνα- 
ζητήσω καί νά έπισημάνω κα'ι άλλους φακέλλους τών αρχείων, πού περιείχαν νέα 
στοιχεία γιά τόν Έϋνάρδο, γιά τόν φιλέλληνα επίσης συμπατριώτη του γιατρό 
Louis-Andre Gosse, καθώς κα'ι άγνωστες επιστολές τοΰ μητροπολίτη Ούγγρο- 
βλαχίας Ίγαντίου, τοΰ οποίου ή άλληλογραφία 'έχει δημοσιευθή πρόσφατα άπό 
τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών 1.

Ή εργασία μου στηρίζεται επίσης και σε άλλο ανέκδοτο ύλικό, άποκεί- 
μενο στα άρχεϊα τοΰ Foreign Office, τών Γενικών ’Αρχείων τής Ελλάδος, 
τοΰ Μουσείου Μπενάκη και τοΰ Καποδιστριακοΰ ’Αρχείου Κερκύρας. Προσ
παθώ ακόμη συσχετίζοντας τό νέο ανέκδοτο ύλικό μέ τό παλαιό δημοσιευμένο, 
καθώς και μέ τις άφθονες σχετικές μέ τό θέμα μου εργασίες, νά διαλευκάνω 
σκοτεινά προβλήματα και νά προωθήσω τις γνώσεις μας στον ελάχιστα έρευ- 
νημένο αυτόν τομέα.

1. Έμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1766-1828)
II. ’Αλληλογραφία, Πολιτικά 'Υπομνήματα, Λόγοι, Σημειώματα περί ’Ιγνατίου, Μνημείο; 
της Έλληνικης 'Ιστορίας, τ. Δ', τεϋχ. II, Άθηναι 1961,
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Τά νέα στοιχεία, πού έρχονται στο φως, συμβάλλουν σημαντικά στην 
Ιστορία τον ελβετικού φιλελληνισμού κα'ι διαφωτίζουν τις έπαφές ορισμένων 
'Ελλήνων και Ελβετών φιλελλήνων κατά τήν διάρκεια τής ελληνικής έπανα- 
οτάσεως τον 1821. "Απ δσο ξέρω, στήν 'Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμη καμιά 
συστηματική μελέτη γιά τό παραπάνω θέμα, ενώ ή ελβετική και ξένη βιβλιο
γραφία καλύπτει ειδικές μόνο περιπτώσεις, πού άφορονν όρισμένονς ’Ελβε
τούς φιλέλληνες και γενικά τον ελβετικό φιλελληνισμό.

Στο παράρτημα τής εργασίας μον δημοσιεύω τά σπονδαιότερα, κατά τήν 
γνώμη μου, έγγραφα, στα όποια βασίστηκα γιά τήν σύνθεσή της, ιδίως επιστο
λές τοΰ ’Ιγνάτιον. Άπέφνγα νά παρονσιάσω εκείνες τις πηγές, άπό τ'ις όποιες 
έπήρα και παρέθεσα ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα μέσα στήν μελέ
τη μον. Μέ τήν παράθεση αυτή τών κειμένων αυτών νομίζω ότι ορισμένα γε
γονότα άνασταίνονται στήν φαντασία μας μέ ζωντάνια και μέ τό πνεΰμα τής 
εποχής. Τελειώνοντας Οελα» νά τονίσω τ'ις δυσκολίες πού παρουσίαζε ή κακο- 
γραφία ορισμένων επιστολογράφων, ιδίως τοΰ Ιωάννη Καποδίστρια. 'Η ανά
γνωση τών επιστολών του, όπως χαρακτηριστικά έγραφε ό γραμματέας του 
Νικόλαος Δραγούμης, «έδεϊτο δηλίου κολυμβητοΰ» 1.

Κλείνοντας τόν πρόλογό μου οφείλω νά ευχαριστήσω θερμά άπό τήν θέση 
αυτή τόν επιμελητή τής Αίθουσας τών Χειρογράφων τής Πανεπιστημιακής 
Βιβλιοθήκης τής Γενεύης κ. Philippe Monnier, τήν δεσποινίδα Clementine 
Equey^ov κ. Paul Waeber^ov κ. JSmile Fessler, καθώς καί τόν κ. Maurice 
de Tribolet τών Κρατικών ’Αρχείων, οι όποιοι είχαν τήν καλωσύνη νά θέ
σουν στήν διάθεσή μον τό πλήθος τών εγγράφων. '

Τις εγκάρδιες ευχαριστίες μον απευθύνω επίσης στον καθηγητή κα'ι αγα
πητό μον πατέρα ’Απόστολο Βακαλόπονλο, πού επέβλεψε μέ Ιδιαίτερη φρον
τίδα τήν πορεία τής εργασίας μου και μέ τ'ις πολύτιμες συμβονλές του σννέβαλε 
στήν συστηματική διαπραγμάτευση τοΰ θέματος. Αισθάνομαι τήν υποχρέωση 
νά ευχαριστήσω ακόμη τούς κ.κ. Bertrand Bouvier και Samuel Βαιιά- 
Bovy, καθηγητές τής Νεοελληνικής Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Γενεύης γιά τις χρήσιμες υποδείξεις τους.

Τέλος εκφράζω τήν ευγνωμοσύνη μου στήν τροφό μου Φιλοσοφική Σχολή 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης, πού ένέκρινε τήν διατριβή μου, Ιδιαίτερα 
στον είσηγητή καθηγητή κ. Χρ. Πατρινέλη γιά τις εύστοχες παρατηρήσεις 
τον, καθώς και στούς καθηγητές κ.κ. Μ. Σακελλαρίου, Μ. ’Ανδρόνικο, Γ. Σαβ- 
βίδη, Θ. Σαρικάκη, Β. Παπούλια και Αϋγ. Μπαγιόνα.

I, Νικολάου Δραγούμη, Ίστορικαί άναμνήσεις, Άθηναι 1925, τ. 1, σ. 79,



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

1. Άναφερόμενος «ό έπΐ τών εξωτερικών καί τοΰ ναυτικοΰ γραμματεύς 
τής έπικρατείας» Γ. Γλαράκης προς τόν Κυβερνήτη τής 'Ελλάδος ’Ιωάννη 
Καποδίστρια, μετά τήν κάθοδό του στήν 'Ελλάδα (άρχές 1828), δεν αποκρύ
πτει τήν στενοχώρια του ότι δεν εχει νά τοΰ παρουσιάση κανένα έγγραφο, πού 
νά μαρτυρή τις σχέσεις του μέ τά εύρωπαϊκά κράτη. 'Η μόνη άλληλογραφία 
του μέ ξένους περιορίζεται στήν ανταλλαγή επιστολών μέ τούς ναυάρχους τών 
ξένων δυνάμεων ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας, σχετικά μέ τήν δράση του 
ελληνικού ναυτικοΰ ή 'Ελλήνων πειρατών. Πιο τακτική είναι ή άνταπόκρισή 
του μέ τήν έγκατεστημένη στον Πόρο Φιλελληνική ’Επιτροπή, μέ τόν 'Ελβετό 
φιλέλληνα Έϋνάρδο καί μέ "Ελληνες, πού έ'μεναν εξω άπό τό έλληνικό κράτος, 
μέ τόν εγκατεστημένο στήν Πίζα πρώην μητροπολίτη Ούγγρο βλαχίας ’Ιγνά
τιο καί μέ τόν Βιάρο Καποδίστρια στήν Κέρκυρα1. Δεν είναι λοιπόν άξιο άπο- 
ρίας δτι πολλά άπό τά έγγραφα τής Φιλελληνικής ’Επιτροπής βρέθηκαν στά 
άρχεϊα τοΰ υπουργείου ’Εξωτερικών τής Ελλάδος, άπ’ δπου τά αντέγραψε καί 
τά δημοσίευσε στά 1927 ό πρώτος καθηγητής τής 'Ιστορίας τής Νεωτέρας 
Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παντελής Κοντογιάννης στο βι
βλίο του ((’Έγγραφα άναφερόμενα εις τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν». ’Ακρι
βώς στήν μελέτη τών σχέσεων αυτών τών Ελβετών φιλελλήνων καί Ελλήνων 
τοΰ εξωτερικού μέ τό έλληνικό διοικητικό κέντρο, οί όποιες έντοπίζονται κυ
ρίως στήν δικαιοδοσία τής δραστηριότητας τοΰ «έπί τών έξωτερικών καί τοΰ 
ναυτικοΰ γραμματέως τής έπικρατείας», άναφέρεται ή έργασία μου.

'Ο ευρωπαϊκός καί ό αμερικανικός φιλελληνισμός άπ ο τελεί ενα τεράστιο 
θέμα, τό όποιο, παρ’ δλες τις μέχρι σήμερα έπί μέρους μικρές καί μεγάλες με
λέτες ή μονογραφίες, δέν έ'χει άκόμη έρευνηθή έξαντλητικά καί έπομένως δέν 
είναι δυνατόν άκόμη νά γραφή μία μεγάλη συνθετική έργασία2. Μάς χρειά

1. Correspondence du Comte J. Capodistrias, President de la Grece, publiee par 
E. Betant, Paris 1839, τ. 1, σ. 550 κ.έ.

2. Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία γιά τόν φιλελληνισμό γενικά βλ. στοϋ Νικολάου Τω- 
μαδάκη, Περί τών αιτίων τοϋ φιλελληνισμού, “Άθηνα” 51 (1955) 10-12. C. Th. Dimaras - 
C. Koumarianou, - L. Droulia, Modern Greek Culture, A Selected Bibliography (In 
English-French-German-Italian), Thessaloniki 1968, a. 22-26.
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ζονται άκόμη ορισμένα άρθρα ή διατριβές, οί όποιες τελικά θά μάς γνωρίσουν 
τήν γενική εικόνα τής φιλελληνικής κινήσεως σέ κάθε χώρα.

2. Στήν Ελβετία τό εύνοϊκό κλίμα γιά τήν ελληνική υπόθεση, καθώς καί 
γιά κάθε κίνημα πού σκοπό εΐχε τήν ελευθερία καί τήν άνεξαρτησία τών λαών, 
τό προκάλεσε ή άντίδραση στο πνεύμα τής 'Ιεράς Συμμαχίας, πού εΐχε κυριαρ
χήσει στήν Εύρώπη κατά τήν διάρκεια τής Παλινορθώσεως (Restauration), 
καί ό πόθος τής νέας γενεάς γιά ελευθερία. 'Ο τύπος μετέδιδε συνεχώς συγκινη
τικές ειδήσεις γιά τούς άγωνιζόμενους "Ελληνες. 'Η συμπάθεια αύτή τών Ελ
βετών έκδηλοίθηκε μ’ ενα πραγματικό ενθουσιασμό ύπέρ τών 'Ελλήνων, εφό
σον μάλιστα κινδύνευε ενα χριστιανικό κράτος νά ύποδουλωθή καί πάλι στον 
μουσουλμανικό ζυγό1. Γι’ αυτό καί ή πρωτοβουλία τών 'Ελβετών κληρικών 
στήν κίνηση αύτή. Συγκεκριμένα ό πάστορας Muller μέ τήν εύκαιρία ενός 
φιλελληνικοΰ εράνου υπογράμμιζε σέ ομιλία του τούς έξής λόγους, γιά τούς 
οποίους ό έλβετικός λαός οφείλε νά εύχεται τήν έλευθερία τής Ελλάδας: 1) ή 
άλληλεγγύη πού οφείλουν νά έ'χουν οί χριστιανικοί λαοί μεταξύ τους· 2) ή εύ- 
γνωμοσύνη τής 'Ελβετίας καί όλης γενικά τής Δύσης στον άρχαΐο έλληνικό 
πολιτισμό- 3) ή άνάγκη τής έλευθερίας καί τής άνεξαρτησίας τών λαών, τήν ό
ποια οί 'Ελβετοί αισθάνονται περισσότερο άπό κάθε άλλον λαό, γιατί γι’ αύτήν 
εΐχαν άγωνιστή σκληρά- 4) ή πιθανότητα εμπορικών σχέσεων μεταξύ 'Ελλά
δας καί 'Ελβετίας- καί 5) ή πρόοδος, πού θά σημειωθή στήν 'Ελλάδα μετά τήν 
άπελευθέρωσή της καί ή όποία θά συμβάλη στήν άνοδο τοΰ βιοτικού καί πολι
τιστικού έπιπέδου τής Εύρώπης2.

Οί λόγοι αύτοί ερμηνεύουν τό βαθύτερο περιεχόμενο τοΰ εύρωπαϊκοΰ φιλ- 
ελληνισμοΰ καί ιδίως τοΰ ελβετικού, ό όποιος έμπνέεται - καί αύτό είναι τό 
κύριο χαρακτηριστικό του - όχι μόνο άπό τό ιδεολογικό ρεύμα τοΰ σύγχρονου 
ρομαντισμού καί τοΰ φιλελευθερισμού, αλλά καί άπό τήν άνάγκη ν’ άντικρυστή 
ή γένεση τής νέας 'Ελλάδας άπό άποψη καθαρά πρακτική. Οί τρεις πρώτοι 
λόγοι, θά ελεγε κανείς, άνταποκρίνονται στά κοινά σημεία επαφής όλων τών 
Εύρωπαίων φιλελλήνων, ένώ οί δύο τελευταίοι χαρακτηρίζουν τό ειδικό έπί 
πλέον περιεχόμενο τών άντιλήψεων τών Ελβετών φιλελλήνων; Οί 'Ελβετοί 
φιλέλληνες είναι ρομαντικοί ώς ενα σημείο, άλλα δέν χάνουν άπό τήν όψη τους

1. Alfred Silbernagel-Caloyanni, Le mouvement philhellene en Suisse, Athenes 
1930, σ. 55.

2. 'Ο τίτλος τοΰ λόγου είναι: Einige Griinde warum der Schweizer mehr als kein 
anderer Weltbiirger den Griechen das Gluck der Erlangung einer edeln Freyheit 
wiinschen und gonnen soil. Eine kleine Volkschrift vom Pfarrer Muller in Embrach, 
Zurich 1822, gedruckt by David Briickli, σ. 1-24. Πρβλ. Ευσταθίου Παπαδοπούλου, 
Ό φιλελληνισμός στην 'Ελβετία, ’Αθήνα 1971, σ. 20, Κυριακής Μαμώνη, Ξενόγλωσσοι 
εκδόσεις (1821-1829) περί τόν άγώνα, “Μνημοσύνη” 3(1971) 481.
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καί τά πρακτικά προβλήματα πού πρέπει ν’ αντιμετωπίσουν. Αισθάνονται 
βαθιά συγκίνηση γιά τά γεγονότα, πού διαδραματίζονται στήν ΝΑ Ευρώπη, 
δπως μαρτυρούν τά διάφορα κείμενά τους, επιστολές φιλελλήνων άπό τήν Ελ
λάδα ή και περιγραφές τους σέ ελβετικές εφημερίδες κ.λ.π., αλλά ό πεζός τους 
λόγος <5έν είναι πλημμυρισμένος άπο ποιητικό οίστρο, δπως τών Γερμανών 
ρομαντικών 1.

3. Πραγματικά εμπρός σ’ ενα ενδιαφέρον άπό κάθε άποψη άρχειακό ύλι
κό βρίσκεται ό ερευνητής πού καταπιάνεται μέ τήν μελέτη τών πηγών του 
έλβετικοϋ φιλελληνισμού, άλλ’ αυτό μέ τήν αφθονία καί τήν ποικιλία του πα
ρουσιάζει κατ’ αρχήν ορισμένες δυσκολίες ώς πρός τόν δαμασμό καί την επε
ξεργασία του. Πόλοι τελικά ελξεως καί ενότητας τής όλης άναδείχθηκαν, δπως 
καί πραγματικά ήταν, οί δύο μεγάλες μορφές τών φιλελλήνων πού κυριαρ
χούν ζωντανές μέσα στά έγγραφα: ό ’Ιωάννης - Γαβριήλ Έϋνάρδος καί ο Louis 
-Andre Gosse.'Η σκέψη μου αύτή υπαγόρευσε καί τήν διαίρεση τοΰ βιβλίου μου 
σέ δύο μέρη : στο πρώτο εξετάζω τόν Έϋνάρδο στις σχέσεις τοι> μέ τούς άλλους 
φιλέλληνες ή επίσημους Έλληνες, δπως π.χ. μέ τόν ’Ιωάννη Καποδίστρια 
καί τούς αδελφούς του Βιάρο καί Αυγουστίνο, τόν μητροπολίτη Ούγγροβλα- 
χίας ’Ιγνάτιο κλπ., καί στο δεύτερο τήν πολυποίκιλη δραστηριότητα του Gosse 
στήν Ελλάδα. Τά δύο δηλαδή μέρη τοΰ βιβλίου μου δέν έχουν ώς στόχο τις 
βιογραφίες τών δύο αύτών φιλελλήνων, άλλα τήν διελεύκανση τής φιλελληνι
κής δραστηριότητας τους μέ βάση άγνωστα ή γνωστά, άλλά άνεκμετάλλευτα 
μέχρι σήμερα, ιστορικά στοιχεία.

Στήν άρχή τοΰ Α' μέρους, γιά νά τοποθετήσω τήν μελέτη μου μέσα στά 
πλαίσια τοΰ ελβετικού φιλελληνισμοΰ, θεώρησα σκόπιμο νά τοΰ άφιερώσω ενα 
κεφάλαιο, καθαρά εισαγωγικό, βασισμένο στήν ξένη, κυρίως ελβετική, καί 
έλληνική βιβλιογραφία, χρησιμοποιώντας δλα τά σχετικά άρθρα καί μελέτες, 
πράγμα πού δέν είχε γίνει μέχρι σήμερα. Ειδικά, ώς πρός τό θέμα αύτό, βα
σική παραμένει ή μελέτη τοΰ Emil Rothplelz, Die Griechenbewegung in 
der Schweiz wahrend des hellenischen Freiheitskampfes 1821-1830, 
Zur Geschichte des Philhellenismus im 19. Jahrhundert, Aehren Verlag, 
Affoltern, Basel 1948, δπου εξετάζεται ή δραστηριότητα τών ελβετικών φιλελ
ληνικών έπιτροπών κάθε καντονιού τής Ελβετίας. Ενδιαφέρουσες πραγμα
τείες γιά τήν δράση τοΰ Έϋνάρδου άποτελοΰν οί εργασίες τοΰ Edouard Cha- 
puisat, La reslauration hellenique d’apres la correspondance de Jean- 
Gabriel Eynard, Paris - Geneve 1924 καί Jean-Gabriel Eynard et son 
temps, 1775-1863, Geneve 1952, τής Michelle Bouvier-Bron, Jean-Gab- 

, <

1. ΙΊρβλ. Hans Reiss, Politisclies Denken in der deutsclien Romanlik, Francke 
Verlag, Bern und Miinchen 1966, σ. 12.
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riel Eynard (1775-1863) et le Philhellenisme Genevois, Geneve 1963, 
βασισμένη αποκλειστικά σέ ανέκδοτο ύλικό και τέλος τοΰ Emil Rothpletz, 
Der Genfer Jean-Gabriel Eynard als Philhellene (1821-1829), Zurich 
1900, ή καλύτερη μελέτη μέχρι σήμερα γιά τόν Ελβετό φιλέλληνα. Κοντά 
στις παραπάνω εργασίες, θά έπρεπε νά προσθέσουμε καί τήν άξιόλογη μελέτη 
τής Lucie Zaimi-Droulia, Philhellenisme, Ouvrages inspires par la guerre 
de l’Independance grecque (1821-1833), Paris 1974, ή οποία άφιερώνει 
ειδικό κεφάλαιο στον ελβετικό φιλελληνισμό.

Στο επόμενο κεφάλαιο τοΰ Α' μέρους τής μελέτης μου προσπαθώ χρησι
μοποιώντας τήν πλούσια μέχρι σήμερα βιβλιογραφία γιά τόν Καποδίστρια 1, 
καθώς καί μερικές άνέκδοτες επιστολές του, πού βρήκα στά άρχεϊα τής Γε
νεύης, ν’ άνιχνεύσω τις επαφές του μέ τούς ελβετικούς φιλελληνικούς κύκλους, 
προπάντων μέ τόν Έϋνάρδο και τις προσπάθειές του νά ένισχύση άπό τήν Γε
νεύη τόν έλληνικό αγώνα και νά συντελέση στήν άναγέννηση τής Ελλάδας.

Γιά τήν σύνθεση τών άλλων κεφαλαίων τής μελέτης μου χρησιμοποιώ 
επίσης κατά τό πλεϊστον νέα, άγνωστα ώς τώρα στήν επιστήμη, ιστορικά στοι
χεία, οπως π.χ. τις άνέκδοτες επιστολές τοΰ Καποδίστρια πρός τόν Pictet de 
Rochemont, σύμβουλο τοΰ καντονιού τής Γενεύης, γραμμένες μεταξύ 1816 
καί 1822 2, τις επιστολές του προς τόν Έϋνάρδο 3, καθώς και διάφορες άλλες 4.

Στο Β' μέρος τής έργασίας μου, γιά νά διερευνήσω τήν φιλελληνική δρα
στηριότητα τοΰ Louis-Andre Gosse, τόσο στήν πατρίδα του, δσο καί στήν 
άγωνιζόμενη Ελλάδα, στήν οποία κατέβηκε τόν Δεκέμβριο τοΰ 1826, δέν 
χρησιμοποίησα μόνο τήν σχετική ελληνική καί ξένη, κυρίως ελβετική, βιβλιο
γραφία, αλλά καί πλούσια άνέκδοτα στοιχεία. Βασικό^ γιά τήν έξιστόρηση 
τής προσωπικότητας καί τής δράσης τοΰ Gosse είναι ό φάκελλος Ms 2682 μέ 
τίτΧο «Papiers Gosse» (f. 132 κ.έ.), στον όποιο ειδικά θά άξιζε νά σταθούμε, 
γιά ν’ άναφερθοΰμε στο πλούσιο ύλικό του. Ό φάκελλος αυτός περιέχει πολλές 
ιδιόχειρες επιστολές τών τριών αδελφών ’Ιωάννη, Βιάρου καί Αύγουστίνου

1. Domna Dontas, John Capodistrias and the Greek Historians, “Balkan Stu
dies” 7(1966) 411-422.

2. AEG (Archives d’Etat de Geneve), Correspondance Privee de Charles Pictet 
de Rocliemont, Archives des Families I, serie 3, if. 125-128, 161-162, 136-137, 470, 
484, 486, 488.

3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 90, 92, 100-101, 105, 102, 121.
4. BPU (D. 0.=Documenis Ouverts), Επιστολή ’Ιωάννη Καποδίστρια προς τόν 

στρατηγό Schneider άπό τό Ναύπλιο στις 9/21 ’Ιουλίου 1831, επιστολή Βιάρου Καποδί- 
στρια πρός τόν πρίγκιπα ’Αλέξανδρο Καντακουζηνό στήν Δρέσδη άπό τήν Κέρκυρα στις 
6/18 Αύγουστου 1826 και τέλος έπιστολή τοΰ ’Ιωάννη Καποδίστρια πρός τόν Bautte άπό 
τήν ’Αγκώνα στις Id /23 Νοεμβρίου 1827.



17

Καποδίστρια προς τόν Ελβετό φιλέλληνα Louis-Andre Gosse, οί όποιες 
καλύπτουν τήν περίοδο 1827-1835 χ. Έκτος άπό τά έγγραφα αυτά, στον ϊδιο 
φάκελλο σώζονται επίσης άλλες τέσσερες επιστολές τοΰ ’Ιωάννη Καποδί- 
στρια, δύο πρός τόν προσωρινό διοικητή τοΰ Πόρου καί δύο πρός τήν μητέρα 
τοΰ Gosse 2, καθώς καί δύο ιδιόχειρες επιστολές τοΰ «Γενικοΰ Γραμματέως 
τής Έπικρατείας» Σπυρίδωνος Τρικούπη πρός τόν Ελβετό φιλέλληνα3. Πα
ράλληλα εκμεταλλεύομαι πληροφορίες άπό δύο άνέκδοτες επιστολές τοΰ Gosse 
καί τής μητέρας του Louise πρός τόν ’Ιωάννη Καποδίστρια, άποκείμενες στο 
Καποδιστριακό ’Αρχείο Κερκύρας 4.

’Αξιόλογα είναι επίσης τά στοιχεία πού περιέχονται στούς έξής φακέλ- 
λους τής Αίθουσας Χειρογράφων τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τής Γε
νεύης : Ms BPU 2667-2668, 2681-2690, 2692-2693. ’Εξαιρώ τόν φάκελλο 
2680, ό όποιος περιέχει ένα χειρόγραφο, γραμμένο άπό τόν γιο τοΰ Gosse 
'Ιππόλυτο στα 1873, όταν ό πατέρας του τοΰ ύπαγόρευε τις εντυπώσεις του 
άπό τήν παραμονή του στήν Ελλάδα. 'Ο Gosse μέσα σ’ ένα περιορισμένο dt.pt- 
θμό σελίδων - καί μάλιστα ΰστερ’ άπό 46 χρόνια άπό τότε πού εΐχε κατεβή 
στήν Ελλάδα - δέν ήταν βέβαια δυνατόν νά θυμάται καλά καί νά περιγράψη 
διεξοδικά τήν δράση του σ’ αύτήν. Τό χειρόγραφο αύτό έ'χει χρησιμοποιηθή 
έξ ολοκλήρου άπό τήν Michelle Bouvier-Bron στήν μελέτη της Le sejour 
de Louis-Andre Gosse en Grece (1827-1829), πού είδε τό φως στήν Γενεύη 
στά 1958 ώς άπλή πτυχιακή εργασία- γι’ αύτό καί τό χειρόγραφο αύτό, πού 
άποτελεΐ βασική πηγή γιά τήν δραστηριότητα του Έλβετοΰ φιλέλληνα, δέν 
σχολιάζεται συστηματικά, έτσι ώστε πολλά σημεία του παρέμειναν εντελώς 
άνεκμετάλλευτα.

’Από τούς άλλους έρευνητές, οί όποιοι έχουν άσχοληθή μέχρι σήμερα 
μέ τόν Louis-Andre Gosse, αξίζει ν’ άναφέρουμε τόν Emil Rothpletz, ό 
όποιος δημοσίευσε στήν Γενεύη στά 1919 τήν άλληλογραφία τοΰ Gosse μέ 
τόν ναύαρχο Κόχραν μέ τόν τίτλο: Correspondance entre deux Philhellenes: 
le Docteur Louis-Andre Gosse et l’Amiral Lord Thomas Cochrane 
(1827-1828) καί στά 1920 τήν άλληλογραφία του μέ τήν μητέρα του μέ τόν 
τίτλο Lettres du Genevois Louis-Andre Gosse a sa mere pendant son se
jour en Grece (1826-1830).

Χρησιμοποιώντας δλα τά παραπάνω ιστορικά στοιχεία, εξετάζω συστη

1. BPU (Bibliothfeque Publique Universitaire), Ms 2682, ff. 140-143, 145-167, 
169-221.

2. BPU, Ms 2682, f. 144, 168. ,
3. BPU, Ms 2682, f. 230, 232. ‘
4. ’Αρχείο Καποδίστρια, φάκ. 407. Κατά παράκλησή μου ή κ. ’Αγάθη Νικοκάβουρα 

εΐχε τήν εύγενή καλωσύνη νά μοϋ στείλη τά φωτοαντίγραφα τών δύο παραπάνω εγγράφων.

2
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ματικά τήν εύεργετική δράση τοΰ Louis-Andre Gosse στήν Ελλάδα ώς μέ
λους τής επιτροπής διανομής τροφίμων καί πολεμοφοδίων στούς Έλληνες, 
προπάντων στον ελληνικό στόλο, καθώς καί τις πολύτιμες ύπηρεσίες του 
πρός τό κράτος γιά τήν αναστολή τής έξαπλώσεως τής πανώλους καί τής έξα- 
λείψεώς της άπό τούς έλληνικούς τόπους. ’Έτσι θ’ άποκαλυφθή τώρα καθαρά 
πώς έπισιτίζονταν τά μαχόμενα έλληνικά στρατεύματα, ιδίως τής ’Ανατολι
κής Στερεας, ποιοι ήσαν οί χορηγοί τών τροφίμων (οΐ φιλελληνικές έπιτροπές 
τής Εύρώπης), πού προσπαθούσαν νά θερμάνουν άπ’ έξω ή καί έπί τόπου τό 
φρόνημα τών άγωνιστών, ποιοι άγνοί φιλέλληνες υπηρετούσαν άνιδιοτελώς 
τήν ελληνική ύπόθεση καί πώς είχαν οργανώσει ύποτυπωδώς, άλλά πάντως 
έπάνω σέ ορθολογικές βάσεις, τήν διάθεση καί τήν αποστολή τών τροφίμων, 
σελίδες τής ιστορίας πού είναι έξ ϊσου - άν δχι περισσότερο - ενδιαφέρουσες 
άπό τις αντίστοιχες τών στρατιωτικών καί πολιτικών γεγονότων. ’Έτσι μέ τήν 
μελέτη μου αύτή νομίζω, δτι διαφωτίζεται άκόμη περισσότερο ό έλβετικός 
φιλελληνισμός.

Μέσα άπό τά πάμπολλα άνέκδοτα κείμενα τών φιλελλήνων, ορισμένα 
άποσπάσματα τών οποίων άφήνω άμετάφραστα, γιά νά μή χαθή ή λεπτή αίσ
θηση τοΰ προσωπικού υφους, άναδεύεται ενας νέος κόσμος ιδεών γιά τήν έλευ- 
θερία καί γιά τόν ύψηλό προορισμό τοΰ ανθρώπου.
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ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ TOT ΕΤΝΑΡΔΟΤ ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΙΑΡΟ, 
ΑΤΓΟΤΣΤΙΝΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΤΟΝ ΟΤΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ





1. 'Ο ελβετικός φιλελληνισμός καί ο Έννάρδος.

'Η πρώτη φιλελληνική επιτροπή στήν Ελβετία, γιά τήν δποία δέν δια
θέτουμε άρκετές πληροφορίες, ιδρύθηκε στήν Βέρνη τόν Αυγουστο του 1821 χ, 
ενώ ή δεύτερη στήν Ζυρίχη τόν Νοέμβριο τοΰ ΐδιου έτους μέ πρόεδρο τόν κα
θηγητή τοΰ Πανεπιστημίου J. Η. Bremi2. 'Η δραστηριότητα της έπεκτάθηκε 
καί σέ άλλες περιοχές τής Ελβετίας, στο Wintherthour, Aarau, Bale, St. 
Gall, Zoug και Glaris 3. Στήν Γενεύη ή πρώτη φιλελληνική έπιτροπή σχημα
τίστηκε τόν Φεβρουάριο τοΰ 1822 μέ πρόεδρο τόν πάστορα Georg Wilhelm 
Gerlach 4. Τόν Δεκέμβριο τοΰ 1822 τά καντόνια τής Ελβετίας άνακήρυξαν 
τήν φιλελληνική έπιτροπή τής Ζυρίχης ώς τήν κεντρική ολόκληρης τής χώρας 5. 
Ή έπιτροπή χύτη καθώς καί άλλες τών πόλεων Γενεύης, Αωζάννης,\¥ίηί1ΐΘΓ- 
tour, Aurau, Βέρνης, Schaffhousen, άνέλαβαν νά περιθάλψουν 158 "Ελλη
νες, οί όποιοι μετά τήν άποτυχία τής έπαναστάσεως τοΰ ’Αλεξάνδρου 'Υψη- 
λάντη στήν Μολδοβλαχία, έπιθυμώντας νά κατεβοΰν στήν Ελλάδα, πέρασαν 
άπό τήν Ελβετία, δπου παρέμειναν άρκετό χρονικό διάστημα, γιατί οΐ γαλλι
κές άρχές άργοΰσαν νά θεωρήσουν τά διαβατήριά τους. 'Η παραμονή τών 'Ελ
λήνων αυτών προσφύγων στο μικρό κράτος διευκολύνθηκε σέ μεγάλο βαθμό άπό 
τούς φιλόξενους κατοίκους του, οί όποιοι στέγασαν καί περιέθαλψαν τούς τα
λαιπωρημένους ταξιδιώτες 6.

1. Emil Rothpletz, Bernische Hilfsvereine fur die Griechen 1821-1829, Basel 1932, 
σ. 6, Virginia Penn, Philhellenism in Europe (1821-1828), “Slavonic Review” 16 
(1938) 639-640.

2. Alfred Stern, Der Ziircherische Hilfsverein fur die Griechen 1821-1828, Zu
rich 1904, σ. 3.

3. Michelle Bouvier-Rron, Jean-Gabriel Eynard (1775-1863) et le philhellenisme 
Genevois, Geneve 1963, σ. 13.

4. Emil Rothpletz, Die Griechenbewegung in der Schweiz wahrend des helleni- 
schen Freiheitskampfes 1821-1830, Zur Geschichte des Philhellenismus im 19.Jahr- 
hundert,, Aehren Verlag, Affoltern, Basel 1948, σ. 86.

5. Penn, Philhellenism in Europe, σ. 640.
6 Γιά τό θέμα τών Ελλήνων προσφύγων στά 1823 βλ. διεξοδικά Fritz Pieth, Die 

Entwicklung zum schweizerischen Bundesstaat in der Beleuchtung preussischer Ge- 
sandtschaftsberichte aus den Jahren 1819-1833, Basel 1944, σ. 18-19, Die Fluchtlinge 
fius Griechenland oder einige Notizen uber ihre friiheren Verhaltnisse und Schicksale,
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Τόν Δεκέμβριο τοΰ 1821 οί Ελβετοί, ιδιαίτερα στο καντόνι τής Γενεύης, 
άρχισαν νά καλοΰν τούς κατοίκους νά συνδράμουν δσο τό δυνατόν μέ περισσό
τερα χρήματα τούς πρόσφυγες, ώστε νά μπορέσουν νά επιστρέφουν στήν πα
τρίδα τους. 'Η έπιτροπή άποφάσισε νά ένισχύση· οικονομικά έκείνους ιδίως 
τούς 'Έλληνες, πού είχαν πραγματικά τήν πρόθεση νά κατεβοϋν στήν Ελλάδα, 
έκείνους πού είχαν συστατικά γράμματα άπό τις άλλες γερμανικές και ελβε
τικές φιλελληνικές έπιτροπές, καθώς καί έκείνους τούς ξένους, πού ήταν άξιω- 
ματικοί μέ ειδικές γνώσεις καί οί όποιοι γιά τήν παραμονή τους στήν Ελλάδα 
θά στηρίζονταν στούς δικούς των οικονομικούς πόρους. 'Ως τήν 1 Δεκεμβρίου 
1821 είχαν συγκεντρωθή 1.853 φλορίνια. Έν τω μεταξύ στήν Γερμανία, 
κυρίως στήν Στουτγάρδη καί στήν Darmstadt., είχαν κινητοποιηθή δλοι οί 
φιλέλληνες γιά νά προσφέρουν τήν βοήθειά τους 1.

’Ήδη άπό τά τέλη τοΰ 1821 οί Ελβετοί είχαν τάξει συγκεκριμένους σκο
πούς γιά τήν άντιμετώπιση τής καταστάσεως στήν Ελλάδα, υλοποιώντας τά 
άγνά τους συναισθήματα σέ άντικειμενικά σχέδια. 'Η στάση αύτή τών Ελβε
τών έναντι τοΰ έλληνικοΰ ζητήματος τούς οδήγησε νά διαπιστοισουν πρώτοι 
(πολύ πριν άπό τό 1826, δπως νομίζει ό’Άγγλος ερευνητής William Clair)2, 
δτι ή κυριότερη ύπηρεσίά τους στον έλληνικό άγώνα θά έ'πρεπε νά είναι ή άπο- 
στολή πολεμοφοδίων, τροφίμων καί χρημάτων στούς άγωνιζόμενους "Ελλη
νες.

Ισχυρή άπόδειξη γιά τό γεγονός αύτό είναι δτι τόν ’Οκτώβριο κιόλας τοΰ 
1821 ή φιλελληνική έπιτροπή τής Βέρνης ζητούσε νά λάβη άπό τούς 'Έλληνες 
συγκεκριμένα στοιχεία γιά τήν κατάσταση στήν χώρα τους καί γιά τόν άποτε-

Ziirich 1823, Stern, Der Ziircherische Hilfsverein fur die Griechen, σ. 10-14, Jean 
Dimakis, La “Societe de la Morale Chretienne” de Paris et son action en faveur 
des Grecs lors de l’insurrection de 1821, “Balkan Studies” 7 (1966) 41 κ.έ. Κλεοβούλου 
Τσονρκα, Ό φιλελληνισμός τών Ελβετών κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821, “Μακεδονι
κή Ζωή” άρ. τεύχους 63, Αΰγουστος 1971, σ. 4-9, Σεπτέμβριος 1971, σ. 4-16. Bertrand 
Bouvier, Calvos in Geneva, Modern Greek Writters, New Jersey, Princeton 1972, σ. 
77 κ.έ., τοϋ αύτοϋ, ’Άγνωστο αύτόγραφο τοϋ Κάλβου, “Μνημόσυνον Σοφίας ’Αντωνιάδη”, 
Βενετία 1974, σ. 353 κ.έ.

1. Βλ. σχετικά περισσότερες λεπτομέρειες στον φάκ. BPU, Ms fr. 1101 “Souscrip- 
tions pour les Grecs et pour les militaires se rendant en Grece” f. 8, 11, 12, 15. Πρβλ. 
καί Michelle Bouvier-Bron, Jean-Gabriel Eynard et le philhellenisme Genevois σ. 
14-18.

2. William St. Clair, That Greece Might Still Be Free. The Philhellenes in the War 
of Independence, London 1972, σ. 335, δπου: “The Swiss were the first to recognize 
that the most useful service that philhellenism could perform in 1826 was to send 
supplies to relieve suffering and gradually an increasing proportion of their funds 
was devoted to this purpose”.
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λεσματικότερο τρόπο αποστολής βοηθειών. Σχετικά διεβίβαζε πρός τόν μη
τροπολίτη Ούγγροβλαχίας ’Ιγνάτιο έγγραφο, μέ τό όποιο τοϋ έ'θετε τρία βασικά 
ερωτήματα: 1) ποιά είναι ή πραγματική κατάσταση στήν Ελλάδα- 2) ποιο 
είναι τό αποτελεσματικότερο είδος βοήθειας- καί 3) ποιος είναι ό άσφαλέστε- 
ρος τρόπος τής αποστολής. Καί ό ’Ιγνάτιος στήν άπάντησή του τής 11 ’Οκτω
βρίου άπό τήν Πίζα τόνιζε δτι οί "Ελληνες έχουν κυρίως άνάγκη άπό δπλα 
καί πολεμοφόδια καί υποδείκνυε τό Λιβόρνο ώς τό κατάλληλο λιμάνι γιά τέ
τοιου είδους αποστολές. Οί εγκατεστημένοι εκεί Έλληνες άναλάμβαναν πρό
θυμα νά στέλνουν τά δπλα καί τά πολεμοφόδια στον προορισμό τους 1. Πρά
γματι ή βοήθεια τών Ελβετών κατά τήν διάρκεια τής έπαναστάσεως πρός τήν 
Ελλάδα ήταν πολύ σημαντική καί εκδηλώνεται μέ τήν άποστολή γιατρών, τρο
φίμων καί χρηματικών ένισχύσεων 2. Έξ ί'σου ενθουσιώδης ώς πρός τήν αγνό
τητα καί τήν προθυμία ήταν καί ή προσφορά τοΰ γερμανικού καί άμερικανικοϋ 
φιλελληνισμού 3.

Έκτος άπό τήν ύλική βοήθεια τών φιλελληνικών επιτροπών τής Ελβε
τίας πρός τήν Ελλάδα, πλούσια ήταν ή δραστηριότητά τους επίσης γιά τόν 
διαφωτισμό τής κοινής γνώμης τής Ευρώπης γιά τόν δίκαιο άγώνα τών Ελ
λήνων μέ τήν έκτύπωση φυλλαδίων καί ή προθυμία τους ν’ άντιμετωπίσουν 
τά διάφορα οικονομικά ζητήματα κλπ. ’Αξίζει νά μνημονεύσουμε τόν εναρκτή
ριο λόγο τοΰ Bremi τόν Νοέμβριο τοΰ 1821, πού τυπώθηκε σέ φυλλάδιο, τό 
έργο τοΰ Konrad Melchior Hirzel, Der heiligen Propheten Aufruf iiber 
Befreyung Griechenlands aus demWort Gottes enthoben, καθώς καί τοΰ 
Orelli μέ τίτλο Sammlung der Verfassungsurkunden des befreiten Grie- 
chenlandes. ’Αξιόλογα είναι έπίσης καί τά ιστορικά έργα τοΰ καθηγητή 
Ernst Munch τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Aurau, τοϋ Wessenberg, τοΰ φιλοσό

1. Γεώργιον Λαί'ον, Άνέκδοτες έπιστολές καί έγγραφα τοϋ 1821, 'Ιστορικά Δοκου- 
μέντα άπο τά Αυστριακά ’Αρχεία, ’Αθήνα 1958, σ. 251-255.

2. Alexis Dimaras, The Other British Philhellenes, σ. 204 στον τόμο The Strug
gle for Greek Independence to Mark the 150th Anniversary of the Greek War of 
Independence, edited by Richard Clogg, London 1973.

3. Βλ. γενικά μερικές εργασίες γιά τόν γερμανικό φιλελληνισμό: C. Erler, Der Pllil- 
hellenismus in Deutschland 1821-1829, Ein Beitrag zur Geschichte der offentlichen 
Meinung im 19. Jahrhundert. Leipzig 1906, Π Καρολίδον, Ό γερμανικός φιλελληνι
σμός, Άθήναι 1926, Kart Dieterich, Deutsche Philhellenen im Griechenland 1821
1828, Hamburg 1929, Σ. Θ. Λάσκαρι, 'Ο φιλελληνισμός έν Γερμανίά κατά τήν 'Ελληνι
κήν Έπανάστασιν, Άθήναι 1930, Johannes Irmscher, Der Philhellenismus in Preussen 
als Forschungsanliegen, Berlin 1955. Πρόχειρα γιά τόν αμερικανικό φιλελληνισμό βλ. 
τήν έργασία τών Θ. Βαγενα - Ειρήνης Δημητρακοπούλου, Αμερικανοί φιλέλληνες εθελον
τές στο Εΐκοσιένα, Αθήνα 1949, καθώς καί τις έργασίες τοΰ Dakin καί G, G. Arnakis τις 
μνημονευόμενες στήν βιβλιογραφία μου,
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φου Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi, καθώς καί ή έπανέκδοση 
στήν Γενεύη τής Histoire de la Regeneration de la Grece τοΰ Pouqueville 1.

’Ανάμεσα στούς κυριότεροος Ελβετούς φιλέλληνες, οί όποιοι έδρασαν 
στήν Ελλάδα κατά τήν διάρκεια τής έπαναστάσεως ξεχωρίζουν ό Konig, ό 
Rival, ό Knaupp, ό Brumbacher 2, 6 Chevalier3, ό Hahn4, ό Meyer5, 
ό γνωστός εκδότης τών «Ελληνικών Χρονικών» - εφημερίδας πού έξέδιδε

1. Τά έργα τοϋ Munch έχουν τούς έξης τίτλους: 1) IJberdieTurkenkrisenamentlich 
des sechzehnten Jahrhunderts.Sammlung von Denkschriften verschiedenen Inhalts. 
Aus dem Lateinischen und Franzosischen. Nebst einer gedrangten Darstellung der 
Ereignisse zwischen Christen und Turken, und den Versuchen der Griechen zur Freyheit 
von der Eroberung Konstantinopels bis auf unsere Zeiten, Zurich, Orelli, Fussli und 
Compagnie 1821· 2) Die Heerzuge des christlichen Europas wider die Osmanen 
und die Yersuche der Griechen zur Freiheit.VondemerstenErscheinen der Osmanen- 
macht bis zum allgemeinen Aufstand des hellenischen Volkes im Jahre 1821, Basel 
in der Schweighauserschen Buchhandlung 1822-1826. Έργα,τοΰ J. H. von Wessen- 
herg: Das Yolksleben zu Athen im Zeitalter des Perikles, nach griechisclien Schriften, 
Zweite verbesserie und vermehrte Ausgabe, Zurich Orelli, Fussli und Compagnie 
1828, τοΰ Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi: 1) Considerations sur la guerre 
actuelle des Grecs et sur ses historiens, Paris 1825, 2) De la Grece au commencement 
de 1’annee 1827, Paris 1827. Ό Orelli μετέφρασε επίσης στά γερμανικά τό έργο: Lettres 
et documents officiels relatifs aux derniers evenements de la Grece, qui ont precede 
et suivi la mort du Comte Capodistrias jusqu’au 31 Octobre 1831, Publies par plu- 
sieurs membres de l’ancien Comite Grec de Paris, Paris 1831, μέ τόν τίτλο “Sammlung 
der Yerfassungsurkunden des befreiten Griechenlands. Nebst andern Actenstiicken 
aus der neugriechischen Handschrift ubersetzt von Gaspar von Orelli. (βλ. λεπτο
μερώς στήν Lucie Zaimi Droulia, Philhellenisme, Ouvrages inspires par la guerre de 
l’lndependance Grecque 1821-1833, Paris 1974, σ. 110-116. Βλ. επίσης γενικές ιδέες 
στής 'ίδιας, Ή δικαίωση τοΰ αγώνα στά ξενόγλωσσα ελληνικά κείμενα τοΰ 1821, “Νέα 
Εστία”, ’Αφιέρωμα στο Εΐκοσιένα, Χριστούγεννα 1970, σ. 286 κ.έ. Πρβλ. και Μαμώνη, 
Ξενόγλωσσοι εκδόσεις (1821-1829) περί τόν άγώνα, σ. 425-512).

2. Ερρίκου Φορνέζι, Τό μνημεϊον τών Φιλελλήνων, μετάφρ Καλλιόπης Μαράτου 
(Καμπούρογλου), “’Απομνημονεύματα τών άγώνιστών τοϋ 21” 20(1957) 234, 248

3. ΧρήστοΛ Εύαγγελάτον, Οΐ φιλέλληνες, Άθήναι 1938, σ. 66 Πρβλ. κα'ι Μπάμπη 
"Αννινον, Ιστορικά Σημειώματα, Οΐ φιλέλληνες τοΰ 1821, Άθήναι 1925, σ. 146.

4. Γιά τόν Χάν βλ. Άνδρέα Έμμ. Κεραμίδα, 'Ιστορικά Άνάλεκτα (Άπό τήν ιστορίαν 
της Νεωτέρας Ελλάδος), Άθήναι 1973, σ. 85-93. Πρβλ καί Χριοτοψόρου Νέεζερ, ’Απο
μνημονεύματα. Τά πρώτα έτη τής ίδρύσεως τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλείου, Άθήναι 1939, σ. 
56.

5. Γιά τόν Meyer καί τήν δραστηριότητά του βλ. Emil Rothpletz, Der Schofflisdor- 
fer Philhellene Johann Jakob Meyer (1798-1826), Ein Beitrag zur Geschichte der 
Griechenbewegung in Europa wahrend des griechischen Freiheitskampfes (1821
1829), Basel 1931, ’Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτη, Άλληλογραφία Φρουράς Μεσολογγίου 
1825-1826, Άθήναι 1963, σ. 7, 14, 21, κ.έ. Χρήστου Εύαγγελάτον, Πρόμαχοι τής Ελλη
νικής Ελευθερίας, ’Ιωάννης - ’Ιάκωβος Μάγερ, Άθήναι 1957.
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άπό τό 1824 στο Μεσολόγγι μέ επιχορήγηση τής άγγλικής φιλελληνικής έπι- 
τροπής Χ, και δ όποιος έ'πεσε κατά τήν έξοδο τοΰ Μεσολογγίου - και ό για
τρός τής Γενεύης Louis-Andre Gosse, στήν δραστηριότητα τοΰ οποίου θά 
άναφερθώ λεπτομερώς στο Β' μέρος τής διατριβής μου. ’Επίσης ό πρώτος φι
λέλληνας, ό όποιος έ'πεσε στήν μάχη τοΰ Δραγατσανίου, ήταν ό Bordier άπό 
τήν Γενεύη. Σχετικά μέ τόν ήρωικό του θάνατο ό ’Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός 
έγραφε τά εξής συγκινητικά: «Στήν πεδιάδα τοΰ Δραγατσανίου χύθηκε τό 
πρώτο αίμα τών φιλελλήνων: ό Bordier άπό τήν Γενεύη διακρίθηκε μέ τήν 
άνδρεία του καί πέθανε σάν άληθινός Ελβετός. Θυσιάστηκε γιά μιά υπόθεση 
ξένη, άλλά ώραία καί δίκαιη» 2.

’Ενώ, δπως άνέφερα παραπάνω, οΐ πρώτες φιλελληνικές επιτροπές εμφα
νίζονται στήν γερμανόφωνη Ελβετία στά 1821, κυρίως στήν Ζυρίχη, άπό τά 
1825 βλέπουμε τήν έπιτροπή τής Γενεύης νά άναπτύσση τήν μεγαλύτερη δρα
στηριότητα καίν’άποκτα τό προβάδισμα Τό γεγονός αύτό οφείλεται άφ’ενός 
στήν παρουσία τοΰ ’Αλεξ. Μαυροκορδάτου καί τοΰ Μιχ. Σούτσου στήν Γενεύη, 
πού φιλοξενήθηκαν στο σπίτι τοΰ ’Εϋνάρδου, καθώς καί τοΰ Καποδίστρια 
(γιά τήν δραστηριότητά του θά άναφερθοΰμε παρακάτω), καί άφ’ έτέρου στήν 
επιβλητική προσωπικότητα καί στήν αί'γλη τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα 3. Ή φήμη 
τοΰ Εϋνάρδου άπλώνεται παντοΰ, εφόσον μάλιστα οί σχέσεις του μέ σημαί
νοντα πρόσωπα στήν Ευρώπη - φιλέλληνες, μονάρχες, άκόμη καί μέ τήν Διοι

1. Τάσον Άθ. Γριτσοπούλου, 'Ιστοριογραφία τοϋ άγώνος, “Μνημοσύνη” 3(1970- 
1971) 149. Βλ. τά “Ελληνικά Χρονικά” τοϋ Ίωάννου-Ίακώβου Μάγερ στήν σειρά “’Απο
μνημονεύματα αγωνιστών τοΰ 21”, Ήμερολόγιον Β' πολιορκίας Μεσολογγίου, άρ. 5, Άθή- 
ναι 1951, σ. 91 κ.έ. Αικατερίνης Κονμαριανοϋ, Ό Τύπος στον ’Αγώνα,'ΕλληνικάΧρονικά 
1824-1826, Εκδόσεις 'Ερμής, ’Αθήνα 1971, τ. 2. Πρβλ. και κρίσεις γιά τά “Ελληνικά 
Χρονικά” στοΰ ’Αποστόλου Β. Δασκαλάκη, Ό Τύπος καί ή νεοελληνική άναγέννησις, ΕΕΦ 
ΣΠΑ (’Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών),περίοδος 
δευτέρα, 14 (1963-1964) 378-381, Ρωξάνης Άργυροπούλου, Ό ελληνικός τύπος στον 
άγώνα τοΰ 1821, “Νέα 'Εστία”, ’Αφιέρωμα στο Είκοσιένα, Χριστούγεννα 1970, σ 296, 
Άνδρέα Σπ. Σκανδάμη, Ό ελληνικός τύπος κατά τήν περίοδον τής βασιλείας τοΰ Όθω- 
νος 1832-1862, Άθήναι 1969, σ 11. Θεοδώρου Μέμου Πολίτη, Ή συμβολή τής Αιτωλο
ακαρνανίας στήν επανάσταση τοΰ 1821, Μεσολόγγι 1974, σ. 137-138.

2. Jacovaky Bizo Neroulos, Histoire moderne de la Grdce depuis la chute de 
l’Empire d’Orient, Geneve 1828, σ. 325

3. De Crue, Geneve et la Societe de Lecture (1818-1896), Geneve 1896, σ. 34 κ.έ. 
Karl Eynard, Notice sur J.-G. Eynard, Geneve 1863, σ. 12, Emil Bothpletz, Der Gen- 
fer Jean-Gabriel Eynard als Philhellene, (1821-1829), Zurich 1900, σ. 11, Michelle 
Bouvier-Bron, Jean-Gabriel Eyanrd (1775-1863) et le philhellenisme Genevois, σ. 18, 
Έμμανονηλ Πρωτοψάλτη, 'Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος καί τό εργον του κατά τήν έπα- 
νάστασιντοΰ 1821, “’Αφιέρωμα εις τά 150 χρόνια άπό τής έπαναστάσεως τοΰ 1821” (1971) 
162-163,
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κητική Έπιτροπή τής Ελλάδος - γίνονται ολοένα καί περισσότερο στενές. 
Στά 1826 κιόλας ό ’Εϋνάρδος εϊναι ό προστάτης άγγελος τών 'Ελλήνων. Έτοι 
στήν έπιστολή τής 2/14 Ίουνίοο 1826 τό βουλευτικό μέ πρόεδρο τόν Πανοϋ- 
τσο Νοταρα, θέλοντας νά τοΰ έκφράση τήν εύγνωμοσύνη του, τοΰ γράφει τά 
εξής: «...et avec plusieurs autres de nos compatriotes qui, par leur in
fluence directe ou indirecte, peuvent contribuer efficacement au triomphe 
de notre cause, prouvent et la noblesse de ses sentimens et de son inte- 
ret extreme pour cette cause. Oui, Monsieur, quelques Eynard de plus, et 
nos affaires seraient aujourd’hui arrangees. Les ressources les plus impor- 
tantes pour la Grece ne pourraient venir que de l’Europe; et avec un 
credit et des lumieres positives comme les Votres, notre position serai I 
sur un pied tres respectable. Les Grecs ne sauraient Vous remercier trop 
et des sentimens qui Yous animent en leur faveur et des sacrifices que 
Vous avez faites pour leur cause; ils savent distinguer leurs veritables 
amis et apprecier a juste leurs services»

Ό Έϋνάρδος άλληλογραφοΰσε μέ τόν πρόεδρο τής φιλελληνικής επιτρο
πής τοΰ Παρισιοΰ Ternaux, μέ τόν γραμματέα του Andre, μέ τούς δοΰκες τής 
’Ορλεάνης, μέ τόν Choiseul, τόν Dalberg, τόν Delessert, τόν Fitzjames, τόν 
St. Aulaire, καθώς καί μέ άλλους 2. Δείχνει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον γιά 
τήν αποστολή τροφών καί πολεμοφοδίων στούς "Ελληνες, μέ τούς κυριότερους 
αρχηγούς τών οποίων έχει στενή άλληλογραφία3. Ή δραστηριότητα αύτή 
τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα, ό όποιος άντιπροσωπεύει βέβαια καί τό καντόνι τής 
Γενεύης, έντυπωσιάζει τόσο τά καντόνια τής γερμανόφωνης 'Ελβετίας, πού 
συνεργάζονται στενά μαζί του γιά τήν σωτηρία τής Ελλάδας, ώστε άντιλαμ- 
βάνονται ότι δέν μποροΰν - έφόσον μάλιστα οί δυνατότητες δράσης είναι πε
ριορισμένες -4άλλά καί ότι δέν είναι σκόπιμο ν’ άναπτύξουν παράλληλη πρωτο
βουλία ώς πρός τό θέμα αύτό. Γι’ αύτό συντονίζοντας τις προσπάθειές τους 
άναγνωρίζουν ώς επίσημο έκπρόσωπο τοΰ έλβετικοΰ φιλελληνισμού τόν ’Εϋ- 
νάρδο, ό όποιος στά 1826 θεωρούνταν πιά ώς “γενικός πληρεξούσιος” γιά τά 
θέματα καί τις ύποθέσεις τής Ελλάδας στο έξωτερικό 5.

Πραγματικά ή φιλελληνική έπιτροπή τής Γενεύης άποτελεΐ τό επίκεν
τρο τοΰ φιλελληνισμού στήν 'Ελβετία, στήν Γερμανία καί στήν Γαλλία, καθώς

1 BPU, Ms Suppl. 1888, f. 485
2. Rothpletz, Der Genfer Jean-Gabriel Eynard als Philhellene, σ. 12-13.
3. Frank Choisy, Suisse et Grece. La correspondance au philhellene Eynard 

(1826-1829), une oeuvre suisse “en Grece”, Athenes 1907, σ. 10.
4. ΙΙρβλ καί Rothpletz, ενθ’ άνωτ σ. 18.
5 Σπι>ρίδ(ονος Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία I. Α, Καποδίστρια - I, Γ. ’Εϋνάρδου (1826- ’ 

1831), Άθήναι 1929, σ, 134,
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καί στά άλλα βόρεια ευρωπαϊκά κράτη 1. Στά 1826 κιόλας ή Γενεύη παρουσίαζε 
τήν εικόνα μιας πόλης άποκλειστικά άφοσιωμένης στο έλληνικό ζήτημα 2.

Τά φιλελληνικά αισθήματα τών Ελβετών, ιδίως τών κατοίκων τής Γε
νεύης, και ή ειλικρινής άνταπόκρισή τους στις συνεχείς επικλήσεις του Έϋ- 
νάρδου γιά τήν άποστολή χρημάτων στήν Ελλάδα, ήταν έκδηλα και συγκινη
τικά. Ή φιλελληνική έπιτροπή της οργάνωσε ένα εβδομαδιαίο έρανο άπό τρία 
σολδία, ό όποιος απέδωσε μεγάλα ποσά, πού προέρχονταν κυρίως άπό τούς 
αγρότες. Οί κάτοικοι τής Γενεύης ήταν πάντοτε πρόθυμοι νά καταβάλλουν 
χρήματα γιά τήν οργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εράνων στά 
σχολεία, καθώς καί θεολογικών καί φιλολογικών διαλέξεων γιά τήν άγωνιζό- 
μενη Ελλάδα. Οί ζωγράφοι οργανώνουν καλλιτεχνικό λαχείο καί ό σύνδεσμος 
άκόμη τών φανοποιών προθυμοποιείται νά δώση κάτι άπό τό υστέρημά του. 
"Ενα μικρό κορίτσι 6 έτών προσφέρει τόν κουμπαρά του μέ τά 3% φλορίνια πού 
περιείχε, ενώ μια φτωχή γυναίκα παρουσιάζεται στο φιλελληνικό κομιτάτο καί 
προσφέρει 21 σολδία. Επίσης οί άποροι προσφέρουν τό τίμημα μιας ώρας τής 
καθημερινής τους έργασίας. Άκόμη καί ένας χαρτοπαίκτης δωρίζει τά χρήμα
τα πού είχε κερδίσει τόν χειμώνα, συνολικά 60 φράγκα 3.

Ή ελληνική κυβέρνηση γεμάτη εύγνωμοσύνη πρός τόν έμψυχωτή τοΰ 
φιλελληνικοΰ κινήματος Έϋνάρδο δέν ξέχνα σέ κάθε έγγραφό της πρός αύτόν 
νά τόν εύχαριστή γιά τήν άνεξάντλητη δραστηριότητά του, πού έπεκτείνεται 
καί έξω άπό τήν χώρα του καί άγκαλιάζει καί τά άλλα εύρωπαικά κομιτάτα 
μέ μοναδικό σκοπό τήν εύόδωση τοΰ έλληνικοΰ άγο^να 4.

2. 'Ο Ί<οάννης Καποδίστριας στήν "Ελβετία μεταξν 1813-1814, οί 
επαφές του μέ τούς Ελβετούς και μέ τά παιδαγωγικά τους συστήματα.

Στήν αφύπνιση τών φιλελληνικών αισθημάτων τών Ελβετών, ιδίως τοϋ

1. Gustav Friedrich Hertzberg, Geschichte Griechenlands sei L dem Absterben des 
antiken Lebens bis zur Gegenwart, Vierter Teil, Von der Erhebung- der Neugriechen 
gegen die Pforte bis zum Berliner Frieden (1821-1878), Gotha 1879, σ 398

2. Jacovaky RizoNeroulos,Cours de litterature grecque moderne, Geneve 1827,σ Xj
3. Choisy, Suisse et Grece, La Gorrespondance au philhellene Eynard, σ 10-11 

Γιά τις φιλελληνικές εκδηλώσεις στήν Γενεύη βλ. Η Rochet, Le Romantisme a Geneve, 
Geneve 1930, σ 23-24.

4. Βλ. RPTJ, Ms Suppl 1888, ff 487-488, επιστολή τοϋ βουλευτικού προς τον Έϋ
νάρδο στις 10/22 ’Ιουλίου 1826, οπου καί τά εξής: “Les Grecs ne sauraienl Vous remer- 
cier trop et de Vos dispositions et de Vos sacrifices pour eux; mais tout ne qu’ils pour- 
raient en dire serait certainement au dessous de ce que nous ne voulons pas passer 
sous silence, c’est que nous apprenons avec un plaisir 'extreme le credit dont Vous 
jouissez aupres de tous les Comites en faveur des Grecs,,,”
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καντονιού τής Γενεύης, σημαντικό ρόλο έπαιξε μετά τον ’Οκτώβριο τοϋ 1822 
ό πρώην υπουργός τών εξωτερικών τοΰ τσάρου ’Αλεξάνδρου Α' ’Ιωάννης Κα- 
ποδίστριας. ’Εκεί εΐχε άποσυρθή μετά τήν παραίτησή του άπό τήν ένεργό δι
πλωματική υπηρεσία, οχι μόνον γιατί τό κλίμα ήταν κατάλληλο γιά τήν κλο
νισμένη ύγεία του, άλλά καί γιατί τό περιβάλλον ήταν φιλικό καί οί δεσμοί του 
γενικά μέ τήν Ελβετία στενοί: εΐχε ήδη κερδίσει τήν άγάπη καί τήν εμπιστο
σύνη τοΰ έλβετικοϋ λαοΰ, δταν, σύμφωνα μέ τήν άποστολή πού τοΰ εΐχε άνα- 
θέσει ό τσάρος στά 1813, εΐχε κατορθώσει νά έξασφαλίση τήν ουδετερότητα 
τών Ελβετών κατά τήν διάρκεια τών ναπολεόντειων πολέμων καί νά συμφι- 
λιώση τά διάφορα καντόνια. Τήν προσφορά του αύτή εκτιμώντας οί Ελβετοί 
τόν είχαν τιμήσει μέ τόν τίτλο τοΰ επίτιμου πολίτη τών καντονίων Vaud, Va
lais καί τής Republique de Geneve 1.

Ό Καποδίστριας φαινόταν πολύ ικανοποιημένος άπό τις τιμές τών Ελ
βετών. Σέ επιστολή του μάλιστα άπό τήν Πετρούπολη, στις 9/21 Νοεμβρίου 
1816 πρός τόν πατέρα του, τοΰ υποσχόταν νά τοΰ στείλη άντίγραφο τοΰ δι
πλώματος πολιτογραφήσεώς του, μέ τήν όποία εΐχε τιμηθή άπό τά καντόνια 
Vaud καί Γενεύης. ’Ήλπιζε άκόμη δτι καί τά άλλα καντόνια τής Ελβετίας 
θά τοΰ έ'δειχναν παρόμοια μαρτυρία τής ευγνωμοσύνης τους. Καί τελείωνε 
μέ τά εξής: «Καίτοι νέος τρόπος ούτος άνταμοιβής τής επιπόνου εργασίας 
ένός ξένου 'Τπουργοΰ, ύπήρξεν ούτος λίαν ευχάριστος εις τόν Ηγεμόνα, καί 
ύπήρξεν άπείρως εύχάριστος εις έμέ ιδιαιτέρως. Είμαι ό μόνος μεταξύ τών

1. Frank Choisy, Capodistria et le Philhellenisme en Suisse, Documents inedits- 
Papiers de famille, Tirage a part du “Messager d’Athenes” 1933, σ. 6-8, Lysimaque 
Oeconomos, Essai sur la vie du Comte Capodistrias depuis son depart de Russie en 
aout 1822 jusqu’a son arrivee en Grece en janvier 1828, Toulouse et Paris 1926, σ. 
10. Γενικά γιά τήν άποστολή τοΰ Καποδίστρια στήν 'Ελβετία στά 1813, καθώς καί γιά τόν 
ρόλο του στο Συνέδριο τής Βιέννης βλ. Edmond Rochemont, Biographie, Travaux et 
Correspondance diplomatique de Charles Pictet de Rochemont 1755-1825, Geneve 
1892, σ 173, οπου ό Pictet de Rochemont, τότε άπεσταλμένος τής Γενεύης στο συνέδριο 
τής Βιέννης ελεγε γιά τον Καποδίστρια τά έξής: “Je crois Vous avoir dit que Capo d’ 
Istria s’est charge de l’aborder. C’est notre sauveur, notre boussole que ce Capo d’ 
Istria . ”, S. T. H. Lascaris, Capodistrias avant la revolution grecque, sa carriere po
litique jusqu’en 1822, Lausanne 1918, σ. 36-90, C. M. Woodhouse, Capodistria, The 
Founder of Greek Independence, London 1973, σ. 82-126, Α. Μ. 'Ιδρωμένου, ’Ιωάννης 
Καποδίστριας Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος, Άθήναι 1932, σ. 40-42, ’Αλεξάνδρου I. Δεσπο- 
τοπονλον, Ό Κυβερνήτης Καποδίστριας καί ή άπελευθέρωσις τής Ελλάδος, Άθήναι 1954, 
σ. 8-9, V. Gittermann, Geschichte der Schweiz, Thayngen 1949, σ. 428, βλ. επίσης τό 
γενικό μελέτημα τοϋ W. Martin, La Suisse et l’Europe (1813-1814), Geneve 1931, 
Paul Waeber, Joseph des Arts et Pictet de Rochemont, Aspects de la Restauration 
genevoise en 1816, Tirage a part de la “Revue Suisse d’histoire”, fasc. 3, 1964, σ. 14, 
(7. 367, 371, Αυτοβιογραφία’ Ιωάννον Καποδίστρια, εκδ. Γαλαξίας, Άθήναι 1968, σ. 38-51,
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ξένων Υπουργών, οίτινες υπηρέτησαν τό Εξωτερικόν έν Ελβετία, εις τόν 
όποιον άπενεμήθη μία διάκρισις, καί δη οΐα διά τής οποίας εγώ ετιμήθην. Αΰτη 
είναι καθ’ ολοκληρίαν ήθική. Ούδέν συμφέρον, ή άλλο τι χυδαϊον είδος δύναται 
νά έλαττώση τήν αξίαν της εις τούς οφθαλμούς μου...» 1.

Ό ΐδιος ό Καποδίστριας ποτέ δέν εΐχε φαντασθή δτι θά πήγαινε στήν 
Ελβετία, δπως φαίνεται άπό επιστολή του τής 1/13 Ίανουαρίου 1814 πρός 
τόν πατέρα του άπό τήν Ζυρίχη, δπου μεταξύ άλλων έ'γραφε καί τά εξής: «Δέν 
θά εΐχον όνειρευθή ποτέ δτι τό έτος 14 θά μέ ευρισκε εις τήν Ελβετίαν άπη- 
σχολημένον μέ υποθέσεις, αί όποΐαι ομοιάζουν κατά μέγα μέρος πρός έκείνας 
μέ τάς οποίας ήρχισα τήν δημοσίαν σταδιοδρομίαν μου. Αί παροΰσαι είναι 
πλέον πολύπλοκοι, καί πλέον σπουδαΐαι, κατ’ ούσίαν καί άπό άπόψεως πολιτικών 
συνθηκών. Έδώ απ’ εύθείας ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Αύτοκράτορος, έκεΐ ύπό 
εκείνην τοΰ Ύπουργοΰ του... "Εως τώρα ή Α.Μ. ηύδόκησε νά έπιδοκιμάση 
τό έργον μου, καί τοΰτο διπλασιάζει τάς προσπαθείας μου καί τήν καλήν μου 
θέλησιν» 2.

Κατά τήν διάρκεια τής πρώτης του εκείνης παραμονής στήν Ελβετία, ό 
Καποδίστριας εΐχε συνεχείς επαφές μέ τόν σύμβουλο τοΰ καντονιού τής Γε
νεύης Pictet de Rochemont καί εΐχε ένδιαφερθή ζωηρά γιά τά παιδαγωγικά 
συστήματα τοΰ Pestalozzi, Vehrli καί ιδίως τοΰ Fellenberg στο Hofwyl3, 
γεγονός πού εΐχε ώς αποτέλεσμα νά γίνη περισσότερο οικείος καί άγαπητός 
στούς Ελβετούς. ’Έχοντας μάλιστα σχετική εντολή τοΰ τσάρου εΐχε έπισκε- 
φθή επανειλημμένα τό έκπαιδευτικό ίδρυμα τοΰ Fellenberg, ό όποιος ήταν 
μαθητής τοΰ Pestalozzi. Τόσο μάλιστα εΐχε ένθουσιασθή μέ τήν παιδαγωγική 
του μέθοδο, ώστε εΐχε αποφασίσει νά στείλη νέους Έλληνες νά έκπαιδευθοΰν

1. Πολύχρονη ’Ενεπεκίδη, ’Ιωάννης Καποδίστριας (176 ανέκδοτα γράμματα πρός τόν 
πατέρα του, 1809-1820), Άθήναι 1972, σ. 231. Πρβλ. και Τρύφ. Ε. Εναγγελίδον,'ΐστορία. 
τοϋ Ίωάννου Καποδίστρια Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος (1828-1831), Άθήναι 1894, σ. 32, 
ύπ. 1, οπου καί τά έξής ένδιαφεροντα: “Σημειούσθω δ’ δτι τήν τιμήν ταύτην (δηλαδή τής 
πολιτογραφήσεώς του) έθεώρησε μεγίστην τοϋ βίου αύτοΰ ό Καποδίστριας καί αείποτε ύπο- 
γραφόμενος έν ταΐς συνθήκαις καί συμβάσεσιν, ας έν όνόματι τοϋ Τσάρου συνήπτε μετά τών 
διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ τών πολλών τίτλων προσετίθει καί δτι ήτο πολίτης 
τής Γενεύης κλπ.”.

2. ’Ενεπεκίδη, ’Ιωάννης Καποδίστριας, σ. 168.
3. Edouard Chapuisat, Vers l’lndependance, Documents tires de J.-G. Eynard, 

Le Puy 1930, σ. 5-6. Τρύφωνος Εϋαγγελίδου, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας ('Ελληνικά 
σχολεία άπο τής άλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), Άθήναι 1936, τ. 1, σ. 131 κ.έ. Πρβλ. 
καί 'Ελένης Ε. Κούκκου, ’Ιωάννης Καποδίστριας, 'Ο άνθρωπος - ό άγωνιστής, Άθήναι 
1962, σ. 13-14, 'Ελένης Ε. Μπελια, Ή έκπαίδευσις εις τήν Λακωνίαν καί τήν Μεσσηνίαν 
κατά τήν καποδιστριακήν περίοδον (1828-1832), Άθήναι 1970, σ. 16.



30

στο 'ίδρυμα τοΰ Έλβετοΰ παιδαγωγοΰ χ, μεταξύ τών όποιων καί τούς άδελ- 
φούς Πολυλα, άφοΰ βέβαια θά μάθαιναν πρώτα καλά τά γαλλικά καί τά γερ
μανικά. Στο ίδρυμα αύτό, οπως έγραφε στά 1814 πρός τόν πατέρα του, φοιτού
σαν τά παιδιά τοΰ πρίγκιπα Wide, καί άλλων διακεκριμένων προσώπων. Έκεΐ 
οί άδελφοί Πολυλα έπρόκειτο νά μείνουν δύο χρόνια καί νά παρακολουθήσουν 
μαθήματα γεωργίας, εμπορίου καί στρατιωτικής τέχνης. Τά ετήσια έξοδά τους 
θά άνέρχονταν γύρω στά πεντακόσια φλορίνια καί γιά τούς δύο 2.

Παράλληλα ό Καποδίστριας σχεδίαζε νά πλουτίση τό πρόγραμμα τοΰ Fel
lenberg μέ στοιχεία άπό τήν μέθοδο τών ’Άγγλων παστόρων Lancaster καί 
Bell3, ή οποία εΐχε γίνει πολύ γνωστή στήν Γαλλία άπό τήν μετάφραση τοΰ 
βιβλίου τοΰ κόμη Alexandre La Borde. 'Ο Καποδίστριας εΐχε προτρέψει τόν 
φίλο του ’Αλέξανδρο Βασιλείου νά μεταφράση τό βιβλίο αύτό στά ελληνικά. 
Σχετικά μάλιστα έγραφε τά εξής στήν άπό 14/26 Δεκεμβρίου 1815 έπιστο- 
στολή του πρός τόν ’Ιγνάτιο : «Σας παρακαλώ, σεβασμιότατε, νά προμηθευ- 
τήτε αύτό τό μικρό έργο, θά σάς ευχαρίστηση πολύ, καί θά διδάξη στον Μόσ
τρα δλο τό κακό, πού έκαμε διδάσκοντας τούς μαθητές του μέ ραβδισμούς 
αύτό πού αγνοούσε ό ίδιος: παρακαλώ τόν Μόστρα νά στείλη στον ’Αλέξαν
δρο Βασιλείου τήν μετάφραση τοΰ έργου τοΰ σχετικοΰ μέ τό σχολείο Fellen
berg. Θά φροντίση γιά τήν δημοσίευσή του στό Μόναχο μέ ένα πρόλογό μου, 
πού τόν έχω αρχίσει άπό καιρό καί πού ελπίζω νά τόν τελειώσω σύντομα. Ή 
πρόθεσή μου είναι νά θέσω σέ κυκλοφορία αύτά τά έντυπα, γιά νά προτρέψω 
τούς προκρίτους μας νά στείλουν τά παιδιά τους στον Fellenberg καί μερικά 
στό Λονδίνο, γιά νά τούς διδάξουν πρακτικά τήν μέθοδο τοΰ Lancaster. Θά 
έλθω σέ άμεση έπαφή μέ τούς Μολδαβούς καί Βλάχους καί μάλιστα μέ τούς 
πρίγκιπες (όσποδάρους). Οί τελευταίοι μοΰ έξέφρασαν τήν επιθυμία νά έχουν 
ιδιαίτερες σχέσεις μαζί μου και θά έπωφεληθώ γιά νά τούς δώσω οδηγίες γιά 
τά μέσα, πού πρέπει νά χρησιμοποιήσουν στό θέμα τής δημόσιας έκπαιδεύ- 
σεως. 'Η εξοχότητά σας θά μοΰ πή δτι ρίχνω μαργαρίτες στούς χοίρους. Δέν 
έχει σημασία» 4.

Στό ίδρυμα Fellenberg εΐχε στείλει ό Καποδίστριας καί τόν ανεψιό του, 
τόν γιο τής άδελφής του. Σχετικά σέ επιστολή του πρός τήν Ρωξάνδρα Στούρ- 
τζα άπό τήν Βιέννη στις 12 Μαίου 1815, μεταξύ άλλων, έγραφε καί τά εξής:

1. 'Ελένης Ε. Κονκκου, 'Ο Καποδίστριας καί ή παιδεία (1803-1822),Α' Ή Φιλό- 
μουσος 'Εταιρεία τής Βιέννης, Άθήναι 1958, σ. 26-28.

2. ’Ενεπεκίδη, ’Ιωάννης Καποδίστριας, σ. 178.
3. Πρβλ. καί στοϋ ’Αλέξη Δημαρίί, Τά έκπαιδευτικά κατά τόν άγώνα, “Νέα Εστία”, 

Αφιέρωμα στό Είκοσιένα, 1970, σ. 55.
Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, II Άλληλογραφία, σ. 65

66.
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«Ό πρώτος θετός υιός μου τοποθετήθηκε ήδη κοντά στον Fellenberg. Περι
μένω άλλους τρεις στήν πατρίδα μου, προτίθεμαι δέ νά τούς συντηρώ καί τούς 
τέσσερες μέ έξοδά μου. Είπα αύτό στον αύτοκράτορα καί αύτός έξέφρασε τήν 
ευαρέσκειά του...». Σέ άλλη επιστολή του άπό τό Παρίσι στις 10 ’Οκτωβρίου 
'1815 άνέφερε: «’Αναχωρώντας γιά τήν Ρωσία δυνατόν νά περάσω άπό τήν 
Βιέννη. ’Έχω πολλές μικρές υποθέσεις νά τακτοποιήσω, νά ξαναδώ τόν άνε- 
ψιό μου, νά εφοδιάσω μέ χρήματα τούς ύποτρόφους μου στό ίδρυμα Fellen- 
berg...» Χ. Ποιά ήταν τά όνειρα τοϋ Καποδίστρια γιά τόν άνεψιό του, πληρο
φορούμαστε άπό έπιστολή του πρός τόν μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας’Ιγνάτιο. 
’Εκεί έξέφραζε τήν ικανοποίησή του γιά τις προόδους τοϋ άνεψιοϋ του, ό όποιος 
υστερ’ άπό τρεις μήνες θά άναχωροΰσε γιά τήν Ελβετία. Συγκεκριμένα τό κα
λοκαίρι θά εμενε φιλοξενούμενος στό ίδρυμα τοΰ Fellenberg καί κατόπιν θά 
πήγαινε νά έγκατασταθή στήν Γενεύη. Στήν πόλη αύτή, εγραφε ό Καποδί- 
στριας πρός τόν ’Ιγνάτιο, θά γινόταν ενας ώριμος καί μορφωμένος άνδρας 2.

Μολαταύτα ό άνεψιός του δέν εδειχνε τό απαραίτητο ενδιαφέρον γιά τις 
σπουδές του, δπως διαπιστώνουμε άπό τρεις άνέκδοτες επιστολές τοΰ Καπο- 
δίστρια πρός τόν Charles Pictet de Rochemont, σύμβουλο τοΰ καντονιού 
τής Γενεύης, γραμμένες στά 1816 καί 1817, οί όποιες σώζονται στήν «Cor- 
respondance privee» τοΰ τελευταίου3. Τό γεγονός αύτό στενοχωρούσε πολύ 
τόν Καποδίστρια καί καταφερόταν κυρίως εναντίον τής κακής διαπαιδαγωγή- 
σεως τών γονέων του, οί όποιοι, δπως γράφει, τόν είχαν παραχαΐδέψει (trop 
caresse et trop amolli).

’Έτσι λοιπόν ΰστερ’ άπ’ δλα αύτά σκεφτόταν νά στείλη τόν άνεψιό του 
στήν Γενεύη γιά νά σπουδάση νομικά ύπό τήν επίβλεψη τοΰ Pictet de Roche
mont ή άκόμη στον πρόξενο τής Ρωσίας στήν Βενετία Ναράντζη, ό όποιος θά 
άναλάμβανε νά έπιβλέπη τήν έκπαίδευση τοΰ νέου. Φαίνεται δτι τελικά ό άνε
ψιός τοΰ Καποδίστρια σπούδασε στήν Γενεύη 4. Γι’ αύτό καί στον προμνημο
νευμένο σύμβουλο τοΰ καντονιού τής Γενεύης Rochemont μεταβιβάζει μέ 
τήν έπιστολή του τής 30 Δεκεμβρίου 1816 τά πλήρη δικαιώματα τής κηδεμο
νίας τοΰ ανεψιού του, τά όποια εΐχε δεχθή έκ μέρους τής άδελφής καί τοΰ γαμ- 
προΰ του 5.

Οί ειδήσεις είναι αξιοσημείωτες, γιατί μάς δείχνουν δτι ό Καποδίστριας

1. Κονκκου, ενθ’ άν., σ. 29.
2. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1766-1828) II ’Αλληλο

γραφία, σ. 65-66. ~
3. AEG (Archives d’Etat de Geneve), Correspondance Privee de Charles Piclel 

de Rochemont, Archives des Families I, serie 3, ff. 125-128, ff. 136-137, ff. 161-162.
4. AEG, έπιστολή Καποδίστρια προς Rochemont άπό 17 Νοεμβρίου 1816, f. 125.
5. AEG, Correspondance Privee de Charles Pictet de Rochemont ff. 136-137.
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είχε εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον γιά τά παιδαγωγικά συστήματα τής επο
χής του.

3. 'Ο Ιωάννης Καποδίστριας στήν Ελβετία μεταξύ 1822-1827, οί επα
φές τον μέ τον Έϋνάρδο και ή άποστολή δύο παρατηρητών τών φιλελληνικών 
επιτροπών Γενεύης κα'ι Παρισιού στήν έπαναστατημένη Ελλάδα.

1. 'Όταν λοιπόν στά 1822 ο Καποδίστριας υπέβαλε τήν παραίτησή του στον 
τσάρο, δέν μπορούσε νά βρή καλύτερο τόπο διαμονής παρά μόνο στήν 'Ελβε
τία, δπου είχε ζησει ενα ορισμένο χρονικό διάστημα, πού τοΰ εΐχε δώσει τήν 
ευκαιρία νά γνωρίση τούς κατοίκους της και νά θαυμάση τούς θεσμούς τής χώ
ρας αυτής. Οί αναμνήσεις του άπό τήν παραμονή εκείνη είναι αύτές πού τόν 
κάνουν νά γράψη στήν έγκύκλια έπιστολή τής 6/18 ’Απριλίου 1819 τά παρα
κάτω αξιοσημείωτα γιά τήν πρόοδο τών επιστημών καί τών φιλελεύθερων θε
σμών σέ ορισμένες χώρες, ή όποία θά επηρέαζε έν μέρει στό μέλλον καί τήν πο
ρεία τής πολιτικής έξελίξεως τής ανθρωπότητας: «C’est en Suisse, en An- 
gleterre et en Amerique ou nous pouvons apprendre par les attraits de 
l’exemple la science et l’art de la liberte» 1.

’Ακόμη καί δταν ό Καποδίστριας βρέθηκε μέσα στό έδαφος τής 'Ελβε
τίας, δέν ειχε άκόμη σχηματίσει οριστική γνώμη, σέ ποιά πόλη της θά έ'πρεπε 
νά έγκατασταθή, μολονότι προέκρινε κατά κάποιον τρόπο τήν Γενεύη. ’Έτσι 
άπό τήν Βέρνη, δπου τόν υποδέχθηκαν οί κάτοικοι μέ μεγάλες τιμές, εγραφε 
σέ ανέκδοτη έπιστολή του πρός τόν Pictet de Rochemont στις 12/14 Δεκεμ
βρίου 1822, δτι άκόμη δέν εΐχε αποφασίσει γιά τόν τελικό προορισμό του, άλλά 
πιθανότατα θά ήταν ή Γενεύη, δπου θά άφοσιωνόταν σέ μελέτες (εννοεί τήν 
μελέτη τών αρχαίων Ελλήνων καί Ρωμαίων κλασσικών). ’Ήλπιζε άκόμη δτι 
μέ τήν βοήθεια τοΰ φίλου του Rochemont ή διαμονή του στήν Γενεύη, καθώς 
καί τοΰ άδελφοΰ του Αύγουστίνου, τόν όποιο εΐχε συναντήσει στήν Φρανκ
φούρτη, θά ήταν όχι μόνο ευχάριστη, άλλά καί οικονομικά συμφέρουσα. ('Υπο
γράμμιζε τήν λέξη «economiquement») 2. Πραγματικά τελικά τόπος δια
μονής του υπήρξε ή Γενεύη, δπου καί έ'φθασε τόν Δεκέμβριο τοΰ 1822 άκο- 
λουθώντας τήν εξής πορεία: Francfort-Paris-Ems-Klopenburg-περιοχές

1. Ελευθερίου Πρεβελάκΐ), Ή έγκύκλια έπιστολή τοϋ ’Ιωάννη Καποδίστρια. τής 6/18 
’Απριλίου 1819, “Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965) έπί 
τή έκατονταετηρίδι Ένώσεως Έπτανήσου”, Άθήναι 1967, τ. 1, σ. 303. -

2. AEG, έπιστολή Καποδίστρια πρός Pictet de Rochemont, Correspondance Pri
vee de Charles Pictet de Rochemont, Archives des Families I, serie 3, f. 470.
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τοΰ Rhin-Francfoit-Wissembourg-Brumath-Strasbourg-Bale-Zurich-Hof- 
wyl-Berne-Lausanne-Geneve 1.

Ό Καποδίστριας ελεγε δτι κατά τήν παραμονή του στήν Γενεύη θά αφιε
ρωνόταν στις άρχαϊες κλασσικές σπουδές, άλλά ή πραγματικότητα δέν ήταν 
αύτή. Εΐχε καί άλλους λόγους νά προτιμήση τήν Γενεύη. ’Ήθελε νά κάνη τήν 
πόλη αύτή, πού βρισκόταν σέ έπίκαιρη θέση μέσα στήν Εύρώπη, κέντρο τών 
πατριωτικών του σχεδίων καί νά βοηθήση, δπως μπορούσε, τούς συμπατριώ
τες του κάτω στήν Ελλάδα 2. Γνώριζε καλά, δτι γιά νά φανή χρήσιμος στον 
τόπο του, επρεπε νά δώση 6 ΐδιος τό καλό παράδειγμα στούς 'Ελβετούς καί νά 
διαθέση ’ίσως ορισμένα ποσά γιά τήν εύόδωση τοΰ άγώνα, επρεπε νά ζή λιτά 
καί οικονομικά. Γι’ αύτό άκριβώς καί τόνιζε τήν λέξη «economiquement» 
στήν έπιστολή του πρός τόν Pictet de Rochemont. Γιά τις συνθήκες τής δια
μονής του στήν Γενεύη, τήν κατάσταση τής υγείας του, σέ έπιστολή του άπό 
1/13 Νοεμβρίου 1823 πρός τόν Nesselrode, εγραφε μεταξύ άλλων δτι ήταν 
εύχαριστημένος, άρκούμενος σ’ ενα δωμάτιο στον τρίτο δροφο ένός ομορφου 
σπιτιοΰ καί πληρώνοντας ενα λογικό ποσό γιά νοίκι. "Οσο γιά τήν υγεία του, 
τόνιζε δτι δέν ύπέφερε, άλλά έπρεπε νά είναι πολύ προσεκτικός στό μέλλον: 
«Tout content d’une chambre en troisieme etage d’une belle maison oil 
je suis enfin parvenu a me loger a un prix raisonnable. Pour ce qui est 
de l’eternel chapitre de ma sante, au but d’une annee je n’ai qu’a Yous 
repeter les memes choses. Je ne suis pas souffrant, mais pour le devenir 
je n’ai qu’a m’ecarter d’un regime dont la severite serait, pour tout autre, 
une veritable maladie» 3.

1. Oeconomos, Essai sur la vie du Comte Capodistrias, σ. 4-10.
2. Oeconomos, Essai sur la vie du Comte Capodistrias, σ. 12-13.
3. C. W. Crawley, John Capodistrias, Unpublished Documents, Thessaloniki 

1970, σ. 57. 'H Charlotte de Sor διηγείται τά έξης ενδιαφέροντα γιά την ζωή τοϋ Καπο- 
δίστρια στήν Γενεύη. “J’ai connu le Comte Capodistrias en 1825, habitant deux peti- 
tes chambres dans une modeste maison a Genfeve, en face du Palais Eynard. La, il 
vivait avec la plus stricte economic, s’occupant tout le jour et bien avant dans la 
nuit, d’un apre et laborieux travail destine a susciter des amis et des protecteurs aux ■· 
heroiques enfants de la Grece. Un jour, dans une de ses causeries intimes qui s’etab- 
blissent si vite entre gens que les memes sympathies disposent a la confiance, il me 
disait, avec cette adorable simplicity qu’on lui connaissait: “Vous vous etonnez que 
j’aie choisi, dans la maison de Mme Lamotte, ces deux clietives chambres, que j’ 
habite au-dessous de Votre appartement; mais c’est qu’elles ne me coittent que 30 
francs par mois, et Vous ne savez pas qu’entre moi et mon domestique nous ne de
vons pas depasser, pour logement et nourriture, un 6cu de 6 francs par jour; j’ai 6ta- 
bli mon budget sur ce pied, et je ne l’augmente pas d’un sou” (Oeconomos, ϊνθ’ άν., σ. 
14-15). "

3
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'Ένα πρόβλημα δμως μένει ακόμη αναπάντητο: γιατί ό Καποδίστριας 
δεν φανέρωσε τά σχέδιά του προς τον Pictet de Rochemont, μέ τον όποιο 
είχε συνδεθή μέ στενή φιλία; 'Ο Καποδίστριας, αν κα'ι γνώριζε τά φιλικά αισθή
ματα των Ελβετών, εμενε άκόμη επιφυλακτικός. 'Η στάση του αύτή προερχό
ταν άσφαλώς από την επιθυμία του, έπιθυμία ενός προσεκτικού διπλωμάτη, 
νά μή προκαλέση θόρυβο γύρω άπό τό ονομά του ανακοινώνοντας τά. πραγμα
τικά του σχέδια, ώστε νά μή σχολιαστή ή παρουσία καί ή δράση του στήν Ελ
βετία άπό τούς Εύρωπαίους πολιτικούς. Καί έπρεπε νά είναι προσεκτικός, γιατί 
είχε ύπ’ δψη του τή πρόσφατη διαφωνία του μέ τον τσάρο Αλέξανδρο Α', άλλά 
καί γενικά τήν δυσμενή ώς τότε στάση των κυβερνήσεων των μεγάλων ευρω
παϊκών δυνάμεων άπέναντι στήν κίνηση τών άφυπνιζόμενων εθνοτήτων τά 
χρόνια εκείνα καί ειδικά απέναντι τών Ελλήνων, πού είχαν ριχτή μέ αισθή
ματα απελπισίας στήν πάλη 1.

'Ο Καποδίστριας, μολονότι είχε άρρωστήσει άρκετά σοβαρά μετά τήν άφιξή 
του στήν Γενεύη 2, άναπτύσσει πολιτική δραστηριότητα καί έ'ρχεται σ’ επαφή, 
αλληλογραφώντας, μέ Εύρωπαίους φιλέλληνες καί διπλωμάτες, καθώς καί μέ 
σημαίνοντα πρόσωπα τής Ελλάδας. Είναι αλήθεια δτι ή περίοδος τής ζωής του 
στήν Γενεύη έχει πολύ λίγο μελετηθή, καί θά έπρεπε νά γίνη άντικείμενο ιδιαί
τερης μελέτης3. Πάντως πίοω άπό τήν συνεχή δραστηριότητα τής έκεΐ φιλελ
ληνικής επιτροπής καί του Έϋνάρδου, δπως παρατηρεί ή ’Όλγα Μπορίσοβνα 
Σπάρο, πρέπει οπωσδήποτε νά διακρίνουμε τις παροτρύνσεις του Καποδίστρια 
προς τούς Ελβετούς καί τις συνεχείς ένέργειές του γιά τήν ελληνική ύπόθεση 4.

Καθημερινά στήν Γενεύη ο Καποδίστριας δέχεται έπισκέψεις διαφόρων 
συμπατριωτών του, τούς οποίους συμβουλευόταν γιά τό ελληνικό θέμα, καί ζη
τεί τήν αποστολή βοηθειών στήν Ελλάδα. ’Ιδιαίτερα τούς τονίζει δτι πρέπει νά 
μένουν ένωμένοι καί δτι ή σύμπνοιά τους είναι τό κυριότερο βήμα προς τήν 
απελευθέρωση τής πατρίδας τους 5. ’Επίσης επιμένει στήν ένωση δλων τών 
φιλελληνικών κομιτάτων της Ευρώπης, ώστε νά έχουν μία γλώσσα, ενα κοινό 
κέντρο, μία μόνο κατεύθυνση, μία δράση αποκλειστική καί ενα σταθερό σκοπό,

1. Gaston Isambe.rt, L’Ind6pendance grecque et l’Europe, Paris 1900, σ. 146. 
ΙΤρβλ. Edouard Driault-Michel Lheritier, Histoire diplomatique de la Grece de 1821 
a nos jours, L’insurrection et I’independance (1821-1830), Paris 1925, τ. 1, σ. 187
194, Jean-Baptiste Duroselle, L’Europe de 1815 a nos jours, Paris 1970, σ. 108-110.

2. Oeconomos, ενΟ. άν., σ. 12. Πρβλ. Αυτοβιογραφία Ίωάννου Καποδίστρια, σ. 163.
3. Θεοδώρου Σ. Μάκρη, Ό ’Ιωάννης Καποδίστριας καί ή προκυβερνητική πατριω

τική του δρασις, Κέρκυρα 1964, σ. 264.
4. 'Όλγα Μπορίσοβνα Σπάρο, Ή άπελευθέρωση της Ελλάδας καί ή Ρωσία (1821

1829), ’Αθήνα 1971, σ. 103.
5. Examen critique de I'ouvrage “De 1’Etat actuel de la Grkce et des moyens 

d’arriver a sa restauration”, par Mr. Frederic Thiersch, Leipzig 1835, σ. 24.
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γνώμη δμως πού δεν πραγματοποιήθηκε 1. Ενημερώνει τούς ξένους καί τούς 
"Ελληνες σχετικά μέ τά θέματα, πού αφορούν την εξέλιξη του ελληνικού ζητήμα
τος στά πλαίσια των διπλωματικών ζυμώσεων.' Η σκέψη του είναι πάντοτε στραμ
μένη προς την δυστυχισμένη πατρίδα του. Φροντίζει συνεχώς για την περί
θαλψη των γυναικοπαιδών της. Κατά την διάρκεια μάλιστα της πεντάχρονης 
διαμονής του στην Γενεύη ταξιδεύει τρεις φορές στις γειτονικές χώρες μέ 
μυστικό σκοπό πάντοτε την προώθηση του ελληνικού ζητήματος. Το πρώτο 
ταξίδι πραγματοποίησε στο Παρίσι τον Μάιο του 1824, το δεύτερο στην Γερ
μανία στά 1825 καί το τρίτο πάλι στο Παρίσι μετά την άνοιξη του 1826 2.

Οί κινήσεις αύτές του μελλοντικού Κυβερνήτη δεν άργησαν νά γίνουν γνω
στές καί ΐσως άνησύχησαν την ρωσική Αύλή καί γι’ αύτο ό Nesselrode, έ'χον- 
τας ύπ’ οψη του - άλλά καί ώς πρόφαση - την ύποτροπή τής άρρώστειας του, 
του μετεβίβαζε μέ επιστολή του στις 20 Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου 1824 την επι
θυμία τού τσάρου νά περάση στην ’Ιταλία, στήν Γαλλία ή καί νά παραμείνη 
ακόμη στήν Γενεύη, άλλά νά μή έπιστρέψη στήν Ελλάδα. Σ’ αύτά 6 Καπο- 
δίστριας του απαντούσε στις 28 Μαρτίου 1824 μέ τά έξης αινιγματικά: «Το 
πρώτο μου ζήτημα είναι τώρα νά συνέλθω, άν είναι δυνατόν, άπο τότε πού ξα- 
νάπεσα άρρωστος στις αρχές Μαρτίου, καί νά ΐδώ κατόπιν αν τά πράγματα 
καί οί άνθρωποι, ανάμεσα στούς οποίους ζοΰμε, θά μπορέσουν νά μού έπιτρέ- 
ψουν νά ξαναγυρίσω στήν πατρίδα μου, χωρίς νά δώσω στούς μέν τήν ευκαι
ρία νά προμηθεύσουν στούς δέ τά μέσα γιά νά μέ ακολουθούν άπο κοντά» 3.

Μήπως πίσω άπο το ένδιαφέρον αύτο του τσάρου γιά την ύγεία τού Κα- 
ποδίστρια καί τήν επιθυμία του νά παραμείνη στο έξωτερικο κρυβόταν ό φό
βος του δτι ή παρουσία τού πρώην υπουργού του στήν Ελλάδα θά ήταν δυνατόν 
νά προκαλέση άναταραχή στις σχέσεις Ρωσίας καί Μέττερνιχ; 'Όπως καί άν 
έ'χη το ζήτημα, φαίνεται δτι δ Καποδίστριας ενοχλούνταν άπο τήν συζήτηση 
ένος θέματος, πού αφορούσε τά μελλοντικά του σχέδια καί τις κινήσεις του, 
οπως φαίνεται άπο τήν τελευταία φράση τής άπαντήσεώς του, άλλά δέν θά ήθελε 
βέβαια νά διακόψη τις σχέσεις του μέ τον τσάρο καί τον Nesselrode. ’Άλλωστε 
υπήρχε ή πιθανότητα - καί το έπιθυμοΰσε - ν’ άνακληθή στήν ένεργο υπηρε
σία, ενόσω ακόμη διατηρούσε τον τίτλο καί τον μισθό τού υπουργού τών Εξω
τερικών. Γι’ αυτό καί άπο τήν Γενεύη φρόντιζε γιά τά συμφέροντα τής Ρωσίας,

1. Examen critique de Vouvrage, σ. 2-3.
2. Oeconomos, σ. 18, 32 κ έ., Αεσποτοπούλου, Ό Κυβερνήτης Καποδίστριας καί ή 

άπελευθέρωσις της Ελλάδος, σ. 66-68, Ίδρωμένου, ’Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης 
της Ελλάδος, σ. 37, Παύλου Β. Πετρίδη, Ή διπλωματική δρασις τοϋ Ίωάννου Καποδί- 
στρια ύπέρ τών 'Ελλήνων 1814-1831, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 159.

3. Clawley, John Gapodistrias, 62-64.
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ενώ παράλληλα βρισκόταν σέ στενή επαφή μέ τόν Nesselrode, τόν όποιο συμ
βουλευόταν συχνά γιά τις ένέργειές του 1.

Πάντως ό Καποδίστριας θεωρούσε τήν παραμονή του στήν Ελβετία ώς 
ένα μεταβατικό στάδιο καί βαθμιαία άποκρυσταλλωνόταν μέσα του ή σκέψη 
καί ή πρόθεσή του νά κατεβή οπωσδήποτε στήν Ελλάδα, δπως άλλωστε τό έδή- 
λωνε καθαρά τό 1825 στόν Rudolf Sohifferli, άπεσταλμένο τοΰ πρίγκιπα Λεο- 
πόλδου: «Les Suisses sont gentils, mais je Yous avouerai franchement que 
ce n’est pas dans la Suisse que je voudrais finir mes jours et me faire 
enterrer - j’ai aussi une Patrie, et c’est la ou je desire ardemment aller 
vieillir - je possede la une chaumiere qui occupe toutes mes affections. 
Mon frere s’y est deja rendu, et j’espere que sous peu il comnencera a 
faire travailler a la campagne ou cette chaumiere fut battie par mon pere 
- je m’y serais rendu moi meme. Et avec les connaissances que Fellen
berg m’a enrichi je serais tres heureux de faire de 1’agriculture a Gorfou 
plutot que de la philosophie a Geneve. Mais c’est peut-etre encore trop 
tot» a. ’Ίσως γράφοντας αύτά ό Καποδίστριας σκεπτόταν διαφορετικά, πράγμα 
πού είναι αδύνατον νά τό εξακριβώσουμε σήμερα.

Πάντως τήν εποχή εκείνη, στις τραγικές ώρες τής άποβάσεως τοΰ Ίμ- 
πραΐμ πασα στήν Πελοπόννησο (Φεβρουάριος καί Μάρτιος 1825) καί τών 
μαχών του εναντίον τών Ελλήνων, ή πατρίδα του τόν χρειαζόταν περισσό
τερο άπό κάθε άλλη φορά. Οί αλλεπάλληλες ήττες τών Ελλήνων καί ιδίως 
ή ατυχής έκβαση τής μάχης στά Τρίκορφα (23-24 ’Ιουνίου 1825), πού εί
χε σπρώξει τούς πιο σημαντικούς ήγέτες τής Πελοποννήσου στήν απελπι
στική πράξη τής “παρακαταθήκης τής Ελλάδος” ύπό τήν προστασία τής 
Αγγλίας3, δημιούργησαν κάποια αναταραχή σέ ορισμένους φιλέλληνες καί 
στούς διπλωματικούς κύκλους. Μήπως άραγε μέ τήν πράξη αύτή θά γι
νόταν τό έλληνικό κράτος προτεκτοράτο τής ’Αγγλίας; Στό θέμα αύτό άνα- 
φερόμενος ό Καποδίστριας σέ ανέκδοτη έπιστολή του πρός τόν Έϋνάρδο άπό

1. Πετρίδη, Ή διπλωματική δρασις τοϋ Ίωάννου Καποδίστρια ύπέρ τών Ελλήνων 
1814-1831, σ. 158. Πρβλ. καί G. L. Ars, Zapiska ο nynesnemsostojanie grekov 1811 
g. -1. Kapodistrii (=Τό 'Χπόμνημα περί τής σημερινής καταστάσεως τών 'Ελλήνων - 
1811-τοϋ Ί. Καποδίστρια), Slavjano-balkanskie issledovanija Istoriografija i isto- 
cnikovedenie, Sbornik Statej i materialov, Μόσχα 1972, σ. 359-382, έλλην. μετάφραση 
Γ. Ίωαννίδου-Μπιτσιάδου στήν Βαλκανική Βιβλιογραφία, τ. Α' (Συμπλήρωμα), επιμέ
λεια Κ. Α. Δημάδη, "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αϊμου, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 281.

2. Crawley, Capodistrias, σ. 28-29.
3. Μ. Οικονόμου, 'Ιστορικά τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή δ 'Ιερός τών 'Ελλήνων 

άγών, Άθήναι 1874, σ. 536, Δραγούμη, 'Ιστορικαΐ ’Αναμνήσεις, τ. 1, σ. 247-248, G. G. 
Gervinus, Gesclrichte des neunzehnten Jahrliunderts, Leipzig 1862, τ. 6, σ. 118, 257.
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τήν Γενεύη στις 16 Σεπτεμβρίου 1825 έγραφε τά έξης ενδιαφέροντα: “Le 
bon Μ. Munier, Secretaire du Comite, se donne beaucoup de mouvement, 
et dans mon particulier, je fais tout ce qui peut m’etre promis pour F 
aider. Au demeurant, je ne partage pas les craintes qu’inspirent au Pro- 
tectorat Brittanique (sic). On veut bien leur avoir donne de la consistance 
en Grece, dans la vue de relever l’energie de Peloponnese, et pour preser
ver ce peuple ainsi que celui de la Grece Occidentale (Missolonghi) des 
menees par lesquelles on s’efforcait de porter Fun et l’autre a capituler 
avec les Turcs. Cette capitulation faite, c’est alors la combinaison du 
Protectorat aurait eu lieu en faveur des Grecs» 1.

2. Μεγάλος συμπαραστάτης στο δύσκολο έργο του Καποδίστρια παρου
σιάζεται ό Έϋνάρδος, ό όποιος οχι μόνο άφοσιώνεται μέ συγκινητική αφιλο
κέρδεια και ζήλο στήν ελληνική υπόθεση, άλλ’ άποτελει τον κύριο μοχλό τής 
φιλελληνικής κινήσεως στήν Εύρώπη. 'Ως θετικός επιχειρηματίας δεν ικανο
ποιείται άπό τις άνεξακρίβωτες ειδήσεις καί πληροφορίες, άπλές φήμες συνή
θως, πού καταφθάνουν άπό τήν Ελλάδα καί οί όποΐες δεν του δίδουν τήν πρα
γματική εικόνα τής καταστάσεως. Γι’ αύτό επιθυμεί ν’ άντλή τις ειδήσεις άπό 
υπεύθυνους καί άξιόπιστους πληροφοριοδότες. Τήν επιθυμία του αύτή συμμε
ρίζεται καί ή φιλελληνική επιτροπή του Παρισιού. Καί πραγματικά επιλέγει 
δύο νέους ευφυείς καί μορφωμένους, τον Ελβετό Francois Marcet καί τον 
’Άγγλο William Romilly, καί τούς επιφορτίζει μέ τό παραπάνω έ'ργο, δπως 
γράφει ό Έϋνάρδος στον Καποδίστρια στις 20 Ίανουαρίου 1826. Στο γράμμα 
του αύτό, πού εκδίδει ό Θεοτόκης, του άνακοινώνει τις σκέψεις του καί του 
επισυνάπτει άντίγραφο τών οδηγιών πού τούς δίνει, τό όποιο δμως ό Θεοτό
κης δέν τό δημοσιεύει, ’ίσως γιατί δέν τό βρήκε 2. Τό άντίγραφο αύτό τό έπι- 
σήμανα ακέραιο στον έβδομο τόμο τών «’Αρχείων του Λαζάρου καί Γεωργίου 
Κουντουριοντη» καί άξίζει ν’άναφερθώ σ’ αύτό αναλυτικά. Έκεΐ ό Έϋνάρδος 
γράφει δτι οί δύο επιτροπές τής Γενεύης καί του Παρισιού, τών όποιων είναι 
μέλος, του άνέθεσαν νά βρή τούς νέους πού θά κατέβαιναν στήν Ελλάδα μέ 
τον σκοπό νά τον ενημερώνουν στήν πορεία τών πραγμάτων. Καί σ’ αύτούς 
δίνει τις έξής οδηγίες: νά φροντίζουν ν’ άντλοΰν δσο τό δυνατόν ακριβέστερα 
τις πληροφορίες γιά τις ανάγκες τής Ελλάδας καί γιά τά μέτρα, πού πρέπει 
νά πάρουν οί δύο επιτροπές γιά νά βοηθήσουν τήν χώρα- τούς κατατοπίζει γιά

1. ΒΡΌ, Ms Suppl. 1888, f. 90. Πρβλ. καί Crawley, John Capodistrias, σ. 101, 
οπου ή γνώμη τοϋ Καποδίστρια γιά τήν ’Αγγλία: “La Grande Bretagne presente 
un tableau si varie de magnificence et de misere, de liberte et d’avilissement, un me
lange si surprenant de civilisation et de barbarie, il y a tant a admirer et tant a louer 
qu’on ne doit pas s’etonner de la difference d’opinion par rapport a elle”.

2, Θεοτάκη, ’Αλληλογραφία Καποδίστρια-Έϋνάρδου, σ. 3-5,
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τις αποστολές δπλων, ρουχισμού, ύποδήσεως καί στρατιωτικών συμβούλων 
στήν Ελλάδα καί γιά τις προθέσεις τών δύο έπιτροπών νά οργανώσουν ενα 
σώμα 8.000-10.000 τακτικών καί πειθαρχημένων άνδρών, άπαραίτητων γιά 
τήν ενίσχυση τής ελληνικής άμυνας· τούς συνιστά νά ίδοΰν τούς αρχηγούς τών 
Ελλήνων, Μιαούλη, Κανάρη, Κολοκοτρώνη, Σαχτούρη καί άλλους, νά μάθουν 
τις άνάγκες τους καί νά τούς εγκαρδιώσουν λέγοντάς τους ότι οί δύο έπιτρο- 
πές θά κάνουν δ,τι μπορούν γι’ αύτούς. Επίσης τούς συμβουλεύει νά μή θελή- 
σουν νά άναμιχθοΰν στήν έσωτερική πολιτική του τόπου καί νά διαβεβαιώ
σουν τούς 'Έλληνες δτι μόνοι τους θά έκλέξουν τήν κυβέρνηση καί δτι τά μέλη 
τών φιλελληνικών κομιτάτων δεν είναι παρά φίλοι τού ανθρωπισμού καί δεν 
υποστηρίζουν κανένα κόμμα, ούτε γαλλικό, οΰτε άγγλικό, ούτε ρωσικό. Επι
θυμία τους είναι νά έλευθερωθή ή Ελλάδα καί νά τήν γλυτώσουν άπο τον Τούρκο 
πασά. Τούς προτρέπει ακόμη νά συμβουλεύουν τούς 'Έλληνες, έν όνόματι τής 
πατρίδας τους, νά έχουν ομόνοια μεταξύ τους, γιατί μόνον ετσι ή χώρα τους 
θά γίνη άνεξάρτητη, εστω καί άν διαφορετικές γνώμες χωρίζουν τον ενα άπο 
τον άλλον. 'Ο Έϋνάρδος έπιμένει πολύ στο έξης σημείο, δτι πρέπει οί 'Έλλη
νες νά άναγνωρίσουν τά δάνεια πού είχαν κάνει στήν ’Αγγλία, καί νά πληρώ
νουν μέ άκρίβεια τούς τόκους, γιατί ετσι μόνο θά μπορούν νά δεχθούν νέες χρη
ματικές βοήθειες άπο τήν Γαλλία. Όποιεσδήποτε καί άν είναι οί διαφωνίες 
τών μελών τής Εθνικής Συνελεύσεως, τό θέμα αύτο άποτελεϊ γιά τούς "Ελλη
νες εθνική εντιμότητα, επειδή χωρίς πίστη καί χωρίς χρήματα είναι αδύνατο 
νά ύπάρξη πολιτική ανεξαρτησία. Τελικά ό Έϋνάρδος παρακαλεΐ τούς δύο 
άπεσταλμένους του νά κάνουν μία διεξοδική εισήγηση, δπου θά αναπτύξουν 
τις σκέψεις τους γιά τούς τρόπους καί τά μέσα, μέ τά όποια θά βοηθήσουν απο
τελεσματικά αυτό τό «ενδιαφέρον έθνος». Τούς επιφορτίζει άκόμη νά ίδοΰν 
ιδιαιτέρως τά μέλη τής ελληνικής κυβερνήσεως καί νά τά ενημερώσουν γιά τά 
τελευταία νέα τής φιλελληνικής επιτροπής τού Παρισιού καί γιά τις νέες άπο- 
στολές πού προετοιμάζει, καί τελειώνει μέ τά έξης άξιοσημείωτα, τά όποια 
παραθέτω σέ μετάφραση: «Εξετάσατε τά πάντα μέ άμεροληψία, σκεφθήτε 
τις φρικτές συνθήκες, μέσα στις όποιες βρέθηκαν οί δυσαυχισμένοι 'Έλληνες 
εδώ καί τρεις αιώνες, μή τούς κρίνετε λοιπόν μέ τήν αύστηρότητα καί τήν επι
πολαιότητα πολλών άλλων ταξιδιωτών, οΐ όποιοι είχαν άποθαρρυνθή βλέπον
τας τήν αταξία καί τήν διχόνοια, οί όποιες επικρατούσαν, αναπόφευκτες συμ
φορές, πού προήλθαν από τήν σκλαβιά, μέσα στήν όποία ή Ελλάδα τόσα χρό
νια βρέθηκε βυθισμένη. Μολαταύτα μήν αφήνεστε νά παρασυρθήτε άπο τόν 
ενθουσιασμό, τόν τόσο φυσικό τής ήλικίας σας, ό όποιος κάνει τούς άνθρώπους 
νά τά βλέπουν δλα από τήν καλή πλευρά, άλλά κοιτάζετε σάν ευφυείς παρα
τηρητές καί πήτε μου τόσο τό καλό, όσο καί τό κακό» 1.

1. Κωνσταντίνου Διαμάντη, ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου, Άθήναι
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Τήν ΐδια περίπου εποχή, στίς 18/30 Ίανοιαρίου 1826, ο μητροπολίτης 
Ούγγροβλαχίας ’Ιγνάτιος σέ έπιστολή του προς τόν Λάζαρο Κουντουριώτη τόν 
ενημερώνει γιά τήν προσεχή άφιξη τοϋ Marcet καί τοϋ Romilly καί τοΰ στέλ
νει διάφορες συνημμένες επιστολές πρός διαφόρους "Ελληνες αρχηγούς, πού θά 
χρησιμεύσουν ώς συστατικές γιά τούς δύο νέους. ’Επισημαίνει άκόμη πόσο θά 
ήταν ωφέλιμο «αν εύχαριστηθώσι καί παραστήσωσι τά πράγματα τής πατρί- 
δος μας εις καλόν τρόπον, ώς έ'καμεν άλλοτε ό καλός ’Άγγλος Βλακέρ», γιατί 
θά έχουν τήν «παντοτινήν συνδρομήν άπό τάς φιλελληνικάς έταιρείας τής Γαλ
λίας καί Γενεύης καί παράστασιν διά νά εύκολυνθή νέον δάνειον» 1. Οί δύο νέοι 
μετά τήν άφιξή τους στήν Ελλάδα, σύμφωνα μέ ανέκδοτη έπιστολή τοΰ ’Ιγνα
τίου πρός τόν Ελβετό φιλέλληνα άπό τήν Πίζα στίς 7/19 Φεβρουάριου 1826, θά 
έβρισκαν στά χέρια τής κυβερνήσεως συστατικές έπιστολές πρός δλους τούς 
"Ελληνες αρχηγούς, οί όποιοι θά τούς υποδέχονταν μέ χαρά 2.

Τήν συνέχεια τής άγνωστης καί ενδιαφέρουσας αυτής αποστολής τών δύο 
νέων τήν εξιχνιάζουμε άνευρίσκοντας σποραδικές πληροφορίες στόν δεύτερο τό
μο τοΰ «Ίστορικοΰ ’Αρχείου» τοΰ Διονυσίου Ρώμα. 'Ο Ρώμας, πού βρισκόταν σέ 
στενή επικοινωνία μέ τόν Έϋνάρδο κατά τήν διάρκεια τής έπαναστάσεως3, 
σ’ έπιστολή του πρός τόν Ελβετό φιλέλληνα στίς 7 /19 Μαΐου 1826, άνέφερε 
δτι συνάντησε στήν Ζάκυνθο τούς δύο νέους 4. Στίς 24 Μαρτίου 1826 οί δύο 
νέοι βρίσκονται κιόλας στό Ναύπλιο, άπ’ δπου γράφοντας πρός τόν Ρο')μα στίς 
27 Μαρτίου τόν πληροφορούν δτι τά τακτικά ελληνικά στρατεύματα άνέρχον- 
ταν σέ 4.000 καί δτι τά στρατεύματα τοΰ Fabvier διεξήγαν νικηφόρες μάχες 
στήν Εύβοια. (Είναι ή έκστρατεία του εναντίον τής Καρύστου, ή οποία, δπως 
εϊναι γνωστό, κατέληξε σέ οΐκτρή αποτυχία) 5. Στό έγγραφό τους έπισήμαι- 
ναν επίσης τήν ελλειψη χρημάτων στό Μεσολόγγι καί έγραφαν δτι άν πέση τό 
Μεσολόγγι, οί συνέπειες θά είναι άσχημες καί δτι ή κατάληψη τοΰ Βασιλαδίου 
καί τοΰ Αϊτωλικοΰ τούς εμπόδισε νά προσεγγίσουν μέ τό πλοίο τους ώς τό 
φρούριο. Εξέφραζαν άκόμη τήν έλπίδα τους δτι τό μικρό ποσό, πού προόρι

1967, τ. 8, σ. 21-23. Πρβλ. καί Δ. Γρ. Καμπούρογλον, 'Ιστορικόν Άρχεΐον Διονυσίου Ρώμα, 
Άθήναι 1906, τ. 2 (1826), σ. 22-25

1. Διαμάντη, ενθ. άν., σ. 32.
2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 167.
3. Ντίνον Κονόμου, 'Ο Διονύσιος Ρώμας καί ή 'Ελληνική ’Εθνεγερσία, Αθήνα 1972, 

σ. 118-119.
4. Καμπούρογλον, ενθ. άν , σ. 186.
5. Βλ. τήν διεξοδική έ'κθεση τών γεγονότων άπό τόν αύτόπτη μάρτυρα Χρήστο Βνζάν- 

τιο, 'Ιστορία τών κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν εκστρατειών καί μαχών καί τών μετά 
ταϋτα συμβάντων, ών συμμετέσχεν ό τακτικός στρατός άπό τοΰ 1821 μέχρι τοϋ 1833, ϊκδ, 
Τ', Άθήναι 1901, σ, 23,
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ζαν γιά τά στρατεύματα τοΰ Μεσολογγίου, θά χρησιμοποιηθή μέ τον κατάλ
ληλο τρόπο 1.

Σέ έγγραφό του άπο τό Ναύπλιο, τής 11 Μαΐου 1826, ό ’Ανδρέας Ζαί'μης 
απευθυνόμενος προς τήν έπιτροπή Ζακύνθου καί τονίζοντας τήν άνάγκη απο
στολής βοήθειας άνεκοίνωνε τή-ν άφιξη τοΰ Κόχραν και έγραφε μεταξύ άλλων 
καί τά έξης: «Έλήφθησαν καί άνεγνώσθησαν παρά τής Διοικήοεως καί τά 
τοΰ φιλέλληνος G. Eynard γράμματα. Ώμίλησαν καί οί εύγενεΐς Κύριοι Mar- 
cet καί Romilly περί τοΰ γνωστοΰ σας δανείου καί ή Διοίκησις ελαβε τά αναγ
καία προς τοΰτο μέτρα»2. Ό Fabvier σ’έγγραφό του προς τόν Ρώμα άπο τό 
Ναύπλιο στις 10/22 Μαΐου 1826 χαρακτηρίζει τόν Romilly ώς «εξαίρετο 
νέο» 3

Αύτά είναι τά στοιχεία, δσα κατόρθωσα νά έπισημάνω, ν’ άνασύρω άπο 
τις πηγές, νά τά συνταιριάξω καί ετσι νά συνθέσω ενα μέρος άπο τήν ιστορία 
της διερευνητικής αύτής άποστολής τών δύο επιτροπών Γενεύης καί Παρισιού 
στήν Ελλάδα. Νέες ενδείξεις πού ΐσως έλθουν στο φως στο μέλλον θά ολοκλη
ρώσουν τήν εικόνα μας αύτή.

4. Συντονισμένες προσπάθειες τοΰ ’Ιωάννη Καποδίστρια, Έϋνάρδου και 
τών φιλελληνικών επιτροπών της Ευρώπης γιά τήν διάσωση τοΰ Μεσολογγίου.

1. 'Όπως είδαμε, τό θέμα τής σωτηρίας τοΰ Μεσολογγίου άποτελεΐ τήν επο
χή αύτή τό πιο επείγον πρόβλημα. Τό θέμα αύτο συγκινεϊ παντοΰ τούς φιλέλ
ληνες καί, δπως είναι επόμενο, τούς 'Ελβετούς. Χαρακτηριστική είναι ή συγ
κινητική έπίστολή - στήν πραγματικότητα έκκληση - τοΰ προέδρου τής φι
λελληνικής επιτροπής τής Γενεύης Favre-Bertrand καί τοΰ γραμματέα της 
πάστορα Munier προς τούς συμπατριώτες τους πού δημοσιεύεται - καί είναι 
τό πρώτο άρθρο σέ ειδικό άνεξάρτητο φύλλο πού άφορατά ελληνικά πράγματα- 
στήν έφημερίδα «Journal de Geneve» στίς 19 ’Απριλίου 1826 4.

1. Καμπούρογλον, ’Αρχείου Ρώμα, τ. 2, σ. 621-622.
2. ’Ένθ. άν., σ. 199.
3. ’Ένθ. άν., σ. 195.
4. Ή “Journal de Geneve des Lettres des Arts et de l’lndustrie” είναι άντιπρο- 

σωπευτικό οργανο τοΰ τύπου της Γενεύης καί άπο τον ’Απρίλιο τοΰ 1826 φιλοξενεί καθη
μερινά στίς στήλες της διάφορα φιλελληνικά άρθρα καί επιστολές. Ή έφημερίδα αύτή πρω- 
τοεμφανίστηκε στίς 4 Αΰγούστου 1787. Ή έκδοσή της συνεχίστηκε έως τά 1799. Κατά 
τήν διάρκεια τής γαλλικής κατοχής (1798-1813) κυκλοφοροϋσε μέ τήν μορφή κοινωνικού 
είδησεογραφικοϋ περιοδικού, δπως ή “Bibliothcquc Brittanique”, ή όποία ιδρύθηκε άπο 
τόν Charles Pictet de Rochemont. Μετά το 1815 οί ελβετικές έφημερίδες δέχονται τόν
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Στήν αρχή τής έπιστολής ό Favre-Bertrand έπισήμαινε τήν άθλια κα
τάσταση των μαχόμενων Ελλήνων καί τόνιζε δτι ήλθε πλέον καί ή σειρά τών 
κατοίκων τής Γενεύης νά συμβάλουν αποφασιστικά στήν επιτυχία τοϋ εθνι
κού άγώνα τών χριστιανών Ελλήνων. Στήν συνέχεια ό Favre-Bertrand, 
έγραφε τά έξης, τά όποια παραθέτω παρακάτω: «Vous done qui dormez en 
paix dans Vos maisons, donnez au malheureux dont la maison est en 
ruines; vous dont la propriete est protegee par les lois, donnez a celui 
dont toute la propriete est detruite, et qui ne peut apaiser sa faim et celle 
de ses enfans ; vous qui rendez sans crainte au Dieu de vos peres le culte 
que vous dicte votre conscience, donnez a celui qui est sans cesse menace 
d’ etre brule a petit feu, s’il ne veut apostasier, comme tant de pretres 
du Christ 1’ont ete depuis six mois. Ne dites point que vous avez assez 
de pauvres aupres de vous; songez que ces malheureux n’ont aupres d’ 
eux point de riches; qu’a cent lieues a la ronde ils ne peuvent plus trou- 
ver un homme qui n’ait vu comme eux sa fortune bouleversee ou anean- 
tie; que le moins depourvu parmi ceux qui ont sauve quelque chose, 
partage son pain avec sa femme et ses enfans, et n’a plus, au milieu de 
tant de maux, ni aumones, ni larmes a donner a son voisin. Ne dites pas 
que le Gouvernement de la Grece y pourvoira ou que, s’il s’abandonne 
lui-meme, il merite d’etre abandonne; ce Gouvernement ne dispose que 
de soldats volontaires et de richesses privees; il n’a ni le droit ni le pou- 
voir d’oter a un lieu menace ses defenseurs et ses munitions pour les 
porter dans un autre lieu egalement menace, et partout le besoin est 
grand, le danger pressant, car les lies voient les vaisseux turcs flotter 
autour d’elles; les villes sont assiegees ou se preparent a l’etre, et les 
montagnes ne recelent plus que des fugitifs caches dans leurs cavernes. 
Ne dites point que vos secours sont tres peu de chose vis-a-vis de tant

άντίκτυπο τής 'Ιερας Συμμαχίας καί ύπόκεινται σέ αύστηρή λογοκρισία Κάποιος L Man
ge t προσπάθησε νά θέση σέ κυκλοφορία στήν Γενεύη μιά νέα εφημερίδα στά 1819, άλλα 
ΰστερ’ άπό ενα χρόνο οί αρχές την απαγόρευσαν γιά τήν φιλελεύθερη άρθρογραφία της (Edou
ard Chapuisat, La Presse Genevoise, Lucerne 1925, σ. 2-3). "Οταν ξανά στά 1826 έπα- 
νακυκλοφορή ή “Journal de Geneve” μέ τήν πρωτοβουλία τοϋ James Fazy, είχε συγκεν
τρώσει στούς κόλπους της φιλελεύθερους συνεργάτες, άνάμεσα στους όποιους οί ποιητές 
Chaponnifere, Cougnard καί Petit-Senn, οί γιατροί Gosse καί Mayor, ό καθηγητής Hum
bert καί ό ιστορικός Gaudy-Lefort. Τήν φιλελληνική τάση τής εφημερίδας αυτής τήν ένί- 
σχυσαν οί συνεχείς προσπάθειες του Έϋνάρδου καί ιδιαίτερα τοϋ Gosse, ό όποιος μέ συνε
χείς έπιστολές του ενημέρωνε τον Ελβετό τραπεζίτη γιά τήν πορεία τής καταστάσεως στήν 
'Ελλάδα (Chapuisat, La Presse Genevoise, σ. 4. Πρβλ. Centenaire du Journal de Geneve, 
Un siecle de vie Genevoise, Geneve 1929, σ. 23, Histoire de Geneve de 1798 a 1931, 
publiee par la Sociele d’Histoire et d’Areheologie de Genfeve, Geneve 1956, σ. 80).
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de misere; chaque ecu que vous mettez dans la bourse commune fait 
arriver plus de soixante livres de ble en Grece; chaque morceau de pain 
qui s’y distribue en votre nom apaise une souffrance. Ne dites point que 
l’usage qu’on pourra faire de vos charites est trop incertain; les premiers 
envois faits de Geneve ont arme et equipe pres de cinq cents soldats de 
Fabvier; les seconds destines a Misolonghi ont peut-etre sauve cette ville 
heroique. S’il n’est pas vrai qu’elle ait ete emportee d’assaut sur les de- 
fenseurs affaiblis par la faim, apres Dieu, c’est au secours opportun que 
les amis des Grecs y ont fait passer, qu’elle doit de tenir encore. Ne dites 
pas enfin qu’il n’y a plus rien a faire; aujourd’hui meme les Puissances 
chretiennes negocient avec la Porte. Aidons les Grecs pour qu’ils exist
ent encore au moment, prochain sans doute, ou la diplomatie viendra a 
leurs secours. Si Misolonghi resiste toujours, les vivres, les munitions, 
les medicamens, tout est bien d’etre epuise dans cette ville si long-temps 
assiegee. Si ces martyrs de notre foi ont peri, la detresse de ceux qui se 
defendent encore dans les montagnes en est redoublee; 1’armee turque 
ivre de carnage se dirige vers quelque autre des forteresses de la Grece: 
c’est la que notre charite doit porter des secours a ceux pour lesquels 
nous adressons en meme temps nos prieres au Dieu tout-puissant.

Μ. M. De Candolle, Turrettini et Comp, banquiers a la Cite, sont 
charges de recevoir les dons pour le Comite».

Στις 7 Μαρτίου 1826 τό ποσό, πού είχε δοθή άπό τούς Ελβετούς φιλέλ
ληνες ώς έρανος γιά τούς άγωνιστές στήν Ελλάδα, ανερχόταν σέ 44.000 φράγ
κα 1.

'Η προσοχή τώρα τοΰ Καποδίστρια καί τοΰ ’Εϋνάρδου έχει στραφή 
πρός τό άγωνιζόμενο Μεσολόγγι. "Οπως γράφει στήν έπιστολή του τής 26 
Φεβρουαρίου/5 Μαρτίου 1826 άπό τήν Γενεύη πρός τόν Έϋνάρδο στήν Φλω
ρεντία, ό Καποδίστριας τονίζει δτι ή έλλειψη ψωμιοΰ στό Μεσολόγγι, σύμφωνα 
μέ τις πληροφορίες διαφόρων πρός αύτόν, τόν εΐχε άναγκάσει νά στείλη χίλια 
φράγκα, άλλά καί νά έπικοινωνήση μέ τόν άρμόδιο τής φιλελληνικής έπιτρο- 
πής στό Παρίσι Faure, ό όποιος τελικά, υστέρα άπό παράκλησή του, κατέβαλε 
γιά τόν ΐδιο σκοπό άλλες δύο χιλιάδες φράγκα. Σύγχρονα τοΰ άνακοινώνει δτι 
πρόκειται νά χτυπήση τήν πόρτα μερικών έπίσημων ξένων, πού βρίσκονται 
στήν Γενεύη, ώστε νά βοηθήσουν μέ χρηματικές συνδρομές τό έργο του. Επω
φελείται μάλιστα καί άπό ένα ταξίδι του στό Παρίσι, γιά νά προωθήση περισ
σότερο τό θέμα τής βοήθειας πρός τούς "Ελληνες. ’Ακόμη έχει γράψει σχετικά

1. Journal de Geneve, lere annee No 22, jeudi 1 juin 1826, σ. 4. Πρβλ. καί φύλλο 
no 25, jeudi 22 juin 1826, cr. 2,



43

σέ μερικούς φίλους του του «Βορρά» (εννοεί, φαίνεται, Γερμανούς) νά στείλουν 
χρηματικές βοήθειες γιά τήν διατροφή τών Ευρωπαίων φιλελλήνων πού άγω- 
νίζονταν στο Μεσολόγγι1.

Οί εκκλήσεις αυτές τοϋ Καποδίστρια, δπως φαίνεται άπό νέα έπιστολή 
του στις 7/19 Μαρτίου 1826, απέδωσαν πλούσιους καρπούς: συγκέντρωσε 
13.500 φράγκα, τά όποια αποστέλλει στον Έϋνάρδο καί εχει άκόμη νά τοϋ 
άναγγείλη δτι γίνονται έγγραφές νέων συνδρομητών καί δτι είναι κάτοχος 
μερικών έκατοντάδων φράγκων, πού προέρχονται άπό συνεισφορές φιλελλή
νων πού έπιθυμοϋν νά μείνουν ανώνυμοι. Επίσης τον πληροφορεί δτι ό πα
λιός καί στενός φίλος του Zellweger, πιθανώς καθηγητής Πανεπιστημίου, 
θά γράψη στούς συναδέλφους του, ώστε νά τοϋ διαθέσουν 1.500 φλορίνια Γερ
μανίας. Άπό τό Παρίσι οί ειδήσεις γιά τήν άπόδοση τής νέας έγγραφης, πού 
πρότεινε, εΐναι εύχάριστες. Άκόμη ό Καποδίστριας μιλεΐ γιά ενα συντονισμό, 
ενα συναγερμό θά λέγαμε, τών φιλελληνικών έπιτροπών τής Ελβετίας γιά τήν 
αποστολή βοηθειών στήν φρουρά τοϋ Μεσολογγίου 2.

2. Μετά τήν πτώση δμως του Μεσολογγίου καί τον «ένδοξο θάνατο τών 
μαχητών του», δπως άναφέρεται στο φύλλο τής 1 ’Ιουνίου '1826 τής “Journal 
de Geneve” άκολουθεΐ γενική κινητοποίηση τών Ελβετών φιλελλήνων γιά 
τήν συγκέντρωση καί νέων ποσών. Οί κάτοικοι τής Γενεύης δλων τών τάξεων, 
άκόμη καί οΐ ξένοι, οί όποιοι έπισκέπτονταν τήν Ελβετία, προσφέρθηκαν νά 
συνεισφέρουν στον κοινό έρανο. 'Ως τις 5 Μαΐ’ου 1826 είχαν συγκεντρωθή συνο
λικά 105.000 φράγκα. Άπ’ αύτά 35.000 είχαν δοθή άπό τούς ξένους πού ήταν 
εγκατεστημένοι στήν Γενεύη3. .

’Επίσης στά 1827 ή φιλελληνική επιτροπή του Neuchatel εστειλε 116.000 
φράγκα, της Λωζάννης 57.000 φράγκα καί τήν άνοιξη τοϋ 1828 ή ΐδια ή έπι- 
τροπή εδωσε άλλα 12.000 φράγκα, ενώ οί φιλέλληνες τής Γενεύης ενισχύουν 
τό εργο της έκπαιδεύσεως αέ 31.000 φράγκα 4. Συνολικά άπό τήν πτώση τοϋ 
Μεσολογγίου, δηλαδή άπό τις αρχές ’Απριλίου ώ τό τέλος Σεπτεμβρίοι 1826, 
δηλαδή μέσα σέ εξι μήνες, μέ πρωτοβουλία τοϋ ’Εϋνάρδου, είχαν σταλή στήν 
Ελλάδα τρόφιμα βάρους τεσσάρων περίπου εκατομμυρίων λιβρών 5.

1. Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία Έϋνάρδου-Καποδίστρια, σ. 7-8
2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 102.
3. Journal de Geneve, lere annee No 22, jeudi 1 juin 1826, σ. 4. Πρβλ. καί φύλλο 

No 25, jeudi 22 juin 1826, σ. 2
4. Στεφάνου /. Παπαδοπούλου, Το Μεσολόγγι καί ό Φιλελληνισμός, ’Ιωάννινα 1971, 

σ. 14. Βλ. επίσης Αη/ιητρίου Κ. Αημητρακάκη, Τά οικονομικά τοϋ Μεσολογγίου (1740
1826), ’Αθήναι 1939, σ. 62 κ.έ

5. 'Ελένης Κούκκου, ’Ιωάννης Γαβριήλ Έϋνάρδος, ό φίλος τών Ελλήνων (1775-1863), 
’Αθήναι 1963, σ. 9,
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Χαρακτηριστικά γιά τήν βοήθεια του Έϋνάρδου προς τδ Μεσολόγγι είναι 
τά παρακάτω, δσα άναφέρει ό Σπηλιάδης στά άπομνημονεύματά του : «Άλλ’ 
οποίαν εύγνωμοσύνην όφείλουσιν οί 'Έλληνες προς τον I. Γ. Έϋνάρδο, μέλος 
τών φιλελληνικών εταιρειών τών Παρισίων καί της Γενεύης! Ούτος δχι μόνον 
εις δλας τάς ύπέρ τών Ελλήνων συνεισφοράς κατέβαλε μεγάλας ποσότητας, 
άλλά καί εδραμε, καί ώμίλησε, καί συνεβούλευσε, καί εγραψε ύπέρ αύτών ως 
ούδείς άλλος. 'Άμα πληροφορηθείς δτι έκινδύνευε τό Μεσολόγγι άπό λιμόν, 
δεν παρημέλησε τίποτε διά νά προλάβη τήν καταστροφήν του- καί αί τροφαί 
τάς οποίας εστειλεν εφθασαν έν δεόντι- άλλ’ ενεκα τοΰ διά θαλάσσης άποκλει- 
σμοΰ δεν ήτο δυνατόν νά είσαχθώσι, καί επομένως έχρησίμευσαν εις τούς 'Έλ
ληνας πολύ. "Οτε δέ οί έν Ναυπλίω άπηλπίζοντο διά τήν σωτηρίαν τής πατρί- 
δος, καί άφ’ εσπέρας έ'χυνον πικρά δάκρυα, τό πρωί μόλις έξυπνήσαντες εΐδον 
εις τόν λιμένα πλοία τινά φορτωμένα τροφάς καί πυροβόλα, καί εμαθον πόθεν 
έστάλησαν εις βοήθειαν, καί έδόξασαν τόν Θεόν, καί παρηγορήθησαν . Ό εύερ- 
γέτης αύτός τών Ελλήνων δεν θά παύση τοΰ νά βοηθή ουτω τούς "Ελληνας, 
έφ’ δσον θά εχωσιν ανάγκην τής βοήθειας του» 1.

Μεγάλη συγκίνηση στούς κατοίκους τής Γενεύης προκάλεσε ή δημοσίευ
ση διαφόρων έπιστολών τοΰ φιλέλληνα Tommaseo Petrini σχετικά μέ τήν 
εξαγορά μερικών αιχμαλώτων άπό τήν ’Άρτα καί τήν Πρέβεζα καί τήν ανα
κούφιση τών προσφύγων τοΰ Καλάμου. 'Η εξαθλίωση τών τελευταίων δεν 
εϊχε προηγούμενο. Είκοσι εως τριάντα άτομα πέθαιναν καθημερινά. Μολα
ταύτα, δπως έγραφε ό νεαρός Ελβετός φιλέλληνας Marcet σ’ επιστολή του 
άπό τήν Ελλάδα, πού δημοσιεύθηκε στίς 27 ’Ιουλίου 1826, τό ήθικό τοΰ έλ- 
ληνικοΰ λαοϋ ήταν πολύ ικανοποιητικό. Κατά τήν διάρκεια τοΰ ταξιδιού του 
στήν Πελοπόννησο είχε συναντήσει σκορπισμένους εδώ καί έκεΐ στρατιώτες 
καί χωρικούς, τών οποίων τά σπίτια είχαν καή άπό τούς έπιδρομεΐς, άλλά δεν 
είχαν χάσει τό θάρρος τους. Ή ίδρυση σχολείων άλληλοδιδακτικής μεθόδου, 
τονίζει ο Marcet, πρέπει νά είχε συμβάλει σημαντικά στήν τόνωση τοΰ ήθι- 
κοΰ τών Ελλήνων. ’Ήδη ύπάρχουν δύο στήν ’Αθήνα, ενα στο Ναύπλιο καί ενα 
στά Μέγαρα 2.

'Η πυκνή άλληλογραφία τοΰ Έϋνάρδου μέ διαφόρους Ευρωπαίους φιλέλ
ληνες καί πολλούς "Ελληνες τοΰ εδινε τήν εύκαιρία νά δημοσιεύη στήν Journal 
de Geneve ορισμένες επιστολές πού έλάμβανε άπό τήν Ελλάδα καί οί όποιες 
άφοροΰσαν τήν εξέλιξη τών στρατιωτικών επιχειρήσεων, άλλά καί τήν κατά
σταση τοΰ άμαχου πληθυσμού. Μέ αύτόν τόν τρόπο είχαν τήν δυνατότητα οί

1 Νικολάου Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα διά νά χρησιμεύσωσιν εις τήν Νέαν 'Ελ
ληνικήν 'Ιστορίαν (1821-1843), επιμέλεια Παναγιώτη Φ. Χριστοπούλου, Αθήναι 1972, 
τ 2, σ 568

2. Journal de Geneve, lere annee, No 30, jcudi, 27 juillet 1826, σ, 5,



κάτοικοι τής Γενεύης, άλλά καί ολόκληρης τής Ελβετίας, νά σχηματίζουν μιά 
γενική εικόνα-γιά τον άγώνα τών Ελλήνων. Άκόμη ή «Journal de Geneve» 
άνακοίνωνε τήν άφιξη νέων Ελλήνων, οί όποιοι έπρόκειτο νά σπουδάσουν στήν 
πόλη αύτή. Ανάμεσα στις ειδήσεις της, στίς 12 ’Οκτωβρίου 1826, δημοσίευσε 
εύχαριστήρια έπιστολή τοΰ Έμμ. Τομπάζη πρός τόν Έϋνάρδο, γιά τις φροντί
δες τοΰ τελευταίου γιά τόν γιό του 1. Στίς 28 ’Οκτωβρίου ό Έϋνάρδος, επικα
λούμενος τήν βοήθεια τής Γερμανίας, Γαλλίας, 'Ολλανδίας καί Ελβετίας, άπευ- 
θύνθηκε πρός τις έργατικές τάξεις τών κρατών αύτών, οί όποιες, δπως γράφει, 
είναι μαθημένες στίς στερήσεις καί ζήτησε νά θυσιάζουν κάθε εβδομάδα πέντε 
γαλλικά σολ (σολδία), γιά νά εξασφαλίσουν ψωμί στούς δυστυχισμένους "Ελ
ληνες, οί όποιοι πέθαιναν άπό τήν πείνα. 'Η κατάθεση τοΰ μικροΰ ποσοΰ θά 
συνεχιζόταν έπί δύο χρόνια. Τό σχέδιο τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα επιδοκιμάστηκε 
άπό τήν φιλελληνική έπιτροπή τής Γενεύης, ή οποία κάλεσε δλους τούς κατοί
κους της νά συνεισφέρουν καί αύτοί τό άνάλογο ποσό 2.

'Ο Καποδίστριας προσπαθεί νά δράστηρι,οποιήση άκόμη περισσότερο τήν 
ύλική καί ήθική προσφορά τών φιλελληνικών επιτροπών τής Εύρώπης, ιδίως 
τοΰ Παρισιού, μέ τό όποιο βρισκόταν σέ στενές σχέσεις, έφόσον καί ό ΐδιος ό 
άγαπητός φίλος του Έϋνάρδος κατείχε σημαντική θέση καί μποροΰσε νά έπη- 
ρεάση τά άλλα επιφανή μέλη του, δπως τούς δοΰκες de Broglie καί de Fitz- 
James, τόν Casimir Perier, τόν Chateaubriand, τόν κόμη d’Harcourt καί 
άλλους 3.

3. Βαθύτατα αισθήματα εύγνωμοσύνης καί πρός τήν φιλελληνική έπι
τροπή τής Μασσαλίας 4 έξέφραζε ή Διοικητική Έπιτροπή σέ ανέκδοτη έπι
στολή της άπό τό Ναύπλιο στίς 19 ’Ιουλίου 1826 πρός τόν κόμη d’Harcourt. 
Άπό τήν έπιστολή αύτή άντλοΰμε πολύ ένδιαφέρουσες πληροφορίες: δτι οί 
συνεισφορές τών Γάλλων στόν έλληνικό άγώνα εΐχαν διατεθή γιά τήν διατροφή 
τής φρουράς τοΰ Μεσολογγίου, ή όποία μετά τήν πτώση του κατέφυγε στό Ναύ
πλιο, δτι εΐχαν συμβάλει σημαντικά στήν συντήρηση τοΰ στρατοπέδου τής Πε- 
λοποννήσου καί τής Σπάρτης, στόν έφοδιασμό τών φρουρίων καί ήδη, δπως 
άναφέρεται στήν έπιστολή, συμβάλλουν στήν σύσταση τοΰ στρατοπέδου τής 
Ανατολικής Στερεας Ελλάδος. Ή Διοικητική Έπιτροπή δμως επισημαίνει

1. Journal de Geniive, lere annee, No 41 jeudi 12 octobre 1826, σ. 5. Supple
ment au Journal de Geneve.

2. Journal de Geneve,lere annee, No 44, jeudi 2 noverabre 1826, σ. 2.
3. Edouard Chapuisat, La restauration hellenique d’apres la correspondance de 

Jean-Gabriel Eynard, Paris-Geneve 1924, σ. 128-129.
4. Γιά τόν φιλελληνισμό στήν Μασσαλία βλ. στοϋ Pierre Echinard, Grecs et Pllilhcl- 

lenes a Marseille de la Revolution frangaise a 1 Independance de la Grece, Marseille 
1973, σ. 137-216.
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τήν έλλειψη οικονομικών πόρων λόγω τών άναγκών του πολέμου, οί όποιες 
είναι τόσο μεγάλες, ώστε ν’ άναγκάζεται νά πουλή μικρές ποσότητες άπό τά 
άποστελλόμενα τρόφιμα, γιά νά πληρώνη τούς ναύλους τών πλοίων πού τά 
μεταφέρουν. Οί οικονομικές αύτές στενοχώριες δυσκολεύουν τήν συνέχιση τοϋ 
άγο')να καί μάλιστα σέ πολύ κρίσιμες γιά τήν Ελλάδα ώρες, γιατί τώρα, μετά 
τήν πτώση τοϋ Μεσολογγίου, ή χώρα βρίσκεται εκτεθειμένη στις επιθέσει-* 
τοϋ έχθροΰ άπό τήν ξηρά καί άπό τήν θάλασσα: ό Κιουταχής έ'χει φθάσει εξω 
άπό τήν ’Αθήνα, ό Ίμπραΐμ εχει άπομακρυνθή άπό τον Μυστρά καί ήδη βρί
σκεται στήν Τριπολιτσά μέ πιθανό σχέδια νά είσβάλη στις πεδιάδες τής ’Αργο
λίδας καί Κορινθίας, ενώ οί εχθρικοί στόλοι άπειλοΰν τήν Σάμο καί τήν 'Ύδρα. 
Παρηγόρα σημάδια, κατά τήν Διοικητική ’Επιτροπή, είναι δτι τά στρατεύματα 
τής Πελοποννήσου καί της Σπάρτης κινούνται εναντίον τοϋ Ίμπραΐμ καί δτι 
ή αντίσταση τών άνδρών, οί όποιοι υπερασπίζονται τήν ’Αθήνα, θά διαρκέση 
άκόμη άρκετό χρονικό διάστημα, ενώ ήδη ό Καραϊσκάκης προετοιμάζεται γιά 
τήν δημιουργία στρατοπέδου πρός άντιμετώπιση τοϋ Κιουταχή.

Ή συνέχιση δμως τών στρατιωτικών επιχειρήσεων έναντίον τών Τούρ
κων είναι αδύνατη, εφόσον δέν υπάρχουν χρτιματα. Γι’ αύτό ή Διοικητική ’Επι
τροπή παρακαλεΐ τον κόμη δ’ Hareourt νά μεσολαβγιση στο φιλελληνικό κο
μιτάτο τοϋ Παρισιού, ώστε ν’ άποστείλη λίγα μετρητά, άλλά πολλές τροφές, 
πυρίτιδα καί μολύβι. Προτείνει μάλιστα στο κομιτάτο νά διορίση έ'να πρόσωπο, 
τό όποιο νά έπιφορτιστή μέ τήν διαχείριση τών χρημάτων καί τών πολεμικών 
έφοδίων Σύγχρονα δμως παρατηρεί δτι ή μόνη άρχή, πού είναι τώρα αρμό
δια καί πρός τήν όποία επρεπε νά διευθύνωνται δλες οί βοήθειες άπό τις φιλελ.- 
ληνικές έπιτροπές τής Ευρώπης, είναι ή Διοικητική ’Επιτροπή, ή όποία μέ 
τήν σειρά της θ’ άναλάμβανε τήν πρωτοβουλία νά μοιράζη τις συνδρομές αύτές, 
άνάλογα μέ τις ανάγκες πού θά παρουσιάζονταν 2.

Τά πάραπάνω έπαναλαμβανε σέ γενικές γραμμές ή Διοικητική ’Επιτροπή 
καί σέ έπιστολή της πρός τον Έϋνάρδο άπό τό Ναύπλιο στις 28 ’Ιουλίου 1826.

1. BPU, Ms Suppl. 1888, if. 438-440. Γιά τήν δραστηριότητα της φιλελληνικής έπι- 
τροπής τοϋ Παρισιού βλ. στοϋ Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία I. Α. Καποδίστρια - I. Γ. Έϋνάρ- 
δου 1826-1831, σ. 84, 165, 220-224, 331, 441. Πρβλ. ’Αθηναϊκόν Άρχεϊον, έπιμέλεια 
’Ιωάννη Βλαχογιάννη, ’Αρχεία της Νεωτέρας 'Ελληνικής 'Ιστορίας, ’Αθήναι 1901, τ. 1, σ. 
21. Γενικά γιά τήν φιλελληνική κίνηση στήν Γαλλία καί τόν ρόλο τοϋ τύπου βλ. Jean Di
makis, La guerre de l’lndependance grecque vue par la presse frangaise (periode de 
1821-1824), Contribution, a l’etude de Popinion publique et du mouvement philhel- 
lenique en France, Thessalonique 1968, σ. 119, κ.έ., Ar. Dimopoulos, L’opinion pu
blique franQaise et la Revolution grecque 1821-1827, Nancy 1962. Γιά τήν έκστρατεία 
τοϋ Ίμπραίμ στήν ’Αργολίδα βλ. στοϋ ’Ελευθερίου Γ. Πρεβελάκη, Ή έκστρατεία τοϋ Ίμ- 
πραήμ πασα εις τήν ’Αργολίδα, ’Αθήναι 1949.

2. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 442-443.
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Άφοΰ εξέφραζε τήν ευγνωμοσύνη δλων τών Ελλήνων γιά τήν συμπαράσταση 
τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα στον άγώνα εναντίον τών Τούρκων, τοΰ τόνιζε υστέρα 
τήν ελλειψη τών οικονομικών πόρων καί τις γνωστές δυσκολίες πληρωμής τών 
ναύλων γιά τήν μεταφορά τών τροφών άπό τήν Ζάκυνθο καί τά Κύθηρα. Ή 
σωτηρία λοιπόν τών Ελλήνων έξαρτάται άπό τις βοήθειες τών φιλελληνικών 
έπιτροπών προς τήν κυβέρνηση, ή οποία άποτελεΐ καί τό κέντρο τοΰ προορι- 
σμοΰ τών αποστολών αύτών. Έάν δεν σταλούν έκεΐ, τότε υπάρχει φόβος νά 
γίνουν καταχρήσεις άπό πρόσωπα, τά όποιαδέν έχουν καμιάεύθύνη καίάρμοδιό- 
τητα. Μέ τήν δήλωσή της αύτή ή κυβέρνηση θέλει ν’ άποκρούση τήν πρόταση 
τοΰ Γάλλου φιλέλληνα d’Harcourfc, νά συγκεντρώνωνται οί συνεισφορές τοΰ 
έξωτερικοΰ στά Μέθανα, δπου βρισκόταν τό στρατόπεδο τοΰ Fabvier. Φαίνε
ται δτι ή κυβέρνηση φοβόταν μήπως ή συγκέντρωση τροφών καί πολεμοφο
δίων στά Μέθανα, σέ τόπο επηρεαζόμενο άπό τά στρατεύματα τοΰ Γάλλου 
στρατιωτικοΰ, θά ένίσχυε ύπερβολικά καί ϊσως καί επικίνδυνα τήν δύναμη τής 
επιρροής του στά ελληνικά πράγματα. Γι’ αύτο καί νόμιζε δτι ή καλύτερη λύση 
γιά τό πρόβλημα αυτό θά ήταν ή άποστολή ένός Εύρωπαίου φιλέλληνα στήν 
Ελλάδα μέ ξεχωριστές διοικητικές ικανότητες, ό όποιος θά παρουσιαζόταν ως 
απεσταλμένος τών ευρωπαϊκών έπιτροπών καί θά βοηθούσε τήν κυβέρνηση 
στήν διαχείριση τών διαφόρων συνεισφορών καί βοηθειών, άλλά θά τήν άναγνώ- 
ριζε ώς μόνη άρμόδια γιά τό έ'ργο αύτο καί δεν θά εϊχε τό δικαίωμα ν’ άντι- 
στρατεύεται στίς άποφάσεις της. Τό σχέδιο αύτο θά εΐχε, σύμφωνα μέ τήν 
επιστολή, διπλή ωφέλεια: άφ’ ένός θά περιοριστούν στο εσωτερικό οΐ κατα
χρήσεις, ένώ στο εξωτερικό θά έπανορθωθή ή κακή φήμη σχετικά μέ τό θέμα 
αύτό. Στήν ΐδια επιστολή της ή Διοικητική ’Επιτροπή επισημαίνει, μεταξύ 
άλλων, καί τήν ελλειψη ιατρικών φαρμάκων, τήν άνάγκη προμήθειας δύο φρε
γατών καί τριών άτμοκίνητων πλοίων Χ.

Ειδικά τό θέμα τών καταχρήσεων στο εξωτερικό θίγει τό βουλευτικό στήν 
επιστολή τής 10/22 ’Ιουλίου 1826 προς τόν Έϋνάρδο. Στήν περίπτωση αύτή

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 445-448. Γιά τήν άφιξη τοΰ κόμη d’Harcourt στήν 
'Ελλάδα στίς 25 ’Ιουλίου 1826 βλ. στοϋ ΚαμπονρογΧον, ’Αρχείο Ρώμα, τ. 2, σ. 245, 250
251, δπου αναγγέλλεται σέ επιστολή τοΰ Άνδρέα Ζαίμη προς την επιτροπή Ζακύνθου, στις 
28 ’Ιουλίου 1826, ή άφιξη τοΰ κόμη d’Harcourt πρώτα στήν "Υδρα, οπου συνάντησε τόν 
Μαυροκορδάτο, καί κατόπιν στο Ναύπλιο. Έκεΐ εμεινε τρεις μέρες, άλλά, οπως γράφει ό 
Ζαί'μης στϊ)ν επιστολή του, μίλησε μέ ψυχρό τρόπο στήν Διοίκηση. Κατόπιν πήγε στά 
Μέθανα,στο στρατόπεδο τοΰ Φαβιέρου, πού ήθελε νά τό κάμη αποθήκη τών διαφόρων άπο- 
στολών άπό τήν Εύρώπη. 'Ο d’Harcourt έπέμενε κυρίως νά διανέμωνται οί τροφές καί τά 
πολεμοφόδια άπό τόν Φαβιέρο μέ διαταγή βέβαια τής κυβερνήσεως. Σχετικά ό Ζαίμης εγρα- 
φε: “...εΐμή διά τοΰ Φαβιέρου, τόν όποιον αύθαιρέτως καί ΐδιοτελώς θέλει νά καταστήση 
γενικόν επιστάτην ή έφορον είς δλα τά εΐδη τών στελλομένων βοηθειών”.
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δέν άναφέρεται σέ καταχρήσεις Ευρωπαίων φιλελλήνων άλλά ορισμένων 
'Ελλήνων, οί όποιοι, δπως άναφέρεται, παρά τον πόλεμο τών έξι έτών, βρί
σκονται άκόμη στήν Εύρώπη καί παρουσιάζονται χωρίς κανένα λόγο καί χωρίς 
καμιά ιδιότητα στίς φιλελληνικές έπιτροπές, άπαιτώντας χρηματική βοήθεια 
γιά τούς εαυτούς των. 'Οπωσδήποτε, σύμφωνα μέ τήν γνώμη τοϋ βουλευτι- 
κοΰ, τά χρήματα αύτά θά χρησίμευαν πολύ περισσότερο, εάν προορίζονταν γιά 
τον ελληνικό άγώνα, παρά γιά μερικά άτομα, τά όποια θά επρεπε νά βρίσκον
ται ήδη στήν 'Ελλάδα καί νά πολεμούν. Μέ τά παραπάνω τό βουλευτικό ζητεί 
νά έπιστήση τήν προσοχή τοΰ ’Εϋνάρδου, ώστε ν’ άποφευχθοΰν παρόμοιες 
περιπτώσεις 2.

'Ως πρός τό θέμα τής συνενώσεως τών φιλελληνικών κομιτάτων, πού, 
δπως άνέφερα καί παραπάνω, ήταν πρωταρχική ιδέα τοΰ Καποδίστρια, τήν 
οποία, ένστερνίσθηκε άργότερα ό Έϋνάρδος, ό μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας 
’Ιγνάτιος σέ άνέκδοτη έπιστολή του άπό τήν Πίζα στίς 14/26 Δεκεμβρίου 1825 
πρός τόν Ελβετό φιλέλληνα, αναγνώριζε δτι οί γαλλικές καί οί έλβετικές φι
λελληνικές έπιτροπές ενωμένες θά συνέβαλλαν πολύ στήν τελική νίκη εναντίον 
τών Τούρκων. Συγκεκριμένα τοΰ εγραφε: «II est vrai, qu’ils ont besoin de 
quelque assistance, et si les comites de Votre heureuse Patrie et de la 
France reunis continuent a leur accorder la meme bienveillance et pro
tection, ce serait un encouragement plus que suffisant pour faire triom- 
pher leur cause, et les illustres membres de ces comites trouveront la re
compense de leurs nobles efforts dans la satisfaction d’avoir contribue 
a sauver un peuple chretien et Europeen, qui, par ses malheurs, par ses 
vertus et par sa bravoure est devenu interessant et digne de compassion 
et de protection de toutes les gens de bien» 3.

Τήν ιδέα τής συνενώσεως - κάτω άπό ένα κέντρο (centre d’union) - τών 
φιλελληνικών έπιτροπών τής Εύρώπης, πού εΐχε γίνει απόλυτα αισθητή στούς 
ελληνικούς καί φιλελληνικούς κύκλους, τήν εξέφραζε μέ ενθουσιασμό καί ό 
Βιάρος Καποδίστριας άπό τήν Κέρκυρα λίγους μήνες άργότερα στίς 6/18 Αύ- 
γούστου 1826, σέ άνέκδοτη έπιστολή του πρός τόν πρίγκιπα ’Αλέξανδρο Καν- 
τακουζηνό στήν Δρέσδη. Τό φιλελληνικό αύτό κέντρο θά εΐχε άπόλυτη δικαιο
δοσία στήν διαχείριση τών έφοδίων καί θά συνέβαλλε άποτελεσματικά στήν 
ορθολογική κατανομή τους πρός τούς 'Έλληνες, ανάλογα πάντοτε μέ τις αΐτή-

1. Βλ. σχετικά Ίωάννου Δημάκη, Αί καταχρήσεις τοΰ φιλελληνισμού έν Εύρώπη. 
Τρεις χαρακτηριστικαί περιπτώσεις, «Άνάτυπον έκ τής ’Επιστημονικής Έπετηρίδος τής 
Παντείου ’Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών», ’Αθήναι 1970, σ. 101 κ.έ.

2. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 489-490.
3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 185. Πρβλ. επίσης επιστολές τοΰ ’Ιγνατίου άπό 12/24 

Μαρτίου 1826, f. 187, f. 209.
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σεις τής ελληνικής κυβερνήσεως, ή οποία γνώριζε πολύ καλά τι τής χρειαζό
ταν στο παρόν καί στό μέλλον. Μάλιστα ό Βιάρος εΐχε τήν γνώμη δτι τήν πρω
τοβουλία γιά τήν 'ίδρυση τοΰ «Centre Philhellenique d’Union» έπρεπε νά 
τήν άναλάβη ο ΐδιος ό πρίγκιπας ’Αλέξανδρος Καντακουζηνός. ’Έτσι, μεταξύ 
άλλων, τόνιζε και τά παρακάτω: «Vous rendrez, cher Prince, un veritable 
service a Notre Nation, si Vous reussirez a etablir cette union, et ainsi 
nous aurons etabli Turnon pour la Grece au dehors de la Grece, dans un 
moment dans lequel le manque de cette union, qui a beaucoup nui dans 
l’interieur, le Dieu merci, commence a disparaitre, et dernierement, je 
viens d’apprendre, que les desordres du temps passe n’existent plus, et 
que toute chose prenne une bonne allure» 1. ’Ήταν ή εποχή πού τό δνομα 
τοΰ άδελφοΰ του, τοΰ ’Ιωάννη Καποδίστρια, εΐχε αρχίσει νά προβάλλεται ολο
ένα καί περισσότερο στόν έλληνικό ορίζοντα. Καί ό ίδιος, πού εΐχε καταβάλει 
τόσες προσπάθειες γιά νά συναγείρη τούς φιλελληνικούς κύκλους τής Εύρώ- 
πης σέ μια σταυροφορία γιά τήν σωτηρία τής χώρας του, περίμενε τώρα νά 
κληθή νά προσφέρη τις άμεσες υπηρεσίες του σ’ αύτήν.

4. "Οταν έφθασε ή ώρα τής έκλογής του ώς «Κυβερνήτου τής Ελλάδος», 
ό Καποδίστριας πήρε μέ λαχτάρα τόν δρόμο τοΰ γυρισμοΰ. ’Αφοΰ έκανε τήν 
γνωστή περιοδεία του στίς εύρωπαϊκές πρωτεύουσες αρχίζοντας άπό τήν Πε
τρούπολη, πέρασε κατά τά τέλη ’Οκτωβρίου καί αρχές Νοεμβρίου 1827 άπό 
τήν Βασιλεία, Ζυρίχη, Λωζάννη καί έ'φθασε καί πάλι στήν Γενεύη τήν 1 Νοεμ
βρίου, δπου καί έμεινε έξι μέρες 2. Λίγες μέρες άργότερα, καί συγκεκριμένα 
στίς 17 Νοεμβρίου 1827, ή έφημερίδα «La Gazette de Florence» έγραφε τά 
παρακάτω σχετικά μέ τόν αποχωρισμό τοϋ Καποδίστρια άπό τούς φίλους του 
Ελβετούς: «Οί φίλοι τοΰ εύγενικοΰ κόμη, άνάμεσα στούς όποιους συγκατα
λέγονται οί άξιωματοΰχοι τών ελβετικών καντονίων, ύποδέχθηκαν μέ τήν πιο 
ζωηρή συγκίνηση τόν εύεργέτη τής πατρίδας τους, έκεΐνον πού μέ τήν διαγω
γή του κατά τά αξιομνημόνευτα έτη 1813, 1814 καί 1815 απέκτησε τούς τίτ
λους τής εύγνωμοσύνης τους, οί όποιοι δέν πρόκειται ποτέ νά χαθοΰν» 3.

Τελικά ό Καποδίστριας στίς 8 Νοεμβρίου 1827 έφθασε στήν ’Αγκώνα, 
άπ’ δπου εΐχε σκοπό νά πάρη τό πλοίο, πού θά τόν οδηγούσε στήν Μάλτα καί 
άπό εκεί στήν Αίγινα 4. Στήν ’Αγκώνα, δπου τοΰ έγινε ένθουσιώδης υποδοχή,

1. BPU, D.O (Documents Ouverts), Lettre de Capo d’Istria au prince Alexan
dre Cantacuzene a Dresde.

2. Oeconomos, Essai sur la vie du Comte Capodistrias, σ. 72, Πρβλ. καί στοϋ Karl 
Mendelsohn-Bartlioldy, Graf Johann Kapodistrias, Berlin 1864, σ. 77.

3. Oeconomos, ενθ. άν., σ. 72-73.
4. BPU, Ms 2682, επιστολές Βιάρου Καποδίστρια προς Louis-Andre Gosse άπό Κέρ

κυρα στίς 6/18 Σεπτεμβρίου καί 2/14 Δεκεμβρίου 1827.
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,εινε σαράντα περίπου μέρες περ(.μένοντας τό καράβι γιά τήν Μάλτα. Κατά 
τήν παραμονή του έκεΐ είχε τήν εύκαιρία ν’ άσχοληθή μέ τό θέμα τών έλλη- 
νόπουλων πού βρίσκονταν στο έξωτερικό. Μάλιστα βρήκε γύρω στούς είκοσι 
νέους, τούς οποίους καί τοποθέτησε στο έκεΐ ελληνικό σχολείο, δπου στά 1824 
είχε φοιτήσει, ύπό τήν επίβλεψη του ’Ιγνατίου, καί ό γιος του Μάρκου Μπό- 
τσαρη, Δημήτριος α. ’Έστειλε επίσης άλλους δύο νέους, τον ’Ιωάννη Παπα- 
δόπουλο καί τον Μιχαήλ Χατζή Παρίση, στήν Πίζα κοντά στον ’Ιγνάτιο, γιά 
νά σπουδάσουν ώς ύπότροφοι τοϋ ταμείου τών ορφανών πόύ διαχειριζόταν ό 
ιεράρχης 2.

Άπό τήν Αγκώνα ό Καποδίστριας έγραψε μιά έπιστολή πρός τόν φιλέλ
ληνα κοσμηματοπώλη τής Γενεύης Bautte στις 11/23 Νοεμβρίου, μέ τήν 
όποία τοϋ παραγγέλλει νά τοϋ κατασκευάση εξι ταμπακέρες άπό σμάλτο καί 
επάνω σ’ αύτές νά χαράξη τά άρχικά τοϋ ονόματος του J. Α. Κ. Επίσης τοϋ 
ζητούσε καί δέκα ρολόγια. "Ολα αύτά τά άντικείμενα, πού δέν είχαν μεγάλη 
εσωτερική άξία, τά προόριζε γιά προσωπικά του δώρα σέ σημαίνοντα πρό
σωπα. Αποτελούσαν μάλλον σύμβολα άναμνηστικά, ιστορικά ένθύμια, δπως 
τόνιζε καί ό ’ίδιος στήν έπιστολή του έπισημαίνοντας τόν ιερό σκοπό τους: 
«...Νά κατασκευάσετε άντικείμενα πού δέν πρέπει νά έχουν άξία παρά μόνο 
γιά τήν έργασία τους καί γιά τήν ήθική επίδραση πού οφείλει νά υλοποίηση τήν 
πρόθεση πού άντιπροσωπεύουν καί τόν σκοπό μέ τόν όποιο θά χαριστούν. Κα
μιά λοιπόν εσωτερική καί ύλική άξία δέν πρέπει νά έξευτελίση τήν ήθική άξία... 
’Επειδή είναι δυνατόν νά μείνω έδώ καμιά δωδεκαριά ήμέρες, θά μοΰ άνακοι- 
νώσετε μέ τό τρέχον ταχυδρομείο πόσο μποροΰν νά στοιχίσουν αύτά τά άντι- 
κείμενα εκδηλώνοντας τά ευγενικά σας αισθήματα πού σάς έμψυχώνουν γιά 
τήν έλληνική υπόθεση, καί σκεπτόμενοι δτι αύτό τό έθνος πού πρόκειται νά άνα- 
γεννήσουμε, δέν ζεΐ αύτές τις στιγμές παρά μόνο μέ έλεημοσύνες» 3. Άπό τις 
ταμπακέρες έμειναν τελικά στήν κατοχή τοϋ Κυβερνήτη τέσσερες καί άπό τά 
ρολόγια πέντε, δπως φάνηκε άπό τήν γενική άπογραφή τών “υπαρχόντων” του,

1. "Ελευθερίας I. Νικολαΐδη, 'Ο Δημητριος Μάρκου Μπότσαρης (1814-1871) καί ή 
άνέκδοτη αλληλογραφία του μέ τόν Κυβερνήτη Καποδίστρια, “Δωδώνη” 2 (1973) 374 κ.έ., 
οπου καί σχετική βιβλιογραφία. Βλ. επίσης καί F. C. Η. L. Pouqueville, Histoire de la 
Regeneration de la Grece comprenant le precis des evenements depuis 1740 jusqu’ 
en 1824, Paris 1824, τ. 4, σ. 393.

2. Πρωτοψάλτη, ’ΙγνάτιοςI, σ. 266. D.C. Fleming, John Capodistrias and the Confe
rence of London 1828-1831, Thessaloniki 1971, σ. 18-19, ’Αναστασίου N. Γούδα, Βίοι 
παράλληλοι τών επί τής άναγεννήσεως τής 'Ελλάδος διαπρεψάντων άνδρών, Πολιτικοί 
’Άνδρες, ’Αθήναι 1875, τ. 7, σ. 19, Ίδρωμένου, ’Ιωάννης Καποδίστριας, σ. 47, Λ. Βε- 
λελη, 'Ο Καποδίστριας ώς θεμελιωτής τής δημοτικής έκπαιδεύσεως έν Έλλάδι, ’Αθήναι, 
190 8, σ. 59.

3. BPU, D.O (Documents Ouverts), Καποδίστριας πρ6ς Bautte.
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πού έγινε μετά τήν δολοφονία του ].
Στήν Μάλτα ό Καποδίστραις έφθασε στίς 28 Δεκεμβρίου 1827 καί φιλο

ξενήθηκε στο σπίτι τοΰ ’Αλεξάνδρου Κοντοσταύλου 2. Έκεΐ τόν υποδέχθηκαν 
μέ αισθήματα χαρας καί ένθουσιασμοΰ τά μέλη τής μικρής έλληνικής παροι
κίας, δπως πληροφορούμαστε άπό άνέκδοτη έπιστολή τοΰ ’Ιγνατίου προς τόν 
Έϋνάρδο στίς 6/18 Φεβρουάριου 1828. Ή κοινότητά της διέθεσε, υστέρα άπό 
έρανο, σημαντικό ποσό γιά τά έλληνόπουλα ορφανά τοΰ πολέμου. 'Ένας μά
λιστα έμπορος, ό όποιος θέλησε νά κρατήση τήν άνωνυμία του, διέθεσε τό ποσό 
τών 4.000 ταλλήρων μέ τήν παράκληση νά τό δαπανήση ό Κυβερνήτης έκεΐ, 
δπου θά έκρινε άπαραίτητο 3. Ποιός άραγε νά ήταν ό γενναιόδωρος αύτός πα
τριώτης; Νομίζω δτι δέν θά σφάλη κανείς άν ύποθέση, δτι αύτός πρέπει νά 
ήταν ό Θεσσαλονικέας ’Ιωάννης Ν. Παπάφης, ό όποιος καί αργότερα ώς τόν 
θάνατό του δέν έπαυσε νά εύεργετή τήν Ελλάδα καί τήν ίδιαίτερή του πατρί
δα Θεσσαλονίκη 4.

Κατά τήν παραμονή του στήν Μάλτα ό Κυβερνήτης είχε ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις μέ τόν ναύαρχο Κόδριγκτων, ιδίως γιά τήν πάταξη τής πειρατείας 
στο Αιγαίο. 'Η πειρατεία, ή οποία αμαύρωνε τήν υπόληψη τοΰ έλληνικοΰ ναυ
τικού καί γενικά τοΰ έλληνικοΰ κράτους, άπασχολοΰσε πάρα πολύ τόν Καπο- 
δίστρια, καθώς καί τις κυβερνήσεις τών μεγάλων δυνάμεων. Στήν πρόσκληση 
μάλιστα τοΰ Κόδριγκτων άνταποκρινόμενος ήλθε στήν Μάλτα ό Καποδίστριας 
καί έκεΐ επιδοκίμασε τό σχέδιο δράσης εναντίον τών πειρατών τοΰ Αιγαίου, 
πού είχε καταστρώσει ό ’Άγγλος ναύαρχος καί τό όποιο είχε έγκρίνει καί ό 
Γάλλος συνάδελφός του De Rigny ε.

1. 'Ελένης Ε. Κούκκου, 'Ο άνέκδοτος κατάλογος τών υπαρχόντων τοΰ Κυβερνήτου 
Ίωάννου Καποδίστρια, ΔΙΕΕ 15(1961) 61.

2. Papadopoulos-Vretos Andre, Memoires biographiques-historiques sur le Presi
dent de la Grece le Comte Capodistrias, Paris 1837, τ. 1, σ. 101, 'Ελένης Γαρδίκα, Ή 
"ίδρυση τοΰ έλληνικοΰ προξενείου της Μάλτας, “Μνήμων” 2(1972) 122.

3. BPU, Ms. Suppl. 1888, ff. 234-235.
4. Ζαχαρία Ν. Ί'σιοπανλή, ’Ιωάννης Νικολάου Παπάφης (1792-1886) ό Θεσσαλονι- 

κεύς και ό “Μελιτεύς”, “Μακεδονική Ζωή” τεϋχος 25 (’Ιούνιος 1968) 10-15. Πρβλ. καί 
στοϋ ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 
1969, σ. 542.

5. Δέσπ. Θέμελη - Κατηφόρη, Ή δίωξις της πειρατείας καί το θαλάσσιον δικαστή-
ριον κατά την πρώτην καποδιστριακήν περίοδον 1828-1829, Μέρος Α', Ή δίωξις της πει
ρατείας, ’Αθηναι 1973, σ. 62-66. Σχετικά με την πάταξη της πειρατείας βλ. επίσης Κ. Α. 
Άλεξανδοή, Αΐ ναυτικαί επιχειρήσεις τοΰ ύπέρ ’Ανεξαρτησίας ’Αγώνος 1821-1829, ’Αθηναι 
1930, σ. 150-153, Τρνφ. Κωναταντινίδον, Καράβια., καπετάνιοι καί συντροφοναΰται 1800
1830, Εισαγωγή εις τήν ιστορίαν τών ναυτικών επιχειρήσεων τοΰ ’Αγώνος, ’Αθηναι 1954, 
σ. 540-542, Ειρήνης Ν. Παρδαλή, Δύο ναυτικά ημερολόγια τοΰ ’Αγώνος, “Μνήμων” 2 
(1972) 170-171, Γεωργίας Π. Κουλικούρδη, 'Ο “’Αλέξανδρος” τοΰ Χατζή’Αλεξανδρή, "Ενα
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5. Νέα Ιστορικά στοιχεία άπό τήν άνέκδοτη άλληλογραφία τον*Εϋνάρδου 
μέ τήν ελληνική κυβέρνηση (1826-1827).

1. Έκτος άπό τις μνημονευόμενες σέ διάφορα μέρη τής μελέτης μου υπη
ρεσίες τοϋ Εϋνάρδου πρός τό έλληνικό έ'θνος, αξιοσημείωτες είναι καί δσες 
άλλες διαπιστώνονται άπό ορισμένες άνέκδοτες έπιστολές τής έλληνικής κυ
βερνήσεως πρός αύτόν. Τά έγγραφα αύτά είναι γραμμένα στά ελληνικά (έκτος 
άπό μιά γαλλική, πού στέλνεται άπό τό βουλευτικό), γιατί ό Έϋνάρδος έχει 
τήν δυνατότητα νά τις διαβάση μέ τήν βοήθεια τών πολλών Ελλήνων σπου
δαστών πού βρίσκονται στήν Γενεύη.

’Έτσι μέ τήν ύπ’ άρ. 2365 άπό 11 Λύγούστου 1826 έπιστολή της ή Διοι
κητική Έπιτροπή έκφράζει τήν εύγνωμοσύνη της πρός τούς φιλέλληνες τής 
Εύρώπης μέ τά έξης: «'Η Διοίκησις δοξάζει καθεκάστην καί εύλογεΐ τήν ύπερ- 
τάτην πρόνοιαν διά τήν πρός τούς "Ελληνας άγάπην τών άδελφών μας χριστια
νών, τών φιλανθρώπων πολιτών τοΰ φωτισμένου κόσμου, παρακαλεΐ τήν θείαν 
χάριν νά διατηρή αύτήν άνελλιπή καί εις τό εξής, επικαλείται πρός τούτοις 
παντοτινά τήν θείαν άντίληψιν νά εύκολύνη τόν έλπιζόμενον έξομαλισμόν τών 
Ελληνικών πραγμάτων, νά γνωρίσωσιν δλοι οί "Ελληνες τήν άλήθειαν, ώς 
ουτω νά ένοπλισθώσι μέ τά θεία δπλα τής όμονοίας. Τότε δέν μένει άμφιβολία, 
δτι ή πρός τούς "Ελληνας άγάπη τών φιλανθρώπων πολιτών τοΰ φωτισμένου 
κόσμου, ή ομόνοια δλων τών Ελλήνων, καί έπί πάσι τούτοις ή έξ ΰψους βοήθεια 
θέλουν διασώσει τήν Ελλάδα». ’Ιδιαίτερα ή Διοικητική ’Επιτροπή εύγνω- 
μονεΐ τούς Ελβετούς γράφοντας: «Τό φιλάνθρωπον έθνος τών Ελβετών είναι 
έκ τών πρώτων καί άληθινών φίλων τοΰ έλληνικοΰ έθνους». Καί έχει πολλούς 
λόγους νά τούς εύγνωμονή, εφόσον μόλις έχουν καταφθάσει, μέ τό πλοίο τοΰ 
Μαυρομιχάλη, 55 βαρέλια πυρίτιδας χονδρής, 424 σακκιά παξιμάδι, 100 2/35 
σακκιά σιτάρι τής Όδησσοΰ, 464 κομμάτια μολύβι, 5 σακκιά μέ 5.000 τάλ- 
ληρα και 62% δούπιες 'Ισπανίας. Άπό τά πέντε χιλιάδες τάλληρα, χίλια προ
ορίζονται νά χρησιμοποιηθούν γιά τούς στρατιώτες τής φρουράς τοΰ Μεσο
λογγίου.

'Η κυβέρνηση, μετά τήν πτώση τοΰ Μεσολογγίου, ένδιαφέρεται ιδιαίτερα 
γιά τό στρατόπεδο τής ’Αττικής καί πληροφορεί σχετικά τόν Έϋνάρδο γιά τις 
επιτυχίες τών Ελλήνων. Συμφωνεί μέ τόν Έϋνάρδο, δτι οί διαπραγματεύ
σεις τών δυνάμεων μέ τήν 'Τψηλή Πύλη είναι δυσχερείς καί τις χαρακτηρίζει,

πολεμικό καράβι τών Ψαρών, 'Ημερολόγιο καί δράση (1821-1833), ’Αθήνα 1972, σ. 30
32. Γενικά γιά τήν πειρατεία τόν 19ο αίώνα βλ. Philippe Gosse, Histoire de la piraterie, 
Paris 1952, σ. 259 κ.έ.

\
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δπως ό Ελβετός φιλέλληνας, ώς «ματαίαν χρονοτριβήν» καί προσθέτει τά έξης: 
«Γνωρίζει όπωσοΰν τήν άλλόκοτον πολιτικήν τής Πόρτας, και έξεύρει δτι 
αΰτη δέν πείθεται οΰτε εις τον ορθόν λόγον, οΰτε εις διπλωματικάς διαπραγμα
τεύσεις, άλλα μόνον καί μόνον, δταν ΐδη πραγματικήν δύναμιν» J.

Τό ένδιαφέρον τής κυβερνήσεως γιά τό στρατόπεδο της ’Αττικής φαίνε
ται άπό τήν άπό 6/18 Σεπτεμβρίου έπιστολή τοϋ βουλευτικού πρός τόν Ελ
βετό φιλέλληνα, μέ τήν όποία τοϋ δίδονται περισσότερες πληροφορίες: δτι έκεΐ 
άρχηγεύει ό Καραϊσκάκης μέ 4.000 άνδρες, γεγονός πού ανησυχεί τόν Μεχμέτ 
Ρεσίτ πασά Κιουταχή, ό όποιος πολιορκεί τήν ’Ακρόπολη, τόν δεύτερο μεγάλο 
προμαχώνα τής Στερεας μετά τό Μεσολόγγι. Γιά νά πιστώση τήν αλήθεια τών 
λεγομένων του, τό βουλευτικό στέλνει συνημμένα τήν μετάφραση μιας τουρ
κικής επιστολής τοϋ σερασκέρη τοϋ Ρούμελης πρός τόν μεγάλο βεζίρη, ή όποία 
πιάστηκε άπό τούς 'Έλληνες. Ή μετάφραση αύτή δέν είναι άγνωστη. Κυκλο
φόρησε, φαίνεται, σέ μερικά άντίγραφα καί ενα άπ’ αύτά δημοσιεύτηκε άπό τόν 
ιστορικό τής πόλεως ’Αθηνών Δ. Σουρμελή. Πραγματικά άπό τήν έπιστολή 
αύτή συμπεραίνουμε δτι ό Κουταχής ήταν άνήσυχος καί αντιμετώπιζε πολλές 
δυσκολίες. Γι’ αύτό ήθελε νά έπισπεύση τήν κατάληψη τής ’Ακροπόλεως καί 
ζητούσε τήν άποστολή ύπονομοποιών (λαγουμιτζήδων) καί τήν εξασφάλιση 
τοϋ εφοδιασμού τοϋ στρατοπέδου του, καθώς καί τών δρόμων πού οδηγούσαν 
σ’ αύτό 2.

’Επίσης τό βουλευτικό δίνει στον Έϋνάρδο πληροφορίες γιά τις έπι- 
χειρήσεις στήν Πελοπόννησο, ιδιαίτερα γιά δύο έκστρατεΐες τοϋ Ίμπραΐμ 
εναντίον τής Μάνης, οί όποιες, δμως ναύαγησαν. ’Εννοεί άσφαλώς τις μάχες 
τής Βέργας, του Άλμυροΰ καί τοϋ Διροΰ (21-26 ’Ιουνίου) καί τήν άπόπειρα 
κατά τοϋ Κότρωνα (6 ’Ιουλίου 1826 )3. Τό βουλευτικό μιλεΐ γιά τις έρημώ- 
σεις τών άγρών καί πεδιάδων τής Λακωνίας άπό τούς Αιγυπτίους καί τις 
παρενοχλητικές έπιχειρήσεις τών Ελλήνων εναντίον τους. ’Ακόμη εκθέτει 
πώς οί απόπειρες τοϋ καπουδάν πασά νά άποβιβάση στρατεύματα στήν Σάμο 
άπέτυχαν καί έλπίζει στήν μεταβολή τών πραγμάτων μετά τήν άφιξη τοϋ Κόχ- 
ραν. Καί στήν έπιστολή αύτή διαφαίνεται ή άπεριόριστη εκτίμηση καί ή μεγάλη

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 450-452.
2. Διονυσίου Σουρμελή, 'Ιστορία τών ’Αθηνών κατά τόν ύπέρ ελευθερίας άγώνα άρχο- 

μένη άπό τής έπαναστάσεως μέχρι της άποκαταστάσεως τών 'Ελλήνων, Αίγινα 1834, σ. 
155-159. Πρβλ. καί Chapuisat, La restauration hellenique d’apres la correspondance 
de Jean-Gabriel Eynard, οπου δημοσιεύεται τό ϊδιο έγγραφο σε γαλλική μετάφραση, στίς 
σελίδες 28-29.

3. Δικαίου Β. Βαγιακάκου, Μανιάτικα Α', Ό Ίβραήμ έναντίον τής Μάνης, Μάχαι 
Βέργας, 'Αλμυροΰ καί Διροΰ 21-26 ’Ιουνίου 1826, ’Απόπειρα κατά τοϋ Κότρωνα 6 ’Ιου
λίου 1826, ’Αθήναι 1961, σ. 7-52,
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έξάρτηση τών Ελλήνων άπό τήν προσωπικότητα τοΰ Έϋνάρδου: τό βουλευ
τικό τόν χαρακτηρίζει όχι μόνο ώς γενναιόδωρο φίλο τής ελληνικής ύποθέσεως, 
άλλά και ώς τόν φωτισμένο καί συνετό συντονιστή τών μέσων, πού θέτει στήν 
διάθεση τής έλληνικής κυβερνήσεως. Καί άπευθυνόμενο προς αυτόν προσωπικά 
προσθέτει: «Είναι άκόμη μιά ευτυχία γιά τήν Ελλάδα, δτι οί διάφορες έπιτρο- 
πές τής Ευρώπης άναφέρονται σέ σάς γιά τήν έκλογή τών βοηθειών καί τό είδος 
τών άντικειμένων, πού προόριζαν γιά εκείνη» 1.

Τήν αγωνία της κυβερνήσεως γιά τήν διατήρηση τής επαναστατικής φλό
γας στήν Στερεά καί γενικά γιά τήν έσωτερική κατάσταση στήν Ελλάδα, τήν 
εκφράζει άνάγλυφα ή ύπ’ άρ. 3758/19 ’Οκτωβρίου 1826 έπιστολή της πρός τόν 
Έϋνάρδο. Γι’ αυτό καί τήν παραθέτω αυτούσια: «’Επιθυμούσα ή Διοίκησις νά 
κοινοποιή συνεχώς τά περί τής καταστάσεως τών πραγμάτων πρός άνδρα δλως 
άφωσιωμένον εις τόν ιερόν τούτον αγώνα, σπεύδει έπ’ αύτο τούτο νά σας άναγ- 
γείλη καί ήδη διά τής παρούσης έν συντόμω δ,τι είναι άξιον τής συνεργίας 
σου καί τής περί τών έλληνικών πραγμάτων φροντίδος σου.

Επίσημοι ειδήσεις βεβαιοΰσιν, δτι κατ’ αύτάς λαμβάνει αρχήν εις Κων- 
ταντινούπολιν ή μετά τής Πόρτας διαπραγμάτευσις τών πρέσβεων τής ’Αγ
γλίας περί τοΰ μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων συμβιβασμού, εις τήν οποίαν 
μέλλει νά συμπράξη έπιμόνως καί ό Πρέσβυς τής Γαλλίας. Έπεριμένετο μετά 
τήν έκπεραίωσιν τών διαπραγματεύσεων του Άκκερμανϊου ή έ'λευσις 'Ρωσσι- 
κοΰ Πρέσβεως εις τήν Κωνσταντινούπολιν διά νά λάβη καί ούτος μέρος εις τήν 
ύπόθεσιν τής Ελλάδος. Άλλ’ δσον τά πράγματα εύρίσκονται εις κρισιμωτέραν 
ακμήν, τόσον περισσότερον θλίβεται ή Διοίκησις, διότι ή τήν οποίαν πάσχει 
παντελής έ'λλειψις δλων έν γένει τών αναγκαίων μέσων έμποδίζει ούσιωδώς 
τήν πρόοδον τών πραγμάτων καί έπιφέρει δεινήν άμηχανίαν. 'Η Διοίκησις 
προσπαθεί μέ δλας της τάς δυνάμεις νά ύπερνικήση τάς περιστοιχούσας αύτήν 
πολυειδει’ς έλλείψεις καί δυσκολίας, καί έν μέσω τούτων δλων κατωρθώθη νά 
άποκατασταθή ίκανώς άξιόμαχον τό στρατόπεδον τής ’Αττικής, άλλά μέ θλΐψιν 
της βλέπει δτι καί τοΰτο τό στρατόπεδον, τοΰ οποίου ή διατήρησις υπόσχεται 
τήν ταχεΐαν καταστροφήν τοΰ πολιορκητοΰ τών Αθηνών, έκινδύνευσε πολλά- 
κις καί κινδυνεύει είσέτι νά διαλυθή έκ μόνης τής έλλείψεως τών αναγκαίων.

Προσπαθεί δέ πρός τοΐς άλλοις μ’ δλους τούς δυνατούς τρόπους ή Διοί- 
κησις νά κινήση δσον τάχος εις τά δπλα τάς επαρχίας τής Στερεας Ελλάδος, 
δσας φέρουσι τό πρόσχημα τής υποταγής, καί οΰτω διάφοροι πανααχόθεν άντι- 
περισπασμοί νά συντελέσωσιν εις τήν ταχίστην διάλυσιν τής πολιορκίας τών 
Αθηνών καί τήν καταστροφήν τοΰ πολιορκητοΰ. 'Η δέ άπελευθέρωσις τής 
Ελλάδος θέλει εΐσθαι άναμφιβόλως τό μόνον σωτήριον εις τήν παρούσαν κρί-

1. BPU,  Ms Suppl. 1888, ff. 489-490.
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σιμόν περίστασιν. Ή Διοίκησις ελπίζει συν θείο νά φέρη τοΰτο οσον τάχος εις 
έ'κβασιν, καί μάλιστα εάν εγκαίρως βοηθηθή μέ τά άναγκαϊα μέσα, περί τών 
οποίων έπαναπαύεται κυρίως εις τήν δραστηριότητα καί τά φιλάνθρωπα φρο
νήματα τής έξοχότητός του.

Περί τήν 12 τοΰ παρόντος συνεκροτήθη εις Αθήνας νυκτερινή μάχη, καθ’ 
ήν είσήλθεν εις βοήθειαν τής Άκροπόλεως ικανή στρατιωτική βοήθεια, καί ήδη 
τό φρούριον τών ’Αθηνών είναι εις άσφάλειαν, έχον φρουράν ικανήν νά άνθέξη 
εις πασαν προσβολήν τοΰ έχθροΰ. 'Ο δέ βυζαντινός στόλος άποπλεύσας προλα- 
βόντως εις Τένεδον, έπέστρεψε πάλιν έκεϊθεν, καί επιμένει εις τό κατά τής 
Σάμου σχέδιον. 'Η παρουσία τοΰ έλληνικοΰ στόλου τόν έβίασε νά ύποχωρήση 
εις Χίον, καί έλπίζεται σύν θεώ ή Σάμος νά διαφύγη καί ήδη τόν έπικείμενον 
κίνδυνον, καί μέ φθοράν του ό εχθρός νά ΐδή ματαιωμένα καί ταύτην τήν φοράν 
τά ολέθρια σχέδιά του.

Ή παροΰσα συνοδεύεται μέ άντίγραφον τής τελευταίας πρός τήν έξοχό- 
τητά σου έπιστολής τής Διοικήσεως.

Τή 19η ’Οκτωβρίου 1826 έν Ναυπλίω
'Ο Πρόεδρος 

’Ανδρέας Ζαήμης

’Ιωάννης Βλάχος Δ. Τζαμαδός Κ. Ζώτος
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος ’Αναγνώστης Δελιγιάννης Α. Μοναρχίδης

Ά. Χατζηαναργύρου

’Ίσον ’Απαράλλακτον τώ πρωτοτύπφ Ό Γενικός Γραμματεύς
Έν Ναυπλίω τή 20ή ’Οκτωβρίου 1826 Γ. Γλαράκης1

2. Ό Έϋνάρδος άπαιτοΰσε άπό αύτούς, μέ τούς οποίους άλληλογραφοΰσε, 
νά τοΰ έξιστοροΰν μέ λεπτομέρειες τήν κατάσταση στήν Ελλάδα, τήν διάθεση 
τών χρημάτων, πού προέρχονταν εϊτε άπό δάνεια είτε άπό τις εύρωπαϊκές 
φιλελληνικές έπιτροπές, τήν έ'κβαση τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων καί αύτών 
άκόμη τών άπλών αψιμαχιών μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων. Αύτό φαίνεται 
καθαρά οχι μόνο άπό τις έπιστολές τοΰ ’Ιγνατίου, πού παραθέτω στό παράρ
τημα τής έργασίας μου, άλλά καί άπό τά γράμματα τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα 
γιατροΰ Louis-Andre Gosse, πού εΐχε κατεβή στήν Ελλάδα: ό Έϋνάρδος 
τόν συμβούλευε νά τοΰ γράφη μέ πολλές λεπτομέρειες τακτικά καί άντικειμε-

1, BPU,  Ms Suppl. 1888, f, 473,



νικά τά όσα συνέβαιναν γύρω του στήν Ελλάδα, χωρίς νά παρασύρεται άπό 
κανένα Χ.

Τά ζητήματα πού άπασχολοΰν τόν Έϋνάρδο κατά τό 1826 καί στις αρχές 
του 1827, ή τίμια διαχείριση τών ελληνικών δανείων καί ή άποπεράτωση τών 
ελληνικών πλοίων, πού είχαν παραγγελθή στήν Αγγλία, γιά ν’ άποτελέσουν 
ενα καλά εξοπλισμένο στολίσκο ύπό τήν άρχηγία του ναυάρχου Κόχραν, καθώς 
καί ή άποστολή τροφών καί πολεμοφοδίων στήν Ελλάδα 2, είναι θέματα πού 
ενδιαφέρουν ζωηρότατα καί τήν ελληνική κυβέρνηση, όπως φαίνεται άπό επι
στολή του βουλευτικού τής 19/22 ’Ιουλίου 1826.

Στήν άρχή τής επιστολής άναφέρεται δτι ή προσωρινή κυβέρνηση, πού 
εγκαταστάθηκε στήν νέα Επίδαυρο, εχει προβή σέ ορισμένες ενέργειες. Συγ
κεκριμένα οί προετοιμασίες γιά τις νέες πολεμικές επιχειρήσεις άνάγκασαν 
τήν εθνική συνέλευση νά διορίση δύο επιτροπές: 1) Τήν ((Διευθυντικήν Επι
τροπήν», ή όποία επιφορτίζεται μέ τήν εσωτερική διοίκηση τοϋ κράτους· καί
2) τήν «Μόνιμον Επιτροπήν» τής συνελεύσεως πού απαρτίστηκε άπό τόν 
Πορφύριο, άρχιεπίσκοπο Άρτας, τόν Σπυρίδωνα Καλογερόπουλο, τόν Γεώρ
γιο Λΐνιανα, Αναγνώστη Κοπανίτσα, Ε. Ξένο, Χρίστο Βλάσση, Νικόλαο Ρε- 
νιέρη καί τόν γενικό γραμματέα Χριστόδουλο Κλωνάρη, καί ή όποία εχει ώς 
έ'ργο νά φροντίζη γιά τις έξωτερίκές σχέσεις του κράτους.

Κατόπιν τό βουλευτικό ερχεται στο θέμα τών δανείων καί στά σχέδια, πού 
είχε προτείνει ό Έϋνάρδος καί, άφοΰ τονίζει ότι δέν εϊναι άρμόδιο γιά τά προ
βλήματα αύτά πού ανήκουν άποκλειστικά στην δικαιοδοσία τής Διευθυντικής 
’Επιτροπής καί ή όποία θά αναλάμβανε νά τοϋ άπαντήση, λέγει δτι πριν άπό 
ένα μήνα ή “Μόνιμος ’Επιτροπή” τής συνελεύσεως εΐχε άνακαλέσει τόν Όρ- 
λάνδο καί τόν Αουριώτη γιά νά λογοδοτήσουν γιά δσα συνέβησαν στο Λονδίνο. 
Γιά τήν ύπόθέση αύτή αρμόδιοι μάρτυρες ήταν δύο Άγγλοι, ό Francis Burdet, 
φιλέλληνας καί μέλος τής αγγλικής βουλής, καί ό Ricardo, συμβαλλόμενος τοϋ 
δανείου, καθώς καί ενας "Ελληνας, ό Γεώργιος Σπανιολάκης, τόν όποιο έστειλε 
ή έλληνική κυβέρνηση στά 1825 στο Λονδίνο 3.

"Οπως φαίνεται άπό τήν αλληλογραφία τοϋ Έϋνάρδου μέ τόν Λουριώτη, 
ό. Ελβετός φιλέλληνας άναγκάστηκε πολλές φορές νά μιλήση μέ αύστηρή γλώσ
σα στούς Έλληνες άπεσταλμένους γιά τήν κακή διαχείριση διαφόρων οικο
νομικών θεμάτων στο Λονδίνο, δπως π.χ. τών δαπανών γιά τήν ναυπήγηση 
τών πλοίων, γιά τήν διασπάθιση των χρημάτων πού δέν είχαν χρησιμοποιηθή

1. Michelle Bouvier-Bron, Jean-Gabriel Eynard (1775-1863) et le philhellenisme 
Genevois, σ. 44.

2. BPU, Ms Suppl. 1888, if. 487-488.
3. Eugene Dalleggio, Les philhellenes et la guerre de PIndependance, 138 lettres 

inedites de J. Orlando et A. Louriotis, Athenes 1949, σ. 8.
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καί εΐχαν κατατεθή στήν τράπεζα Ράλλη, καθώς καί γιά άλλα άκόμη ζητήματα1.
Ειδικά γιά τό θέμα τών πλοίων ό Έϋνάρδος έγραφε τά έξης ένδιαφέροντα 

πρός τόν Λουριώτη άπό τήν Γενεύη στίς 16 Αύγουστου 1826, πού τά άφήνω 
άμετάφραστα γιά νά φανούν οί λεπτομέρειες τοϋ ΰφους του: «Votre patrie est 
perdue, Monsieur, si Vous ne reunissez pas Vos efforts et ceux de Vos 
amis a Londres, pour obtenir de Mr Galloway que le depart soit imme- 
diat des 2 bateaux et des trois plus petits. Lord Cochrane lui ecrit par le 
courrier, je lui ecrit moi-meme de la maniere la plus pressante en lui 
faisant sentir quelle immense responsabilite pese sur sa tete, s’il ne quitte 
pas tout autre ouvrage pour terminer sans retard les batiments qu’on 
attend avec une si vive anxiete; nous le menayons de I’indignation du 
monde entier et faisons tout, pour qu’il double et triple les ouvriers et 
qu’il cesse tout autre affaire jusqu’a ce que les batiments soient partis. 
Au nom de Votre reputation et de Votre tranquillite a venir je dois ega- 
lement Vous dire qu’une responsabilite deja effrayante pour Vous, Mes
sieurs les Deputes, pese sur Votre administration. Votre patrie et la poste- 
rite Vous accuseront severement de toutes les fautes qui ont ete faites...» 
Καί ό Έϋνάρδος τελείωνε μέ τά εξής: «Si 1’expedition de Lord Cochrane 
reussit, tout pourra s’oublier; mais si elle manque, parce que les bateaux 
ne seront pas arrives, je Vous demande, Monsieur, ce que l’on dira des 
Deputes grecs a Londres» 2.

’Από τά παραπάνω φαίνεται οχι μόνο ή μεγάλη άγανάκτηση καί ή στε
νοχώρια τοΰ Έλβετοΰ τραπεζίτη γιά τό θέμα αύτό, άλλά καί ό ένθουσιώδης 
φιλελληνισμός του, τό πάθος του, θά μπορούσαμε νά ποΰμε καλύτερα, νά βοη
θήση τήν Ελλάδα. "Ολες του οί άπασχολήσεις καί οί φροντίδες συνέκλιναν πρός 
τό καίριο αύτό σημείο. Καί εργάζεται μέ πυρετώδη δραστηριότητα. ’Έβλεπε 
τήν δλη κατάσταση μέ άντικειμενικότητα καί λυπόταν γιά τά κομματικά 
πάθη τών Ελλήνων. Τά πάθη αύτά ήταν ό κυριότερος λόγος, πού τόν ανάγ
καζε νά μένη στήν Γενεύη. Γνώριζε πολύ καλά δτι ή άφιξή του στήν Ελλάδα 
θά τόν έμπλεκε στίς διάφορες διενέξεις τών φατριών μέ άποτέλεσμα νά μειωθή 
ή α’ίγλη τής προσωπικότητάς του καί ή έπιρροή του στά έλληνικά θέματα. Γι’ 
αύτό προτιμοΰσε νά κατευθύνη άπ’ έκεΐ τήν δραστηριότητα τών Εύρωπαίων 
φιλελλήνων 3.

1. Jean Dimakis, Quelques lettres ecliangees entre J.-G. Eynard et A. Lou- 
riotis en 1826 et au debut de 1827, «Έρανιστής», τεϋχ. 5(1963) 187.

2. Dimakis, Quelques lettres echangees entre Eynard et Louriotis, σ. 178. Γιά το 
θέμα τών πλοίων βλ. επίσης τό βιβλίο, Ό Όρλάνδος άπολογούμενος ενώπιον τοϋ κοινοϋ, 
Άθήναι 1841.

3. Πρβλ. κ«1 Dimakis, ενθ. άν., σ. 186,



/Η αγανάκτηση δμως τοΰ Έϋνάρδου μετριάζεται, μόλις μαθαίνη άπο νέα 
επιστολή τοΰ βουλευτικού στίς 6/18 Σεπτεμβρίου 1826 δτι τό πρώτο άτμοκί- 
νητο πλοΐο, ή «Καρτερία», είχε εΐσπλεύσει στο λιμάνι τοΰ Ναυπλίου στίς 3/15 
τοΰ ΐδίου μηνός υπό τήν διοίκηση τοΰ Frank Abney Hastings Τό πλοΐο 
αύτό εϊχε κοστίσει δέκα χιλιάδες λίρες. Τις μηχανές του είχε άναλάβει νά κατα- 
σκευάση ό Σκώτος μηχανικός Alexander Galloway καί γιά τόν εξοπλισμό του 
φρόντισε ό Hastings μέ δικά του έξοδα 2.

Τό πλοΐο «Καρτερία» άποτελοΰσε, σύμφωνα μέ δισέλιδο άχρονολόγητο 
χειρόγραφο (πρέπει νά τό τοποθετήσουμε χρονολογικά στά τέλη ή στίς αρχές 
τοΰ 1827) μέ τόν τίτλο «Γνώμη τοΰ Εμμανουήλ Τομπάζη περί συστάσεως 
έθνικοΰ Ναυτικού εις τήν Ελλάδα», ενα άπό τά πρώτα πολεμικά, πού θά συγ
κροτούσε τήν «Εθνικήν Ναυτικήν δύναμιν». Στο χειρόγραφο αύτό, τό όποιο 
βρήκα άνάμεσα στά σημειώματα τοΰ Gosse, ό Τομπάζης τόνιζε τά έξης ενδια
φέροντα, πού άναφέρονται στήν ανάγκη νά συγκροτηθή αξιόμαχος έλληνικός 
στόλος, ό όποιος ν’ άποτελήται άπό εθνικά πλοία καί δχι άπό ιδιωτικά, δπως 
συνέβαινε ώς τότε. Τό κείμενο αύτό άποτελεΐται ούσιαστικά άπό δύο μέρη 1) 
άπό τήν εισήγηση πού έξιστορεΐ τήν έξέλιξη τοΰ ναυτικοΰ άπό τήν έναρξη τής 
έπαναστάσεως ώς τήν.έποχή εκείνη· καί 2) άπό τις προτάσεις γιά τόν σχήμα· 
τισμό έθνικοΰ στόλου. ’Επειδή τό κείμενο δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες καί 
ορισμένες κρίσεις γιά τά εσωτερικά τών τριών ναυτικών νησιών, ιδίως τής 
"Τδρας καί Σπετσών, τό παραθέτω άκέραιο: «'Ο στόλος τών Ελλήνων συνί- 
σταται άπό πλοία μικρά, τά όποια είναι ιδιοκτησία πολλών άτόμων, κατοίκων 
τής "Τδρας, τών Πετζών καί τών Ψαρών. Εις τήν πρώτην ζέσιν τής έπανα
στάσεως οί κύριοι τών εΐρημένων πλοίων, 'Τδραΐοι, Πετζιώται καί Ψαρια
νοί φιλοτιμούμενοι μεταξύ των, καί κινούμενοι άπό ζήλον καθαρόν, ετοίμαζαν, 
καί έφοδίαζαν τά πλοΐα τους άπό δλα τά άναγκαΐα τοΰ πολέμου. Οί δέ εύκα- 
τάστατοι έξ αύτών έπλήρωναν μάλιστα καί τούς μισθούς τών Ναυτών, καί τρο- 
φάς, καί άλλα, στοχαζόμενοι δτι ό άγών τών Ελλήνων θέλει τελειώσει ογλή- 
γορα. ’Αφ’ ού δέ πάλιν είδαν δτι τό πράγμα ύπάγει εις μάκρος, ευρέθησαν υπό
χρεοι νά έξακολουθήσουν μέ τόν ϊδιον τρόπον τά έξοδα τής Ναυτικής δυνάμεως, 
μέ έλπίδα δτι οί φιλάνθρωποι βασιλείς τής Εύρώπης θέλουν ύπερασπισθή τόν 
δίκαιον άγώνα τών 'Ελλήνων. ’Αλλά τοΰτο έχρειάζετο πολύν καιρόν καί χρειά
ζεται.

Έν τοσούτω ό λαός τών τριών Νήσων, καί ώς άεργος, καί διότι πολύ μέ
ρος αύτοΰ εύρίσκεται εις ένδειαν, έστασίαζε καί στασιάζει εναντίον τών προ

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 489-490
2. C. M. Woodhouse, The Philhellenes, London 1969, σ. 132-1-33. ΓΙρβλ. καί N. Ra- 

dos, La marine grecque pendant la guerre de l’lndependance, Atfienes 1907, σ. 50
54, 63-67, Jurien de la Qraviere, La Station du Levant, Paris 1872, τ. 2, σ. 58,
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κρίτων, καί τών κυρίων τών πλοίων, εις τρόπον όπού αυτοί εύρέθησαν εις πολ- 
λάς περιστάσεις εις αμηχανίαν.

’Έφθασε τό δάνειον της ’Αγγλίας, καί ή Διοίκησις άνεδέχθη τήν οικονο
μίαν τοϋ στόλου, άλλα ποτέ δέν έπλήρωσε μίαν εκστρατείαν ολόκληρον. ’Αλλά 
πάντα έ'πεμπεν εις τάς Νήσους μίαν ποσότητα χρημάτων διά τήν έ'κπλευσιν 
δσων πλοίων έδιώριζεν. Αύτά τά χρήματα εις τήν Νήσον " Γδραν εμβαιναν εις 
τό κοινόν ταμέΐον, καί ή τοπική Διοίκησις έφρόντιζε διά τά πλοία τής εκστρα
τείας. Οί κύριοι τών πλοίων μέ δλα αύτά τά έ'ξοδα τοϋ κοινοΰ, πάντα έξώδευαν 
τά άπό λόγου τους διά άναγκαΐα πράγματα τών πλοίων εις τρόπον ώστε, διά 
τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος, άπόκαμαν καί έπαραμέλησαν μέ λύπην ψυχής τήν 
ιδιοκτησίαν τους, μήν ύποφέροντες πλέον τά έξοδα.

Κάθε εύαίσθητος πατριώτης, ό όποιος γνωρίζει τήν σημερινήν κατάστασιν 
τοϋ Ναυτικοΰ μας, εις αύτάς μάλιστα τάς κρίσιμους περιστάσεις τής πατρίδος, 
χρεωστά νά τήν κοινοποιήση μέ γυμνήν τήν άλήθειαν.

Εις τήν κατάστασιν οπου εύρίσκεται τό ναυτικόν μας, καί οί Κύριοι τών 
πλοίων, τά όποια τό συνθέτουν, ευχής έ'ργον ήτον τό νά παρθοΰν μέτρα περί 
συστάσεως έθνικοΰ Ναυτικοΰ.

"Οσον έκ μέρους μου τολμώ νά κάμω τάς άκολούθους παρατηρήσεις περί 
τούτου- 1) Τό δίγραμμον ή «Ελλάς», τό άτμοκίνητον ή «Καρτερία», τό βρίκι 
τοϋ Ναυάρχου Λόρδου Κοχράνου καί τινα άπό τά ιδιόκτητα πλοία, τών οποίων 
δ άριθμός θέλει προσδιορισθή παρά τοϋ Ναυάρχου λόρδου Κοχράνου καί τών 
ήμετέρων θαλασσινών, συσκεφθέντων ώρίμως, θέλουν συγκροτεί τήν Εθνικήν 
Ναυτικήν δύναμιν. 'Η δέ Διοίκησις θέλει φροντίσει νά άγοράση τόν προσδιο- 
ρισθέντα τοΰτον άριθμόν τών πλοίων μέ ομολογίας πληρωτέας εις διωρισμένον 
καιρόν 2) 'Η Διοίκησις νά έκλέξη τούς καλυτέρους καπετάνιους, νά τούς δώση 
διπλώματα, καί νά προσδιορίση τόν μισθόν των 3) ό στόλος ούτος νά μήν είναι 
οΰτε εις "Υδραν οΰτε εις Πέτζας, αλλά εις ενα τόπον ξεχωριστόν τής άρεσκείας 
του Ναυάρχου λόρδου Κοχράνου. Όταν ή ναυτική δύναμις εύρίσκεται εις ξε
χωριστόν τόπον, εμποδίζονται καί αί πειρατεΐαι, επειδή δέν γνωρίζονται πλέον 
άλλα πλοία πολεμικά, εΐμή τοϋ έθνικοΰ στόλου- 4) Νά έκδώση προκήρυξιν εις 
τό πανελλήνιον, δτι δσοι Ναΰται εύρίσκονται εις τήν έλληνικήν επικράτειαν, 
θεωροΰνται έξ ’ίσου δμοιοι, καί καθείς θέλει προβιβάζεται κατά τήν άξίαν του, 
διά νά παύση ή ζηλοτυπία 'Υδραίων, Πετζιωτών καί Ψαριανών, καί ολοι 
οί "Ελληνες νά λογίζωνται έμπροσθεν τών νόμων. ’Έθνος εις τό όποιον εύρί- 
σκονται τινές κλάδοι, οΐτινες θέλουν νά υπερέχουν καί νά άπολαμβάνουν πε
ρισσότερον, καί τούς οποίους είναι άνάγκη νά οικονομούν καί νά κολακεύουν, 
δέν είναι άνάγκη νά ύπάρξη· 5) Νά γράψη ή Διοίκησις πρός τά φιλελληνικά 
της Ευρώπης κομιτάτα, έξόχως πρός τόν Κύριον Έϋνάρδον, νά φροντίσουν 
διά 15.000 πλάκας χαλκίνας 12 Γαλλικών ?ατρών βάρους έκάστην, μέ τά άνά-
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λογα καρφία, διά νά χαλκοενδύση δώδεκα πλοΐα. Ουτω ή Διοίκησις έχουσα 
15 πλοΐα έτοιμα, ήμπορεϊ μέ ταχύτητα νά τά κάμη νά έκπλεύσουν διά κάθε 
αΐφνίδιον εκστρατείαν, έν ώ άν δέν εΐναι έπιχαλκωμένα, χρειάζονται πολλάς 
ημέρας εως νά έτοιμασθοΰν, καί πάλιν ύστερον άπό όλίγας ημέρας πιάνουν 
χόρτον και καταντούν βραδυκίνητα' 6) Νά διορισθή ένας ύπουργός, ή μία έπι
τροπή εις τόν τόπον δπου είναι ό Ναύσταθμος, ήτις νά προσέχη καί νά φροντίζη 
διά τά άναγκαΐα τοϋ στόλου, δηλαδή πυρίτιδα, σφαίρας, κατάρτια, ξυλικήν, 
φούρνους, μαγαζεϊα κλπ.» 1.

3. Τό στρατόπεδο τής ’Αττικής καί ή άπελευθέρωση τών πολιορκημένων 
μέσα στήν ’Ακρόπολη Ελλήνων καί φιλελλήνων γίνεται άπ’ έδώ καί εμπρός 
τό κύριο μέλημα τής έλληνικής κυβερνήσεως. Ένδιαφέροντα κατάλογο τών 
φιλελλήνων αύτών μάς δίνει ό Ελβετός φιλέλληνας Louis-Andre Gosse (γιά 
τόν όποιο θά μιλήσουμε διεξοδικά στό δεύτερο μέρος τής μελέτης μου) σέ μιά 
έπιστολή του πρός τόν Έϋνάρδο γραμμένη στήν "ΐδρά στίς 28 Φεβρουάριου 
1827, ή όποια δημοσιεύθηκε στήν «Journal de Geneve» στίς 19 ’Απριλίου. 
Οί φιλέλληνες αύτοί ήταν οί εξής: Pisa, Clement, Blondel, Rival, D’Ar- 
magnac, Bourgine, Rigal, Roccavilla, Aroulani, Cavallo, Duroc, Lam
bert, Halm, Colin, Bernard, Fabricius, Bellini, Isaia, Guedon, Daubigny, 
Perard, Ledoux, Raffenel, Molliere, Desportes, Para; Pignot, Yalette, 
Massu, Thierry, Cartier, Kalembacher, Morandi, Scarpa, Robert, Justin, 
Butin, Fasano, Aimini καί Andrietti2.

Στήν «Journal de Geneve» βρίσκει κανείς άκόμη πολλές έπιστολές τοΰ 
Εϋνάρδου πρός τόν Κόχραν 3, πρός τήν έλληνική κυβέρνηση 4 καί πρός τόν 
Gosse, ό όποιος τοΰ δίνει λεπτομερείς πληροφορίες γιά τήν πολιορκία τής 
’Ακροπόλεως 5.

Ή άρχηγία τοΰ Καραϊσκάκη ήταν μιά έγγύηση γιά τήν εύνοϊκή εξέ
λιξη τών έπιχειρήσεων έξω άπό τήν ’Ακρόπολη. Αισθήματα έμπιστοσύνης 
καί θαυμασμοΰ πρός τό πρόσωπό του έτρεφαν καί οΐ Εύρωπαΐοι φιλέλληνες. 
'Ο Έϋνάρδος μάλιστα έκδηλώνει τήν έκτίμησή του πρός τόν 'Έλληνα στρατη
γό μέ προσωπική του έπιστολή, τήν όποια τοΰ μεταβιβάζει μέσφ τοΰ Κόχραν. 
’Απαντώντας ό Καραϊσκάκης άπό τό στρατόπεδο τοΰ Κερατσινίου εύχαριστεΐ

1. BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ενδείξεις
2 Journal de Geneve, seconde annee, N° 17, jeudi 19 avril 1827, σ. 6-7. Στό φ. 

τής 30 ’Ιουλίου 1827 δημοσιεύεται αυτούσιο τό κείμενο τής συνθήκης τοϋ Λονδίνου χωρίς 
σχετικές κρίσεις καί παρατηρήσεις (Journal he Geneve, seconde annee, N° 30 jeudi 
30 juillet 1827, σ 3-4.

3. Journal de Geneve, seconde annee, N° 10, jeudi 8 mars 1827, σ. 5-6.
4. Journal de Geneve, seconde annee, N° 28, jeudi 5 juillet 1827, σ. 4.
5. Journal de Geneve, seconde annee, N° 16, jeudi 12 avril 1827, σ. 6-8,
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τόν Ελβετό φιλέλληνα καί του γράφει στήν επιστολή τής 9/21 ’Απριλίου, πού 
σώθηκε σέ γαλλική μετάφραση, τά έξης άξιοσημείωτα καί άγνωστα: «Lord 
Cochrane m’a remis Yotre lettre. Je Vous remercie de ce que Vous pen- 
sez de moi. Avec l’aide de Dieu j’ai vaincu les Turcs dans la brillante af
faire de Gravia, Fontana, Arakova et Distomo, la Roumelie est deha- 
rassee d’ennemi et...1 pour liberer le sol sacre de nos peres. Deja j’ai eu 
plusieurs rencontres avec Kioutachi et Dieu m’a donne l’avantage. Dans 
peu de jours, je l’espere, Athenes sera delivree, ou Karaiskaki ne sera 
plus» 2.

’Από τό παραπάνω απόσπασμα φαίνεται πολύ καθαρά ή στεθερότητα καί 
ή πίστη τοΰ Καραϊσκάκη στήν τελική εύτυχή έ'κβαση τής πάλης του εναντίον 
τών τουρκικών δυνάμεων τής ’Αττικής, άλλά ό θανάσιμος τραυματισμός του 
σέ τυχαία συμπλοκή τοΰ άφαίρεσε τήν ελπίδα τής νίκης.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή, ή οποία αγωνία γιά τήν τύχη τής Στερεας καί 
ένδιαφέρεται νά κρατηθή μέ κάθε τρόπο τό στρατόπεδο τής ’Αττικής, άναμέ- 
νει μέ ανυπομονησία άπάντηση σέ δσες έπιστολές είχε στείλει πρός τόν Έϋ- 
νάρδο εκθέτοντας τήν κατάσταση τών ελληνικών πραγμάτων, καί έξακολουθεΐ 
συνεχώς νά τόν ένημερώνη. ’Έτσι μέ τήν ύπ’ άριθμόν 4347/21 Νοεμβρίου 1826 
επιστολή της τοΰ γράφει γιά τήν εξέλιξη τών πολεμικών γεγονότων καί τοΰ 
επισημαίνει τις πολλαπλές έλλείψεις έφοδίων. Ή επιστολή αύτή είναι έξ ΐσου 
σπουδαία, δπως καί ή προηγουμένη, καί γι’ αύτό τόν λόγο νομίζω δτι αξίζει 
νά τήν παραθέσω άκέραια (μέ μερικές μόνο διορθώσεις στήν στίξη), έφόσον 
μάλιστα εϊναι καί ανέκδοτη : “Μ’ άλλεπαλ?^ήλους προλαβούσας έπιστολάς της 
ή Διοίκησις Σας έκοινοποίησε κατά χρέος μ.’ δλην τήν λεπτομέρειαν τήν θέσιν 
τών Ελληνικών πραγμάτων, καί μ’ δσην άνυπομονησίαν περιμένει τήν εις ταύ- 
τας άπάντησιν τής εξοχότητάς Σας, τόσον έ'κθαμβος μένει διά τήν μέχρι τοΰδε 
άπροσδόκητον σιωπήν Σας.

Έν τοσούτω ύστερον άπό δσα Σας προεγράφησαν κατ’ έπανάληψιν περί 
τών μεγάλων καί πολυειδών ελλείψεων, άπό τάς οποίας κατά δυστυχίαν περι- 
στοιχεΐται όλονέν ή Διοίκησις, ήδη δέν εχει άλλο τί νά πρόσθεση παρ’ δτι ή 
πρόοδος τοΰ καιροΰ άποκαθιστά τάς ελλείψεις ταύτας τόσ<ο πλέον έπαισθη- 
τάς, δσον καί αί άνάγκαι γίνονται παρ’ ημέραν μεγαλήτεραι. Άπό τών τρο
φίμων μάλιστα τήν παντελή ελλειψιν βιασθεΐσα εσχάτως, έ'γραψε έπιμόνως 
πρός τόν έξοχώτατον Κόμητα Β. Καποδίστριαν εις Κέρκυραν, δστις ένδίδων 
εις τάς ενθέρμους άπαιτήσεις τής Διοικήσεως, συγκατένευσε νά έξαποστείλη 
ένταΰθα μετρίαν τινά ποσότητα άραβ(οσίτου, διά τής όποιας άπηντήθη ή έπα-

1. Λέξη δυσανάγνωστη.
2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 278 verso
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πειλουμένη κατ’ εκείνην τήν εποχήν διάλυσις του Στρατοπέδου τής ’Αττικής, καί 
έπομένως εάν μέ τοϋτο ό Κόμης Καποδίστριας παρέβη τρόπον τινα τόν προσδιο
ρισμόν τοϋ άποστέλλοντος, έπρόλαβεν δμως σημαντικόν κίνδυνον τήςπατρίδος.

Κατ’ αύτάς εφθασεν ένταΰθα άποσταλμένος τις παρά τοϋ Κομιτάτου τής 
Μασσαλίας φέρων πρός τήν Διοίκησιν δύο έπιστολάς αύτοϋ, και μίαν τοϋ λόρ
δου Κόχραν. Τά συγκροτοϋντα τό φιλάνθρωπον τοϋτο κατάστημα εύγενή Μέλη 
έκφράζουσι ζωηρότατα τόν ένθερμον ύπέρ τής Ελλάδος ζήλον των, καί άπό 
άληθώς γενναία καί εύγενή αισθήματα κινούμενα εκζητοΰσι λεπτομερείς πλη
ροφορίας περί τών ούσιωδών αναγκών τής 'Ελλάδος. 'Η Διοίκησις εσπευσε 
νά άπαντήση μέ άμοιβαίαν ειλικρίνειαν εις τάς ανωτέρω δύο έπιστολάς τοϋ Κο
μιτάτου, καί συγχρόνως κρίνει χρέος της νά διευθύνη άντίγραφον τής αύτής 
άπαντήσεως πρός τήν έξοχότητά σας, διά νά παρατηρήσετε τήν εύνοιαν τών 
γραφομένων, καί έπομένως νά συνεννοηθήτε μετά τοϋ Κομιτάτου τούτου, καί 
τών άλλων όσα δύνανται νά συνδράμωσιν εις τοΰτον τόν σωτήριον σκοπόν, καί 
ώς εχων άκριβεστέραν παρ’ άλλον τινά τής θέσεως τών έλληνικών πραγμάτων 
εΐδησιν. Δέν είναι αμφιβολία ότι θέλετε συνεργήσει μ’ όλην εκείνην τήν προθυ
μίαν καί δραστηριότητα, τήν όποιαν ό άδολος καί ειλικρινής ύπέρ τής 'Ελλά
δος ζήλος Σας Σάς εμπνέει, ώστε καί δυνατόν νά πληρωθή μίαν ώραν άρχήτερα 
τό ποθούμενον. 'Η Διοίκησις έ'χουσα όλην τήν πεποίθησιν εις τά φιλάνθρωπα 
καί γενναία αισθήματα τής έξοχότητός Σας, κρίνει πάντη περιττόν νά μετα- 
χειρισθή προτρεπτικάς εκφράσεις πρός άνδρα όλως άφοσιωμένον εις τά συμ
φέροντα τής 'Ελλάδος.

'Η παρούσα τών πολεμικών πραγμάτων κατάστασις είναι παρά πρότερον 
εύνοϊκωτέρα πρός τούς "Ελληνας, καί δίδει διά τό μέλλον χρηστών ελπίδων 
άφορμάς. Ή στερεά 'Ελλάς σχεδόν όλη έ'ρριψε γενναίως τό προσωπεΐον τής 
οικονομικής ύποταγής, τό όποιον αί προλαβοΰσαι δειναί περιστάσεις εϊχον τήν 
άναγκάση νά ύποκριθή, καί ήδη τό στάδιον τοϋ 'Ιεροΰ άγώνος ήνοίχθη έκ νέου 
εις τό άξιολογώτατον τοϋτο μέρος τής έπικρατείας. Οί κάτοικοι μ’ άπερίγρα- 
πτον ενθουσιασμόν εδραξαν όπλα καί ό πολιορκητής τών ’Αθηνών εύρεθείς έν 
μέσω τοσούτων αντιπερισπασμών άναγκάσθη μέ τό μεγαλήτερον μέρος τών 
δυνάμεων του νά κινηθή εις τά ενδότερα, ώστε έμπορεΐ νά έλπίση τις, ότι ή πο
λιορκία τών ’Αθηνών θέλει διαλυθή έντός ολίγου. Ό Βυζαντινός Στόλος, ώς 
βεβαιοϋσι, άπέπλευσεν εις τόν 'Ελλήσποντον.

Έφθασε τέλος πάντων χθές (24 Νοεμβρίου) εις τόν λιμένα Ναυπλίου ή 
έξ ’Αμερικής περιμενομένη 'Ελληνική φρεγάτα. Τά πολεμικά εργα τών ήμε- 
τέρων εις τήν Στερεάν 'Ελλάδα προδεύουν .κατ’ εύχήν, πρός πληροφορίαν Σας 
έγκλείεται άντίγραφον γράμματος τοϋ Καραϊσκάκη, τό όποιον άναγγέλλει 
λαμπράν τινά νίκην γενομένην κατά τήν ’Αράχοβα Αειβαδείαο) α.

1. BPU,  Ms Suppl. 1888, if. 476-477.
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Πρός τον Έϋνάρδο απευθύνεται καί ή ύπ’ άριθμόν 367/12-24 ’Οκτωβρίου 
1827 έπιστολή τοϋ «έπί τών Εξωτερικών Γραμματέως τής Έπικρατείας» Γ. 
Γλαράκη, ό όποιος άναλαμβάνει νά άπαντήση έκ μέρους τής Άντικυβερνητι- 
κής ’Επιτροπής στίς έπιστολές του τής 16 ’Ιουλίου καί τής 1 Αύγουστου. Τόν 
εύχαριστεϊ γιά τις σοφές συμβουλές πού τής δίνει καί αναφέρει δτι ή ελληνική 
κυβέρνηση αποδέχθηκε τήν κατάπαυση τοΰ πυρός καί τήν άνακωχή, τήν οποία 
προτείνει τό πρωτόκολο τής 24 ’Ιουνίου/6 ’Ιουλίου 1827, δτι στήν έδρα τήςκυ- 
βερνήσεως, στήν Α’ίγινα, έχει φθάσει ή εΐδηση γιά τήν συνένωση τοΰ ρωσικοΰ 
μέ τόν αγγλικό στόλο στήν περιοχή τών Μοθοκορώνων καί άκόμη ή φήμη, 
«άλλ’ άκόμη αδέσποτος», γιά τήν ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου. Στό υστερόγραφο 
δμως τής επιστολής σημειώνει ό Γλαράκης τήν έπιβεβαίωση τής φήμης μέ 
τά εξής: «Ή άνω άναφερομένη ναυμαχία εΐναι βεβαία- ή λεπτομερής περι
γραφή αγνοείται είσέτι».

Στήν ΐδια έπιστολή ό Γλαράκης τοΰ μιλεΐ γιά τις εκστρατείες στήν Χίο 
ύπό τόν Fabvier καί στήν Εύβοια ύπό τόν Κόχραν καί προαναγγέλλει δτι σέ 
λίγες μέρες προετοιμάζονται νέες εκστρατείες στήν Στερεά Ελλάδα καί στήν 
Κρήτη ' .

6. Σχέσεις τον ’Ιγνατίου, μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας, μέ τόν Έϋνάρδο 
μεταξν 1825-1828.

I

1. Πολύ πιο πλούσιες εΐναι οί ειδήσεις μας γιά τις σχέσεις τοΰ Εϋνάρδου 
μέ τόν ’Ιγνάτιο Ούγγροβλαχίας. Ή σχετική μέ τόν έπιφανή αύτόν ιεράρχη 
βιβλιογραφία 2 δέν έξαντλεΐ τήν έξέταση ένός σημαντικού κεφαλαίου τής ζωής

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 478.
2. Βασική μελέτη γιά τήν βιογραφία τοϋ ’Ιγνάτιου εΐναι τοΰ ’Εμμανουήλ Γ. Πρωτο

ψάλτη, ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1766-1828), I, Βιογραφία, ’Ακαδημία 
’Αθηνών, Μνημεία τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας, τ. Δ , τεΰχος 1, Άθήναι 1959. Μέ τόν ’Ιγνάτιο 
έχουν άσχοληθή επίσης οΐ έξης ερευνητές: Π. Μ. Κοντογιάννης, 'Ιστορικά έγγραφα άναφε- 
ρόμενα εις τήν 'Ελληνικήν Έπανάστασιν, Άθήναι 1927, σ. 163-209, Θεοτόκης, Αλληλο
γραφία I. Α. Καποδίστρια-Ι. Γ. ’Εϋνάρδου, σ. 5 (έπιστολή’Ευνάρδου 20 Ίανουαρίου 1826), 
σ. 36 (έπιστολή’Εϋνάρδου 1 ’Οκτωβρίου 1827), σ. 149 (έπιστολή ’Ευνάρδου 13 Δεκεμ
βρίου 1828), Σπ. Παπαγεωργίου, Τοΰ Μητροπολίτου Άρτης ’Ιγνατίου Α' Άλληλογρα
φία, «Έπετηρίς Φιλ. Συλλ. Παρνασσοΰ» 13 (1917) 199-242, 'Ελένη Κονκκου, Ανέκδο
τοι. έπιστολαΐ Μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας ’Ιγνατίου πρός τόν I. Καποδίστριαν, ΔΙΕΕ 
12(1957-1958) 151-177,77. Γ. Ζερλέντης, Συνθήκη 'Επτανησίων καί Άλή Πασαϊτει 1803, 
Άθήναι 1921, σ. 6-12, 15-40, Douglas Dakin, British Intelligence of Events in Greece 
1827-1829: A Documentary Collection, ΔΙΕΕ 13(1959) 33-217, δπου καί πέντε έπι
στολές τοΰ ’Ιγνατίου πρός τόν Σπυρίδωνα Τρικούπη (σ. 170) καί πρός τόν Βιάρο Καπο-
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του, τις επαφές του μέ τον Έϋνάρδο. 'Η σχετική αλληλογραφία του (οί επι
στολές είναι γραμμένες μέ τό χέρι του γραμματέα του Δημητρίου Μόστρα 
καί μόνον ή υπογραφή είναι δική του) μέ τόν 'Ελβετό φιλέλληνα μεταξύ 1825
1828 άπόκειται, έξ ολοκλήρου σχεδόν ανέκδοτη, στην αίθουσα χειρογράφων 
τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τής Γενεύης1. Τήν χαρακτηρίζω σχεδόν 
ανέκδοτη, γιατί έλάχιστες επιστολές αύτής έχουν δημοσιευθή ή έχουν χρησι- 
μοποιηθή άπό μερικούς ερευνητές2.

Στίς επιστολές τοΰ Ιγνατίου μέ τόν Έϋνάρδο γίνεται λόγος γιά πολλά 
καί ποικίλα ζητήματα. 'Ωστόσο δμως μποροΰμε νά ξεχωρίσουμε κατ’ άρχήν 
δύο θέματα γενικά. Τό πρώτο, γιά τό όποιο έ'δειξε αρκετό ενδιαφέρον ό Έϋ- 
νάρδος μεταξύ 1826-1827, άφορα τούς Μελιταίους ιππότες, πού υπόσχονταν 
στρατιωτική καί οικονομική βοήθεια στούς "Ελληνες, καθώς καί άναγνώριση 
τής έθνικής τους άνεξαρτησίας, αν ή έλληνική κυβέρνηση τούς παραχωρού
σε τήν Ρόδο, Κάρπαθο καί ’Αστυπάλαια3.

'Ο ’Ιγνάτιος προσπαθοΰσε τότε, στίς 27 Μαρτίου 1827, νά έξηγήση στον 
Έϋνάρδο τούς λόγους, γιά τούς οποίους οί "Ελληνες δέν θά μποροΰσαν νά δεχθοΰν 

, ι τις προτάσεις τών 'Ιπποτών. Σχετικά τοΰ έγραφε τά έξης: «Είναι δμως τό
, [ πράγμα άξιον σκέψεως καί διά τοΰτο έ'καμα τάς έξης παρατηρήσεις: α) δτι δέν
j | ήμποροΰν οΐ "Ελληνες νά παραχωρήσουν τόπον ελεύθερον, διότι είναι άδικον
Ι καί εναντίον εις τήν τιμήν τοΰ γένους· β) δτι, ενώ γίνεται πραγματεία εις την

Κωνσταντινούπολή περί συμβιβασμοΰ άπό τούς πρέσβεις τών χριστιανών βα
σιλέων, τό νά είσάξωσιν οί "Ελληνες εις τό Αΐγαΐον πέλαγος τό τάγμα τών 
ιππέων, τό όποιον είναι ώρκισμένον νά κρατή παντοτεινόν πόλεμον εναντίον 
τών άπιστων, είναι τό αύτό ώς νά θελήσωσι νά δώσωσιν εύλογον πρόφασιν εις 
τήν Πόρταν διά νά άπορρίψη τά περί συμβιβασμοΰ προβλήματα, καί νά άπο- 
δώσωσιν οΐ μεσολαβοϋντες τήν αποτυχίαν τής πραγματείας των εις τό φέρσι-

δίστρια (σ. 183, 190-191), Nestor Camariano, Τρεις άγνωστες επιστολές τοΰ πρώην 
Μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας ’Ιγνάτιου, “Αειμωνάριον”, Προσφορά είς τόν καθηγητήν 
Ν Β. Τωμαδάκην ’Αθηναι (1973), σ. 532-550.

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 181-255.
2. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1766-1828), II, ’Αλληλο

γραφία, σ. 226 κ.έ. Πρβλ. στοϋ Rothpletz, Jean-Gabriel Eynard als Philhellene (1821
1829), σ. 19, 24 κ.έ., 40.

3. Βλ. λεπτομέρειες στοϋ Ήλία Παναγ. Γεωργίου, *0 Ph. Jourdain καί, ό Ste Croix 
Molay έν τη κατά τό 1823 συνθήκη των Ίωαννιτών 'Ιπποτών μετά της ελληνικής κυβερ
νήσεως (έκ τών διπλωματικών άρχείων τοΰ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών της Γαλλίας), 
’Αθηναι 1952, σ. 19 κ.έ., Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη, ΚατακτητικαΙ βλέψεις τών Μελιταίων 
'Ιπποτών έπΐ έλληνικών νήσων τοΰ Αιγαίου (1822-1824), “’Αθήνα” 56(1953) 150-152, 
Ν. Βλάχου, 'Η άναβίωσις τών κατακτητικών βλέψεων τών 'Ιπποτών τοΰ τάγματος τοΰ 'Α
γίου Ίωάννου τής 'Ιερουσαλήμ έν ταΐς έλληνικαΐς χώραις κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστα- 
σιν τοΰ 1821, “Έπιστ. Έπετ. Παντείου Σχολής Πολιτ. Επιστημών”, (1949-1950) 477-486.
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μον τών Ελλήνων γ) δτι οί 'Έλληνες χρεωστουν πολύ εις τήν Μεγάλην Βρετ- 
τανίαν, καί δ,τι πειράζει αύτήν τήν μεγάλην καί γειτονικήν δύναμιν δέν θέλουν 
τό κάμει ποτέ, διότι, φερόμενοι άγνώμονες, χάνουν τήν προστασίαν της, ήτις· 
διά τήν θέσιν των θέλει τούς είναι παντοτεινά άναγκαία»

Τό δεύτερο θέμα τής άλληλογραφίας τοϋ Ιγνατίου πρός τόν Έϋνάρδο άφο- 
ρά τις συντονισμένες προσπάθειες καί τών δύο γιά τήν σωτηρία τοϋ Μεσολογ
γίου καί τήν εξαγορά τών αιχμαλώτων του. 'Ο ’Ιγνάτιος εϊχε ζητήσει τήν βοή
θεια τοϋ Έϋνάρδου, καί αύτός, πού βρισκόταν σέ στενή επαφή μέ τις φιλελλη
νικές επιτροπές τοϋ Παρισιοϋ 2, μετέδωσε τήν έκκληση τοϋ ιεράρχη σέ δλη τήν 
Εύρώπη 3. Καί γνωρίζουμε πόση μεγάλη σημασία απέδιδε ό ’Ιγνάτιος στήν 
συντονισμένη δράση τών φιλελληνικών επιτροπών Παρισιοϋ καί 'Ελβετίας 
ύπό τήν καθοδήγηση τοϋ Έϋνάρδου γιά τήν έπιτυχή έκβαση τοϋ έλληνικοϋ 
άγώνα. ’Έτσι σέ ανέκδοτη έπιστολή του πρός τόν Ελβετό φιλέλληνα άπό τις 
7/19 Φεβρουάριου 1826 εγραφε τά εξής: «Ayez la bonte, Monsieur, de pren
dre en consideration cette affaire, si importante, parce qu’il s’agit du 
salut ou de la perte d’un peuple entier. Soyez l’avocat de ces braves gens 
aupres des respectables comites de Paris et de Geneve; implorez leurs 
secours et leurs bons offices, et dites leurs que c’est une oeuvre de cha- 
rite chretienne de sauver un peuple entier en danger par de petits sacri
fices» 4. Επίσης ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, σέ έπιστολή του πρός τόν Έϋνάρδο 
άπό τήν Γενεύη στις 7/19 Μαρτίου 1826, άναφέρεται μέ μεγάλη χαρά στήν 
επικείμενη συνένωση τών προσπαθειών δλων τών φιλελληνικών επιτροπών 
τής Ελβετίας μέ τήν πρωτοβουλία τοϋ Έλβετοϋ φιλέλληνα, ό όποιος είχε 
άναλάβει τήν άποστολή βοηθειών πρός την φρουρά τοϋ Μεσολογγίου. Σ’ αύ
τήν μάλιστα ό Καποδίστριας τόνιζε δτι δλες οί φιλελληνικές έπιτροπές τής 
Ελβετίας έ'χουν άπόλυτη εμπιστοσύνη στον Έϋνάρδο 5.

Τά παραπάνω άποσπάσματα τών επιστολών τοϋ ’Ιγνατίου καί τοϋ Κα- 
ποδίστρια πρός τόν Έϋνάρδο δείχνουν τήν μεγάλη εκτίμησή τους πρός αύτόν 
τόν επίσημο εκπρόσωπο τοϋ φιλελληνισμού στήν Εύρώπη, ό όποιος, κατά τόν 
’Ιγνάτιο, θά μπορούσε νά κατεβή στήν Ελλάδα καί ν’ άναλάβη καί αύτήν άκόμη

1. Κοντογιάννη, 'Ιστορικά ’Έγγραφα άναφερόμενα εις τήν 'Ελληνικήν Έπανάστασιν, 
σ. 190.

2. Πρβλ. καί Dimakis, La “Societe de la Morale Chretienne” de Paris, σ. 42-46
3. Documents relatifs a I’etat present de la Grece, publies d’apres des communi

cations du comit6 philhellenique de Paris, Paris 1826, σ. 20 κ.έ. Rothpletz, Der Genfer 
Jean-Gabriel Eynard als Philhellene, σ. 25 κ.έ., Πρωτοψάλτη, Ιγνάτιος Μητροπολίτης 
Ούγγροβλαχίας, I, Βιογραφία, σ. 237.

4. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 183.
5. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 106.

5
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τήν διακυβέρνηση τής χώρας. Σχετικά έγραφε ό ιεράρχης πρός τόν Σπυρίδωνα 
Τρικούπη στις 24 Σεπτεμβρίου 1826 άπό τήν Πίζα: «Είναι εργον εύχής νά 
εύρίσκετο άνθρωπος, οιον τόν ΐδεάζεσθε καί τόν επιθυμείτε, διά νά εχη δηλαδή 
ικανότητα, ώστε νά άναλάβη τούς χαλινούς τής Διοικήσεως, νά σας ένώση, νά 
εχη μερικά χρήματα καί νά κάμη νά ύπάγη ή δουλειά εμπρός' άλλ' οδτος ό άν
θρωπος που είναι; Που θέλετε τόν εύρεΐ; Έγώ δέν τόν γνωρίζω εις τούς ομογε
νείς μας. νΙΙμπορείτε νά καταπείσετε τόν Eynard, δστις ενώνει πλούτη, κα- 
λωσύνην, άξιότητα;» 1.

’Αναγνωρίζοντας τήν άξία του Έϋνάρδου, εσπευδε ό ’Ιγνάτιος νά τοϋ ζητή 
τήν γνώμη του σέ κάθε πρόβλημα πού άνέκυπτε. Μέρα μέ τήν ήμέρα, δπως ό 
’ίδιος ό μητροπολίτης έγραφε, τόν θαύμαζε περισσότερο 2 καί διαπίστωνε συ
νεχώς δτι σκοπός του ήταν ή σωτηρία τής Ελλάδας 3. Φρόντιζε λοιπόν νά μή 
τόν στενοχωρή, πράγμα πού συμβούλευε καί στούς άλλους "Ελληνες, καί νά 
τοϋ γράφη πάντοτε μέ κάποια αισιοδοξία γιά τήν εξέλιξη τών στρατιωτικών 
επιχειρήσεων στήν Ελλάδα. Φοβόταν μήπως οί ειδήσεις, πού έρχονταν άπό 
τήν Ελλάδα γιά τόν έκτραχηλισμό τών κομμάτων καί γιά τήν διχόνοια μεταξύ 
τών πληρεξουσίων τοϋ έθνους, ψυχράνουν τόν άγνό ζήλο τοϋ Έλβετοΰ φιλέλληνα. 
Γι’ αύτό γράφοντας πρός τόν Βιάρο Καποδίστρια καί τόν Κωνσταντίνο Γερο- 
στάθη άπό τήν Πίζα στις 27 Μαρτίου 1827 διατυπώνει τήν γνώμη δτι ή ομό
νοια πρέπει νά επικράτηση στήν Ελλάδα, γιατί ετσι μόνο μπορεί νά κερδίση ή 
κυβέρνηση τήν υπόληψη τών ξένων- άλλιώς θά θεωρηθή «κόμμα φατρίας, καί 
οχι ώς σώμα, έννόμως διοικοΰν καί παριστάνον τό Γένος, καί έπομένως θέλουν 
τό καλοστοχασθή αν ήμποροΰν μέ φατρίας νά εχωσι σχέσεις». Τήν έπιστολή 
αύτή τήν έπισυνάπτει σέ γράμμα του πρός τόν Α. Ζαΐμη καί τήν Διοικητική 
Επιτροπή, στο όποιο επισημαίνει τούς ίδιους κινδύνους. 'Η μεγάλη του έγνοια 
γιά τήν τύχη τοϋ έθνους τόν κάνει νά έπαναλαμβάνη τήν έπαύριο, 28 Μαρτίου, 
τις ϊδιες σχεδόν νουθεσίες πρός τήν Διοικητική ’Επιτροπή: «Σάς γράφει εις 
αύτό τό γράμμα του (ό Έϋνάρδος) δτι αί συνδρομαί τής Εύρώπης άρχισαν νά 
όλιγοστεύωσι καί σάς τό ειδοποιεί... Δέν άπελπίζομαι δμως, διότι κάτι ήμπο- 
ρεΐ άκόμη νά κάμη ή Εύρώπη πρός τούς 'Έλληνας, αν συστήσετε καλήν Διοί- 
κησιν καί λάβη ύπόληψιν, αν ομονοήσετε καί δέν άκούονται διχόνοιαι, καί αν 
νέαι νΐκαι κατά ξηράν καί θάλασσαν έξυπνίσωσι νέον ένθουσιασμόν εις τήν

1. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, II, ’Αλληλογραφία, σ. 237
238. Πρβλ. Dakin, British Intelligence of Events in Greece, 1824-1827, σ. 170.

2. Κοντογιάννη, 'Ιστορικά Έγγραφα άναφερόμενα εις τήν 'Ελληνικήν Έπανάστασιν, 
σ. 193, έπιστολή πρός τόν Πρόεδρον της Διοικήσεως καί τήν Διοικούσαν Επιτροπήν.

3. Κοντογιάννη, ενθ άν., σ. 195, έπιστολή πρός τήν Άντικυβερνητικήν Επιτροπήν 
οπου: “Γράφετε συχνά πρός τόν κύριον Eynard καί προσέχετε αύτοϋ τούς εις τάς δύο έπι- 
τροπάς έπιστατοϋντας, διότι δσα γράφουν πιστεύονται, καί έγραψαν πάντοτε καλά”.
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Ευρώπην. Ούτος είναι κατ’ εμέ 6 μόνος σας πόρος. ’Άς τό ήξεύρη ή Διοίκη
σές. "Ας τό κοινολογήση εις δλους διά νά άφήση καθείς τά ’ίδια τέλη καί πάθη 
του, καί μέ τό καλόν φέρσιμον δλων νά έξυπνισθή καί αύθις ό υπέρ τών 'Ελ
λήνων ένθουσιασμός τών Ευρωπαίων, καί νά βοηθηθή ή πατρίς άπό νέας των 
συνδρομάς. 'Ο Eynard θέλγει κάμει ο,τι δύναται πρός βοήθειάν της" πλήν πρέπει 
νά τόν βοηθήτε καί σεις αύτόθεν μέ καλάς ειδήσεις, μέ μίαν άλληλογραφίαν 
συνεχή καί μέ σημεία ευγνωμοσύνης καί πρός τούς εύεργέτας σας» 1.

Ό ’Ιγνάτιος αισθανόταν άκόμη αρκετά εκτεθειμένος άπέναντι τοΰ Έϋ- 
νάρδου έξ αιτίας τών οικονομικών άτασθαλιών, πού εΐχαν παρατηρηθή στήν 
'Ελλάδα μετά τήν σύναψη τών δύο δανείων τής άνεξαρτησίας. Γι’ αύτό στήν 
έπιστολή του τής 10/22 Μαρτίου 1826 εύχαριστοΰσε τόν Έϋνάρδο γιά τις θε
τικές συμβουλές του πρός τόν Λουριώτη καί τόν Όρλάνδο καί τοΰ έδήλωνε δτι 
τούς προέτρεπε νά λάβουν σοβαρά όπ’ δψη τους τις οδηγίες του 2. Φαίνεται δτι 
ό Έϋνάρδος ήταν δυσάρεστη μένος μέ τόν σπάταλο τρόπο, μέ τόν όποιο ξοδεύ
ονταν τά χρήματα καί γι’ αύτό ό ’Ιγνάτιος μέ συνεχή γράμματα προσπαθούσε 
καί τελικά κατόρθωσε νά τόν πείση γιά τήν τίμια διαχείριση τών χρημάτων 
άπό τήν κυβέρνηση3.

2. Έκτος άπό τά ποικίλα θέματα, πού πραγματεύεται ό ’Ιγνάτιος στίς 
έπιστολές του, πού άναλύσαμε σύντομα παραπάνω, σέ άλλες άνέκδοτες πού 
άνακάλυψα στήν Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη τής Γενεύης, προσφέρονται νέα 
στοιχεία γιά τις έπαφές τοΰ μητροπολίτη μέ τόν Ελβετό φιλέλληνα μεταξύ 
1825-1828, καί γιά τις συζητήσεις τους τις σχετικές, μέ τήν εκπαίδευση έλ- 
ληνοπαίδων στό εξωτερικό, γιά τά οικονομικά τής Ελλάδας, κυρίως γιά τήν 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, γιά τις πολεμικές έπιχειρήσεις κλπ.

Τό ενδιαφέρον τοΰ ’Ιγνατίου γιά τις σπουδές Ελλήνων νέων σέ εύρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα έκδηλώνεται ζωηρά μετά τό 1823, γιατί προτήτερα 
εΐχε τήν γνώμη δτι δέν ήταν κατάλληλες οί περιστάσεις γιά τήν αντιμετώπιση 
τέτοιων θεμάτων. ’Έτσι, δταν ο Καποδίστριας, ό όποιος ήδη άπό τό 1814 εΐχε 
συντάξει ενα υπόμνημα γιά τό ίδρυμα Fellenberg πρός τόν αύτοκράτορα τής

1. Κοντογιάννη, 'Ιστορικά Έγγραφα, σ. 193-194.
2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 202.
3. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, I, Βιογραφία, σ. 245-246. 

Πρβλ. καί Dimakis, Quelques lettres echangees entre J. G. Eynard et A. Lourio- 
tis en 1826 et au debut de 1827, “Έρανιστής” τεΰχος 5(1963) 187-190. Γιά τό θέμα 
τών δανείων βλ. γενικά στοΰ ’Αναστασίου Α. Λιγνάδη, Τό πρώτον δάνειον της άνεξαρτησίας, 
Άθήναι 1970. Γιά τήν παραμονή τοϋ Λουριώτη καί τοΰ Όρλάνδου στό Λονδίνο βλ. Ale
xandre Soutzo, Histoire de la Revolution grecque, Paris 1829, σ. 318-320, Dalleggio, 
Les pliiliiellcnes et la guerre de l’Ind6pendance, σ. 14, G. F. Bartle, Bowring and the 
Greek Loans of 1824 and 1825, “Balkan Studies” 3(1962) 62.
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Ρωσίας, άφοΰ προηγουμένως εΐχε μελετήσει τόν τρόπο τής λειτουργίας του 1, 
πρότεινε στις 4/16 Δεκεμβρίου 1823 στον ’Ιγνάτιο νά έκλέξη νέους φιλομαθείς 
γιά νά τούς στείλη ώς υποτρόφους στόν Fellenberg, ό ’Ιγνάτιος άπαντώντας 
στις 17/29 Δεκεμβρίου 1823 ανέβαλλε τήν πραγματοποίηση τοΰ σχεδίου αύτοΰ 
σέ εύθετώτερο χρόνο: «Κύριε Κόμη. Έλαβον τό άπό 4/16 Δεκεμβρίου γράμμα 
σας καί έχάρην. Νέοι τοιοΰτοι δπως ζητείτε διά νά άνατραφώσιν εις τό σχο- 
λεΐον τοΰ Fellenberg εύρίσκονται, άλλά δέν προσέχει κανείς πρός τό παρόν 
εις τά τοιαΰτα και άς μείνη τοΰτο τό σχέδιον εις τόν άρμοδιώτερον καιρόν» 2.

Μέ τό πέρασμα δμως τοΰ χρόνου καί μέ τις ευοίωνες προοπτικές, πού ξα
νοίγονταν γιά τό μέλλον τοΰ έλληνικοΰ έ'θνους, ό ’Ιγνάτιος έ'γινε θερμός προ
στάτης τής ελληνικής παιδείας καί συνδέθηκε μέ τόν Καποδίστρια μέ στενή 
πνευματική φιλία3.

Ό Ιγνάτιος, επιθυμώντας τώρα νά σπουδάσουν δσο τό δυνατόν περισ
σότεροι "Ελληνες νέοι στό εξωτερικό, ζητοΰσε πολλές φορές τήν οικονομική 
καί ήθική βοήθεια τοΰ Έϋνάρδου. Στίς έπιστολές του άναφέρονται διάφορες 
περιπτώσεις 'Ελλήνων άπορων νέων, οί όποιοι μέ τήν ύποστήριξη τοΰ Έλβε- 

t τοΰ φιλέλληνα θά οπούδαζαν στήν 'Ελβετία ή σέ άλλη χώρα. ’Έτσι σέ έπι-
5 στολή άπό τήν Πίζα, γραμμένη στίς 6/18 Φεβρουάριου 1828, μιλεΐ γιά ενα
|ν άπορο νέο σταλμένο άπό τόν άρχιεπίσκοπο Μυτιλήνης, γιά νά σπουδάση ιατρική
’ στήν Γερμανία. 'Ο νέος αύτός γνώριζε τά άρχαΐα ελληνικά καί είχε μεγάλη

δίψα γιά μάθηση. 'Ο μητροπολίτης λοιπόν παρακαλοΰσε τόν Έϋνάρδο ν’ άναλά- 
βη νά έ'λθη σ’ επαφή μέ τις φιλελληνικές επιτροπές της Δρέσδης, ώστε νά μπό
ρεση νά σπουδάση ό νέος αύτός σ’ έ'να γερμανικό πανεπιστήμιο 4, δπως εΐχε 
κάνει τό ΐδιο καί γιά τούς τρεις γιούς τοΰ πρίγκιπα Μιχαήλ Σούτσου, πού τούς 
είχε στείλει στήν Γερμανία γιά σπουδές 5.

Πραγματικά δ ’Ιγνάτιος εΐχε συστήσει στόν Έϋνάρδο (4/16 Μαΐου 1828)6 
τά παιδιά τοΰ Σούτσου, ό όποιος τήν εποχή αύτή ήταν έγκατεστημένος στό

1. Rapport presente a Sa Majeste VEmpereur Alexandre, par S. E. Mr. le Comte 
de Capo d’Istria, sur les etablissements de M. de Fellenberg a Hofwyl, en Octobre 
1814 a Paris, Goneve-Paris 1817. Πρβλ. στοϋ G. Chassiotis, L’instruction publique 
cliez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu’a nos jours, Paris 
1881, σ. 136.

2. Κονκκου, 'Ο Καποδίστριας και ή Παιδεία (1803-1822), Α' Ή Φιλόμουσος Εται
ρεία τής Βιέννης, σ. 29.

3. Κούκκου, ’Ανέκδοτοι έπιστολαί τοΰ μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας ’Ιγνατίου, σ. 
151-152. Πρβλ. καί ειδικό κεφάλαιο άφιερωμένο στίς σχέσεις Καποδίστρια-Ίγνατίου στοϋ 
Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος, I, σ. 272-279.

4. BPV, Ms Suppl. 1888, ff. 234-235
5. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 234-235. Πρβλ. επίσης έπιστολές άπό 4/16 Μαίου 1828 

και 13/15 ’Ιουνίου 1828 (ff. 248-249).
6. BPV, Ms Suppl. 1888, f. 246. ■
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Παρίσι καί αντιπροσώπευε έκεΐ κατά ή (.«επίσημο τρόπο τήν Ελλάδα. Εϊναι 
δ πρώτος, θά έ'λεγε κανείς, πρεσβευτής της στήν Γαλλία. Τήν δραστηριότη
τα του είναι δυνατόν νά τήν παρακολούθηση κανείς άπό τά γαλλικά αρχεία 
τοϋ Quai d’Orsay τής έποχής εκείνης. Σχετικά μέ τήν τοποθέτηση του 
πρίγκιπα Σούτσου στο Παρίσι, ό Έϋνάρδος οχι μόνο δέν εϊχε καμιά άντίρ- 
ρηση, άλλα καί τόν θεωρούσε ώς τό καταλληλότερο πρόσωπο γιά τόν λεπτή 
αύτή θέση. Γράφοντας στις 26 Αύγούστου 1828 πρός τόν Καποδίστρια, τοϋ 
μιλοΰσε γιά τά προτερήματα τοϋ Σούτσου, άνάμεσα στά όποια τόνιζε τήν απλό
τητά του, τις γνώσεις του καί τήν αφοσίωσή του στήν Ελλάδα *.

Μέ τήν εύκαιρία τής επιστολής του πρός τόν Έϋνάρδο, 6 ’Ιγνάτιος τονί
ζει τήν μελλοντική προσφορά τών νέων Ελλήνων στήν πατρίδα τους, οί όποιοι 
χάρη στις φροντίδες τών φιλελλήνων μορφώνονται στήν Δυτική Εύρώπη. Τις 
συστάσεις του πρός τόν Έϋνάρδο γιά τά παιδιά τοϋ πρίγκιπα Σούτσου συνε
χίζει καί στήν άπό 13/25 ’Ιουνίου έπιστολή του2.

Ενδιαφέρουσα είναι επίσης ή περίπτωση ενός άλλου άπορου νέου, του 
Παυλίδη, τελειοφοίτου τής ιατρικής, ό όποιος σπούδαζε στο Παρίσι, αλλά δμως 
εϊχε χάσει τόν καιρό του, χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα καί τώρα συνέχιζε 
τις σπουδές του σέ ιταλικό πανεπιστήμιο. Επειδή ό νέος αύτός βρισκόταν στο 
τέλος τών σπουδών του, έπρεπε νά παραμείνη ενα άκόμη χρόνο στά νοσοκο
μεία τής Φλωρεντίας καί τής Μπολώνιας γιά πρακτική έξάσκηση καί γι’ αύτό 
τόν λόγο χρειαζόταν τήν αρωγή τοϋ Έλβετοΰ φιλέλληνα 3. Οικονομική βοή
θεια είχε επίσης χορηγήσει ό Έϋνάρδος καί σέ κάποιον άλλον "Ελληνα, πού 
βρισκόταν στήν ’Ιταλία καί ονομαζόταν Μιχάλης Δημητριάδης, δπως πληρού- 
μαστε άπό έπιστολή τοϋ Μόστρα, γραμματέα τοϋ ’Ιγνατίου, πρός τόν Ελβετό 
φιλέλληνα (Πίζα στις 10/22 Σεπτεμβρίου 1823) 4. ’Ανάλογη περίπτωση εϊναι 
επίσης καί τοϋ Στραβοπόδη άπό τήν Ζάκυνθο, ό όποιος έστελνε τόν γιό του 
στήν Γενεύη γιά σπουδές6.

1. Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία Έϋνάρδου - Καποδίστρια, σ. 133.
2. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 248-249.
3. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 224-225, έπιστολή άπό 19 Άπριλίου/1 Μαίου 1826. 

’Ίσως ό νέος αύτός νά ήταν συγγενής τοϋ Εύσταθίου Παυλίδη, ό όποιος άναφέρεται τόν Νο
έμβριο τοϋ 1821 σέ έπιστολή τοϋ Κωνσταντίνου Πολυχρονιάδη άπό τήν Πίζα πρός τόν Γεώρ
γιο Πραίδη στο Μεσολόγγι (βλ σχετικά ’Ιστορικόν ΆρχεΙον ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδά- 
του, επιμέλεια ’Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη, Μνημεία τής Ελληνικής 'Ιστορίας, ’Ακαδημία 
’Αθηνών, ’Αθήναι 1963, τόμος 5, τεΰχος 1, σ, 76). Γιά τις σπουδές Ελλήνων όρφανοπαί- 
δων στήν Εύρώπη βλ. καί στής 'Ελένης Κονκκον, ’Ανέκδοτοι έπιστολαί τοϋ ’Ιωάννη Καπο- 
δίστρια περί τών έν Εύρώπη opφανοπαίδων, ΠΑΑ 31(1956) 456 κ.έ.

4. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 253, έπιστολή άπό τήν Πίζα στίς 10/22 Σεπτεμβρίου 1828.
5. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, II, σ. 304.
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3. Οί επιστολές τοΰ ’Ιγνατίου προς τόν Έϋνάρδο αποκαλύπτουν καί τις 
αγωνίες τών προσώπων αυτών γιά τήν εξέλιξη τών στρατιωτικών έπιχειρή- 
σεων στήν Ελλάδα. Άπό τις τριαντατέσσερες έπιστολές τοΰ ’Ιγνατίου οί δεκα
επτά άναφέρονται στήν ηρωική άμυνα τοΰ Μεσολογγίου καί στίς έπιχειρήσεις 
τών Αιγυπτίων στήν Πελοπόννησο καί τών Τούρκων στήν Στερεά. Μολονότι 
ό ’Ιγνάτιος θέλει νά μεταβιβάζη σαφείς καί άξιόπιστες πληροφορίες, δέν μπο
ρεί νά άπαλλαχθή άπό τόν ενθουσιασμό καί τήν συγκίνηση τοϋ πατριώτη, ό 
όποιος έπιθυμεΐ ολόψυχα ν’ άκούη ειδήσεις πού νά μιλοΰν συνεχώς γιά νίκες 
τών Ελλήνων. Άλλωστε κατά τήν διάρκεια τών επιχειρήσεων οί διαδόσεις, 
συνήθως μέ αισιόδοξο περιεχόμενο, κυκλοφοροΰν αστραπιαία άνάμεσα στούς 
'Έλληνες, οί όποιοι μεταμορφώνονται σέ ευαίσθητους δέκτες καί πομπούς 
τών φημών. Τό φαινόμενο αύτό παρατηρεϊται σέ ολη τήν διάρκεια τής ελληνι
κής έπαναστάσεως. Αρχηγοί καί πλήθη εΐναι κατακυριευμένοι άπό τις ΐδιες 
ιδέες καί τούς ’ίδιους πόθους Χ.

Οί ειδήσεις περνούσαν στά άπέναντι Επτάνησα, ιδίως Ζάκυνθο καί Κέρ
κυρα, δπου οί θερμόαιμοι πατριώτες τις μεταβίβαζαν πρός τά πρώτα μεγάλα 
λιμάνια τής Άδριατικής, στήν Τεργέστη καί στήν Βενετία. Σχετικά ό Άπ. Βα- 
καλόπουλος γράφει τά έξής: «Οί έξωφρενικώτερες καί παραλογώτερες ειδή
σεις ήταν επόμενο νά εΐναι εκείνες, πού πλάθονταν έ'ξω άπό τήν άγωνιζόμενη 
Ελλάδα καί ιδίως στόν πρώτο πρός τήν Δύση σταθμό, στά Επτάνησα, δπου 
οί ειδήσεις άπό τήν Ελλάδα έ'φθαναν παραμορφωμένες καί άόριστες, δεκτικές 
γιά μεγαλύτερη άκόμη μυθοπλαστική επεξεργασία. Έκεϊ ό θεσμός πατριωτι
σμός καί ή συμπάθεια τών κατοίκων γιά τούς άδελφούς τής απέναντι ξηράς, 
πού έκδηλωνόταν μέ δυνατό πάθος, έξώγκωνε άκόμη περισσότερο καί παρα
μόρφωνε μεροληπτικά γιά τούς "Ελληνες τις ειδήσεις καί τις διαβίβαζε στήν Δύ
ση ή πίσω στήν Ελλάδα. Ή Κέρκυρα μάλιστα καί ή Ζάκυνθος ξεχώριζαν ώς 
εΐδικώτερα έργαστήρια πλαστών ειδήσεων2».

"Υστερα άπό τά παραπάνω, έννοεΐ κανείς γιατί δέν μποροΰμε νά βασι
στούμε στίς ειδήσεις, τις όποιες μεταβιβάζει ό ’Ιγνάτιος πρός τόν Έϋνάρδο, 
καί νά τις θεωρήσουμε ώς άξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Διαπιστώνει λοι
πόν κανείς ή φήμες ασύστατες ή ειδήσεις άόριστες καί παραμορφωμένες, γεν
νημένες άπό κάποιον πυρήνα άλήθειας, πού αδυνατούμε σήμερα νά τόν καθο
ρίσουμε. (Πάντως αξίζει νά μελετηθή τόσον άπό τόν ιστορικό, δσο καί άπό τόν 
ψυχολόγο τών μαζών, ό τρόπος τής παραμορφώσεως καί τής διαδόσεως τών

1. Βλ. σχετικά μέ τό θέμα αύτό στοΰ ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Φήμες καί, δια
δόσεις κατά τήν ϊλληνική επανάσταση τοΰ 1821 (Συμβολή στήν ψυχολογία τών έπανα- 
στατικών όχλων), ΕΦΣΠΘ 6(1947), άνάτυπο, σ. 2-23.

2. Ένθ. άν., σ. 19. Πρβλ. καί στοΰ Ίωάννου Δ. Δημάκη, Τό πρόβλημα τών ειδήσεων 
περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως εις τόν Γαλλικόν τύπον, “Ελληνικά” 19(1966) 71,
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φημών, δ όποιος είναι δυνατόν νά όδηγήση σέ ορισμένα συμπεράσματα γιά την 
άρχική φιλική ή έχθρική πηγή και τόν στόχο τής πλαστής εΐδήσεως).

Επομένως άδικα θ’ άναζητήση κανείς στίς γενικές ιστορίες τής έπανα- 
στάσεως τήν άφήγηση τών αντίστοιχων γεγονότων. "Ετσι π.χ. ορισμένες επι
τυχείς επιθέσεις τοδ Καραϊσκάκη έξω άπό τό πολιορκούμενο Μεσολόγγι έδω
σαν άσφαλώς τήν λαβή γιά τήν είδηση τής έπιστολής τής 30 Νοεμβρίου/12 
Δεκεμβρίου 1825, δτι ό Καραϊσκάκης έπιτέθηκε τά μεσάνυχτα τής 1/13 Νο
εμβρίου έναντίον τοΰ τουρκικοΰ στρατηγείου έξω άπό τήν πόλη, τήν ώρα πού 
οί Τούρκοι κοιμοΰνταν, δτι εκανε μιά φοβερή σφαγή, δτι άρπαξε τό ταμείο καί 
δτι γεμάτος άπό λάφυρα μπήκε θριαμβευτικά στό Μεσολόγγι, άπ’ δπου πάλι 
τήν ’ίδια νύχτα έ'φυγε γιά τό στρατηγείο του στήν ’Ακαρνανία. Ό πυρήνας τής 
άλήθειας τών πληροφοριών αύτών είναι δτι πράγματι ό Καραϊσκάκης, ό όποιος 
δροϋσε έξω άπό τό Μεσολόγγι, μπήκε μέσα σ’ αύτό στίς 26 Όκτο^βρίου (π.ή.), 
δτι μαζί μέ τούς οπλαρχηγούς επιθεώρησε τούς προμαχώνες καί τά χαρακώ
ματα τών εχθρών καί έ'μεινε έκπληκτος άπό τήν μικρή άπόσταση πού χώριζε 
τούς άντιπάλους. Γι’ αύτό καί δέν ήταν καθόλου φειδωλός σέ έπαίνους πρός 
τούς ηρωικούς μαχητές τοΰ Μεσολογγίου. Τήν άλλη μέρα τούς ύπέβαλε τό 
σχέδιό του: δτι ή λύση τής πολιορκίας θά ήταν δυνατόν νά προέλθη άπό τήν 
στρατοπέδευση έλληνικής δυνάμεως μεταξύ Αΐτωλικοΰ καί τοΰ στρατοπέδου 
τοΰ Κιουταχή, ή οποία θά έμπόδιζε τόν άνεφοδιασμό του. Τό σχέδιο φάνηκε 
καλό στούς οπλαρχηγούς, άλλά δύσκολο νά φέρη τήν λύση τοΰ δράματος. 'Η 
γνώμη τών οπλαρχηγών καί συγκεκριμένα τοΰ Δημήτρη Μακρή ήταν νά 
πλησιάσουν οί "Ελληνες άπ’ εξω πρός τό Μεσολόγγι καί νά βάλουν τόν Κιου- 
ταχή μεταξύ δύο πυρών, νά τόν φθείρουν καί τελικά νά τόν καταδιώξουν. ’Απ’ 
δλους τούς έξω οπλαρχηγούς ξεχώριζε ό Καραϊσκάκης γιά τις προσπάθειές του 
νά σώση τό Μεσολόγγι, καί γι’ αύτό δέχεται τις εύχαριστίες τών πολιορκη- 
μένων, άλλά δέν έγκρίνεται τό σχέδιό του καί ετσι ό Καραϊσκάκης φεύγει υστερ’ 
άπό τρεις μέρες άπό τό Μεσολόγγι λέγοντας: «'Ο θεός νά βοηθήση καί σας καί 
μας» 1. Κατόπιν προχώρησε ώς τό Δραγαμέστο, άπό έκεΐ περνά μέσα άπό το
πικές έχθρικές φρουρές καί τήν 1 Νοεμβρίου συγκρούεται μέ τόν Ντελήμπαση, 
τόν σκοτώνει, καθώς καί εξήντα περίπου πεζούς καί ιππείς καί κερδίζει 
πλούσια λάφυρα καί 500.000 γρόσια μέ μόνες άπώλειες δύο νεκρούς καί δύο 
τραυματίες. ’Έτσι νικητής καί τροπαιοΰχος φθάνει στά Κράβαρα2.

"Οπως βλέπουμε, ή είδηση τοΰ ’Ιγνατίου πρός τόν Έϋνάρδο άλλοιώνει

1. Νικολάου Κ Κασομούλη, ’Ενθυμήματα στρατιωτικά τής Έπαναστάσεως τών 'Ελ
λήνων 1821-1833, Εισαγωγή καί σημειώσεις ύπο Γιάννη Βλαχογιάννη, Άθήναι 1942, τ. 2, 
σ. 143-145

2. ’Ένθ. άν., 2 σ, ] 45-146,
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τά πραγματικά γεγονότα καί τά παρουσιάζει μ’ εναν αναχρονισμό. Στήν πραγ
ματικότητα πρώτα ό Καραϊσκάκης εισέρχεται στό Μεσολόγγι καί έπειτα βγαί
νοντας έξω κατατροπώνει τήν εχθρική δύναμη· δέν έγινε δηλαδή τό αντίθετο, 
δπως άναφέρει ή έπιστολή τοΰ ’Ιγνατίου, ή δποία παρουσιάζει τό σώμα τοϋ 
Ντελήμπαση εγκατεστημένο στό στρατηγείο τοΰ Κιουταχή.

Πλαστή έπίσης είναι καί ή είδηση δτι οί “Ελληνες έπιτέθηκαν έναντίον 
τών Τούρκων στόν Καρβασαρά, στό άνώτατο σημείο τής τουρκικής γραμμής, 
δτι τούς πήραν τις προμήθειες καί δτι πολλοί Τοΰρκοι έπεσαν στήν θάλασσα, γιά 
νά σωθοΰν στά πλοία πού αγκυροβολούσαν έκεϊ κοντά. Έπίσης φήμη εΐναι 
καί δτι 6 Γκούρας κτύπησε καί έξόντωσε στά σύνορα τής Θεσσαλίας - Στερεας 
Ελλάδας ενα σώμα Τούρκων, καθώς έπίσης παραμορφωμένη είναι ή είδηση 
δτι ένα σώμα ’Αλβανών έκμηδενίστηκε κοντά στά Σάλωνα. 'Ως πρός τις έπι- 
χειρήσεις τοΰ Ίμπραΐμ στήν Πελοπόννησο, ό ’Ιγνάτιος εΐναι αισιόδοξος, γιατί 
θεωρεί δτι οί Πελοποννήσιοι εΐναι τώρα καλύτερα οργανωμένοι1.

Στήν άπό 7/19 Δεκεμβρίου έπιστολή του ό ’Ιγνάτιος έξακολουθεΐ νά μιλή 
γιά τήν καταστροφή καί τήν τροπή σέ φυγή τών Τούρκων, πού ήταν κλεισμένοι 
στά Σάλωνα. 'Η είδηση αύτή άνταποκρίνεται έν μέρει σέ πραγματικό γεγονός: 
Ό ’Αμπάς πασάς τών ’Αλβανών, πού ήταν κλεισμένοι στά Σάλωνα, έγκατέλει- 
ψε μέ τόση σπουδή τήν πόλη (6 Νοεμβρίου 1825), ώστε άφησε δύο κανόνια καί 
ενα μέρος άπό τις αποσκευές του2. Γενικά ό ’Ιγνάτιος παρουσιάζει εύνοική 
γιά τούς "Ελληνες τήν στρατιωτική κατάσταση στήν Στερεά. Έπίσης μέ τό 
’ίδιο πνεΰμα αισιοδοξίας μιλεΐ γιά τις κινήσεις τοΰ έλληνικοΰ στόλου καί γιά 
τήν καταδίωξη τοΰ τουρκικοϋ ώς τά Δαρδανέλλια 3. Φαίνεται δμως δτι ό Έϋ
νάρδος στίς απαντήσεις του έκανε κριτική τών ειδήσεων τοΰ ’Ιγνατίου, βασι
ζόμενος σέ ευρωπαϊκές πληροφορίες, σχετικά μέ δήθεν έπιτυχίες τοΰ ελληνι
κού στόλου, γιατί σέ μεταγενέστερη έπιστολή του (14/26 Δεκεμβρίου 1825) 
ομολογεί ό ’Ιγνάτιος, δτι οί έλληνικές μοίρες δέν κατόρθωσαν νά έμποδίσουν 
τούς αντιπάλους των ν’ άποβιβαστοΰν στήν Πελοπόννησο καί νά συντρίψουν τις 
ενωμένες ναυτικές δυνάμεις τους.

Στήν ίδια έπιστολή ό ’Ιγνάτιος διαψεύδει τά διαδιδόμενα άπό φιλοτουρκι- 
κούς κύκλους τής Εύρώπης, δτι ή θέση τών Ελλήνων εΐναι πιά κρίσιμη. ’Ανα
γνωρίζει δμως δτι οί "Ελληνες έχουν άνάγκη άπό βοήθεια καί δτι τά μέλη τών

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 181-182.
2. Thomas Gordon, History of the Greek Revolution and of the Wars and Cam

paigns from the Struggles of the Greek Patriots in Emancipating their Country from 
the Turkish Toke, Edinburgh - London 1844, τ. 2, σ. 231. Γιά τό σώμα τοϋ Άμπάς 
πασα βλ. στοΰ George Finlay, History of the Greek Revolution and of the Reign of 
King Otho, London 1971, τ. 1, σ. 382-383.

3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 183,
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φιλελληνικών επιτροπών πρέπει νά σώσουν τόν χριστιανικό καί ευρωπαϊκό λαό 
τών Ελλήνων, οί όποιοι, δπως εδειξαν μέ τις άρετές τους καί τήν άνδρεία τους, 
είναι άξιοι προστασίας ’Αναφέρει κατόπιν (καί αύτά βέβαια δέν είναι άλη- 
θινά), δτι άπέτυχε ό σκοπός τών δύο πασάδων, Κιουταχή καί Ίμπραΐμ, νά 
πολιορκήσουν τό Μεσολόγγι άπό ξηρά καί θάλασσα. Ό ’Ιγνάτιος γράφει άκόμη 
δτι ό Ίμπραΐμ, ερχόμενος άπό τήν Πάτρα γιά νά έπιτεθή μαζί μέ τόν Κιου- 
ταχή έναντίον τοΰ Μεσολογγίου, δέχθηκε επίθεση κοντά στήν Γαστούνη άπό 
ενα σώμα Ελλήνων, οί όποιοι τόν άνάγκασαν νά ύποχωρήση μέ άπώλειες στήν 
Μεθώνη. Έδώ εχουμε πραγματικά τήν άπήχηση ένός γεγονότος, τό όποιο 
άφηγεΐται ό Gordon στήν «Ιστορία» του: 'Ο Ίμπραΐμ μέτέσσερες χιλιάδες άν- 
δρες πέρασε τά στενά τοΰ Κλειδιοΰ άνενόχλητος καί στίς 20 Νοεμβρίου εφθασε 
στίς νότιες δχθες τοΰ ’Αλφειοΰ. Έκεΐ επιτέθηκε έναντίον τών Ελλήνων πού 
είχαν καταφύγει στά νησάκια τής λιμνοθάλασσας τής ’Αγουλινίτσας, άλλά οί 
επαναστάτες κινώντας μέ έπιτήδειους έλιγμούς τά έκατό πλοιάρια τους τούς 
απώθησαν. Οί "Ελληνες όμολογοΰσαν δτι είχαν χάσει 140 άνδρες, άλλά παρα
τηρούσαν δτι καί οί άντίπαλοί τους είχαν άφήσει μέσα στά ελη 127 νεκρούς 
καί 80 άλογα. "Υστερα άπ’ αύτά, στίς 21 Νοεμβρίου ό Ίμπραΐμ πέρασε τόν 
Αλφειό, εσπειρε τήν καταστροφή στήν πεδινή ’Ηλεία καί εκαψε τόν Πύργο, 

τήν Γαστούνη, τήν ’Ανδραβίδα καί τά περίχωρα. ’Έτσι ό Ίμπραΐμ στίς 29 τοΰ 
μηνός έφθασε στό Ρίο, άπ’ δπου πέρασε στήν Ναύπακτο καί έπιθεώρησε τήν 
κατάσταση στό Μεσολόγγι 2.

Ό Ιγνάτιος πληροφορεί άκόμη τόν Έϋνάρδο, δτι στήν Πελοπόννησο ετοι
μάζεται μιά χωριστή στρατιωτική κυβέρνηση μέ τρεις ύπάτους, τόν Πέτρο 
Μαυρομιχάλη, τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί τόν ’Ανδρέα Ζαΐμη. Στήν είδηση 
αύτή πρέπει νά διαβλέψουμε τις φήμες πού κυκλοφόρησαν ίσως μετά τήν μάχη 
στά Τρίκορφα (23-24 Ιουνίου 1825), δταν άπελπισμένοι οί Πελοποννήσιοι 
είχαν ζητήσει τήν προστασία τής Μεγάλης Βρεττανίας 3.

Ειδήσεις έπίσης γιά τήν έπίθεση τοΰ Καραϊσκάκη έναντίον τοΰ στρατη
γείου τοΰ Ίμπραΐμ μεταδίδει στόν Έϋνάρδο μέ κάποια έπιφύλαξη ό Ιγνάτιος 
στό γράμμα τής 7/19 Φεβρουάριου 1826 καί μνημονεύει άπώλειες τών Αιγυ
πτίων. Προσθέτει δμως τήν πολύ χαρακτηριστική πρόταση «mais cette nou- 
velle est de Corfou et merite confirmation» - πρόταση, πού μάς θυμίζει 
τόν τόπο προελεύσεως τών πλαστών φημών. Πάντως εκείνο πού τονίζει τώρα 
πιά ό Ιγνάτιος είναι δτι τό Μεσολόγγι κινδυνεύει καί ζητεί βοήθειες άπό τις

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 185-186.
2. Gordon, History of the Greek Revolution, τ. 2, σ. 243-244,
3. ’Ένθ. άν., τ. 2, σ. 270-272,
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φιλελληνικές έπιτροπές τοϋ Παρισιοϋ καί τής Γενεύης. Τον παρακαλεΐ λοιπόν 
νά μεσολαβήση, γιατί εΐναι «une oeuvre de charite chretienne de sauver 
un peuple entier en danger par petits ouvrages» ’. To ΐδιο σχεδόν περιε
χόμενο, γιά τήν άνάγκη άποστολής βοήθειας στο Μεσολόγγι, υπάρχει και στις 
άπό 12/24 Φεβρουάριου καί 19 Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου επιστολές τοϋ ’Ιγνα
τίου. Στις επιστολές αύτές άναφέρονται οί επιτυχείς προσπάθειες τοϋ Μιαούλη 
κατά τά μέσα Ίανουαρίου 1826 νά έπισιτίση τό Μεσολόγγι καί ή φυγή τοϋ 
τουρκικοΰ στόλου εμπρός στον ελληνικό 2.

Στις έπιστολές τής 24 Φεβρουαρίου/8 Μαρτίου καί 5/17 Μαρτίου κάνει 
λόγο γιά τήν άνάγκη προμήθειας σιταριοΰ, πού θά ήταν δυνατόν νά μεταφερθή 
άπό τήν ’Αγκώνα, καί συνιστα γιά τήν έκτέλεση τών παραγγελίας αύτής τόν 
εμπορικό οίκο τών άδελφών Στεφάνου τής Ζακύνθου, καθώς καί δύο οΐκους τής 
Κερκύρας, τοϋ Κωνσταντίνου Μόστρα, άδελφοΰ τοϋ γραμματέα του καί τοϋ 
Κωνσταντίνου Γεροστάθη, τούς οποίους χαρακτηρίζει ώς πολύ έντιμους. ’Ανα
ληθής είναι ή τελευταία εΐδηση (τής άπό 7/17 Μαρτίου επιστολής), πού προέρ
χεται άπό τήν Κέρκυρα, δτι ή αιγυπτιακή φρουρά τής Τριπολιτσας έπιχείρησε 
νά φύγη πρός τήν Μεθώνη, άλλ’ άνάγκάστηκε νά ύποχωρήση πάλι πρός τήν 
πελοποννησιακή πρωτεύουσα. Τό υστερόγραφο τής έπιστολής τής 10/22 Μαρ
τίου άναφέρεται σέ σφοδρές επιθέσεις τών Αιγυπτίων στις 13/25 καί 14/26 
Φεβρουάριου, οί όποιες δμως άποκρούστηκαν μέ βαρείες άπώλειες γιά τούς 
έπιτιθεμένους. (Τόπος προελεύσεως εΐναι ή Κέρκυρα). Οί λεπτομέρειες πού 
δίνονται εΐναι πολλές 3, άλλά δέν εΐναι αξιόπιστες.

Οί άπό 1 /24 Μαρτίου καί 15/2 Μαρτίου έπιστολές τοϋ ’Ιγνατίου ώς 
μόνο θέμα έχουν τήν σωτηρία τοϋ Μεσολογγίου, οπου διεξάγεται ενας μεγα
λειώδης άγώνας άπό τούς υπερασπιστές του, καθώς καί άπό τούς "Ελληνες 
ναυτικούς, πού προσπαθούν νά διασπάσουν τόν τουρκικό κλοιό. 'Ο θαυμασμός 
τοϋ ’Ιγνατίου έκδηλώνεται μέ τήν φράση : «L’armee et la marine de la Grece 
sont quelque chose d’admirable». 'Ο ’Ιγνάτιος, δπως καί ολο τό έθνος, εχει 
στραμμένα τά βλέμματά του πρός τήν ήρωική πόλη καί άντιλαμβάνεται δτι 
οί άνδρες έκεϊνοι έχουν ξεπεράσει τά δρια τής άνθρώπινης άντοχής. Δυσφορεΐ 
δμως γιά τήν στάση τών πολιτικών καί εύχεται νά ένδιαφέρονταν γιά τά ελλη
νικά πράγματα μέ τόν ΐδιο ζήλο πού εδειχνε ό Έϋνάρδος. ’Αξιόλογη εΐναι ή 
εΐδηση τής δεύτερης έπιστολής τής 15/27 Μαρτίου: άναφέρεται σέ ενθουσιώδη 
άσφαλώς έπιστολή τοϋ Έϋνάρδου τής 25 Μαρτίου πρός τούς στρατιωτικούς

Ι.ιBPU, Ms Suppl. 1888, f. 187.
2. ’Ελληνικά Χρονικά ΜεσολογγίουΓ' έτος, άρ. 6-7, 23 Ίανουαρίου 1826, σ. 2-3, 

Κααομούλη, Στρατιωτικά ’Ενθυμήματα, τ. 2, σ. 180-184, Σπνρ. Τρικούπη, 'Ιστορία της 
’Ελληνικής Έπαναστάσεως, ’Αθήναι 1879, τ 3, σ. 257,

3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 202, 206, 207,
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αρχηγούς τής φρουράς τοΰ Μεσολογγίου, στούς οποίους στέλνει καί άπο ενα 
μικρό δώρο. Ό ’Ιγνάτιος δέν καθορίζει τό δώρο αύτό, άλλά θεωρεί δτι θά τούς 
κάνη μεγάλη εντύπωση, ώστε νά έντείνουν στό μέλλον άκόμη περισσότερο τις 
προσπάθειές τους γιά τήν σωτηρία τοΰ όχυροΰ αύτοΰ. Καί άπό άλλα σημεία τής 
έπιστολής αύτής φαίνεται δτι ό Έϋνάρδος εΐχε άναπτύξει μεγάλη δραστηριό
τητα γιά τήν ενίσχυση τής φρουράς 1.

Μιά μέρα άργότερα, στίς 16/28 Μαρτίου, ό ’Ιγνάτιος άμφισβητεΐ τήν 
άξιοπιστία τής εΐδήσεως, ή όποία προέρχεται άπό τήν Κέρκυρα, δτι οΐ Τοΰρ- 
κοι έγιναν κύριοι τών προαστείων τοΰ Μεσολογγίου, γράφοντας δτι ή πόλη δέν 
έ'χει προάστεια παρά μόνο προμαχώνες. "Υστερα δμως άπό τρεις μέρες, στίς 
19/31 Μαρτίου, ό ’Ιγνάτιος πληροφορεί τόν Έϋνάρδο δτι τό ’Ανατολικό (Αίτο;>- 
λικό), καθώς καί τό Βασιλάδι έ'χουν πέσει στά χέρια τών Αιγυπτίων, τό πρώτο 
στίς 25 Φεβρουάριου καί τό δεύτερο τήν 1 Μαρτίου 1826 2 ’Ίσως αυτά τά οχυρά 
ήταν τά φημολογούμενα προάστεια τοΰ Μεσολογγίου.

'Ο Μητροπολίτης εΐναι άπελπισμένος γιά τό μέλλον τοϋ Μεσολογγίου, 
έλπίζει δτι μόνον ό στόλος ϊσως προλάβη νά τό σώση καί κατηγορεί τήν ελλη
νική κυβέρνηση γιά τήν άδράνειά της. Τις ιδέες του αύτές έκφράζουν δύο, άνέκ
δοτες βέβαια, έπιστολές: ή μία γράφεται τήν ΐδια μέρα, τής πτώσης τοΰ Βασι- 
λαδίου, τό βράδυ τής 1 Μαρτίου, καί ή άλλη στίς 27 τοΰ μηνός (ν.ή.)3. 'Η μόνη 
σωτηρία τών έλεύθερων πολιορκημένων έξαρτώνταν πιά άπό τήν διάσπαση τοΰ 
τουρκικοΰ άποκλεισμοΰ άπό τόν έλληνικό στόλο. "Οπως δμως εΐναι γνωστό, ό 
Μιαούλης, παρά τις προσπάθειές του, δέν τό κατόρθωσε κατά τις ναυτικές επι
χειρήσεις τοΰ τέλους Μαρτίου - άρχών ’Απριλίου (παλαιό ήμερολόγιο) 4. 'Ο 
Κασομούλης άφηγεΐται μέ ζωηρότητα τήν διάψευση τών τελευταίων προσδο
κιών τών Ελλήνων. «Τήν νύκτα, εις τάς 2 καν 3 ’Απριλίου, περί τάς 2/8 ώρας, 
άκούγομεν κανονιαίς καραβιών καί πόλεμον τρομερόν πρός τήν Ζάκυνθον καί 
τήν φωνήν των άναβαίνουσαν πρός ήμας. ’Αρχίσαμεν πλέον τά σημεία τής 
χαράς, παταργιαίς δουφεκιών, φωναίς καί άλλα δσα ή δεινή κατάστασίς μας 
μας έβανεν εις τόν νοΰν μας, άπό τήν καλήν έλπίδα τής <παρουσίας> τούτων.

Έπροχώρησαν διώκοντας τά Τούρκικα τά έδικά μας έως εις τόν κόλπον

1. ΒΡΙ1, Ms Suppl. 1888, f. 209, 211, 213.
2. Γιά τήν πτώση τοΰ Αίτωλικοΰ ή ’Ανατολικού βλ. στοΰ Κασομούλη, Στρατιωτικά 

’Ενθυμήματα, τ. 2, σ. 210-213. Πρβλ. και Νικολάου Δ. Μακρή, 'Ιστορία τοϋ Μεσολογγίου, 
Άθήναι 1957, τ. 19 “’Απομνημονεύματα των αγωνιστών τοΰ 1821”, σ. 210. Πολλές και 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τήν πτώση τοΰ Βασιλαδίου βλ. στοΰ Κασομούλη, τ. 2, σ 
202-203.

3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 215, 217, 219.
4. Finlay, History, τ. 1, σ 391, Πρβλ. Jurien de la Graviere, La station du Le

vant, τ. 1, 346-348,
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τής Πάτρας. Περί τά μεσάνυχτα, επαυσεν ό πυροβολισμός' τήν αυγήν - χαράζει, 
τρίβομεν τά μάτια μας· βλέπομεν πάλιν τά Τούρκικα έμπροσθεν μας, Ένομί- 
σαμεν δτι ήτο πλαστός πόλεμος διά νά ίδοΰν τί θά κάμωμεν οί Τούρκοι» ι.

4. Έν συνεχεία ό ’Ιγνάτιος τοΰ στέλνει άντίγραφα δύο επιστολών, μιας 
άπό τήν Ζάκυνθο στίς 26 ’Απριλίου καί τής άλλης άπό τήν Κέρκυρα, τοΰ Βιά- 
ρου Καποδίστρια, στίς 15/27 ’Απριλίου 1827, οί όποιες άναφέρονται στούς 
διορισμούς τοΰ Κόχραν ώς άρχηγοΰ τών ναυτικών ελληνικών δυνάμεων, τοΰ 
Church τών πεζικών, καί στήν εκλογή τοΰ ’Ιωάννη Καποδίστρια ώς Κυβερ
νήτη γιά επτά έτη, ενώ παράλληλα δίδονται ειδήσεις μέ αισιόδοξες προβλέψεις 
γιά τήν εξέλιξη τών επιχειρήσεων έξω άπό τήν ’Ακρόπολη έναντίον τοΰ Μεχ- 
μέτ Ρεσίτ πασά Κιουταχή. 'Η άνάγκη αποστολής χρημάτων καί δχι τροφίμων, 
τονίζει δ Βιάρος, είναι επείγουσα 2.

Οί κατοπινές έπιστολές του ’Ιγνατίου (6/18, 13/25 Ίανουαρίου καί 3/15 
Φεβρουάριου 1828) περιέχουν σαφείς, άξιόπιστες, άλλά σύντομες πληροφο
ρίες, πού άναφέρονται στά στρατιωτικά γεγονότα στήν Δυτική Στερεά Ελλάδα 
καί προέρχονται κυρίως άπό τήν λαίδη Church, τής δποίας ό άνδρας διεξήγε 
επιτυχείς έπιχειρήσεις στά μέρη έκεΐνα 3. Ή άπό 13/25 έπιστολή μιλεΐ γιά τόν 
ελάχιστα γνωστό 'Έλληνα στρατηγό Κολοφωτια, πού έδωσε μάχη έξω άπό τό 
Μεσολόγγι, νίκησε τούς Τούρκους καί τούς άνάγκασε νά κλειστούν μέσα στήν 
πόλη4. Ενδιαφέρουσα έπίσης εΐναι ή είδηση τής 3/15 ’Οκτωβρίου 1828,ή 
όποία μιλεΐ γιά νίκη τών Ελλήνων στό Λιδορίκι καί γιά τήν άφιξη τοΰ Όμέρ 
πασά Βριώνη στήν Άρτα, άπ' δπου ετοιμάζεται νά έκστρατεύση γιά νά λύση 
τήν πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου. 'Ο ’Ιγνάτιος δμως, άν καί εκτιμά τόν Τουρ-

1. Κασομονλη, Στρατιωτικά ’Ενθυμήματα, τ. 2, σ. 247, Σπυρομήλιον, ’Απομνημο
νεύματα της δευτέρας πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου 1825-1826, ϊκδ. I. Βλαχογιάννη, Άθη- 
ναι 1926, σ. 133-136, ’Αρτεμίου Ν. Μίχου, ’Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας τοϋ 
Μεσολογγίου (1825-1826) καί τινες όίλλαι σημειώσεις εις τήν ιστορίαν τοΰ μεγάλου άγώνος 
άναγόμεναι, έκδ. Σπ. ’Αραβαντινοϋ, ’Αθηναι 1883, σ. 71-73. Πρβλ. καί νέα έκδοση τοϋ 
1956 στήν σειρά “’Απομνημονεύματα τών αγωνιστών τοΰ 1821”, τ. 5, σ. 55-57, Μακρή, 
'Ιστορία τοϋ Μεσολογγίου, σ. 223-224. Γιά τις προσπάθειες τοϋ έλληνικοΰ στόλου νά έπι- 
σιτίση τό Μεσολόγγι άπό τις άρχές τοΰ 1826 καί έξης βλ. ’Αναστασίου Όρλάνδου, Ναυ
τικά ήτοι ιστορία τών κατά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας της Ελλάδος άγώνα πεπραγμένων ύπό 
τών τριών ναυτικών νήσων, ιδίως δέ τών Σπετσών, ’Αθηναι 1859, τ. 2, σ. 301 κ.έ.

2. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 131-132.
3. BPU, Ms. Suppl. 1888, f. 228, 230, 232. Γιά περισσότερες πληροφορίες βλ. στοΰ 

Στεφάνου Παπαδοπούλου, Ή ’Επανάσταση στήν Δυτική Στερεά Ελλάδα (Μετά τήν πτώση 
τοϋ Μεσολογγίου ώς τήν οριστική απελευθέρωσή της, 1826-1832), Θεσσαλονίκη 1962, 
σ. 81-118.

4 Γιά τήν δράση τοϋ στρατιωτικού αύτοΰ fiX.DomnaDontas, The Last Phase of the 
War of Independence inWestern Greece (December 1827 to May 1829), Thessaloniki 
1969, σ. 33, 38, 61, 105, 111, 114, 120-121,
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καλβανό αρχηγό, νομίζει δτι δέν θά πετύχη στήν έκστρατεία του, γιατί οί 'Έλ
ληνες κατέχουν έπίκαιρες θέσεις κατά μήκος τοϋ δρόμου. Πραγματικά ό Όμέρ 
Βριώνης είχε φθάσει στήν ’Άρτα στις 24 Ίανουαρίου 1828 Χ. 'Η πληροφορία 
δμως γιά νίκη τών Ελλήνων εξω άπό τό Αιδορίκι φαίνεται πώς δέν άνταπο- 
κρίνεται στήν άλήθεια 2.

'Η πιο ένδιαφέρουσα έπιστολή τής έποχής αύτής εΐναι τής 6/18 Φεβρου
άριου 1828, ή όποία μάς δίνει πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν έσωτερική κατά
σταση τής Μυτιλήνης. Εΐναι ή έπιστολή έκείνη, μέ τήν όποία, δπως είδαμε, 
ό ’Ιγνάτιος συστήνει στον Έϋνάρδο ενα νεαρό "Ελληνα προστατευόμενό του, 
ό όποιος εΐναι κομιστής έπιστολής τοϋ έπισκόπου Λέσβου Καλλινίκου. Μέ τήν 
εύκαιρία αύτή, ό ’Ιγνάτιος διαβιβάζει στον Ελβετό φιλέλληνα τά δσα τοϋ γρά
φει γιά τό νησί ό έπίσκοπός του, τόν όποιο χαρακτηρίζει φωτισμένο ιεράρχη 
καί άφοσιωμένο στο ποίμνιό του. Αύτός κατά τήν διάρκεια τών χρόνων τής 
έπαναστάσεως είχε κατορθώσει μέ τήν σύνεσή του καί τις πατρικές του παραι
νέσεις του πρός τούς 'Έλληνες κατοίκους νά τούς πείση νά μή σπεύσουν νά προ- 
βοΰν σέ καμιά άσύνετη ένέργεια. ’Έτσι μέ τήν σωφροσύνη του καί τήν έπιδέ- 
ξια πολιτική του άπέναντι τών τουρκικών άρχών κατόρθωσε νά σώση τό νησί 
άπό πολλές συμφορές. Μολαταύτα, δπως γράφει ό ΐδιος πρός τόν ’Ιγνάτιο, «οί 
δυστυχισμένοι χριστιανοί εΐναι σκλάβοι μέ δλη τήν σημασία τής λέξεως καί 
ζοΰν, δπως οί Εβραίοι, κάτω άπό τούς Φαραώ»3. Οί ειδήσεις γιά τήν Μυτι
λήνη, παρμένες άπό τήν έπιστολή του έπισκόπου της Καλλινίκου, δσο καί άν 
εΐναι σύντομες, κάτι προσθέτουν στά δσα γνωρίζουμε σήμερα γιά τό νησί κατά 
τά χρόνια τής έπαναστάσεως, ιδίως μάλιστα κατά τά τελευταία χρόνια 4.

'Η άπό 9/21 ’Απριλίου 1828 έπιστολή τοϋ ’Ιγνατίου έπισημαίνει τήν 
άνάγκη ένός δανείου γιά τήν Ελλάδα, τό όποιο μόνο θά μποροΰσε νά σώση τόν 
τόπο άπό τήν άναρχία καί νά τοϋ δώση τήν δυνατότητα ν’ άνταποκριθή στις 
προσδοκίες τών πολιτισμένων κρατών τής Εύρώπης. Στήν ΐδια έπιστολή γί
νεται λόγος γιά τήν άποχώρηση τοϋ Ίμπραΐμ πασά άπό τό Ναβαρίνο 5, καθώς 
καί γιά τόν μεγάλο εύεργέτη τής Ελλάδας, τόν βασιλιά τής Βαυαρίας Λουδο
βίκο, τόν όποιο χαρακτηρίζει ώς «δώρο τοϋ θεοΰ στούς άνθρώπους».

Μολονότι ό Ιγνάτιος εχει έμπιστοσύνη στις ικανότητες καί άρετές τοϋ 
Κυβερνήτη καί μαθαίνει τις προόδους τοϋ τόπου μετά τήν άφιξή του, άντιλαμ-

1. Dontas, The Last Phase of the War of Independence, σ. 45, 47.
2. Παπαδοπούλαν, Ή έπανάσταση στήν Δυτική Στερεά 'Ελλάδα, σ. 80.
3. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 234-235.
4. Γιά τά γεγονότα τής Λέσβου βλ. Ίωάννου Μουτζούρη, Ή Λέσβος καί ή'Ελληνική 

Έπανάστασις, Μυτιλήνη 1955, σ. 1-14.
5. Π. Περρητή, 'Η έκστρατεία. τοϋ Μαιζώνος εις Πελοπόννησον, “'Ελληνικά” 9 (1936)

39.
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βάνεται δτι στήν ερημωμένη Ελλάδα τά σχέδιά του δέν θά έχουν τις έπιθυμητές 
έπιτυχίες, άν δέν εχη στήν διάθεσή του τά κεφάλαια πού χρειάζονται. Οΰτε 
κα'ι ή Χρηματιστική Τράπεζα εΐναι δυνατόν νά τοΰ δώση τά άπαιτούμενα χρή
ματα γιά τις έπείγουσες ανάγκες καί γι’ αύτό έπικαλεΐται τήν άμεση βοήθεια 
τών φιλελλήνων καί τών κυβερνήσεων τών μεγάλων δυνάμεων. "Ολες αύτές 
οί σκέψεις έκφράζονται στήν άπό 30 Άπριλίου/12 Μαΐου 1828 έπιστολή τοΰ 
ιεράρχη, στό τέλος τής οποίας παραθέτει καί μία είδηση πού ένδιαφέρει τήν 
Βόρεια ’Ήπειρο καί τήν ’Αλβανία: δτι ό γιος τοΰ σερασκέρη - καί ασφαλώς 
εννοεί τόν γιο τοΰ Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή πασά - έ'χει καταφθάσει ξαφνικά 
στό Δελβίνο μέ πεντακόσιους άνδρες, γεγονός πού εχει καταταράξει τούς ’Αλ
βανούς φυλάρχους, οί όποιοι άπό φόβο συσπειρώθηκαν άπέναντί του. Τό γεγο
νός αύτό 6 ’Ιγνάτιος τό θεωρεί εύνοικό γιά τούς "Ελληνες, γιατί θά διευκολύνη 
τις έπιχειρήσεις τοΰ Church στήν Δυτική Στερεά Ελλάδα 1.

Στήν έπιστολή τής 13/15 ’Ιουνίου ξανατονίζει ό ’Ιγνάτιος τήν άνάγκη 
αποστολής χρημάτων στόν Καποδίστρια άπό τις μεγάλες δυνάμεις. Στήν ίδια 
έπιστολή άναφέρεται έπίσης καί μιά νέα πατριωτική έκδήλωση τών Ελλήνων 
Τεργέστης, οί όποιοι άποστέλλουν μεγάλες ποσότητες άπό άλεύρι στήν Ελλά
δα 2.

Οί σχέσεις τοΰ ’Ιγνατίου μέ τόν Έϋνάρδο έξακολουθοΰν καί μετά τήν άφιξη 
τοΰ Καποδίστρια στήν Ελλάδα. Ό ’Ιγνάτιος, θαυμαστής τοΰ Κυβερνήτη, περί- 
μενε πολλά άπ’ αύτόν μετά τήν έκλογή του, άρκεΐ νά τόν βοηθούσαν οί σύμμα- 
χες δυνάμεις καί οί φιλέλληνες φίλοι του. Εΐχε μεγάλη έμπιστοσύνη στίς ικα
νότητες καί στήν προσωπικότητά του. ’Έτσι σέ έπιστολή του άπό τήν Πίζα 
στίς 3/15 Φεβρουάριου 1828 πρός τόν Έϋνάρδο, τοΰ έγραφε τά εξής: «Notre 
ami le nouveau Gouverneur de la Grece est deja dans son poste; sa pru
dence, son desinteressement, le credit, dont il jouit aupres de la Nation, 
ainsi que la protection, que les Gouvernemens des Souverains Allies lui 
ont promis sont des titres suffisans pour le mettre a meme d’etablir le 
bon ordre, d’ ou depend le salut et le bonheur de la Grece; mais il aura 
absolument besoin encore pour quelque tems de Votre assistance, ainsi 
que de la bienveillance des respectables comites... 3.

Πραγματικά οί δυσκολίες, πού άντιμετώπιζε ό Καποδίστριας κατά τις 
άρχές τής διακυβερνήσεώς του, ήταν μεγάλες. Τήν αγωνία του γιά τήν επιβίωση

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 244. Τήν είδηση αύτή δέν τήν μνημονεύει ό Παναγιώτης 
Άραβαντινός, Χρονογραφία τής ’Ηπείρου τών τε όμορων 'Ελληνικών καί ’Ιλλυρικών Χωρών 
διατρέχουσα κατά σειράν τά έν αύταΐς συμβάντα άπό τοϋ σωτηρίου ϊτους μέχρι τοΰ 1854, 
Άθήναι 1851, τ. 1, σ. 383.

2. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 248-249.
3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 232.
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τοϋ έλληνικοϋ έθνους τήν φανερώνουν πολύ καθαρά καί τά δσα έγραφε ό ’Ιγνά
τιος προς τόν Έϋνάρδο στήν άπό 30 Άπριλίου/12 Μα'ίου 1828 έπιστολή του: 
«Des personnes distinguees de la Grece m’assurent, que le changement 
dans les choses et dans les hommes, apres l’arrivee du Comte, est incroy- 
able, et on ne doute pas, que son administration, n’ait des effets salu- 
laires, s’il est pourvu d’argent; car prive des moyens dans un pays de- 
vaste, qui ne produit pour ces momens rien, ses projets n’auront pas des 
succes desires. Ce que la banque nationale lui a fourni, a peine suffit-il 
pour les affaires du moment; mais les depenses continuent...» 1.

Συγκινημένος ό ’Ιγνάτιος άπό τήν δυσχερή Θέση τοϋ Κυβερνήτη είχε, 
φαίνεται, πάρει νωρίς τήν άπόφαση νά κατεβή τόν χειμώνα τοϋ ’ίδιου έτους 
στήν Ελλάδα, γιά νά τόν βοηθήση τό έργο του, δπως πληροφορούμαστε άπό 
ανέκδοτη έπιστολή τοϋ γραμματέα του Μόστρα πρός τόν Έϋνάρδο2, άλλα 
ό Καποδίστριας, έχοντας ύπ’ δψη του τις δυσκολίες τής ζωής στήν Ελλά
δα τόν άπέτρεπε μέ έμμεσο τρόπο στήν άπό 22 Μαίου/3 ’Ιουνίου 1828 έπιστο
λή του: «Je n’ose pas, Monseigneur, Vous dire «venez»; parce que je ne 
saurai pas Vous dire ou descendre. Moi-meme je suis a me deplacer tous 
les jours, non pour eviter le travail et les perils, mais pour aller a leur 
rencontre, et pour attenuer, s’il se peut, l’un et les autres» s.

Ό ’ίδιος ό Καποδίστριας άλλαξε γνώμη λίγο άργότερα καί τόν κάλεσε στήν 
Ελλάδα, άλλά ό ’Ιγνάτιος ήταν πιά έπιφυλακτικός, δπως φαίνεται άπό τήν 
έπιστολή του τής 13/25 ’Ιουλίου 1828 πρός τόν Κυβερνήτη : «Περί τοϋ έρχο- 
μοΰ μου εις τήν Ελλάδα χρειάζεται σκέψις. Είναι βέβαιον δτι εΐμαι ιδιώτης 
διόλου, δτι δέν έχω άλλας σχέσεις μέ τήν 'Ρωσίαν, καί μέ τό έτήσιον, τό όποιον 
πολλά άκριβά ήγόρασα, δτι άπ’ άρχής τής έπαναστάσεως έσυμβούλευσα τούς 
συμπατριώτας μας νά προσπαθήσωσι μέ δλους τούς τρόπους νά κερδίσωσι τήν 
εΰνοιαν καί συμπάθειαν τής ’Αγγλίας, διότι εΐναι δύναμις ήτις ήμπορεΐ νά τούς 
ώφελήση καί νά τούς βλάψη, καί δτι δταν οί "Ελληνες αφιέρωναν τήν τύχην 
τής πατρίδος των άποκλειστικώς εις μόνην τήν Μεγάλην Βρετάνιαν, καί άνε- 
φύησαν έναντιότητες καί αύτοΰ εις τήν Ελλάδα, καί εις τήν Εύρώπην, έγώ ένέ- 
κρινα τήν άπόφασιν τής Εθνικής Συνελεύσεως καί τήν ύπεστήριξα γνωρίζοντας 
δτι ή 'Ρωσία ώς μή έχουσα ίδιοτελεΐς σκοπούς εις τήν Ελλάδα δέν θέλει έκ 
τούτου πειραχθή» 4. Καί ό ’Ιγνάτιος στήν άπό 13/25 ’Ιουνίου 1828 άνέκδοτη

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 244.
2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 253 έπιστολή άπο τήν Πίζα στις 10/22 Σεπτεμβρίου 

1828.
3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 250.

4. Κονκκου, ’Ανέκδοτοι έπιστολαΐ τοϋ μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας ’Ιγνατίου, σ.161.
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επιστολή εξηγούσε στόν Έϋνάρδο τούς λόγους τής στροφής του πρός τήν ’Αγ
γλία μέ τά έξής: uje desire de servir ma patrie et d’employer le peu qui 
me reste a vivre a son bien etre. Je suis presque etranger a la Russie apres 
la mort de l’Empereur Alexandre de glorieuse memoire. Des le commen
cement de la revolution grecque, je n’ai fait que d’ecrire a mes compa- 
triotes et les inciter a tacher de gagner la bienveillance de la Grande Bre
tagne» 1. ’Από τά παραπάνω συμπεραίνω, πώς ό ’Ιγνάτιος πήρε τελικά τήν 
απόφαση νά κατεβή στήν Ελλάδα τόν Αύγουστο τοΰ 1828, άλλά τόν πρόλαβε 
ό θάνατός του (31 Αύγούστου/12 Σεπτεμβρίου)2.

'Όπως κιόλας μνημονεύσαμε, ό ’Ιγνάτιος, πού εκείνη τήν εποχή ζοϋσε 
μέ δλη τήν δύναμη τής ψυχής του τά προβλήματα τοΰ τόπου του, εΐχε ένδιαφερ- 
θή επίσης ζωηρά γιά τήν'ίδρυση τής Χρηματιστικής Τράπεζας. Τότε, δπως είναι 
γνωστό, ό Καποδίστριας τόν εΐχε παρακαλέσει νά έντείνη τήν επιρροή του στούς 
'Έλληνες τοΰ έξωτερικοϋ, καθώς καί στίς φιλελληνικές έπιτροπές τής Εύρώ- 
πης, ώστε νά αύξηθοϋν οί καταθέσεις στήν Χρηματιστική Τράπεζα 3. Ή πρώτη 
ενέργεια τοΰ μητροπολίτη ήταν νά στραφή μέ τό γράμμα του τής 21 Μαρτίου/ 
2 ’Απριλίου 1828 πρός τόν Έϋνάρδο, καί νά τόν πληροφορήση σχετικά μέ τό 
θέμα αύτό. Ό ’Ιγνάτιος τόνιζε τήν σημασία τής ίδρύσεως τής Τράπεζας κάτω 
άπό τήν έπίβλεψη ένός προσώπου τίμιου καί δραστήριου, δπως ό κόμης Κα- 
ποδίστριας, καί ήλπιζε δτι οί καταθέσεις της θ’ αύξηθοϋν γρήγορα. Καί συνέχιζε 
μέ τά έξής: «G’est a Vous, cher ami, d’inviter Vos nobles et genereux 
collegues des differens comites a venir au secours de cette banque, qui 
leur donnera des garanties suffisantes pour 1’argent, qu’ils y voudront 
placer en leur ajoutant, que c’est la seule maniere de sauver la Grece, de 
la faire triompher, et d’obtenir le but de tant de peines et de sacrifices, 
qu’ils ont fait des le commencement de la revolution grecque» 4.

Καθώς φαίνεται επίσης άπό επιστολή τοΰ Βιάρου Καποδίστρια πρός τόν 
Έϋνάρδο άπό τήν Κέρκυρα στίς 10/22 Μαρτίου 1828, ό ’Ιγνάτιος εΐχε στείλει 
στόν Ελβετό φιλέλληνα τέσσερα έ'γγραφα άναφερόμενα στήν 'ίδρυση τής Χρη- 
ματιστικής Τράπεζας καί ό Βιάρος τοΰ εγραφε δτι, άν δλα πήγαιναν καλά 
καί αύξάνονταν οί καταθέσεις, τότε οί "Ελληνες θά είχαν πολλές πιθανότη
τες νά λάβουν τήν χρηματική βοήθεια, τήν οποία τούς είχαν ύποσχεθή 
οί μεγάλες δυνάμεις. "Οπως καί ό ’Ιγνάτιος, έτσι καί ό Βιάρος στήριζε δλες τις

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 248.
2. ’Άν λάβουμε φυσικά ύπ’ οψη τήν επιστολή του πρός τόν Καποδίστρια τοΰ ’Ιουλίου 

τοΰ 1828, οπου φαινόταν άκόμη διατακτικός, καί τήν επιστολή τοϋ Μόστρα πρός τόν Έϋ
νάρδο άπό 10/22 Σεπτεμβρίου 1828.

3. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Οΰγγροβλαχίας, I, σ. 246.
4. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 239.
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ελπίδες του γιά τήν επιτυχία τής τράπεζας αύτής στήν βοήθεια του Εϋνάρδου, 
καθώς τοϋ εγραφε τά έξής: «Les esperances de reussite de cette institution 
se fondent aussi sur le zele infatigable de Chevalier Eynard, citoyen 
Grec, qui a cette oeuvre-ci a acquis tant de titres a la reconnaissance na- 
tionale. A Votre nom, il n’y a pas de Grec, qui n’attache le titre d’ami de 
la Pat/new

Στά δύο τελευταία χρόνια τής ζωής του ό ’Ιγνάτιος δοκίμαζε μεγάλες 
οικονομικές δυσχέρειες, γιατί, έκτος άπό τό άτομό του, εΐχε νά θρέψη εναν έσμό 
άπό φτωχούς συγγενείς, άδελφό, άδελφές, ανεψιούς καί ανεψιές. Ή κατάστα
σή του αύτή τόν εΐχε αναγκάσει νά γράψη έπανειλημμένα στόν Έϋνάρδο, γιά νά 
τόν βοηθήση νά πουλήση τά ώραϊα περιώμια, μερικά άπό τά όποια εΐχαν με
γάλη αξία2. (Τελικά προσφέρθηκε μέσω τοΰ Εϋνάρδου νά τά άγοράση ό κό
μης de Bombelles 3). Καί σέ έπιστολή του πρός τόν Ελβετό φιλέλληνα έξη- 
γοϋσε τήν χειροτέρευση τής οικονομικής καταστάσεώς του μέ τά έξής, πού 
δηλώνουν έμμεσα καί τις χρηματικές του θυσίες γιά τήν έπιτυχία τών σκοπών 
τής Έπαναστάσεως: «Mes finances ne sont pas en bon etat; car j’avais 
des devoirs a remplir vers ma Patrie en danger, et j’ai consulte plutot 
ses besoins que mes moyens.

C’etait au commencement de la revolution, lorsque tout manquait 
aux Grecs pour resister a des forces superieures, et que Mesolonghi n’ 
avait que deux petits canons de fer. En faisant ces depenses absolument 
necessaires a ces tems-la, je comptais sur un fond, qui consistait en plu- 
sieurs objets de luxe, dont je pouvais me defaire et remettze par suite Γ 
ordre dans mes affaires; mais des accidents imprevus derangent souvent 
les calculs de I’homme. Un negotiant, qui se chargea de vendre une por
tion de mes effets, a fait inopinement banqueroute, et ce depot fut per
du. Un paquet contenant des effets-precieux, que j’ai destine pour Saint 
Petersbourg afin qu’ils soient vendus chez le Cabinet Imperial, eut le 
meme sort. Le Prince Dolgorosky, qui se chargea pour l’y remettre a un 
de mes amis, l’a hypotheque, je crois, ou vendu pour son compte, et je 
conserve peu d’esperances d’en tirer quelque chose, quoiqu’un homme 
de service se charge volontiers de faire tout ce qui depend de lui pour 
recouvrer ce depot, ou en cas qu’il eut vendu, l’argent que ce Prince tou- 
cha en le vendant» 4. Τά άσχημα οικονομικά τοΰ ’Ιγνατίου καί μιά μακρο

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 147.
2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 213, 215, 217 επιστολές άπό Πίζα στίς 15/27 Μαρτίου 

1826, 16/28 Μαρτίου 1826, 19/31 Μαρτίου 1826.
3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 217.
4. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 213.

6
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χρόνια άσθένεια φαίνεται δτι επηρέασαν καί τήν ψυχολογική του κατάσταση. 
Ενδείξεις απαισιοδοξίας καί μελαγχολίας βρίσκω στήν έπιστολή του πρός τόν 
Ελβετό φιλέλληνα, τήν γραμμένη άπό τήν Πίζα στις 19/31 Μαρτίου 1826. 
Έκεΐ γράφοντας γιά τά πολύτιμα αντικείμενα, τά όποια έπρόκειτο νά πουλήση, 
άνέφερε δτι αύτά ήταν δώρα παλιών φίλων, οί όποιοι δέν υπήρχαν πιά. Καί υπο
γράμμιζε τήν σχετική φράση 1. Καί ό θάνατος τοϋ ’Ιγνατίου ήλθε «μετά δε
καπενθήμερον άδιαθεσίαν καί άνευ συμπτώματος συγκεκριμένης άσθενείας, 
παρά τάς προσπαθείας πολλών ιατρών...», δπως έγραφε ό πρόξενος τής Ρω
σίας στήν Φλωρεντία Borch σέ αναφορά του πρός τόν Nesselrode στις 4/16 
Σεπτεμβρίου 18282. Πιο συγκεκριμένα, ό Δημήτριος Μόστρας γράφοντας 
πρός τόν Έϋνάρδο αναφέρει δτι ό θάνατος τοϋ μητροπολίτη προήλθε άπό μία 
μακροχρόνια ασθένεια3.

Μετά τόν θάνατο τοϋ ’Ιγνατίου, τό πλήθος τών συγγενών του έμεινε χωρίς 
χρήματα, δπως μας πληροφορεί ή τελευταία έπιστολή τοϋ Μόστρα άπό 10/22 
Σεπτεμβρίου 1828, μέ τήν όποία καί τοϋ άνήγγειλε τόν θάνατο τοϋ μητροπο
λίτη. 'Ο άδελφός, οί άδελφοί, οί άνεψιοί καί οί άνεψιές του, πού τούς συντηροΰσε 
τόσα χρόνια, βρέθηκαν σέ πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Καί δέν ήταν 
μόνον αυτό. Ό ’Ιγνάτιος άφηνε καί ένα χρέος τεσσάρων χιλιάδων δουκάτων 4.

7. Ή ανέκδοτη αλληλογραφία τον Βιάρον και Αυγουστίνου Καποδίστρια 
μέ τόν ’Εϋνάρδο (1826-1844)

Ά

1. Έκτος άπό τόν ’Ιγνάτιο Ούγγροβλαχίας, ό Έϋνάρδος βρισκόταν σέ 
έπικοινωνία καί μέ τούς αδελφούς Βιάρο καί Αύγουστίνο Καποδίστρια, δπως 
τό άποδεικνύουν οί δεκαεφτά (14—1-3) ανέκδοτες έπιστολές τους πρός τόν Ελ
βετό φιλέλληνα, τις όποιες βρήκα υστέρα άπό σχετική έρευνα στήν Αίθουσα 
Χειρογράφων τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τής Γενεύης5. Τις πρώτες 
τέσσερες κατά χρονολογική σειρά ώς τόν Μάιο τοϋ 1827 έπιστολές τοϋ Βιά- 
ρου υπογράφει καί ό στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνος Γεροστάθης.

Οί δεκατέσσερες επιστολές τοϋ Βιάρου πού έχουν έπιλεγή ώς οί σπουδαιό
τερες άπό τήν άνέκδοτη άλληλογραφία του μέ τόν Έϋνάρδο καί μερικές άπό

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 217.
2. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος, I, σ. 283.
3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 253.
4. BPU, Ms vuppl. 1888, f. 253.
5. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 126-164.
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τίς όποιες παραθέτω στό παράρτημα τής εργασίας μου, προσθέτουν οχι μόνο 
νέα στοιχεία γιά τις σχέσεις τών δύο άνδρών, άλλά συμβάλλουν σημαντικά 
καί στήν ιστορία του έλβετικοΰ φιλελληνισμού *, καθώς καί στήν ιστορία τής 
ελληνικής έπαναστάσεως. Ό Βιάρος άπό τίς αρχές της κιόλας εΐχε άναπτύξει άπό 
τήν Κέρκυρα δραστηριότητα αλληλογραφώντας μέ τούς άρχηγούς της, ιδιαί
τερα μέ τόν Άνδρέα Ζα'ίμη, άλλά καί μέ ξένους φιλέλληνες, κυρίως μέ τόν Έϋ
νάρδο 2 καί μέ τόν Louis-Andre Gosse, 6 όποιος χαρακτήριζε τόν Κερκυραΐο 
ευπατρίδη, «μορφωμένο, άγαπητό, άφοσιωμένο, πατριώτη καί αμερόληπτο» 3.

Μερικές άπό τίς έπιστολές τοϋ Βιάρου μάς δίνουν ενδιαφέρουσες πληρο
φορίες γιά τήν έκβαση τών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς 
καί γιά τήν εξαγορά Μεσολογγιτών πού αιχμαλωτίστηκαν κατά τήν έξοδο. 
Γιά τήν άντιμετώπιση τοΰ τελευταίου αύτοΰ ζητήματος ό Βιάρος καί ό Γερο- 
στάθης άνέπτυξαν μεγάλη δραστηριότητα σέ στενή έπαφή μέ τόν Έϋνάρδο 
καί μέ τίς φιλελληνικές έπιτροπές της Ευρώπης 4. Σχετική μέ τό θέμα αύτό 
είναι καί ή παρακάτω ανέκδοτη καταγραφή, ή οποία εχει γίνει άπό τόν Βιάρο 
στίς 2/14 Νοεμβρίου 1826 καί άφορά τήν εξαγορά μερικών γυναικοπαιδών τοϋ 
Μεσολογγίου 5.

Etat des commissions, qui ont ete donnees pour racheter des escla- 
ves de Missolongi, et qui n’ont pas encore ete faites (2/14 Νοεμβρίου 1826) 

Au Sieur Damaschinos Golonati Piastres Turques
Pour le rachat de deux femmes 2.000
Pour une autre a Jannina 1.300
Pour le fils de Monsieur Marizza 200
Pour la fille de l’lpsariote 150

Au Sieur Turturi 
Pour ses deux fils de la veuve Gapsala 400

Au Sieur Cavocleus 
Pour la belle soeur de Petalas 1.000
Pour la fille de la Cavamellena 400
Pour le fils de Geurgas 2.000

^750~ 6.700

1. Πρβλ. καί στης Bouvier-Bron, Jean-Gabriel Eynard (1775-1863) et le philhel- 
lenisme Genevois, σ. 13.

2. Γατοποΰλον, ’Ιωάννης Καποδίστριας, σ. 67.
3. BPU, Ms 2693, f. 29 (έπιστολή Gosse προς Έϋνάρδο άπό τήν Κέρκυρα, 7 /19 Σεπ

τεμβρίου 1827).
4. Βλ. επίσης στοϋ Κοντογιάννη, Ιστορικά έγγραφα άναφερόμενα είς τήν Ελληνι

κήν Έπανάστασιν, σ. ια', 210. Γιά τόν Κωνσταντίνο Γεροστάθη καί τήν προσφορά του βλ. 
περιληπτικά στοϋ Σπΰρου Δ. Λουκάτου, Σχέσεις Ελλήνων μετά Σέρβων καί Μαυροβου- 
νίων κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν (1823-1826), Θεσσαλονίκη 1970, σ. 48, ύπ. 1.

5. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 126.
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Συγκινητική εΐναι ή περίπτωση τών δύο αδελφών Στασινοπούλου, οί 
όποιοι, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τοϋ Βιάρου^ στήν άπό 21 Μα'ίου 1827 
έπιστολή του, εΐχαν έξαγοραστή μέ χρήματα τής φιλελληνικής έπιτροπής τής 
Dijon. Οί αδελφοί αύτοί, θέλοντας νά έκφράσουν τήν εύγνωμοσύνη τους πρός 
αύτούς, οί όποιοι μέσω τοΰ Εϋνάρδου εΐχαν δώσει τά άπαιτούμενα χρήματα 
γιά τήν έξαγορά τους, εΐχαν βαλθή καί κατορθο^σει νά μάθουν τά γαλλικά μέσα 
σέ οκτώ μήνες. Καί προσθέτει ό Βιάρος: «Je Vous prie de lemoigner aussi 
de ma part, a leurs bienfaiteurs, qui me sont inconnus, mes sentimens 
personnels, parce que ils m’ont procure la satisfaction particuliere et 
tres agreable d’avoir, chez moi, des jeunes hommes qui meritent etre 
aimes, et que j’aime comme mes enfants» 1.

Τήν εποχή αύτή αξιοσημείωτες εΐναι οί ένέργειες τοΰ Βιάρου καί οί έπα- 
φές του μέ τόν Έϋνάρδο, καθώς καί μέ τόν δόκτορα Bailly, άπεσταλμένο τής 
φιλελληνικής έπιτροπής τοϋ Παρισιού, μέ τόν στρατηγό Heideck, τόν χρημα
τιστή τής Τεργέστης Necker καί τόν Πάτμιο έ'μπορο Εμμανουήλ Ξένο γιά 
τήν διάθεση τής χρηματικής βοήθειας τών φιλελληνικών έπιτροπών τής Εύ- 
ρώπης 2. Τόσο μεγάλη εΐναι ή προσφορά καί ή συμβολή τοΰ Εϋνάρδου στήν 
κινητοποίηση τών φιλελληνικών έπιτροπών, ώστε δ Βιάρος αισθάνεται τήν 
άνάγκη νά τοΰ γράψη στίς 21 Μαίου 1827: «Permettez, Monsieur le Cheva
lier, de moi aussi, de Vous appeller l’Evergete de ma Nation...» 3. Οί άνέκ- 
δοτές του έπιστολές μας δείχνουν εναν Βιάρο τελείως διαφορετικό άπό τόν τυ
ραννικό καί μισητό αδελφό τοΰ Καποδίστρια, πού γνωρίζει λίγα χρόνια άργό
τερα ό έλληνικός λαός (1828-1831). Φαίνεται μάλιστα δτι εΐχε οικονομικές 
γνώσεις καί άρκετή έμπειρία στήν διαχείριση τών χρημάτων. Ενδιαφέρουσα 
εΐναι ή έπιστολή του άπό 12 Μαΐου 1827 πρός τόν Έϋνάρδο, στήν οποία ό 
Βιάρος ταξινομεί τις χρηματικές συνδρομές πού προέρχονταν άπό τις φιλελ
ληνικές έπιτροπές τής Εύρώπης. Μεταξύ αύτών υπήρχαν καί 2.500 πιάστρα 
'Ισπανίας σταλμένα άπό τό Μόναχο, καθώς καί 10.000 φράγκα γαλλικά άπό 
τήν φιλελληνική έπιτροπή τής Δρέσδης 4.

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 139. Γιά τήν τύχη γυναικοπαιδών μετά τήν άλωση τοϋ 
Μεσολογγίου βλ. Α. Γρ. Καμπούρογλου, 'Ιστορικόν Άρχεΐον Διονυσίου Ρώμα, τ. 2, σ. 
165. κ.έ. Κ. Σ. Κώνστα, 'Ιστορικά έγγραφα Μεσολογγιτών τής “Εξόδου” 1826-1833, 
“Έπετηρις Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών” 1(1968) 101-208. Πρβλ. καί Στεφάνου
I. Παηαδοπούλου, "Ενα σκλαβωμένο Ελληνόπουλο άπό τό Μεσολόγγι (’Ανέκδοτα Έγγρα
φα), “Δωδώνη”, ’Επιστημονική Έπετηρις τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
’Ιωαννίνων, 1972, σ. 47-48.

2. BPU, Ms Suppl. 1888. Βλ. σχετική έπιστολή άπό Κέρκυρα στίς 12 Μαίου 1827, 
if. 133-134, ff. 135-136, έπιστολή άπό 1/13 Μαρτίου 1828, f. 146, άπό 2/14 Νοεμβρίου 
1826, f. 126.

3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 139.
4. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 150.
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Τήν ΐδια μέρα ό Βιάρος καί ό Γεροστάθης σέ νέο γράμμα τους συντάσ
σουν σέ δύο πίνακες, εναν χρεωστικό καί ένα πιστωτικό, τις χρηματικές απο
στολές τοϋ Έϋνάρδου. Στον πρώτο πίνακα ό Βιάρος καταγράφει τά διάφορα 
ποσά, πού δαπανήθηκαν γιά άγορές τροφίμων, γιά διάφορες στρατιωτικές 
έπιχειρήσεις, γιά τήν έξαγορά αιχμαλώτων τοϋ Μεσολογγίου, γιά τήν φιλελ
ληνική έπιτροπή τοϋ Ναυπλίου ύπό τήν έποπτεία τοϋ Βαυαροΰ φιλέλληνα Hei- 
deck, καθώς καί γιά τήν περίθαλψη τών προσφύγων τοϋ νησιοΰ Κάλαμος. Στον 
δεύτερο σημειώνονται διάφορα ονόματα πλούσιων ’Ιταλών τραπεζιτών τής 
Τεργέστης καί ’Αγκώνας, δπως τοϋ Manzini, Perugia καί Semiani, στούς 
οποίους εϊχε στείλει έντολή ό Έϋνάρδος νά στείλουν μέ χρέωσή του ορισμένα 
ποσά γιά λογαριασμό τοϋ Βιάρου καί τοϋ Γεροστάθη. Τούς πίνακες αύτούς 
παραθέτω στο παράρτημα (I, 1).

Στενές εΐναι οί σχέσεις τοϋ Έϋνάρδου μέ τόν Semiani γιά ζητήματα σχε
τικά μέ τήν άποστολή τροφών καί χρημάτων στήν Ελλάδα, δπως φαίνεται 
άπό έπιστολή τής έλληνικής κυβερνήσεως πρός τόν ’Ιταλό τραπεζίτη (28 ’Ιου
λίου 1828), μέ τήν όποία τοϋ υπενθυμίζει δτι ό Ελβετός φιλέλληνας τοϋ εΐχε 
στείλει τροφές καί πολεμοφόδια (σιτάρι, παξιμάδι, πυρίτιδα καί μολύβι), τά 
όποια θ’ αναλάμβανε ό Semiani νά τά φορτώση στο έπτανησιακό πλοΐο «For- 
lunato» στο λιμάνι τής ’Αγκώνας μέ προορισμό τά Κύθηρα. Τό πλοΐο αύτό 
θά έπρεπε νά φθάση έκεΐ μέσα σέ 25 ήμέρες καί τά ναΰλα του θά πληρώνονταν 
άπό τήν ελληνική κυβέρνηση. Ή κυβέρνηση παρακαλεΐ τόν Semiani νά προ- 
σέξη ιδιαίτερα κατά τήν φόρτωση τών ειδών 1.

"Οπως φαίνεται άπό τις έπιστολές τοϋ Βιάρου, ό Έϋνάρδος περίμενε μέ 
άγωνία τήν άφιξη τοϋ ’Ιωάννη Καποδίστρια στήν Ελλάδα καί ζητοΰσε νά μα- 
θαίνη συνεχώς τά νέα του. Καί ό Βιάρος, στήν σύμπραξη του οποίου στήριζε 
πολλές έλπίδες ό άδελφός του μετά τήν άφιξη του στο Ναύπλιο 2, έσπευδε νά 
δίνη στον Έϋνάρδο τις σχετικές πληροφορίες 3.

2. ’Αξιοσημείωτο εΐναι έπίσης τό ενδιαφέρον πού εΐχε δείξει ό Βιάρος 
γιά τήν ίδρυση τής Χρηματιστικής Τράπεζας στήν Ελλάδα, δπως φαίνεται 
άπό έπιστολή του πρός τόν Έϋνάρδο τής 10/22 Μαρτίου 1828, στήν όποία 
μεταξύ άλλων, έγραφε καί τά έξής: «Mon frere sentait le vif besoin, de Vous

1 BPU, Ms Suppl. 188, f. 444. Στήν ίδια έπιστολή άναφέρονται έπίσης καί τά έξής: 
“Correspondent! del Sig. Eynard, non dubita punto il Governo, che siate anche zelan- 
ti degli interessi Greci, e per cio nulla di piu vi aggiunge onde raccomandarvi la 
solecita, e vantaggiosa execuzione del contenuto della presente.

2. Βλ John Anthony Petropoulos, Politics and Statecraft in the Kingdom of Gree
ce 1833-1843, Princeton, New Jersey 1968, σ. 114-115.

3. BPU, Ms Suppl. 1888, επιστολή άπό 6 Φεβρουάριου, f. 142, έπιστολή 12 Φεβρου
άριου 1828, f. 144,
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entretenir de cette institution lui-meme, mais il m’ecrit, que ses travaux 
fatigans lui enlevent tout son temps et ne lui laissent que quelqu’instant, 
pour me mander, quelque fois, des nouvelles de sa sante.. Je mets de cote) 
toute reflection de philantropie, d’amour de Patrie, mais, entre nous 
soit dit, si cela reussit, nous avons cause gagne pour trois quarts, et nous 
accueillerons, d’autant plus, les secours promis par les allies, et alors 
nous aurons vaincu»

Σέ άλλη μάλιστα έπιστολή του - θά ελεγε κανείς, έκκλησή του πρός τόν 
Έϋνάρδο - άπό 13/25 Μαρτίου 1828,ό Βιάρος ζητούσε νά τοΰ στείλη τά δια
θέσιμα χρηματικά ποσά τών φιλελληνικών έπιτροπών, ώστε νά κατατεθούν 
στήν Χρηματιστική Τράπεζα, ή όποία εΐχε συστηθή μέ τόν ύπ’αριθμόν Ζ' ψή
φισμα τοΰ Καποδίστρια της 2 Φεβρουάριου 1828 2. Πραγματικά ό Έϋνάρδος 
άνταποκρίθηκε στήν έκκληση. ’Έγραψε σχετικά σέ φίλους του στό Μόναχο, 
στήν Δρέσδη και Κοπεγχάγη καί παρακαλοΰσε τούς διευθυντές διαφόρων ελ
βετικών καί γαλλικών έφημερίδων νά δημοσιεύσουν τά ενδιαφέροντα έγγραφα 
πού τοϋ εΐχε στείλει ό Καποδίστριας σχετικά μέ τήν Τράπεζα. Πάντως ό 
Ελβετός φιλέλληνας ήταν άπαισιόδοξος ώς πρός τήν έκβαση τών εργασιών 
της, δπως φαίνεται άπ’ δσα εγραφε πρός τόν Καποδίστρια στίς 16 ’Απριλίου 
1828, άναφερόμενος σέ οικονομικής φύσεως θέματα τοΰ ιδρύματος, ιδίως 
στο θέμα τοΰ ύψηλοΰ τόκου 8%. «Άν καί 6 τόκος 8% είναι πάρα πολύ υ
ψηλός, δέν θά βροΰμε κανένα χρηματιστή, πού νά καταθέση τά κεφάλαιά 
του. ’Έχασαν πολλά κεφάλαια δσοι ξένοι κατέθεσαν στό Μεξικό, στήν Κο
λομβία, στήν Ισπανία καί στήν Ελλάδα καί τό κράτος σας είναι άκόμη πολύ 
άβέβαιο. Έξ άλλου, οί φιλάνθρωποι ευεργέτες άπωθοΰνται άπό τήν ιδέα ένός 
τοκογλυφικοΰ τόκου καί τό τάδε πρόσωπο, πού θά δεχόταν νά καταθέση ή νά 
δανείση μερικές χιλιάδες φράγκα, δέν θά θελήση νά τά δανείση μέ 8%. Γιά τούς 
’Έλληνες δμως, πού είναι εγκατεστημένοι στό ’Αρχιπέλαγος καί στήν Πελο
πόννησο, ή υπόθεση θά πετύχη, γιατί έκεΐ ό τόκος είναι πάντοτε υψηλός, γιατί 
δανείζουν στήν πατρίδα τους, γιατί βρίσκονται στά μέρη τους, καί γιατί θά 
μπορέσουν νά χρησιμοποιήσουν τά χαρτονομίσματα γιά πληρωμές. Παρά τίς 
παρατηρήσεις μου, πιστέψτέ με, άγαπητέ μου κόμη, δτι θά κάνω δ,τι μπορώ

1. BPU Suppl. 1888, f. 147. Γιά τίς επαφές μέ τόν Έϋνάρδο καί τόν Νέκερ βλ. επί
σης ’Ιωάν. Καποδιατρίου, Έπιστολαί διοικητικά! καί ίδιωτικαί, γραφεϊσαι άπό 8 ’Απρι
λίου 1827 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 1831, συλλεγεϊσαι μέν καί καταταχθεΐσαι φροντίσι τών 
άδελφών αύτοΰ, έκδοθεΐσαι δέ παρά Ε. Α. Βετάν, μετάφρ. Μιχ. Σχινα, ’Αθηναι 1843, τ. 1, 
σ. 255.

2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 150. Πρβλ. Γεωργίου Α. Δημακοπούλου, Ό Κώδιξ τών 
Ψηφισμάτων τής Ελληνικής Πολιτείας Α 1828-1829, ’Ανάτυπον έκ τής “Έπετ. Κέντρου 
Έρεύνης Ίστ. Έλλην. Δικαίου ’Ακαδ. ’Αθηνών” 14 (1967), ’Αθήναι 1970, σ. 23-26.
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γιά νά επιτυχή ή τράπεζά σας, άλλά τό επαναλαμβάνω, τρέφω λίγες ελπίδες» 1.
3. Στενές επαφές διατηρούσε ό Βιάρος άκόμη καί μέ τόν μητροπολίτη 

Ούγγροβλαχίας Ιγνάτιο, καθώς καί μέ τόν γραμματέα του Μόστρα 2. Ό Έϋ
νάρδος στάθηκε, μπορούμε νά ποΰμε, ό πόλος ελξεως τοΰ Βιάρου καί τοΰ ’Ιγνα
τίου, οί όποΐοι γνώριζαν καλά τήν βαρύτητα τής προσωπικότητας τοΰ Ελβε
τού φιλέλληνα καί εσπευδαν νά τοΰ ζητούν τήν γνώμη του σέ κάθε πρόβλημα 
πού άνέκυπτε 3. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει δτι τά δύο αύτά πρόσωπα δέν άνέ- 
πτυξαν δική τους πρωτοβουλία.

"Οπως ό ’Ιγνάτιος καί ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, έτσι καί ό Βιάρος ένδια- 
φέρεται γιά τις σπουδές νέων Ελλήνων στό εξωτερικό καί ιδιαίτερα στήν Ελ
βετία καί γι’ αύτό τό θέμα επικοινωνεί μέτόν Έϋνάρδο. Τά Ελληνόπουλα κατά 
τήν παραμονή τους στήν Γενεύη συχνά έβρισκαν τήν ήθική καί ύλική συμπα
ράσταση τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα. Ό Βιάρος, ό όποιος άργότερα, στά 1829, 
έδειξε ζωηρό ένδιαφέρον γιά τήν βελτίωση τής παιδείας στήν Ελλάδα 4, άντι- 
λήφθηκε νωρίς τήν μεγάλη σημασία τής έκπαιδεύσεως τών Έλληνοπαίδων στό 
έξωτερικό. Έτσι Έλληνες νέοι έπρόκειτο νά σταλούν, γιά νά σπουδάσουν στό 
'ίδρυμα Fellenberg στό Hofwyl, τό όποιο προοριζόταν γιά τούς άπορους ώς 
γεωργικό καί επαγγελματικό ΐνστιτοΰτο, ένώ γιά τούς πλουσίους ώς άνώτερο 
γεωπονικό5. Επειδή δμως οί υποψήφιοι δέν εΐχαν τήν άπαιτούμενη ήλι- 
κία - σπουδαιότατος δρος γιά τήν εισδοχή τους στό ίδρυμα - ό Βιάρος παρα- 
καλοΰσε (Κέρκυρα, 12 Φεβρουάριου 1828) τόν Έϋνάρδο νά μεσολαβήση στόν 
Fellenberg, ώστε νά παρακαμφθή ό δρος αότός β.

1. Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία Εϋνάρδου - Καποδίστρια, σ. 87. Λεπτομέρειες γιά τήν 
'ίδρυση τής Χρηματιστικής Τράπεζας καί σχετική μ’ αύτήν βιβλιογραφία βλ. στοΰ Γεωργίου 
Π. Νάκου, Αί “Μεγάλαι Δυνάμεις” καί τά “Εθνικά Κτήματα” της'Ελλάδος" (1821-1832), 
“’Επιστημονική Έπετηρις Σχολής Νομικών καί Οικονομικών ’Επιστημών ΠΘ” 9 (1970) 
498 ύπ. 84.

2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 141, έπιστολή άπό 7/19 Νοεμβρίου 1827. Dakin, Bri
tish Intelligence of Events in Greece, 1824-1827, σ. 190-192. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος 
Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1766-1828), II, σ. 279-280.

3. Βλ. γιά τίς σχέσεις τοϋ ’Ιγνατίου μέ τόν Έϋνάρδο μεταξύ 1825-1828 στήν σ. 63 κ.έ. 
τής μελέτης μου.

4. Σέ εγκύκλιο τής 20ης Αύγουστου τοΰ Βιάρου Καποδίστρια πρός τήν έπιτροπή τοϋ 
’Ορφανοτροφείου τής Αίγινας άναφέρονταν τά έξής : “'Ο διδάσκαλος πρέπει νά εΐναι εΐδήμων 
τής γραμματικής καί ικανός νά έξηγήση εις τήν καθομιλουμένην τόν Αίσωπον, Ίσοκράτην 
καί Ξενοφώντα- εύχής εργον ήτο νά εΐναι ικανός νά έξηγή τόν "Ομηρον” ('Ελένης Δ. Μπε- 
λια, Ή έκπαίδευσις εις τήν Λακωνίαν καί τήν Μεσσηνίαν κατά τήν Καποδιστριακήν πε
ρίοδον 1828-1832, σ. 107), Πρβλ. 'Ελένης Ε. Κονκκου, 'Ο Καποδίστριας και ή Παιδεία 
1827-1832, Β' Τά Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής Αίγίνης, ’Αθήναι 1972, σ. 69-72.

5 Βελέλη, 'Ο ’Ιωάννης Καποδίστριας ώς θεμελιωτής τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως 
έν Έλλάδι, σ. 49.

6, BPU, Ms Suppl. 1888, ff, 144-145,
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Γιά νά διευκολύνη τις σπουδές τών «πόρων Ελλήνων φοιτητών στά εκ
παιδευτικά ιδρύματα τής Γενεύης, ό Βιάρος εΐχε προτείνει στον Έϋνάρδο τον 
Φεβρουάριο τοϋ 1828 νά καταθέση 20.000 φράγκα σέ τράπεζα τής Γενεύης, 
ποσό πού θ’ άποτελοΰσε τήν πρώτη οικονομική βάση γιά τον σκοπό αύτόν. 
'Ο γραμματέας τής φιλελληνικής επιτροπής τοϋ καντονιού τής Γενεύης 
HenLsch-Chastel άναλάμβανε νά όλοκληρώση τό σχέδιο αύτό 1. Επίσης στον 
ϊδιο εΐχε αναθέσει ό ’Ιωάννης Καποδίστριας τήν ίδρυση ενός ταμείου στήν Γε
νεύη, γιά νά βοηθή τούς ορφανούς καί άπορους "Ελληνες νέους γενικά τοϋ έξω- 
τερικοΰ 2. Έτσι ιδρύθηκε τόν Φεβρουάριο τοϋ 1827 τό «Ταμεΐοντών έπί ξένης 
προσφύγων ορφανών πενήτων έλληνοπαίδων» άπό συνεισφορές φιλοπάτριδων 
Ελλήνων. Τά έσοδα τοϋ σχολείου αύτοΰ προορίζονταν «...διά τήν λιτοτάτην 
περιποίησιν τών πάντη απόρων ορφανών καί διά πληρωμήν διδασκάλων Ελ
λήνων τών αύτών άμα καί κηδεμόνων καί εφόρων τής νεολαίας έκείνης, ήν έγώ 
νομίζω άρίστην πασών, αν οχι καί μόνην τής πατρίδος έλπίδα», δπως έ'γραφε 
ό Καποδίστριας πρός τόν πρίγκιπα Καρατζά 3.

Οί νέοι πού σπούδαζαν εκείνη τήν έποχή στήν Γενεύη ήταν προνομιοΰχοι, 
σύμφωνα μέ τήν γνώμη του Βιάρου, γιατί ή παραμονή τους στήν πόλη αύτή 
τούς πρόσφερε ενα συνδυασμό τής πνευματικής μέ τήν ήθική μόρφωση, πράγμα 
πού ήταν δύσκολο νά τόν πετύχη κανείς άλλοϋ 4. Τήν ΐδια γνώμη διετύπωνε καί 
ό μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας ’Ιγνάτιος, 6 όποιος σέ άνέκδοτη έπιστολή του 
πρός τόν Έϋνάρδο άπό τήν Πίζα στις 19 Άπριλίου/1 Μαρτίου 1826, συγκρί- 

• νοντας τήν Γενεύη μέ τό Παρίσι, έγραφε τά έξής, φέρνοντας ώς παράδειγμα 
τόν 'Έλληνα φοιτητή Παυλίδη, πού εΐχε σπουδάσει έκεΐ :«Pavlides a ete une 
antre fois a Paris, ou il a perdu son temps et son patrimoine; c’est une 
ville, ou la jeunesse se perd quand elle a d’argent a depenser, et qu’elle 
ne soit pas surveillee» 5.

'Ο Βιάρος σέ άλλη έπιστολή του πρός τόν Έϋνάρδο άπό τήν Αίγινα στις 
10 Σεπτεμβρίου 1828 θέτει ύπό τήν προστασία του τόν Διομήδη Κυριάκό, γιο

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 142, επιστολή Βιάρου πρός Έϋνάρδο άπό Κέρκυρα στις 
6 Φεβρουάριου 1828.

2. Καποδιστρίον, Έπιστολαί, τ. 1 σ. 212, οπου έπιστολή Καποδίστρια πρός Henlscli- 
Chastel άπό 29 Αύγουστου 1827. Σ’ αύτήν τοϋ γράφει επίσης γιά δωρεά 4.445 φράγκων 
άπό "Ελληνες εμπόρους γιά 'Έλληνες άπορους νέους. Πρβλ. καί σ. 182-183.

3. Ένθ. άν., τ. 1, σ. 220. Πρβλ. στοϋ Ίωάννου Ν. Παξ>ασκευοπούλου, Ή πρόνοια διά 
τό παιδί κατά τούς χρόνους τής έπαναστάσεως τοϋ 1821, ’Ιωάννινα 1972, σ. 18

4. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 160, έπιστολή Βιάρου πρός Έϋνάρδο άπό Κέρκυρα στις 
15 ’Ιουλίου 1838.

5. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 224, ’Ιγνάτιος πρός Έϋνάρδο άπό Πίζα στις 19 ’Απρι
λίου/I Μαίου 1826.
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τοϋ ’Αναστασίου Κυριακοΰ άπό τίς Σπέτσες, ό όποιος έπρόκειτο νά σπουδάση 
Δημόσιο Δίκαιο 1.

Οί "Ελληνες σπουδαστές της Γενεύης είχαν, κατά τήν γνώμη πάλι τοϋ 
Βιάρου,τήν μεγάλη εύκαιρία νά γνωρίσουν μιά μεγάλη φιλελληνική προσωπι
κότητα, δπως κολακευτικά έγραφε στόν Έϋνάρδο: «Vous devez avoir bien 
connu a l’heure qu’il esi, que tout Grec venant a Geneve nourrxt la flat- 
teuse esperance de faire Votre connaissance et on la desire vivement 
lorsq’il s’agit de l’instruction des jeunes gens, qui dans Vorte Patrie la 
trouvent morale, et intellectuelle ainsi que leurs affectueux parens la de- 
sirent». Τά παραπάνω εγραφε πολύ άργότερα, στά 1840, ό Βιάρος παίρνοντας 
αφορμή άπό εναν άκόμη Έλληνα, τόν Βαλαωρίτη, ό όποιος πήγαινε στήν Γε
νεύη γιά σπουδές ύπό τήν προστασία τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα 2. ’Ασφαλώς θά 
πρόκειται γιά τόν ποιητή ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, ό όποιος, δπως είναι γνω
στό, εΐχε σπουδάσει στά Ίόνια Νησιά καί κατόπιν στήν Ελβετία3.

Γενικά τόσο σημαντική ήταν ή ήθική καί ύλική βοήθεια τοΰ Έϋνάρδου 
πρός τούς "Ελληνες σπουδαστές, ώστε ή φήμη του γιά τήν προσφορά του 
αύτή εΐχε ξαπλωθή σέ δλη τήν Ελλάδα. Μεταξύ άλλων ό Βιάρος τόνιζε σ’ έπι
στολή του: «Aussitot qu’un Grec pense a l’education de son fils..il n’ya 
pas de doute qu’il trouve les desirs envers Vous» 4.

4. 'Ένα άλλο θέμα, τό όποιο συζητεΐται στήν άλληλογραφία Βιάρου - 
Έϋνάρδου καί άπασχολοΰσε τούς άδελφούς Βιάρο καί Αυγουστίνο Καποδί- 
στρια μετά τήν άναχώρησή τους άπό τήν Ελλάδα (’Απρίλιος 1832), ήταν 
καί ή εκκαθάριση τών οικονομικών χρεών τους πρός τόν Έϋνάρδο. Άς ση- 
μειωθή δτι ό Έϋνάρδος τόν ’Απρίλιο τοΰ 1832 εΐχε στείλει στόν Αυγουστίνο 
15.000 φράγκα, τά όποια εΐχε εΐσπράξει, δπως ό ίδιος γράφει, τόν καιρό πού 
έγκατέλειπε τό Ναύπλιο 5. Άπό τά χρέη τους αύτά 3.000 φράγκα εΐχε άνα- 
λάβει νά έξοφλήση ό Βιάρος, δπως έγραφε ό Αύγουστΐνος πρός τόν Ελβετό

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 148, οπού μεταξύ άλλων εγραφε καί τά έξής σέ συστα
τική έπιστολή: “Le titre d’etre utile a la Grece, est un litre qui aupres de Vous a une 
grande force, et c’est sur ce titre que je m’appuie pour Vous le recomiuander me 
souliaitant des occasions pour Vous procurer emotion”, ΣΊναν άλλο νέο, ονομαζόμενο 
Βιλέτο, άναφέρεται ό Βιάρος στήν άπό 15 ’Ιουλίου 1838 έπιστολή του (f. 160).

2. BPU, Ms Suppl. 1888, f 166 καί 164 έπιστολές Βιάρου άπό τήν Κέρκυρα στίς 30 
Νοεμβρίου 1840 καί 1 ’Ιουνίου 1842

3. Βλ. Άρίστου Καμπάνη, 'Ιστορία, τής νέας ελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. 4η, ’Αθήνα 
ά.ϊ., σ. 167 καί Κ. Θ. Δημαρα, 'Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. 4η, ’Αθήνα 
1968, σ. 318.

4. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 160.
5. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 169,
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φιλέλληνα σέ έπιστολή του άπό τήν ’Οδησσό στίς 20 ’Ιουνίου / 1 ’Ιουλίου 
1832 ι

Σχετικά, δπως μαρτυρεί έπιστολή τοΰ Βιάρου γραμμένη άπό τήν Βιτσέν- 
τσα στίς 27 ’Ιουλίου 1832, ό Έϋνάρδος τοΰ είχε στείλει ενα λεπτομερή λογα
ριασμό καί ζητοΰσε τά χρήματά του πίσω. Φαίνεται δμως δτι ό Βιάρος δέν εΐχε 
γνώση τοΰ θέματος καί γι’ αύτό παρέπεμπε τήν ύπόθεση στόν άδελφό του Αύ- 
γουστϊνο, πρός τόν όποιο θά εστελνε σχετική έπιστολή. "Αλλωστε χρεώστης 
ήταν ό Αύγουστϊνος καί αύτός ήταν ό μόνος άρμόδιος, ό όποιος θά μπορούσε 
νά τοΰ έπιστρέψη τά χρήματα. Καί ό Βιάρος συμπλήρωνε: «En attendant, 
recevez les trois mille francs, et je ne doute pas, qu’Augustin s’empres- 
sera de Vous faire savoir, ce que j’ignore, pour Vos affaires aves ce pays tres 
malheureux, et qui Vous a cause tant de peines et de sacrifices» 2.

"Ενα χρόνο άργότερα, στά 1833, ή άλληλογραφία τοΰ Βιάρου Καποδί- 
στρια μέ τόν Έϋνάρδο εΐχε ώς θέμα τό σχέδιο τής συγγραφής ενός βιβλίου άπό 
τόν Ελβετό φιλέλληνα καί σ’ αύτό τόν παρακινούσε συνεχώς ό άδελφός τοΰ 
Καποδίστρια, άλλά δμως δέν άναφέρεται ποιός ήταν ό τίτλος, ουτε καί ποιό 
τό περιεχόμενο τοΰ έργου αύτοΰ. Πάντως σέ έπιστολή του άπό τήν Βενετία 
στίς 7 ’Ιουνίου 1833 φαίνέται δτι τελείωνε ή εκτύπωση τοΰ βιβλίου 3. Ποιό 
εΐναι τό βιβλίο πού τυπωνόταν τότε; Συγγραφέας του ήταν στήν πραγματικό
τητα ό Έϋνάρδος ή ό Βιάρος; ’Ή μήπως τό έξέδωσε ό Έϋνάρδος μέ ύλικό 
πού τοΰ εδωσε ό Βιάρος; Πρός τήν γνώμη αύτή άποκλίνω, άν λάβουμε ύπ’ οψη 
δτι άκριβώς τήν εποχή έκείνη δημοσιεύτηκε στό Παρίσι άνώνυμα τό βιβλίο 
«Renseignemens sur la Grece et sur 1’administration du Comte Capo
distrias, par un Grec, temoin oculaire des faits qu’il rapporte», τό όποιο 
άφιερώνεται στά μέλη τής ’Αντιβασιλείας. 'Ο χρόνος έκδόσεως τοΰ έργου, 
πού συμπίπτει άπόλυτα μέ τήν χρονολογία της έπιστολής τοΰ Βιάρου, άλλά 
καί ό χαρακτήρας τοΰ περιεχομένου, ό όποιος εΐναι άπολογητικός τοΰ έργου

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 168-169. Γιά τήν παραμονή τοϋ Βιάρου Καποδίστρια 
στήν ’Ιταλία πληροφορούμαστε άπο άνέκδοτη έπιστολή του πρός τόν Έϋνάρδο άπό τήν Κέρ
κυρα στις 26 ’Ιουνίου 1835, οπου μεταξύ άλλων ϊγραφε και τά έξής: “Depuis l’arrange- 
ment de quelques affaires qui m’ont obligi de passer en Italie, de retour chez moi, 
je me suis retire a la campagne, oil je mene vie solitaire, et dans cette maniere d’exi- 
ster, lorsque mes amis se rappellent de moi,je leur en suis sincerement reconnaissant. 
Par suite de toutes mes souffrances ma sante s’etait sensiblement derangee, et entre 
outre, je souffrais de vertiges tres frequentes et qui duraient jusqu’a vingt heures. 
Le seul remede utile que j’ai trouve fut la severe diete, a laquelle je me tiens depuis 
un an. II m’a jusqu’a present delivre de cette funeste ineommodit0” [BPU, Ms 2682 
ff. 214-215).

2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 156.
3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 153.
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τοϋ Καποδίστρια, δείχνουν καί πείθουν δτι. τό έργο έχει, συνταχθή άπό άνθρω
πο πού βρισκόταν πολύ κοντά στον Κυβερνήτη, δτι έχει γραφή άπό τό χέρι 
τοϋ Βιάρου.

Β'

1. Οι τρε“ς άνέκδοτες έπιστολές τοϋ Αυγουστίνου Καποδίστρια πρός τόν 
Έϋνάρδο αποτελούν τμήμα τής άλληλογραφίας τους, ή όποία δμως δέν σώ
ζεται ολόκληρη στήν Γενεύη Χ. Αύτό άλλωστε έπιβεβαιώνεται καί άπό τήν 
πρώτη έπιστολή τοϋ Αύγουστίνου, γραμμένη στις 30 Ίουνίου/11 ’Ιουλίου 
1832, άπό τήν ’Οδησσό, δηλαδή τρεις άκριβώς μήνες μετά τήν αναχώρησή του 
άπό τήν Ελλάδα: στήν έπιστολή έκείνη ό Αύγουστΐνος μιλεΐ γιά προηγού
μενα γράμματά του πρός τόν Ελβετό φιλέλληνα, στά όποια τοϋ εϊχε εξηγή
σει σαφώς τήν θέση του σχετικά μέ τήν έξέλιξη τών πολιτικών καί στρατιω
τικών γεγονότων πού διαδραματίζονταν στήν Ελλάδα τήν έποχή έκείνη, μετά 
τό πρωτόκολλο τής 7ης Μαρτίου 1832, καί προσθέτει δτι εύκολα θά εϊχε μαν
τέψει ό Έϋνάρδος, δτι θά έγκατέλειπε τήν πατρίδα του. Μολονότι οί έπιστο
λές αύτές, στις όποιες άναφέρεται ό Αύγουστΐνος, δέν διασώθηκαν, τό πολι
τικό τους περιεχόμενο δέν θά ήταν διαφορετικό άπό τής πρώτης έπιστολής 
πού σώθηκε: απέραντο μίσος έναντίον τής γαλλικής μερίδας τοϋ Κωλέττη, 
καθώς καί έναντίον τοϋ Γάλλου άντιπρέσβυ στο Ναύπλιο Rouen2, τούς όποι
ους χαρακτηρίζει άδίστακτα «bande de brigands» καί συνενόχους στήν δο
λοφονία τοϋ άδελφοΰ του ’Ιωάννη Καποδίστρια. Καί συμπληρώνει; ««Μ. Strat
ford Canning et la Conference de Londres ont juge autrement et Μ. M. 
les Residens m’ont demande au nom de leurs Souverains de creer une 
Commission de ces individus. Des lors il ne me restait d’autre voie que 
celle de resigner entre les mains du Senat 1’autorite que la Nation venait 
de me conferer, laissant a M.M. les Residens la responsabilite des tristes 
resultats de leur travail» 3.

Γιά νά ΐδοΰμε δμως πώς άκριβώς έξελίχθηκαν τά τελευταία γεγονότα, 
πού οδήγησαν στήν άναχώρηση τοϋ Αύγουστίνου άπό τήν Ελλάδα, πρέπει

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 168-169 έπιστολή άπό 30 Ίουνίου/11 ’Ιουλίου 1832, 
f. 170 έπιστολή άπό 17 Σεπτεμβρίου 1838, ff. 171-172 έπιστολή άπό 1/13 Αύγούστου 
1844.

2 Γιά τήν προσωπικότητα τοϋ Rouen καί τήν στάση του απέναντι τής Ελλάδας βλ 
τις μεροληπτικές κρίσεις τών Μ. Michaud-M. Poujoulat, Correspondance d’Orient 
1830-1831, Paris 1833, τ. 1, σ. 2: “II a servi la Grece par d’utiles conseils et par un 
esprit de conciliation, dont le pays ne lui offre g-uere de modeles”.

3. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 168,
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αφήνοντας κατά μέρος τήν γεμάτη πάθος επιστολή του ν’ άνατρέξουμε στήν 
ημέρα τής εισβολής τών συνταγματικών στήν Πελοπόννησο, στίς 25 Μαρτίου 
1832, καί στίς ζυμώσεις μεταξύ τών ξένων διπλωματών καί τών κυβερνητικών 
πολιτικών κύκλων στο Ναύπλιο, δπου εΐχε φθάσει ενα νέο πρωτόκολλο τής 
διασκέψεως τοϋ Λονδίνου, τής 7 Μαρτίου. Οί πληρεξούσιοι τών τριών δυνά
μεων στό Λονδίνο, έχοντας ύπ’ οψη τους τίς πληροφορίες, πού είχαν φθάσει 
στήν εδρα τους έως τίς 20 Ίανουαρίου, τίς σχετικές μέ τήν εσωτερική κατά
σταση στήν Ελλάδα καί μέ τίς διενέξεις πού έπικρατοΰσαν έκεΐ, καθώς καί μέ 
τά μέτρα, πού έπρεπε νά υιοθετήσουν γιά νά άποκαταστήσουν τήν ειρήνη καί 
τήν τάξη στήν χώρα, εΐχαν καταλήξει στίς έξής άποφάσεις : 1) δτι δέν επρεπε 
ν’ άφήσουν τήν χώρα, πού τήν εΐχαν άνακηρύξει άνεξάρτητο κράτος, νά δια- 
βρωθή άπό εναν έμφύλιο πόλεμο, τοΰ όποιου τά αποτελέσματα θά ήταν ή αναρ
χία καί ή άταξία- 2) δτι οί δυνάμεις δέν εΐχαν μόνο τό δικαίωμα, άλλά καί τήν 
υποχρέωση νά εμποδίσουν τήν έκρηξη τοΰ πολέμου αύτοΰ καί, άν εΐχε άρχίσει 
έν τώ μεταξύ, νά τόν τερματίσουν- 3) δτι ώς καλύτερο μέσο γιά τήν συμφι
λίωση, σύμφωνα μέ τό έμπιστευτικό υπόμνημα τοΰ Stratford Canning, θεω
ρούσαν τήν ενίσχυση τής κεντρικής έξουσίας στήν Ελλάδα' καί δτι 4) γι’ αύτόν 
τόν σκοπό οί πληρεξούσιοι συνιστοΰσαν στούς άντιπρέσβεις τών τριών συμμά
χων στήν Ελλάδα, καθώς καί στούς διοικητές τών χερσαίων καί ναυτικών 
δυνάμεων τους νά παρεμβληθούν ανάμεσα στίς δύο άντιμαχόμενες μερίδες, 
ώστε νά λήξουν οί επιχειρήσεις, καί νά υποστηρίξουν άποτελεσματικά τήν προ
σωρινή κυβέρνηση τής χώρας, ή οποία θά σχηματιστή ώσότου ό νέος κυρίαρ
χος ηγεμόνας άνακοινώση τίς άποφάσεις του γιά τήν διοίκηση τοΰ κράτους 
του 1. ’Έμμεσα λοιπόν οί πληρεξούσιοι συνιστοΰσαν τόν σχηματισμό προσωρι
νής κυβερνήσεως, πού ν’ άντιπροσωπεύη δλα τά κόμματα.

'Η άπρόβλεπτη έξέλιξη τών γεγονότων εΐχε φέρει τούς άντιπρέσβεις σέ 
πολύ δύσκολη θέση. Τώρα τό πρωτόκολλο ήταν γι’ αυτούς ό μόνος τρόπος ν’ 
ανακτήσουν τό γόητρό τους, ό άπό μηχανής θεός. «Cela nous sauvera» φώ
ναξε χαρούμενος ό άντιπρέσβυς τής ’Αγγλίας Dawkins, δταν τό διάβασε, καί 
βάλθηκε αμέσως νά τό έφαρμόση 2. 'Ο Dawkins, στήν άπό 16 ’Απριλίου 1832

1 Βλ. τό κείμενο τοϋ πρωτοκόλλου στόν ύπ’ άριθμόν 567 φάκελλο τοΰ Καποδιστρια- 
κοΰ ’Αρχείου Κέρκυρας, έγγραφο 5. Πρβλ. τό κείμενο δημοσιευμένο στό Protocols of Con
ference Held in London Relative to the Affaires of Greece. Presented to Both Houses of 
Parliament by Command of his Majesty, 1832, XLVIII (1831-1832), σ. 54-55. Βλ. 
άκόμη στοΰ Δραγούμη, ’Αναμνήσεις, τ. Ι,σ. 224-225, Edouard Driualt-Michel Lheritier, 
Histoire diplomatique de la Grece de 1821 a nos jours, τ. 2 σ 80, Karl Mendels- 
sohn-Bartholdy, Geschichte Griechenlands von der Eroberung Konstantinopels durch 
die Tiirkcn im Jahre 1453 bis auf unsere Tage, zweiter Teil, Leipzig 1874, σ. 366-367.

2. Friedrich Thiersch, De l’etat actuel de la Grece et des moyens d’arriver a
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έκθεσή του πρός τό Foreign Office, άφηγεΐται δλα τά σχετικά γεγονότα, τήν 
παράκληση τοϋ Αύγουστίνου (μετά τήν είδηση δτι συγκεντρώνονται στρατεύ
ματα στήν Κόρινθο) νά έκδώσουν οί άντιπρέσβεις μιά νέα διακήρυξη έκ μέρους 
τών συμμάχων δυνάμεων καί νά τοϋ παράσχουν βοήθεια οί ναυτικές τους δυ
νάμεις. Πράγματι άμέσως οί άντιπρέσβεις έξέδωσαν τήν αΐτούμενη διακήρυξη 
καί οί ναύαρχοι εστειλαν πλοία στον ’Ισθμό, γιά νά εξακριβώσουν επί τόπου 
τήν κατάσταση. Παρά τις διαβεβαιώσεις δμως τών άξιωματικών τοϋ ναυτι- 
κοϋ δτι δέν είχαν παρατηρήσει έκεΐ συγκεντρώσεις τών επαναστατών πρός επί
θεση, ή εισβολή δέν άργησε νά γίνη Καί τότε οί άντιπρέσβεις, έχοντας ύπ’ 
οψη τους τό έμπιστευτικό υπόμνημα Canning καί τό πρωτόκολλο τής 7ης 
Ίανουαρίου, δέν έχασαν καιρό, άλλά έσπευσαν νά συναντηθούν μέ τόν Αύγου- 
στΐνο, νά τοϋ αναπτύξουν τήν άπελπιστική κατάσταση τών πραγμάτων καί 
νά τοϋ συστήσουν νά σχηματίση μία κυβέρνηση, στήν όποία νά άντιπροσωπεύ- 
ωνται δλα τά κόμματα. 'Ο Αύγουστΐνος, κουρασμένος, έξέφρασε τήν άπόφασή 
του ν’ άποσυρθή,καί ό ΐδιος υπέδειξε τά πρόσωπα μιας νέας προσωρινής κυ- 
βερνήσεως, γιά τά όποΐα δέν είχαν αντίρρηση καί οί άντιπρέσβεις: τόν Κολο- 
κοτρώνη, Κωλέττη, Μεταξα, Ζαίμη καί Βουδούρη. 'Η γερουσία δέχτηκε τήν 
έκλογή τών προσώπων καί, μέ ψήφισμα τής 9 ’Απριλίου, τά διόρισε ώς μέλη 
τής κυβερνήσεως καί τήν έπαύριο ό Κωλέττης, στον όποιο εΐχε άνακοινωθή 
ή έκλογή του, προχώρησε άπό τό ’Άργος πρός τό Ναύπλιο έπικεφαλής χιλίων 
Ρουμελιωτών - πιθανότατα υστέρα άπό παρακίνηση τοϋ ΐδιου τοϋ Γάλλου άντι- 
πρέσβυ Rouen 2.

Τό έδαφος γιά τήν εφαρμογή τών άρθρων τοϋ πρωτοκόλλου τής 7 Μαρτίου 
ήταν εύνοϊκό γιά τούς διπλωμάτες, γιατί, δταν εγινε στο Ναύπλιο γνωστή ή 
εισβολή τών συνταγματικών καί ό διασκορπισμός τών κυβερνητικών, πολλοί 
άπό τούς οπαδούς τοϋ Αύγουστίνου άρχισαν νά τόν άπαρνιοΰνται, νά τόν κα
τακρίνουν ώς άνάξιο καί νά προχωρούν μάλιστα καί σέ φιλικές γιά τόν Κωλέττη 
κρίσεις καί έκδηλώσεις 3, φαινόμενο πού δείχνει τήν ρευστότητα τών πολιτι
κών πεποιθήσεων καί συνειδήσεων στήν ιστορία τής νεώτερης Ελλάδας.

Ό Αύγουστΐνος, κουρασμένος άπό τις άλλεπάλληλες συγκινήσεις τών πο
λιτικών γεγονότων, μπλεγμένος άπό τό ενα μέρος μέσα στις σκευωρίες τών

sa reslauration, Leipzig 1833, τ. 1, σ. 307. Πρβλ. και έκθεση τοϋ Dawkins άπό 25 Μαρ
τίου στό Public Records Office, F.O. 32/29/216. Βλ. επίσης σχετικά τήν διακοίνωση τών 
τριών άντιπρέσβεων πρός τόν Αυγουστίνο άπό 27 Μαρτίου/8 ’Απριλίου 1832 στό Καποδι- 
στριακό ’Αρχείο Κερκύρας, φάκ. 384, έγγραφο 12.

1. F.O. 32/29/213-215
2. F.O. 32/29/216b-217a.
3. Μ. Pellion, La Grece et les Gapodistrias pendant l’occupation frangaise de 

1828 a 1834, Paris 1855, σ. 293. Πρβλ. καί Καπομούλη, Ενθυμήματα, τ. 3, σ. 540.
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άντιπρέσβεων, πού έ'μμεσα και άμεσα του υποδείκνυαν τώρα τήν παραίτηση, 
καί άπό τό άλλο πιεζόμενος άπό τις επίμονες παρακλήσεις καί συμβουλές τών 
πιστών οπαδών του νά μείνη, μή έχοντας τό ηθικό θάρρος τοΰ άδελφοΰ του, 
έχασε άπόλυτα τήν ψυχική του ισορροπία. Βλέποντας μπροστά του παντοΰ 
άδιέξοδο παραιτήθηκε τρεις μέρες μετά τήν εισβολή τών Ρουμελιωτών στήν 
Πελοπόννησο. Μεγάλη ήταν ή θλίψη καί ή άγανάκτηση τών φίλων του, πού 
έμεναν τώρα άκάλυπτοι στήν διάθεση τών νικητών καί θεωροΰσαν τούς εαυτούς 
των προδομένους Χ. Δύο μέρες άργότερα ό Αυγουστίνος, άφοΰ άπό τό κυβερ
νείο εΐδε τήν θριαμβευτική είσοδο τοϋ Κωλέττη στό Ναύπλιο καί ακούσε κάτω 
άπό τά παράθυρά του τις κατάρες καί τά άναθέματα ενός μανιασμένου όχλου, 
τό βράδυ τής 30 Μαρτίου μετέφερε τό ταριχευμένο λείψανο τοΰ άδελφοΰ του 
σ’ ενα ρωσικό πλοίο, πήρε τά σπουδαιότερα έγγραφα της αλληλογραφίας του, 
πού σήμερα αποτελούν τό Καποδιστριακό ’Αρχείο τής Κέρκύρας, καί έφυγε 
μεσάνυχτα, χωρίς νά τόν ΐδοΰν ουτε οί φίλοι του υπουργοί, πληρεξούσιοι καί 
οπλαρχηγοί. Τόν μόνο πού θυμήθηκε τις στιγμές αότές ήταν ό Κολοκοτρώνης, 
πρός τόν όποιο έστειλε σύντομη έπιστολή γεμάτη εύχαριστίες, άλλά καί ορθο
γραφικά λάθη 2.

’Έτσι έ'φυγε άπό τήν Ελλάδα ό Αυγουστίνος, ό όποιος δέν εΐχε καμία άπό 
τις άρετές τοΰ άδελφοΰ του: «ουδέ τόν ιμάντα τών υποδημάτων τοΰ άδελφοΰ 
του ήν ικανός νά λύση κατά τε τάς πολιτικάς καί ήθικάς άρετάς», έ'γραφε χα
ρακτηριστικά ό Νικόλαος Δραγούμης 3. ’Άν καί δέν εΐχε πολιτική πεΐρα, ψυ
χική άντοχή καί πνευματικές ικανότητες, δέν έπαυε νά θεωρή τόν εαυτό του 
σπουδαία προσωπικότητα 4.

2. 'Η άλληλογραφία Αυγουστίνου μέ τόν Έϋνάρδο, μετά τήν άναχώρηση 
τοΰ πρώτου άπό τήν Ελλάδα, δέν διακόπηκε στό σημείο αύτό. Τόν Σεπτέμ
βριο τοΰ 1838, σύμφωνα μέ τά όσα γράφει στήν δεύτερη έπιστολή του ό Αυ
γουστίνος πού έμενε εκείνο τόν καιρό στήν Γενεύη (στό Hotel de Bergues),

1. Κασομούλη, Ενθυμήματα, τ. 3, σ. 533-534, Thiersch, De l’etat actuel de la Grece> 
1, σ. 92-93. Δραγονμη, ’Αναμνήσεις, τ. 1, σ. 225, Karl Mendelssohn-Bartholdy, Geschichle 
Griechenlands, τ. 2 σ. 367

2. Κασομούλη, ’Ενθυμήματα, τ. 3, σ. 536-537, Thiersch, Grece, 1 σ. 224, Δραγούμη, 
’Αναμνήσεις, 1. σ. 225.

3. Δραγούμη, ’Αναμνήσεις, 1 σ. 225, βλ. παρόμοια γνώμη τοϋ ’Άγγλου άντιπρέσβεως 
Dawkins F.O. 32/28/18β. Πρβλ. καί Χριστοφόρου Περραιβοϋ, Απομνημονεύματα πολε
μικά διαφόρων μαχών μεταξύ 'Ελλήνων καί ’Οθωμανών, κατά τε τό Σούλιον καί Ανατο
λικήν 'Ελλάδα άπό τοΰ 1820 μέχρι τοΰ 1829 έτους, Άθήναι 1836, τ. 2, σ. 177-179, δπου 
χαρακτηρισμός τοΰ Αύγουστίνου ώς “άνθρώπου άπειρου διόλου τών πολεμικών καί πολιτι
κών, μικρόνοος, ψηφοδεοΰς”, Κ. Κώνστα, Ήμερολόγιον τών στρατιωτικών τοΰ πληρεξου
σίου Αύγουστίνου Καποδίστρια, “Μνημοσύνη” 2(1968-1969) 39.

4. Pellion, La Grece et les Capodistrias, 181.
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συνάντησε τόν Έϋνάρδο στό Beaulieu. Επίσης τότε συναντήθηκε καί μέ τόν 
πρώην γραμματέα τοϋ ’Ιωάννη Καποδίστρια, τόν Betant' αύτόν μάλιστα είδε 
πρώτα 1.

Τί ήταν έκεΐνο πού εφερε τούς παλιούς γνωρίμους τόν ενα κοντά στόν 
άλλο; Ό Αύγουστΐνος είναι κομιστής χειρογράφων καί θέλει νά τά παραδώση 
αύτοπροσώπως στόν Έϋνάρδο. ’Έχουν κάποιο κοινό σχέδιο καί γιά τήν έπι- 
τυχία του αναλαμβάνει νά τούς βοηθήση ό -Betant, ό όποιος τοΰ ύποσχέθηκε 
νά έξετάση τά χειρόγραφα καί νά συνεννοηθή μέ τούς τυπογράφους, άπλώς 
γιά νά πάρη μιά ιδέα γιά τίς τιμές τους, χωρίς δμως νά δεσμευθή. Ή τελική 
δμως άπόφαση θά έξαρτηθή άπό τόν Έϋνάρδο. Ποιά είναι τά σχέδια αύτά καί 
σέ τί άποβλέπουν; Νομίζω δτι πρόκειται γιά ενα ένδιαφέρον θέμα τής νεοελλη
νικής ιστοριογραφίας, γιά τήν έκδοση τής τετράτομης Correspondance τοΰ 
’Ιωάννη Καποδίστρια, ή όποία, δπως είναι γνωστό, έκδόθηκε στήν Γενεύη καί 
Παρίσι στά 1838-1839 μέ τήν επιμέλεια τοΰ Betant. ’Από τήν έπιστολή αύτή 
μαθαίνουμε δτι τελικά στήν διαλογή τών έγγραφων τοΰ Καποδίστρια εΐχαν 
κάποια βαρύνουσα γνώμη οχι μόνον ό Betant, άλλά προ πάντων ό στενός φί
λος του Έϋνάρδος, ό όποιος καί θά άνέλαβε ασφαλώς ένα μεγάλο μέρος τής 
δαπάνης.

Έδώ διακόπτεται ή αλληλογραφία τους, άλλά υστερ’ άπό 6 χρόνια ένα 
νέο θέμα τούς φέρνει πάλι σέ επαφή. "Ενας άπό τούς τρεις Ελβετούς γραμμα
τείς τοΰ Κυβερνήτη, ό Long, πού περνοΰσε τώρα οικονομικές δυσχέρειες, βα
σιζόμενος σέ μιά προφορική υπόσχεσή του ζητούσε κάποια αποζημίωση. Τήν 
απαίτηση αύτή τοΰ Long τήν διεβίβασε ό Eynard στόν Αύγουστΐνο, ό όποιος, 
μολονότι δέν μπορεΐ νά καταλάβη τί υπόσχεση ήταν αύτή, παρακαλεΐ τόν Ελ
βετό τραπεζίτη νά μετρήση στόν Long 1.000 φρ., τά όποια έ'πειτα πρόκειται 
νά τοΰ έπιστρέψη μέ τόκο- επίσης νά δώση καί 500 φρ. στόν Betant, πού εκείνη 
τήν έποχή εΐχε κάποιες ανάγκες, γιατί εΐχε αγοράσει ένα κτήμα.

’Αργότερα, στά 1844, ή επιδείνωση της υγείας τοΰ Αυγουστίνου τόν αναγ
κάζει νά ταξιδέψη στό Karlsbad, άπ’ δπου καί έ'στειλε τήν τρίτη έπιστολή 
του πρός τόν Ελβετό φιλέλληνα. Σκεφτόταν, δπως εγραφε, νά περάση άπό 
τήν Γενεύη καί νά μείνη έκεΐ λίγες έβδομάδες 2. Στήν έπιστολή του αύτή δ 
Αύγουστΐνος εξέφραζε τήν βαθιά εύγνωμοσύνη· του πρός τόν Έϋνάρδο καί 
τούς κατοίκους τής Γενεύης, οί όποιοι εΐχαν στείλει ένα σημαντικό χρηματικό 
ποσό στήν Ελλάδα, μέ σκοπό τήν άνέγερση ένός άνδιάντα τοΰ ’Ιωάννη Καπο- 
δίστρια, δπως εΐχε άποφασιστή υστέρα άπό ψήφισμα τής τελευταίας Έθνο- 
συνελεύσεως, παρά τήν κακοβουλία μερικών. Σχετικά τοΰ έγραφε τά έξής

1. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 170.
2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 171.
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ενδιαφέροντα :«Neanmoins malgre ce beau et genereux example que Vous 
avez donne, j’ai lieu de craindre que ce monument ne sera pas de sitot 
eleve, car la malveillance et l’emoi qui ont regu par la un coup mortel 
sauront saisir toute sorte de pretextes pour retarder, si elles ne peuvent 
rendre vaine la realisation de ce voeu National. Vous ignorez peut-etre 
les incidents qui eurent lieu a 1’occasion de ce decret. Je Vous diraidonc 
qu’il a ete emporte d’assaut malgre 1’opposition, et les subterfuges des 
faiseurs, car a peine le brave et digne Nikitas a-t-il ouvert la bouche 
pour faire la proposition, l’explosion, soit dans l’Assemblee, soit dans 
le public a ete telle, que les plus malveillans ont ete obliges de battre les 
mains et d’adopter le decret avec empressement. Mais croyez-Vous que 
ceci ait change leurs dispositions?» 1. Μολαταύτα ώς τά τέλη τοΰ 19ου 
αιώνα δέν εΐχε άκόμη άνεγερθή ό άνδριάντας τοϋ πρώτου Κυβερνήτη τής Ελ
λάδας 2.

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 171-172.
2. Εναγγελίδου, 'Ιστορία τοϋ Ίωάννου Καποδίστρια, σ. 499.
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Ο ΕΛΒΕΤΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ LOUIS-ANDRE GOSSE 
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1. 'Η άφιξη τοϋ Louis-Andre Gosse στήν 'Ελλάδα, οί σχέσεις τον μέ 
τούς αδελφούς Τομπάζη και οί φροντίδες τον ώς μέλονς επιτροπής γιά τόν 
ανεφοδιασμό τών ελληνικών στρατενμάτων

1. Ό Καποδίστριας, έχοντας εμπρός του τό δραμα «Ελλάς» καί μέ βοηθό 
καί σύμβουλο στό πλευρό του τόν Έϋνάρδο, εργάζεται μέ πάθος γιά τήν ανοι
κοδόμηση καί άναγέννηση τής πατρίδας του. Ή φιλελληνική έπιτροπή της 
Γενεύης, ή οποία εΐχε ίδρυθή μέ τήν πρωτοβουλία τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα, 
εΐχε περιλάβει στούς κόλπους της σημαίνοντα πρόσωπα ώς συνδρομητές, 
δπως τόν Guillaume Favre-Bertrand, μέλος τοΰ Μεγάλου Συμβουλίου της 
Γενεύης, τόν ιστορικό J. G. L. Sismondi, τόν νομικό καθηγητή τοΰ Πανε
πιστημίου Pierre-Frangois Bellot, τόν οικονομολόγο Turettini-Necker, 
καθώς καί τούς τρεις πάστορες Munier, Cheneviere καί Duby, καί ανάμεσα 
σ’ αύτούς τόν νεαρό γιατρό Louis-Andre Gosse, ό όποιος έπρόκειτο νά έξε- 
λιχθή, δπως θά ΐδοϋμε, σέ θερμό φιλέλληνα 1. Τότε άσφαλώς, κατά τήν διάρ
κεια τών ζωηρών αύτών φιλελληνικών ζυμώσεων στήν Γενεύη, ό Gosse γνώ
ρισε τόν Καποδίστρια, δπως φαίνεται άπό έπιστολή τοΰ Βιάρου πρός τόν Ελ
βετό φιλέλληνα άπό τήν Κέρκυρα στίς 18/30 Ίανουαρίου 1827 2, καί θά έκδή- 
λωσε πρός τόν μελλοντικό Κυβερνήτη τής Ελλάδας τόν μεγάλο ένθουσιασμό 
του νά φανή χρήσιμος στόν έλληνικό άγώνα.

'Ο Louis-Andre Gosse γεννήθηκε στήν Γενεύη στά 1791 άπό πατέρα 
φαρμακοποιό3. Μεταξύ 1811-1816 έμεινε στό Παρίσι, δπου σπούδασε ϊα-

1. Ed. Chapuisat, Jean-Gabriel Eynard et son temps, 1775-1863, Geneve 1952, 
σ. 99.

2. BPU, Ms 2682, f. 189. Πρβλ. Michelle Bouvier-Bron, Le sejour de Louis-Andre 
Gosse en Grfece (1827-1829), σ. 40.

3. Βλ. γενικά γιά την οικογένεια Gosse στοΰ J. C. Coindet, Henri-Albert et Andre 
Gosse, Fragment biographique, Geneve 1875. Εκτενή βιογραφικά στοιχεία γιά τόν 
Louis-Andre Gosse άναφέρει ή Michelle Bouvier-Bron, Le sejour de Louis-Andre 
Gosse en Grece, σ. 1-5. Πρβλ. στοΰ Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία I. Α. Καποδίστρια - I. Γ. 
’Εϋνάρδου 1826-1831, σ. 431-432, Κονκκου, ’Ανέκδοτοι έπιστολαΐ τοϋ Μητροπολίτου 
Ούγγροβλαχίας ’Ιγνατίου πρός I. Καποδίστριαν, σ. 174, οπου επιστολή τοϋ Καποδίστρια 
πρός τόν ’Ιγνάτιο άπό 12/24 Δεκεμβρίου 1826, τόν καιρό περίπου πού ό Gosse έπρόκειτο 
νά κατεβή στήν 'Ελλάδα, Wilhelm Barth-Max Kehring-Korn, Die Philhellenenzeit, 
Von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Ermordung Kapodistrias am 9. Oktober
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τρική, καί στά 1817 άναγορεύθηκε διδάκτωρ της ιατρικής σχολής. Στά 1820 
εγκαθίσταται οριστικά καί πάλι στήν Γενεύη 1. Σύγχρονα ό Gosse, ένώ άσκεΐ 
τδ ιατρικό έπάγγελμα, άναμειγνύεται καί στήν πολιτική. ’Ανήκει στό φιλελεύ
θερο κόμμα καί στά 1822 διορίζεται μέλος τοϋ Συμβουλίου τών ’Αντιπροσώ
πων (Conseil representatif) 2. ’Αργότερα γνωρίζει τόν Έϋνάρδο καί συν
δέεται στενά μαζί του 3.

'Υψηλοί ανθρωπιστικοί στόχοι ήταν οί κύριοι παράγοντες πού νομίζω ότι 
έπέδρασαν αποτελεσματικά στήν άπόφαση τοϋ Louis-Andre Gosse νά προσ- 
φέρη τις υπηρεσίες του στον άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τοϋ έλληνικοϋ έθνους 
καί νά λάβη ενεργό μέρος σ’ αύτόν μεταξύ 1827 καί 1829. Σχετικά γράφει ό 
’ίδιος: «Παρασυρμένος άπό μιά ενθουσιαστική όρμή, πού λίγοι μόνο τήν κατά
λαβαν καί πολλοί ϊσως τήν έψεξαν, δέν δίστασα νά προσφέρω τις υπηρεσίες μου, 
άφοϋ πίστεψα πώς ενεργώντας έτσι θά ήμουν περισσότερο ώφέλιμος στήν άν- 
θρωπότητα παρά μένοντας στήν πατρίδα μου, οπου θά ήταν δυνατόν άνετα νά 
άντικατασταθώ γιά ενα διάστημα». Καί λίγο παρακάτω συμπληρώνει: «Μπο
ρούσα νά μείνω άδιάφορος σ’ ενα τέτοιον ενθουσιασμό;» 4. Διέξοδο στά συν- 
αισθήματά του αύτά έ'δωσε ή στενή γνωριμία του μέ τόν Έϋνάρδο, ό όποιος 
βλέποντας τήν προθυμία τοϋ νεαροϋ γιατρού δέν δίστασε νά τοϋ άναθέση, ΰστερ’ 
άπό μιά συνεδρίαση πού εΐχε μέ τόν ναύαρχο Κόχραν τόν Νοέμβριο τοϋ 1826, 
τήν διαχείριση τών οικονομικών πόρων πού προέρχονταν άπό τίς φιλελληνι
κές επιτροπές, καθώς καί άπό τήν άποστολή τροφίμων στήν Ελλάδα 5.

Π,ώς άκριβώς πήρε ό Gosse τήν άπόφαση νά κατεβή στήν Ελλάδα, τό 
μαθαίνουμε άπό τό χειρόγραφό του, στό όποιο εξιστορεί τίς εντυπώσεις του 
άπ’ αύτήν καί πού έχει δημοσιεύσει ή Michelle Bouvier-Bron. Σ’ αύτό γρά

1831, Miinchen 1960, σ. 125-126. Πρβλ. καί:Ό Ιππότης ’Ιωάννης Γαβριήλ Έϋνάρδος, 
αφιέρωμα επί τή έκατονταετηρίδι τοϋ θανάτου του (1863-1963), ’Έκδοσις 'Ιστορικού Αρ
χείου της Εθνικής Τραπέζης της 'Ελλάδος, ’Αθήναι 1963, σ. 8.

1. Biograghies Genevoises, vol. VI, σ. 63, άρθρο στήν εφημερίδα “Tribune de Ge
neve” άπό 24 καί 25 Φεβρουάριου 1901 μέ τίτλο “La contribution d’un Genevois a 
l’emancipation de la Grece”.

2. Histoire de Geneve, τ. 2 σ. 510.
3. A. J. Duval, L.-A. Gosse, docteur en m6decine (“Journal de Gen&ve” τής 21 

Δεκεμβρίου 1873), Rothpletz, Gorrespondance entre deux Philhellfenes: le docteur 
Louis-Andre Gosse et Famiral Lord Thomas Cochrane (1827-1828), Paris - Geneve 
1919, σ. 7.

4. Louis-Antre Gosse, Relation de la peste qui a regne en Grece en 1827 et 1828, 
contenant des vues nouvelles sur la marche et le traitement de cette maladie, Paris- 
Genfeve 1938, σ. VJ. Πρβλ. Gregoire Petrondas, Capodistrias et Eynard, leur oeuvre 
educative pour la regeneration de la Grece, Geneve 1930, σ. 75.

5. Rothpletz, Correspondance entre deux Philhellenes, σ. 9.
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φει πώς μιά μέρα στά μέσα τοΰ 1826 έπισκέφθηκε τόν Έϋνάρδο, ό όποιος τοΰ 
παρέδωσε ενα γράμμα της χήρας τοΰ Μάρκου Μπότσαρη Χρυσούλας 1, δπου 
περιέγραφε τήν δυστυχία καί τήν άθλιότητα τών Ελλήνων υστέρα άπό τίς τε
ράστιες καταστροφές πού εΐχαν κάνει στήν χώρα οί Τοΰρκοι. Φαίνεται δτι ή 
ανάγνωση τοΰ γράμματος αύτοΰ συγκίνησε τόσο τόν Gosse, ώστε έπέστρεψε 
άμέσως στό σπίτι τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα καί τοΰ ζήτησε νά προσφέρη τόν 
εαυτό του στόν ελληνικό αγώνα, άν καί γνώριζε καλά δτι μέ τήν τολμηρή αύτή 
άπόφαση θυσίαζε τά άτομικά του συμφέροντα καί τήν οικογενειακή του γαλήνη, 
έφόσον θά έχανε τήν πολυπληθή πελατεία του καί θά άφηνε μόνη τήν ηλικιω
μένη μητέρα του. ’Έπρεπε λοιπόν άκόμη, δπως γράφει ό ϊδιος, νά πάρη καί 
τήν συγκατάθεση τής μητέρας του. 'Ο Έϋνάρδος ακούσε εύχάριστα τήν πρό
ταση τοΰ Gosse, άλλά παρατήρησε δτι στίς παροΰσες στιγμές δέ τοΰ συνιστοΰσε 
νά κατεβή στήν Ελλάδα, επειδή έπρεπε νά κατέχη κάποια επίσημη θέση καί 
τέτοια δέν ήταν δυνατόν νά τοΰ προσφέρη τώρα. Πάντως τοΰ ύποσχέθηκε δτι 
θά τοΰ άπαντήση στόν κατάλληλο καιρό. Πράγματι τόν Νοέμβριο τοΰ 1826 ό 
Έϋνάρδος κάλεσε τόν Gosse στό σπίτι του καί τοΰ άνακοίνωσε δτι εΐχε έλθει 
ή ώρα νά προσφέρη θετικές υπηρεσίες στήν Ελλάδα. 'Ο Gosse δέχθηκε μέ 
μεγάλο ένθουσιασμό τήν πρότασή του 2. 'Ο Έϋνάρδος τόν δρισε ώς αντιπρό
σωπό του στήν τριμελή κυβερνητική επιτροπή τής "Υδρας, ή οποία μαζί μέ 
τούς ναυάρχους Μανόλη Τομπάζη καί Άνδρέα Μιαούλη σκοπό εΐχε νά κατανέ- 
μη τίς συνεισφορές τών Εύρωπαίων φιλελλήνων. Ειδικά οί πόροι τών φιλελ
ληνικών έπιτροπών θά έπρεπε νά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γιά τίς άνάγ- 
κες τοΰ στόλου, πού εΐχε τεθή ύπό τίς διαταγές τοΰ Κόχραν 3. Ό ιδιαίτερος 
αύτός σκοπός ερμηνεύεται, δταν σκεφθή κανείς δτι μετά τήν πτώση τοΰ Με
σολογγίου ή ουσιαστική αμυντική καί επιθετική δύναμη τών Ελλήνων έξαρ- 
τώνταν κυρίως άπό τήν δράση τοΰ έλληνικοΰ στόλου, ό όποιος έπρεπε οχι μόνο 
νά συντηρηθή, άλλά νά ένισχυθή καί γενικά ν’ άναδιοργανωθή.

Τήν άνάγκη ιδιαίτερης φροντίδας γιά τήν οργάνωση καί τόν εφοδιασμό τοΰ 
στόλου τήν εΐχαν αϊσθανθή οί 'Υδραίοι καί οί Σπετσιώτες ιδίως κατά τούς τε-

1. Γιά τήν Χρυσούλα Μάρκου Μπότσαρη βλ. στοϋ Άνδρεου Έμμ,. Κεραμίδα, Χρυ
σούλα Μάρκου Μπότσαρη ('Ιστορικά Άνάλεκτα), Άπο τήν 'Ιστορίαν τής Νεωτέρας 'Ελ
λάδος, ’Αθήναι 1973, σ. 77, Πρβλ. Ντίνον Κονόμου, ’Ανέκδοτη επιστολή τής Χρυσούλας 
Μάρκου Μπότσαρη, σ. 125 στίς “'Ιστορικές σελίδες καί άνέκδοτα κείμενα (1571-1821)”, 
’Αφιέρωμα εις τά 150 χρόνια τής ’Ελευθερίας (1821-1971), ’Αθήναι 1971.

2. Michelle Bouvier-Bron, Le sejour de Louis-Andre Gosse en Grece (1827-1829), 
σ 38-39.

3. Michelle Bouvier-Bron, Jean-Gabriel Eynard (1775-1863) et le pliilhellenisme 
genevois σ. 43-44. Πρβλ. Rothpletz, Die Griechenbewegung in der Schweiz, δπου 
άναφέρεται δτι ήταν προσωπική επιθυμία τοϋ Κόχραν ή άποστολή βοήθειας στήν “ϊδρα.
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λευταίόυς μήνες πριν άπό τήν πτώση τοΰ Μεσολογγίου, γιατί πίστευαν δτι ήταν 
ένδεχόμενο νά έπιτεθή ό εχθρικός στόλος έναντίον τών νησιών τους. Καί τήν 
άποτροπή τής έπιδρομής αύτής ήταν δυνατόν νά τήν έξασφαλίση μόνον ή προε
τοιμασία ένός καλά επανδρωμένου καί εφοδιασμένου στόλου. Καί έδώ «τά ξύ
λινα τείχη» ήταν ή μόνη σωτηρία τους, ίσως καί τής Ελλάδας. Λόγοι λοιπόν 
έπιβιώσεως έπέβαλλαν στούς νησιώτες νά φροντίσουν γιά τό ζήτημα αύτό. 
’Έτσι πολλοί 'Υδραίοι, προερχόμενοι άσφαλώς άπό μεσαία στρώματα καί έχον
τας τήν γνώμη δτι οί πρόκριτοι ήταν νωφελεΐς, άποφάσισαν νά ιδρύσουν μία 
«φροντιστική έπιτροπή» γιά τήν προετοιμασία τοΰ στόλου καί γιά τήν φρούρη
ση τοΰ νησιοΰ. Συνήλθαν λοιπόν οί κάτοικοι τών ένοριών χωριστά καί έξέλεξαν 
48 άντιπροσώπους, καί αύτοί πάλι στίς 17 ’Απριλίου 1826 άνέδειξαν μιά δεκα- 
τριμελή έπιτροπή, πού θά άναλάμβανε τό έ'ργο τοΰ έφοδιασμοΰ τοΰ στόλου επι
βάλλοντας μία άναγκαστική εισφορά 3% επάνω στήν περιουσία τών κατοίκων, 
ντόπιων καί ξένων 1. Αύτή ήταν ή πρώτη σοβαρή προσπάθεια γιά τήν δημιουρ
γία μιας συντονιστικής έπιτροπής, πού άποκλειστικό της εργο θά εΐχε τήν φρον
τίδα γιά τήν προμήθεια τροφών καί πολεμοφοδίων στόν στόλο. 'Η δεκατριμε- 
λής αύτή έπιτροπή, πού άποτελοΰνταν κυρίως άπό 'Υδραίους πλοιάρχους 
προχώρησε μέ ζήλο στό εργο της, άλλά συνάντησε μεγάλες δυσκολίες άπό τήν 
άντίδραση τών προκρίτων, τούς οποίους έ'πληττε περισσότερο τό μέτρο αύτό 
της φορολογίας. ’Έτσι άναγκάστηκε νά παραιτηθή στίς 8 ’Ιουνίου καί τις φρον
τίδες της τις άνέλαβαν καί πάλι, δπως καί πρίν, οί πρόκριτοι2.

Ή άνάγκη γιά τήν διάσωση της "Τδρας εΐχε γίνει τρομερά αισθητή οχι 
μόνο στούς ’ίδιους τούς 'Υδραίους, άλλά καί στούς ξένους φιλέλληνες, πού αγω
νίζονταν γιά τήν ανεξαρτησία της Ελλάδας καί εΐχαν άντιληφθή τήν σημασία 
τοΰ ρόλου τοΰ νησιοΰ εκείνου στόν άγώνα. Τήν άνάγκη αύτή τήν εΐχε διαγνώ- 
σει καί ό ’Άγγλος φιλέλληνας καί άγωνιστής, ό κατοπινός ιστορικός της έπα
ναστάσεως, Thomas Gordon, ό όποιος τότε, κατά τόν ’Ιούλιο τοΰ 1826, βρι
σκόταν σέ στενές σχέσεις μέ τούς άδελφούς Τομπάζη 3.

Σπουδαίο λοιπόν θά ήταν τό έ'ργο μιας έπιτροπής μέ άπαραίτητη τήν συμ
μετοχή ξένου μέλους, ή οποία θά διαχειριζόταν τις προμήθειες τις προοριζό- 
μενες γιά τόν έλληνικό στόλο. Τό θέμα αύτό τό εΐχε άντιληφθή καί ή Διοικητι
κή Έπιτροπή, ή δποία μέ τήν ύπ’ αριθμόν 2365/11 Αύγούστου 1826 έπιστο
λή της πρός τόν Έϋνάρδο έγραφε δτι τά μέλη της εΐχαν προτείνει στόν κόμη 
d’Harcourt (τόν όποιο δέν εΐχαν προλάβει νά δοΰν κατά τήν διάρκεια της σύν
τομης παραμονής του στήν Ελλάδα) «νά σταλή ένταΰθα παρά τής φιλελληνι

1. ’Αντωνίου Λιγνοϋ, 'Ιστορία τής Νήσου "Τδρας, Άθήναι 1952, τ. 2, σ. 609-610.
2. Λιγνοϋ, 2νθ. άν., τ. 2, σ. 610.
3. Ένθ’ άν., τ. 2, σ. 618-621.
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κής έταφίας υποκείμενον, διά νά έφορεύη εις τήν δαπάνην καί χρήσιν τών άπο- 
στελλομένων τροφίμων καί έφοδίων» Χ. Ή ιδέα λοιπόν της παρουσίας ένός 
Εύρωπαίου, πού νά έπιβλέπη τήν διανομή τών έφοδίων, ωριμάζει συνεχώς 
τόσο στήν 'Ελλάδα, δσο καί στούς φιλελληνικούς κύκλους. Γι’ αύτό οί κύκλοι 
αύτοί, ένεργώντας έκ συμφώνου μέ τήν έλληνική κυβέρνηση, συγκρότησαν 
τήν προμνημονευόμενη τριμελή επιτροπή, στήν όποία δρισαν ώς αντιπρόσωπό 
τους τόν Gosse.

'Ο Έϋνάρδος, δπως καί πολλοί άλλοι φιλέλληνες, στήριξε στις πολυδια
φημισμένες ικανότητες τοϋ ’Άγγλου ναυάρχου Κόχραν δλες τίς έλπίδες του 
γιά τήν έπιτυχία τοϋ άγώνα, γιατί πίστευε δτι ή άφιξή του στήν 'Ελλάδα μέ 
τήν συνοδεία μερικών άτμοκίνητων πολεμικών θά άλλαζε ριζικά τήν μορφή τοϋ 
πολέμου. Αύτός εΐναι ό λόγος, πού ό Ελβετός φιλέλληνας περίμενε τήν άφιξη 
τοϋ Κόχραν στήν Ελλάδα μέ μεγάλη άνυπομονησία καί σκόπευε νά κάνη τήν 
"Τδρα άποθήκη ζωοτροφιών, προορισμένη γιά τίς έκστρατεΐες τοϋ ’Άγγλου 
ναυάρχου. Έπρόκειτο μάλιστα νά δώση σχετικές οδηγίες στά' διάφορα φιλελ
ληνικά κομιτάτα τής Εύρώπης. Καί φαίνεται πώς γιά τήν μετάκληση τοϋ Κόχ
ραν ειχε πρωτοστατήσει καί ό ϊδιος ό Έϋνάρδος. 'Ο Gosse θά ήταν τό δεξί 
χέρι τοϋ ’Άγγλου ναυάρχου έξασφαλίζοντάς του τίς σχετικές τροφές καί πο
λεμοφόδια 2.

'Ο Κυβερνήτης εδειξε μεγάλο ένδιαφέρον γιά τήν άποστολή τοϋ Gosse 
στήν Ελλάδα, δπως διαπιστώνουμε άπό έπιστολή του πρός τόν Έϋνάρδο άπό 
τήν Γενεύη στις 26 Νοεμβρίου/8 Δεκεμβρίου 1826. Πριν φύγη ό Gosse, έπι- 
σκέφθηκε τόν Καποδίστρια, καθώς καί τόν Έϋνάρδο, γιά νά λάβη τίς τελευ-

1. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 450-452.
2. Dimakis, Quelques lettres echangees entre J. G. Eynard et A. Louriotis, σ. 

186, οπου καί τά έξης ενδιαφέροντα σχετικά μέ τά οσα άνέφερα παραπάνω: “Bien que 
cette opinion paraisse aujourd’hui sans fondement apres les evements qui ont suivi, 
il ne faut pas cependant oublier qu’elle etait alors une position commune non seule- 
ment aux philhellenes, mais aussi aux politiciens responsables grecs. Pour tant-etici 
il faut rendre hommage a la prudence d’Eynard-il ne fait pas dependre le succfes de 
l’insurrection seulement des qualites personelles de Cochrane, mais surtout des moy- 
ens mis a sa disposition”. Πρβλ. καί Michelle Bouvier-Bron, Le sejourde Louis-Andre 
Gosse en Gr6ce, σ. 44, ύπ. 10, οπου: “Lord Cochrane est attendu avec une impatience 
que rien n’egale. Les citoyens grecs, quelles quesoient leurs opinions politiques, sont 
pleins d’enthousiasme et prets a lui sacrifier tout ce qu’ils ont de plus cher. Qu’il 
paraisse et la marine sera invincible”. Πρβλ. καί στό Άρχείον Γεωργίου Καραϊσκάκη 
(1826-1827), έκδοθέν ύπό τοϋ 'Ιστορικού Τμήματος τοϋ Γενικού ’Επιτελείου τοϋ Ναυτι- 
κοΰ δι’ άνατυπώσεως έκ τών τευχών 44 καί 45 (Μαί'ου-Αύγουστου 1924) της “Ναυτικής 
Έπιθεωρήσεως”, ’Αθήναι 1924, σ. 52-53 οπου σχετική έπιστολή τοϋ Έϋνάρδου πρός τόν 
Καραϊσκάκη άπό τό Beaulieu, στις 10 Δεκεμβρίου 1826,
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ταΐες οδηγίες τους. Μαζί του πήρε καί το έγγραφο, τό σχετικό μέ τήν άποστο- 
λή του, καθώς καί μιά έπιστολή γιά τήν Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος, 
τήν οποία άνέλαβε νά μεταφράση ό Καποδίστριας. Άλλά αύτός πρόβαλε ορι
σμένες έπιφυλάξεις ώς πρός τήν διατύπωση ένός σημείου τοΰ κειμένου, συγκε
κριμένα έκεΐ, δπου ό Έϋνάρδος ονόμαζε τόν Κόχραν διοικητή τών επικουρι
κών δυνάμεων (Commandant des forces auxiliaires), πράγμα πού γιά τόν 
Καποδίστρια σήμαινε δτι δ Κόχραν ήταν διοικητής τών ναυτικών δυνάμεων 
πού δέν άνήκαν στήν Ελλάδα. Καί ό Καποδίστριας άναρωτιόταν: «Cepen- 
dant les vaisseaux et tout ce qui est a la disposition de Lord Cochrane 
est achete aux frais de la Grece; et avec un argent que tot ou tard les 
creanciers demanderont aux Grecs... Si Lord Cochrane ne sert pas la 
Grece, qui sert-il done? Est-ce l’ordre de Malta? Quand a moi, mon cher 
Eynard, j’ai la triste conviction de n’etre pas trompe sur tout ce qu’il 
y a de f&cheux» 1.

'Ο Έϋνάρδος, επειδή εΐχε ύπ’ οψη του διάφορες κατηγορίες έναντίον τής 
Διοικητικής Επιτροπής, άλλά καί έπειδή δέν ήθελε νά δώση στούς Ευρω
παίους αφορμή γιά περισσότερες παρεξηγήσεις, πήρε τήν απόφαση νά άναθέση 
τήν διαχείριση τών τροφίμων σέ επιτροπή, πού μέλη της, έκτος άπό τόν Gosse, 
νά είναι οί ναύαρχοι Μανόλης Τομπάζης καί ’Ανδρέας Μιαούλης. Ή έκλογή 
τών δύο Ελλήνων άπό τόν Έϋνάρδο ήταν τιμητική, άλλά δχι καί πρακτική, 
όπως αποδείχθηκε κατόπιν άπό τά πράγματα, γιατί έ'κανε δύσκολη τήν πραγμα
τοποίηση τών συνεδριάσεων τής έπιτροπής, έφόσον τά δύο τιμώμενα μέλη θά 
έ'πρεπε ν’ άπουσιάζουν σχεδόν τόν περισσότερο καιρό άπό τήν "Τδρα, γιά ν’ 
αντιμετωπίζουν τούς έχθρικούς στόλους σέ διάφορα σημεΐα τοΰ θαλάσσιου χώ
ρου. Καί τά άναπληρωματικά μέλη δέν ήταν βέβαιο, άν θά διέθεταν τήν άνε- 
ξαρτησία γνώμης, τήν εύθυκρισία καί τήν ακεραιότητα τών δύο ναυάρχων.

Γιά τόν Gosse ό Έϋνάρδος έγραψε πρός τόν Τομπάζη άπό τό Beaulieu 
στίς 10 Δεκεμβρίου 1826 τά παρακάτω κολακευτικά: «Δέν θά μποροΰσα νά 
κάνω καλύτερη έκλογή παρά υποδεικνύοντας σάς καί τόν άτρόμητο φίλο ναύ
αρχο Μιαούλη. Ελπίζω δτι καί ό έ'νας καί ό άλλος θά θελήσετε βέβαια νά δεχ- 
θήτε αύτή τήν εντολή πού δείχνει δλη τήν έμπιστοσύνη πού σας έχουν οί φιλελ
ληνικές έπιτροπές καί πόσο υπολογίζουν στόν αληθινό σας πατριωτισμό. Τό 
ξένο μέλος πού έ'χει ύποδειχθή, είναι μέλος τής Έπιτροπής τής Γενεύης· είναι 
ό κύριος Gosse, άνθρωπος πολύ ικανός καί μορφωμένος, καί άκόμη ενας άπό 
τούς πιο διακεκριμένους γιατρούς τής Γενεύης. Έπεθύμησε νά κατεβή στήν 
Ελλάδα γιά νά προσφέρη δωρεάν στούς συμπολίτες σας δλη τήν βοήθεια τοΰ

1. Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία I. Α Καποδίστρια-Ι. Γ. Έϋνάρδου (1826-1831), σ. 13
14.
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επαγγέλματος του. Δέν θά μπορούσε κανείς νά διάλεξη άλλο πιο άξιο πρόσωπο. 
Εύαρεστηθήτε λοιπόν νά τόν δεχθήτε ώς συνάδελφό σας. 'Η έπιτροπή, άποτε- 
λούμενη άπό τόν ναύαρχο Τομπάζη, τόν ναύαρχο Μιαούλη καί τόν κύριο Gosse, 
θά έπιφορτιστή μέ τό νά παραλαμβάνη καί νά διαμοιράζη τις τροφές πού άπο- 
στέλλονται άπό τίς επιτροπές. Οί τροφές δέν θά εΐναι δυνατόν νά έκτραποΰν 
άπό τόν ειδικό προορισμό τους γιά τούς στόλους πού διοικεί ό ναύαρχος Κόχ
ραν» 1.

Τόν ίδιο περίπου χρόνο ό Έϋνάρδος έστειλε σχετικό έγγραφο πρός τήν 
έπιτροπή Ζακύνθου καί συγκεκριμένα πρός τόν Παναγιώτη I. Στεφάνου, κόμη 
δέ Ρώμα καί Κ. Δραγώνα. Άφοΰ τούς πληροφορούσε γιά τήν επικείμενη κά
θοδο τοΰ Gosse στήν Ελλάδα, τόν όποιο σύστηνε μέ έπαινετικά λόγια, τούς 
άνακοίνωνε τήν άπόφασή του ν’ άνοίξουν στό όνομα τοϋ Έλβετοΰ φιλέλληνα 
πίστωση 2.000 γροσίων καί τούς παρακαλοΰσε νά ζητήσουν τήν άπόδοση τών 
χρημάτων αύτών άπό τόν οίκο Semiani στήν ’Αγκώνα 2.

Προτού άκόμη άναχωρήση ό Gosse, ό Έϋνάρδος φρόντισε ν’ άποστείλη 
τίς σχετικές οδηγίες πρός τήν τριμελή έπιτροπή της "Τδρας γιά τήν καλή δια
χείριση τών βοηθειών καί νά καθορίση τίς άρμοδιότητες της έπιτροπής αύτής: 
1) οί τροφές καί τά έφόδια,πού θά έφθαναν στήν Ελλάδα, θά προορίζονταν απο
κλειστικά καί μόνο γιά τίς ανάγκες τοϋ ναυτικοΰ καί γιά τόν στόλο ύπό τήν 
διοίκηση τοΰ λόρδου Κόχραν 2) ή τριμελής έπιτροπή, έκπροσωπώντας τούς 
Ευρωπαίους εύεργέτες, θά πληροφορούσε τήν κυβέρνηση γιά τίς άποστολές 
πού θά παραλάμβανε καί θά υποδείκνυε τούς καθοριζόμενους τρόπους χρήσεως
3) μολαταύτα ή έπιτροπή θά ήταν ύπό τίς διαταγές τής κυβερνήσεως καί θά 
άκολουθοΰσε τίς υποδείξεις της γιά τήν διανομή τών τροφών 4) εάν, παρ 
ελπίδα, ή κυβέρνηση δέν συμφωνοΰσε ώς πρός τόν προορισμό τών τροφών 
τριμελής έπιτροπή θά εΐχε τό δικαίωμα νά διαθέση κατά τήν βούλησή της (άλλά 
πάντοτε γιά νά βοηθήση τήν Ελλάδα) τό μισό μέρος τών αποστολών. Γιά τό 
άλλο μισό θά ήταν άναγκασμένη ν' άκολουθήση άμέσως τίς διαταγές τής κυ
βερνήσεως (τό άρθρο αύτό ήταν μυστικό καί θά έμενε γνωστό μόνο στά μέλη 
της κυβερνήσεως καί τής έπιτροπής)- 5) τά άποστελλόμενα εφόδια θά προορί
ζονταν άποκλειστικά καί μόνο γιά τό ναυτικό, σύμφωνα μέ τό άρθρο 1. Μολα- 
ταΰτα, σέ περίπτωση έπείγουσας άνάγκης,καί μόνον ύστερα άπό ομόφωνη από
φαση τών τριών μελών της έπιτροπής, θά ήταν δυνατόν νά προοριστή ένα τμήμα 
τών τροφών γιά άλλη χρήση ΰστερ’ άπό σχετικές διαταγές τής κυβερνήσεως- 
6) στήν περίπτωση, κατά τήν οποία ένα μέλος τής έπιτροπής άπουσίαζε ή

1. ’Ιακώβου Τομπάζη, ’Αδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης, Συμβολή εις τήν 
'Ιστορίαν τής Εθνικής Παλιγγενεσίας, Άθήναι 1902, σ. 186-189.

2. Καμπούρογλου, 'Ιστορικόν ’Αρχεΐον Διονύσιο» Ρώμα, τ. 2, σ. 570-571,
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άσθενοΰσε, θά υποδείκνυε ενα άναπληρωματικό, ώστε ό άριθμός τών μελών 
τής έπιτροπής νά είναι πάντοτε ό αύτός 1.

Στήν κάθοδο τοϋ Gosse συνέτεινε καί ή παρότρυνση τής εύαίσθητης γιά 
τά ανθρωπιστικά ιδανικά μητέρας του Louise Gosse, πού συμμερίστηκε τόν 
ενθουσιασμό τοΰ γιοΰ της γιά τό άγωνιζόμενο έλληνικό έθνος 2. Παρά τίς ανη
συχίες της (ήταν κιόλας ηλικιωμένη γυναίκα), τοΰ έπέτρεψε νά μείνη δύο χρό
νια στήν Ελλάδα 3. Τήν άναγνώριση τών έπιδράσεών της τήν μαρτυρεί έπι
στολή τοΰ Gosse άπό τήν "Γδρα στίς 13 Φεβρουάριου 1827 : «Σέ σένα, άγαπη- 
τή μητέρα, θά οφείλω δτι μπόρεσα νά φανώ χρήσιμος σέ χιλιάδες άτομα. Τό 
θάρρος σου, ή άφοσίωσή σου μοΰ επιτρέπουν νά τρέξω σέ βοήθεια τών δυστυ
χισμένων ύπερασπιστών τής Ελλάδας. Χάριτες σοΰ οφείλονται, χάριτες καί 
στήν θεία Πρόνοια πού μας ένέπνευσε τό καλό καί πού μας βοηθεΐ νατό πραγ
ματοποιήσουμε» 4. 'Η άλληλογραφία τοΰ Gosse μέ τήν μητέρα του διεξάγε
ται, τό 1827, μέσω τοΰ Βιάρου Καποδίστρια, δπως φαίνεται άπό έπιστολή τοΰ 
Βιάρου άπό τήν Κέρκυρα στίς 14/26 Αύγούστου 1827 8. Λίγο πριν φύγη γιά 
τήν Ελλάδα, τόν Δεκέμβριο τοΰ 1826, μαζί μέ τούς Γερμανούς φιλέλληνες 
Korring (γι’ αύτόν θά μιλήσω παρακάτω) καί von Vangerow β, ό Gosse ακού
σε μία φορά άκόμη μέ προθυμία τίς τελευταίες συμβουλές καί οδηγίες τοΰ Έϋ
νάρδου. Σύμφωνα μέ αύτές, ό Gosse έπρεπε νά στηριχθή στόν ΐδιο του τόν εαυ
τό του, άδιαφορώντας γιά δσα θά συνέβαιναν γύρω του, κρίνοντας τήν γενική

1. Τομπάζη, ’Αδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης, σ. 236-337. Πρβλ. καί Mi
chelle Bouvier-Bron, Le sejour de Louis-Andre Gosse en Grece, σ. 30-31.

2. Βλ. τήν μελέτη τής Danielle Plan, Un Genevois d’autrefois: Henri-Albert 
Gosse, Paris-Geneve 1909, σ. 192.

3. Emil Rothpletz, Lettres du Genevois Louis-Andre Gosse a sa mere, pendant 
son sejour en Grece (1826-1830), Paris-Geneve 1920, σ. 5-6.

4. Rothpletz, Lettres du Genevois Louis-Andre Gosse a sa mere, σ. 20.
5. BPU, Ms 2682, f. 193. Συγκεκριμένα 6 Gosse θά εστελνε τις έπιστολές του στον 

Καλαμογδάρτη καί αύτός προς τόν Γκίκα στήν Ζάκυνθο. 'Ο τελευταίος θά φρόντιζε νά τίς 
στείλη έπειτα στόν Βιάρο Καποδίστρια, πού θ’ αναλάμβανε κατόπιν νά τίς στείλη στήν μη
τέρα του. (Γιά τήν οικογένεια τών Καλαμογδαρτών βλ. στοϋ Κ. Τριαντάφυλλου, Ιστορι
κόν Λεξικόν Πατρών, Πάτραι 1959, σ. 282 κ.έ. Πρβλ. τοϋ ϊδιου Τό ’Αρχεΐον τών οικογε
νειών Δρακοπούλου καί Καλαμογδάρτη, “Πελοποννησιακά” 7(1969-1970) 54). Ό Καλα
μογδάρτης άναφέρεται έπίσης καί ώς μέλος τοϋ πενταμελούς “έγκληματικοϋ δικαστηρίου” 
πού έδρεύει στό Ναύπλιο (Jourdain, Memoires liistoriques et militaires sur les evene- 
inents de la Grece depuis 1822 jusqu’au combat de Navarin, Paris 1828, τ. 2,σ. 251). 
Γενικά γιά τόν τρόπο διεξαγωγής τής αλληλογραφίας κατά τήν έλληνική έπανάσταση βλ. 
στοϋ Μ Κ. Κωνσταντίνη, Τό Ταχυδρομεΐον κατά τήν Ελληνικήν Επανάστασιν (1821
1827). ’Έ^δοσις τών Ελληνικών Ταχυδρομείων έπί τή 150ετηρίδι άπό τής κηρύξεως τοϋ 
’Αγώνος, ’Αθήναι 1971, σ. 20-22.

6. Βλ. γι’ αύτόν Wilhelm Barlh-May: Kehrig-Korn, Die PMlliellenenzeit, σ. 250,
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κατάσταση στήν Ελλάδα αποκλειστικά άπδ τήν δική του σκοπιά καί άποφεύ- 
γοντας ν’ άναμειχθή σέ φατρίες καί νά έπηρεαστη άπο πολιτικά πάθη. ’Έπρεπε 
ιδίως νά εΐναι προσεκτικός καί επιφυλακτικός άπέναντι αύτών οί όποιοι κα
τηγορούσαν τήν κυβέρνηση. Σ’ αύτό τό σημείο ό Έϋνάρδος έπέμενε ιδιαίτερα 
καί τόνιζε δτι, παρά τά λάθη της κυβερνήσεως, πρέπει κανείς νά τήν σεβαστή 
καί μόνο επειδή εΐναι κυβέρνηση *. 'Ο διορισμός τοϋ Gosse κοινοποιήθηκε 
στήν Διοικητική Επιτροπή καί αύτή μέ έγγραφό της τής 4 Φεβρουάριου 1827 
έξέφραζε πρός αύτόν τήν ικανοποίησή της 2.

Φεύγοντας ό Gosse άπό τήν πατρίδα του απευθύνει στις 26 Νοεμβρίου 
1826 τήν έξής άποχαιρετιστήρια έπιστολή πρός τούς συντάκτες τής «Journal 
de Geneve», οί όποιοι καί τήν δημοσιεύουν στις 30 Νοεμβρίου :

Messieurs et Chers Collegues,

Vous avez souvent retrace les malheurs de la Grece et les efforts que 
font ses habitants pour se soustraire a leurs persecuteurs; le Genevois, 
le citoyen d’une patrie libre et heureuse, pouvait-il rester insensible a 
leurs souffrances?

Non, messieurs, la voix de la charite s’est fait entendre, et ehacun 
s’empresse de lui obeir; je dois mon offrande, et je paie.

Si j’ai cherche a remplir consciencieusement les devoirs de mon etat 
dans ma patrie, la tache qui m’est imposee comme medecin s’etend selon 
moi au dela; en agissant differement que je ne l’ai fait dans les circon- 
stances actuelles, j’aurais cru demeriter d’un titre dont je m’honore. 
Soutenez de votre cote le zele genereux de nos concitoyens; qu’ils se pe- 
netrent de cette verite, que les services rendus ont toujours leur recom
pense ; et en est-il de plus douce, de plus certaine, que le sentiment meme 
d’avoir fait du bien, d’avoir contribue au soulagement des malheureux ?

Je regrette sans doute, messieurs, de devenir etranger, temporai- 
rernent, a la redaction d’un journal dont l’utilite dans notre Canton me 
par ait incontestable, et qui ne peut manquer, sous vos auspices, d’offrir 
un interet toujours croissant; mais je ne cesserai point d’etre votre col- 
laborateur, quoique eloigne, et je ferai des voeux pour la continuation 
des succes d’une entreprise aussi patriotique qu’epineuse et desinter es- 
see» 3.

1. Michelle Bouvier-Bron, Jean-Gabriel Eynard (1775-1863) et le philhellenisme 
genevois, σ. 44.

2. BPU, Ms 2689, χωρίς ενδείξεις
3. Journal de Geneve, N° 48, lere annee, jeudi 30 novernbre 1826, σ. 2,
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2. 'Ο πρώτος σταθμός τοΰ Gosse ήταν καί ό κύριος τόπος προορισμού 
του, ή 'Ύδρα, άπο τήν οποία οί εντυπώσεις του, τόσον άπο τήν πόλη, οσον καί 
άπο τήν φιλοξενία τών κατοίκων, ήταν θαυμάσιες.

'Ο Gosse έ'φερνε στήν "Υδρα μεγάλες ποσότητες τροφίμων καί έτσι έ'παψε 
πια νά ύφίσταται ζήτημα γιά τόν ανεφοδιασμό τής φρουράς της, ή οποία εΐχε 
έγκατασταθή έκεΐ, γιά ν’ άποτρέψη ένδεχόμενες άποβατικές ένέργειες τοΰ 
τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου. Μολαταΰτα ό Δημήτριος Ύψηλάντης, μή γνωρί
ζοντας ΐσως τον έρχομό τών έφοδίων, εΐχε γράψει στόν Γεώργιο Κουντουριώ- 
τη στίς άρχές Φεβρουάριου 1827 δτι ήταν πρόθυμος νά τοϋ στείλη μιά ποσό
τητα τροφίμων, άν ήταν άνάγκη *.

Ό Gosse, ώς μέλος τής επιτροπής γιά τήν διαχείριση τών έφοδίων τών 
προορισμένων γιά τόν στόλο, επόμενο ήταν νά συνδεθή μέ τόν Άνδρέα Μιαούλη 
καί ιδίως μέ τήν οικογένεια Τομπάζη, ή οποία τόν περιποιήθηκε πολύ. Οί άδελ- 
φοί Τομπάζη ήταν άπό τούς πιο έγκάρδιους Ύδριώτες απέναντι τών φιλελ
λήνων πού κατέβαιναν στήν Ελλάδα, ιδιαίτερα ό ναύαρχος ’Ιάκωβος ή καλύ
τερα Γιακουμάκης, ό όποιος τούς υποδεχόταν πάντοτε μέ τίς λέξεις «Καλώς 
ορίσατε». Πολύ ψηλός, μελαχροινός καί μέ μαΰρα μάτια, πού δταν μιλοΰσε 
άστραφταν άπό ζωηράδα καί έξυπνάδα, έκανε εντύπωση στούς ξένους 2.

’Ενθουσιασμένος ό Gosse άπό τήν φιλοξενία τών Τομπάζηδων3, εΐχε 
ενα λόγο παραπάνω νά συστήση στήν μητέρα του Louise (25 Φεβρουάριου 
1827) μέ καλά λόγια τόν νεαρό γιο τοΰ Μανόλη Τομπάζη, τόν Νικόλαο, ό όποι
ος πήγαινε στήν Γενεύη γιά σπουδές 4. Τό θέμα δμως τών σπουδών τοΰ νεα- 
ροΰ Τομπάζη τό εΐχε άνακινήσει ό πατέρας του άπό τόν Αύγουστο κιόλας τοΰ 
1826. Τότε ό Μανόλης Τομπάζης, παρακινημένος άπό τά εύγενικά αισθήματα 
τοΰ ’Εϋνάρδου καί θέλοντας ν’ άναπληρώση τήν έλλειψη τής δικής του μορφώ- 
σεως 5, πήρε τήν άπόφαση νά έμπιστευθη τόν γιό του στόν 'Ελβετό φιλέλληνα.

1. Κωνβτ. Άθ. Διαμάντη, Άρχεϊα Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτη, Άθήναι 
1967, τ. 8, σ. 78.

2. George Cochrane,Wanderings in Greece, London 1837, τ. 1, σ. 28-29.
3. Πρβλ. και άνάλογες έπαινετικές κρίσεις γιά τούς προκρίτους της "Τδρας στοΰ Jean 

Cohen, Tableau de la Grece en 1825, ou Recit des voyages de M. J. Emerson et du 
Cte Pecchio, Paris 1833, σ. 363.

4. Rothpletz, Lettres du Genevois L. A. Gosse a sa mere, σ. 28. Πρβλ. και έπιστολή 
τοϋ Τομπάζη πρός τόν Έϋνάρδο σχετικά μέ τόν γιό του (Petrondas, Capodistrias et Ey
nard σ. 65-66).

5. Πρβλ. Άναστ. Ν. Γούδα, Βίοι παράλληλοι τών έπί τής άναγεννήσεως τής 'Ελλά
δος διαπρεψάντων άνδρών, Άθήναι 1870, τ. 3, σ. 357, οπου: “Τήν ελλειψιν τής έκπαιδεύ- 
σεώς των άμφότεροι οί αδελφοί προσεπάθουν ν’ άντισταθμίσωσι παιδαγωγοϋντες καλώς τά 
τέκνα των, ουδέποτε όμιλοΰντες αύτοΐς τήν άλβανικήν γλώσσαν, καί άποστείλαντες αύτά 
πρό τής έπαναστάσεως καί διαρκούσης αύτής εις Λιβόρνον, Αγγλίαν καί 'Ελβετίαν, ?να 
σπουδάςτωσι”,
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στον όποιο καί έγραφε τά έξής: «Αί στρατιωτικοί ενασχολήσεις μας δέν μάς 
έσυγχώρησαν άχρι τοΰδε νά συστήσωμεν σχολεία διά τήν νεολαίαν, έν ώ εις 
αύτήν μόνον χρεωστεϊ ή Ελλάς νά θεμελιώση τάς ελπίδας της διά νά φανή μίαν 
ημέραν άξία τής ύπερασπίσεως,τήν οποίαν εις αύτήν χορηγοΰσι τώρα οί φιλάν
θρωποι τής πεφωτισμένης Εύρώπης. ’Εγώ, Κύριε, είναι Ναύτης· ή έπιθυμί» 
μου εΐναι ώστε ό υιός μου νά γίνη ωσαύτως Ναύτης, άλλ’ άγαποΰσα ώστε διά 
τοϋτο αύτός νά άποκτήση τάς θεωρητικάς γνώσεις, αί όποΐαι εΐναι άναγκαϊαι 
διά τήν θαλασσοπλοΐαν, ϊνα δυνηθή νά δουλεύση τήν πατρίδα του πλέον δρα- 
στηρίως παρ’ δ,τι δέν ήμπόρεσε νά κάμη ό πατήρ του».’Επιθυμία τοϋ Τομπάζη 
ήταν νά μάθη ό γιός του τήν άγγλική καί τήν γαλλική, οί όποιες, σύμφωνα μέ 
τήν γνώμη του, ήταν οί περισσότερες διαδεδομένες γλώσσες στό κόσμον.’Ακόμη 
θά επρεπε ν’ άσχοληθή μέ τήν ιστορία καί τήν γεωγραφία καί κυρίως νά μή 
ξεχάση ποτέ δτι άνήκει στήν πατρίδα του 1.

Γιά τήν εκπαίδευση τοϋ Νικολάου Τομπάζη ήταν οπωσδήποτε σημαντικό 
δτι φρόντισε μέ ξεχωριστό ενδιαφέρον καί άγάπη οχι μόνο ό Έϋνάρδος, άλλά 
καί ή ΐδια ή Φιλελληνική Επιτροπή τής Γενεύης, ή όποία σέ συνεδρίαση της 
τής 5 ’Οκτωβρίου 1826 αποφάσισε νά σχηματίση μία υποεπιτροπή άπό τρία 
μέλη: τόν Favre-Bertrand, πρόεδρο τής Φιλελληνικής Επιτροπής, τόν Du
mont, μέλος τοϋ Κρατικού Συμβουλίου (Conseil Souverain) καί τόν πάστο
ρα Cheneviere, καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου καί πρύτανη τής ’Ακαδημίας 
Τά τρία παραπάνω μέλη έπρεπε νά συνεννοηθοΰν μέ τόν Έϋνάρδο, ώστε νά 
έμπιστευθοΰν τόν Νικόλαο Τομπάζη στον καταλληλότερο δάσκαλο, σύμφωνα 
μέ τίς πατρικές επιθυμίες. Επίσης ή Φιλελληνική Επιτροπή τής Γενεύης 
άποφάσισε νά δοθή στον Έϋνάρδο τό απόσπασμα τών πρακτικών τής συνε- 
δριάσεως, μέ σκοπό νά τό διαβιβάση στον ναύαρχο Τομπάζη μαζί μέ τά αισθή
ματα έκτιμήσεως καί άφοσιώσεως πρός τό πρόσωπό του έκ μέρους τών μελών 
της. Τελικά, ΰστερ’ άπό τήν συνεδρίαση τών Bertrand, Dumont καί Chenevi
ere, άποφασίστηκε νά φοιτήση ό Νικόλαος Τομπάζης στό έκπαιδευτικό 'ίδρυ
μα Topffer. Ό Topffer σ’ έπιστολή του πρός τήν τριμελή επιτροπή, γραμμένη 
στις 6 Νοεμβρίου 1826, εξέφραζε τήν βαθιά ικανοποίησή του γιά τήν έκλογή 
τής έπιτροπής καί ύποσχόταν νά κάνη δ,τι μπορούσε γιά τήν εκπαίδευση τοϋ 
νέου 2.

'Η άφιξη τοϋ Νικολάου Τομπάζη στήν Γενεύη, άφοϋ διέσχισε τήν ’Ιτα
λία, χαροποίησε τά μέλη τής Φιλελληνικής Έπιτροπής καί ιδιαίτερα τόν Έϋ- 
νάρδο. Οί πρόοδοι τοϋ νέου ήταν σημαντικές καί μέσα σέ μικρό χρονικό διά
στημα άρχισε νά μιλή τήν γαλλική γλώσσα. Αύτό δμως πού ενθουσίαζε περισ

1. Τομπάζη, ’Αδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης, σ. 180 κ.έ.
2. Τομπάζη, ’Αδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης, σ. 180-187.
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σότερο τόν Έϋνάρδο ήταν ό πατριωτισμός του νέου 1. 'Ικανοποιημένος ό πα
τέρας Τομπάζης άπο τίς προόδους τοϋ γιου του, τον παρακινούσε μέ τίς έπι
στολές του νά προχωρή στά μαθήματά του, νά δείχνη ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
καί προπάντων νά τιμά τούς ευεργέτες τοΰ έθνους, τον Έϋνάρδο καί τούς φι
λέλληνες τής Γενεύης 2.

Το παράδειγμα τοΰ γιου τοΰ Τομπάζη ήταν έπόμενο νά το μιμηθοΰν καί 
οί άλλες οικογένειες όνομαστών ναυτικών. ’Έτσι στέλνονται στήν Γενεύη άργό- 
τερα γιά νά σπουδάσουν στά εκπαιδευτικά της ιδρύματα ό γιος τοΰ γιατροΰ 
Μαρίνου Κλάδου, στά 1827 3, καθώς καί οί γιοι τοΰ Δημητρίου Μιαούλη καί 
τοΰ Σταμάτη Βουδούρη, ’Ανδρέας καί Δημήτριος. Γι’ αυτούς ένδιαφέρεται προ
σωπικά ό ϊδιος ό Καποδίστριας, σέ ανέκδοτη έπιστολή του τής 13/15 Σεπτεμ
βρίου 1828 προς τόν Έϋνάρδο, καθώς καί σέ χωριστή, δημοσιευμένη, προς 
τόν Hentsch-Chastel, γραμματέα τής Φιλελληνικής Έπιτροπής τής Γενεύης, 
δπου εκφράζεται εύνο'ικά γιά τούς νεαρούς. Οί σπουδές τους θά άπέβλεπαν στόν 
καταρτισμό τους στήν ελληνική γλώσσα. Τήν κάλυψη τών εξόδων τών σπου
δών τους θά τήν άναλάμβαναν οί γονείς τους μέσω τοΰ έμπορου τής Τεργέστης 
Δημητρίου Δήμου 4.

Μέ τήν ευκαιρία αύτή είναι ανάγκη νά σημειώσουμε δτι άρχική ιδέα τοΰ 
Κυβερνήτη ήταν νά συγκεντρώση τούς πνευματικά προικισμένους νέους "Ελλη
νες τής Εύρώπης σ’ ενα έκπαιδευτικό ίδρυμα στήν Γενεύη, συγκεκριμένα στό 
Plainpalais, δπου θά άσκοΰνταν στήν ελληνική γλώσσα, κάτω άπό τή σκέπη 
τής ορθόδοξης ’Εκκλησίας 5, άλλά τό σχέδιο αύτό δέν πραγματοποιήθηκε καί 
ό Καποδίστριας άρκέστηκε στό νεο'ιδρυμένο ελληνικό σχολείο τοΰ Κωνσταντί

1. Τομπάζη, Ινθ’ άν., σ. 334.
2. Πρβλ. έπιστολή του άπό τόν Πόρο στίς 21 Μαίου 1827 : “Ό λαμπρός τοϋ αΐώνος 

μας ανδρας 'Ιππότης Έϋνάρδος σέ ίγει ώς όίλλον υιόν του” δλοι οί φίλοι τής Ελλάδος σέ 
ύποδέχθησαν μέ τήν πλέον τρυφεράν περιποίησιν καί σοφοί άνδρες επιμελούνται τήν έκπαί- 
δευσίν σου. Μή άμελής, τέκνον μου, νά επισκέπτεσαι, οταν τά μαθήματά σου σέ τό συγχω- 
ροΰν, τούς εύεργέτας σου, τούς εύεργέτας τής Ελλάδος καί νά όμολογής πρός αύτούς τήν 
ύποχρέωσιν καί ευγνωμοσύνην σου, έκείνην τής Πατρίδος Σου καί άπάσης τής οίκογενείας 
μας καί νά φέρεσαι άξίως τής ύπολήψεώς σου εύσχημόνως καί πρεπόντως” (Τομπάζη, ϊνθ’ 
άν., σ. 351-352).

3. BPU, Ms 2642, Gosse πρός τούς διευθυντές τοΰ Musee academique de Geneve,
f. 2.

4. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 121, f. 123. Ή έπιστολή πρός τόν Hentsch-Chastel 
βρίσκεται στήν Correspondance du Comte J. Capodistrias, President de la Grece, publiie 
par E. A. Betant, Gen6ve-Paris 1839, τ. 2, σ. 241-242. Πρβλ. επίσης στήν Correspon
dance, τ. 1, σ. 128.

5. Correspondance, τ. 1, σ. 178-183, έπιστολή πρός τόν Γεώργιον Τυπάλδο άπό τό 
Βερολίνο στίς 27 ’Ιουλίου/8 Αύγούστου 1827.
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νου Ραδινού, το όποιο προοριζόταν γιά τούς ορφανούς καί άπορους "Ελληνες 
νέους τοϋ εξωτερικού. Εΐχαν βέβαια τήν δυνατότητα νά σπουδάσουν σ’ αύτό 
καί άλλοι νέοι άπό εύπορες οικογένειες, άλλ’ αύτοί έ'πρεπε νά καταβάλλουν 
τά άνάλογα δίδακτρα 1. Ό Κυβερνήτης μάλιστα, σέ γράμμα του στά 1827 πρός 
τόν Έϋνάρδο, τόν προέτρεπε νά έπιβλέπη τό σχολείο αύτό καί νά βοηθή στό 
εργο του τόν Ραδινό, ό όποιος έπρόκειτο νά διευθύνη τό σχολείο 2.

Τήν άνάγκη μετεκπαιδέύσεως έλληνοπαίδων στό εξωτερικό τήν εΐχαν 
αΐσθανθή πολλοί φιλέλληνες καί τήν συνιστοΰσαν στόν Καποδίστρια. ’Έτσι π.χ. 
ό ναύαρχος Κόχραν, γράφοντάς του άπό τό Παρίσι στίς 22 Μαρτίου 1828, τοϋ 
σύστηνε νά στείλη νέους στό εξωτερικό γιά νά μορφωθοΰν καί νά καλλιεργή
σουν τά πνευματικά τους χαρίσματα 3.

3. Αύτά ώς πρός τήν προσπάθεια τοΰ Gosse νά διευκολύνη τήν μετεκπαί
δευση Ελλήνων νέων στό εξωτερικό. ’Αλλά τώρα, υστέρα άπό τήν μικρή αύτή 
παρέκβαση, άς παρακολουθήσουμε τά εργα του στήν Ελλάδα. Σ’ αύτά, καί κυ
ρίως στό θέμα τής διανομής τροφίμων στά άγωνιζόμενα έλληνικά στρατεύμα
τα, ό Gosse βρήκε πολύτιμο βοηθό τόν Βεστφαλό Korring, μέ τόν όποιο κατέ
βηκε στήν Ελλάδα. Ό Gosse δέν παρέλειπε σέ κάθε έπιστολή του πρός τόν 
Korring νά τόν εύχαριστη γιά τίς προσπάθειές του, οί όποιες άπέβλεπαν στήν 
εξεύρεση τροφών καί πολεμοφοδίων 4. Τόν Korring χαρακτηρίζει ό Άγγλος 
ιστορικός τής ελληνικής έπαναστάσεως George Finlay «έμπειρο διοικητικό 
υπάλληλο». ’Ιδιαίτερα υπογράμμιζε μέ θαυμασμό καί εκτίμηση τήν προσφορά 
τοΰ Βεστφαλοΰ φιλέλληνα, ό όποιος ώς γραμματέας βοήθησε πολύ τόν Gosse 
στήν οργάνωση τής διανομής τών προμηθειών πού έστελναν οί διάφορες φιλελ
ληνικές έπιτροπές 5. Άλλά καί ό Gosse εΐχε διευκολύνει τόν Korring, «τόν 
παράξενο αύτόν άνθρωπο», νά κατεβή στήν Ελλάδα, άφοΰ πρώτα ό Γερμανός 
φιλέλληνας τόν εΐχε διαβεβαιώσει δτι δέν έφυγε άπό τήν πατρίδα του γιά λό
γους εγκληματικής πράξεως. Κανείς δμως, ουτε καί ό Gosse, δέν εμαθε ποτέ 
τό πραγματικό του δνομα. Πάντως κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων του 
έδειχνε δτι εΐχε πείρα άπό ανώτερη διοικητική θέση, άπό κυβερνητικές δηλαδή 
άπασχολήσεις, οί όποιες δέν ήταν δυνατόν νά εΐχαν άποκτηθή άπό προϋπηρε-

1. Είναι πολύ πιθανόν οτι οί νεαροί Τομπάζης καί Βουδούρης προορίζονταν νά σπουδά
σουν στό σχολείο αύτό. Πρβλ. Correspondance, τ. 1, σ. 284-285 έπιστολή πρός τόν Ραδινό 
άπό τήν Γενεύη στίς 25 Όκτωβρίου/4 Νοεμβρίου 1827.

2. Correspondance, τ. 1, σ. 285-286, έπιστολή άπό Γενεύη στίς 24 Όκτωβρίου/5 
Νοεμβρίου 1827.

3. Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία Καποδίστρια-’Ευνάρδου (1826-1831), σ. 79.
4. Πρβλ. BPU, Ms 2692, f. 40, έπιστολή τοϋ Gosse πρός Korring1 άπό τόν Πειραιά 

στίς 14/26 ’Απριλίου 1827.
5. Finlay, History of the Greek Revolution, τ. 1, σ. 411. Πρβλ. καί σ. 437.
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σία του σέ κατώτερο υπαλληλικό βαθμό. Έκεΐνο πού έκανε άκόμη εντύπωση 
ήταν δτι ό Korring, είτε άξιωματοΰχος ήταν, είτε πλούσιος στήν πατρίδα του, 
προσαρμόστηκε στις δύσκολες συνθήκες ζωής στήν Ελλάδα, χωρίς καμιά μεμ- 
ψιμοιρία. Μολαταύτα ό μυστηριώδης αύτός φιλέλληνας δέν χρησιμοποιήθηκε 
άπό τόν Κυβερνήτη, δπως γράφει ό Finlay, ανάλογα μέ τά προσόντα του, γιατί 
τόν φοβόταν ώς φιλελεύθερο 1. 'Ο Finlay δμως δέν εχει δίκαιο, γιατί, δπως 
μάς πληροφορεί ό Κασομούλης, ό Κυβερνήτης χρησιμοποίησε τόν Korring 
ώς έπιθεωρητή τών δύο πρώτων χιλιαρχιών πού εϊχε σχηματίσει. Κατά τήν 
πρώτη μάλιστα έκείνη έπιθεώρηση ό αύστηρός Γερμανός δέν εμεινε καθόλου 
εύχαριστημένος άπό τό κοντό ανάστημα τών περισσότερων στρατιωτών καί 
αξιωματικών καί επιχείρησε νά διαγράψη πολλούς απ’ αύτούς, άλλά τόν άπέ- 
τρεψε άπό τήν πράξη αύτή ό στρατάρχης Δημ. 'Τψηλάντης πού ήταν μαζί του. 
Ό Korring πέθανε τόν επόμενο χρόνο στήν Πάτρα διατελώντας σέ ενεργό 
στρατιωτική υπηρεσία 2.

Παρά τίς λεπτομερείς οδηγίες γιά τίς αρμοδιότητες της τριμελούς έπι- 
τροπής, πού είχαν συνταχθή μέ άκρίβεια άπό τόν Έϋνάρδο, ό Gosse συναν
τούσε άρκετές δυσκολίες στήν "Τδρα στις αρχές του 1827, γιατί ή άπασχό- 
ληση τοϋ Μανόλη Τομπάζη καί του Άνδρέα Μιαούλη μέ τίς διεξαγόμενες ναυ
τικές επιχειρήσεις, ή άπουσία καί αύτών άκόμη τών άναπληρωτών τους τόν 
απομόνωναν τόσο, ώστε τελικά ν’ άποφασίζη καί νά ένεργη μόνος. 'Η κατά
σταση αύτή, πού τόν έκανε νά έννοή, πόσο μειονεκτοϋσε ή παροΰσα οργάνωση 
τής τριμελοΰς έπιτροπής καί πόσο αναγκαία ήταν ή σύνταξη πληρέστερων 
υποδείξεων καί οδηγιών έκ μέρους τοϋ Έϋνάρδου, τόν έκαμαν νά γράψη στις 
10/22 Φεβρουάριου 1827 έπιστολή πρός τόν Μανόλη Τομπάζη, γιά νά τοϋ έκ- 
θέση τά παράπονά του καί νά τοϋ έπιστήση τήν προσοχή του σέ ορισμένα βα
σικά θέματα. Στήν έπιστολή του έλεγε ό Gosse δτι δέχθηκε τήν θέση αύτή στήν 
έπιτροπή, μέ τήν έλπίδα νά συνεργαστή μέ τόν Τομπάζη καί τόν Μιαούλη καί

1. Finlay, ενθ’ άν. σ. 411, ύπ. 1. Πρβλ. Bouvier-Bron, Le sejour de Louis-Andre 
Gosse en Grece, σ. 40-42.

2. Κασομούλη, Στρατιωτικά ’Ενθυμήματα, τ. 3, σ. 24-27. Περισσότερα στοιχεία γιά 
τον Korring βλ. στοϋ ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Τά ελληνικά στρατεύματα τοϋ 1821 
’Οργάνωση, Ηγεσία, Τακτική, ’Ήθη, Ψυχολογία, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 240, Στεφάνου
I. Παπαδοπονλου, Ή οργάνωση τοϋ στρατοΰ τής Δυτικής Στερεας 'Ελλάδας επί Καποδί- 
στρια, “Ελληνικά” 18(1964) 151 κ.έ. Wilhelm Barth-Μ αχ Kehrig-Kohn, Die Philhel- 
lenenzeit, σ. 153, οπου άναφέρονται καί τά έξής μεταξύ άλλων: “Graf Capodistrias hatle 
ihn zu dem Corps des Generals Denzel in Westrgiechenland geschickt, welches aus 
Palikarongesindel bestand, dem jede Ordnung ein Greuel war. Korring, beauftragt, 
einige Regelmassigkeil in Lohnung und Verpflegung dieses Corps zu bringen, und 
diesera Auftrag mil Ernst und Gewissenliaftigkeit nachlebend, zog sich die Feind- 
schaft dieses Gesindels in dem Masse zu, dass sie den riesenmassigen Mann...”.



δτι. κατά τήν διάρκεια τής απουσίας τοϋ Τομπάζη θά ήταν άδύνατο 6 άντικα- 
ταστάτης, πού θά εκλεγόταν σύμφωνα μέ το εκτο άρθρο τών οδηγιών τοΰ Έϋ
νάρδου προς τήν τριμελή επιτροπή, ν’ άνταποκριθή μέ τίς παροΰσες περιστά
σεις στά καθήκοντα του. Τώρα δμως, άν διοριστοΰν άλλα πρόσωπα στήν θέση 
τών δύο ναυάρχων, είναι πρόθυμος νά παραιτηθή, γιατί τά πρόσωπα αύτά θά 
φροντίσουν γιά κάθε άλλο, παρά γιά τό καλό τής πατρίδας. 'Η θέση του ήταν 
πολύ δύσκολη καί επειδή δέν ήθελε νά παραβή τίς οδηγίες τοΰ Έϋνάρδου, έγρα
ψε στόν Ελβετό φιλέλληνα γιά τό ζήτημα αύτό καί περίμενε μέ ανυπομονησία 
τήν απάντησή του 1.

Οί δυσχέρειες τοΰ έργου τοΰ Gosse δέν προέρχονταν μόνο άπό καθαρά 
τεχνικά, θά λέγαμε, εμπόδια, άλλά πολύ περισσότερο άπό τήν άκούσια παρου
σία του άνάμεσα σέ οπαδούς άντιμαχόμενων πολιτικών παρατάξεων ή άνά- 
μεσα σέ άντιπροσώπους ορισμένων τάξεων ή ομάδων. Ό Gosse δμως φαίνε
ται δτι κατόρθωνε ν’ άποτρέπη τούς έπικίνδυνους σκοπέλους προσηλωμένος 
στό καθήκον του καί στίς οδηγίες πού τοΰ είχε δώσει ό Έϋνάρδος λίγο πριν 
άπό τήν κάθοδό του στήν Ελλάδα.

Ή στάση του δμως δέν ήταν ψυχρά ουδέτερη, άλλά συμφιλιωτική. ’Έτσι 
σέ έπιστολή του άπό τήν "Τδρα στίς 3/15 Μαρτίου 1827 εγραφε πρός τόν Έϋ
νάρδο τά έξής: «Κοιτάζω νά έχω καλές σχέσεις μέ τούς άρχηγούς δλων τών 
κομμάτων, καί δέν παύω νά κηρύττω τήν ένωση καί τήν ομόνοια σάν τήν ου
σιαστική βάση τών επιτυχιών τοΰ έ'θνους, καί μάλιστα σάν τήν άπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τήν άφιξη ξένων βοηθειών, πού θά τούς ήταν άναγκαΐες» 2. 
“Ας σημειωθή εδώ δτι ένα μεγάλο τμήμα τής άλληλογραφίας τοΰ Gosse πρός 
τόν Έϋνάρδο δημοσιεύτηκε άπό τόν τελευταίο στίς εφημερίδες Journal de 
Geneve καί Gazette de Lausanne (1827-1828), οί όποιες φιλοξενοΰσαν σχε
δόν καθημερινά στίς στήλες τους άρθρα τοΰ Έϋνάρδου σχετικά μέ τόν έλλη-" 
νικό άγώνα καί τήν δράση τών φιλελληνικών έπιτροπών τής Ελβετίας. ’Απο
σπάσματα άπό τά άρθρα αύτά δημοσιεύονταν ϋστερ’ άπό ένα ορισμένο χρο
νικό διάστημα καί στόν γερμανικό φιλελληνικό τύπο 3.

1. Τομπάζη, ’Αδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης, σ. 340-342.
2. Journal de Geneve, seconde annee, φύλλο No 19, jeudi 3 mai 1827, σ. 7. Πρβλ. 

καί Choisy, Suisse et Grece, a. 20, δπου καί τά έξής: “En effet, leur ai-je dit, si la perte 
de la guerre civile doit etre une suite 'de Yos dissentions politiques, la perte de la 
Grece est inevitable, et les secours envoyes par les comites grecs deviennent inutiles.
Si done, vous continues cette lutte interieure, je me verrai force,· dans 1’interet de 
mes commettans, de les avertir de l’insuffisance de mes efforts, et de l’inutilite de 
leurs envois; on supprimera ces envois, el que deviendrez-vous? Ce raisonnement, 
qui est clair et positif, a fait une impression sur plusieurs d’entre eux; deja on s’occu- 
pe a rapprocher les deputes”.

3. Dimakis, Le philhellenisme en Europe pendant l’lnsurrection grecque et le

8
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Οί δυσκολίες τοϋ έργου τοΰ Gosse γίνονται κατανοητές άκόμη, οταν σκεφθή 
κανείς τίς κρίσιμες στιγμές πού περνούσε τότε ή Ελλάδα καί τίς απελπιστι
κές εκκλήσεις τών διαφόρων άρχηγών της γιά τρόφιμα. Έτσι ό συνταγματάρχης 
Heideck, ό όποιος ειχε διοριστη άρχηγός τής εκστρατείας κατά τοΰ Ώρωποΰ, 
εΐχε μεγάλη άνάγκη άπό τροφές, άλλά ή Διοικητική Έπιτροπή βρισκόταν σέ 

ία νά τοΰ ικανοποίηση τήν επιθυμία του αύτή, γιατί δέν διέθετε τά αναγ
καία τρόφιμα. Αναγκάστηκε λοιπόν νά στραφή πρός τόν Τομπάζη καί τόν Μια
ούλη καί νά γράψη, υστέρα άπό παράκληση τοΰ ί'διου τοΰ Heideck, πρός τόν 
Gosse γιά νά τόν παρακαλέση νά στείλη 5.000 οκάδες αραβοσίτου άπό τό φορ
τίο τών 80.000, πού εΐχε φθάσει έκεΐνες τίς μέρες 1.

Φοβερές ελλείψεις τροφών εΐχε καί ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ό όποιος 
ζητοΰσε άπό τόν Gosse στίς άρχές Φεβρουάριου 1827 πενήντα σακκιά άλεύρι 2. 
Έπίσης ό ’Αναγνώστης Οικονόμου σ’ έπιστολή του άπό τήν Έμιόνη στίς 6 
Φεβρουάριου 1827 πρός τόν Γεώργιο Κουντουριώτη τοΰ εγραφε ν’ άπευθυνθή 
στόν Gosse, ώστε ν’ άποσταλοΰν άλευρα στόν Γεώργιο Καραϊσκάκη, ό όποιος 
υστέρα άπό τίς άλλεπάλληλες νίκες του εΐχε γίνει τό ’ίνδαλμα τοΰ έθνους 3. Φαί
νεται δμως δτι ό Gosse δέν άνταποκρίθηκε άμέσως στήν έκκληση αύτή τοΰ 
Οικονόμου, πιθανόν λόγω τοΰ φόρτου τών εργασιών του, γιατί ό ’Αναγνώστης 
Παπαγιαννακόπουλος γράφοντας πρός τόν Γεώργιο Κουντουριώτη στίς 8 
Φεβρουάριου ζητοΰσε πάση θυσί<£ τήν άποστολή τοΰ άλευριοΰ 4.

Πραγματικά τώρα οι ανάγκες τοΰ στρατοπέδου τοΰ Καραϊσκάκη στήν 
’Αττική ήταν μεγάλες καί έπείγουσες, γιατί άπό τήν νίκη τών στρατευμάτων 
του έξαρτώνταν καί ή σωτηρία τών πολιορκημένων μέσα στήν ’Ακρόπολη. 
’Άλλωστε αύτό ήταν πιά στήν Στερεά Ελλάδα τό μόνο σπουδαίο έ'ρεισμα τών 
'Ελλήνων ΰστερ’ άπό τήν πτώση τοΰ Μεσολογγίου. 'Η άνάγκη τοΰ επισιτισμού 
τών υπερασπιστών της Άκροπόλεως καί τών στρατευμάτων εξω άπ’ αύτήν 
ήταν τό μεγάλο πρόβλημα. Τήν άνάγκη αύτή τήν διερμηνεύει μέ τό άπό 27

role de la presse, “Etudes Slaves et Est-europeennes” 8 (1968) 51. Πρβλ. στοϋ αύτοΰ, 
Le mouvement philhellenique et la presse allemande, 1821-1827. Etat de recherches, 
“Etudes Slaves et Est-europeennes” 16(1971)78.

1. BPU, Ms 2689, χωρίς ενδείξεις έπιστολή Γλαράκη πρός Gosse άπό 15 Φεβρουάριου 
1827. Πρβλ. Τομπάζη, £νθ’ άν,, σ. 342-343. Έπίσης ό Δημήτριος 'Υψηλάντης, μόλις Βμαθε 
τήν άφιξη τοϋ Gosse στήν 'Ύδρα μαζί μέ προμήθειες τροφίμων, έστειλε μιά έπιστολή πρός 
τόν Γεώργιο Κουντουριώτη στις άρχές Φεβρουάριου, στήν δποία τοΰ άνακοίνωνε δτι στό 
έξής ή φρουρά της "Τδρας δέν θά άντιμετώπιζε ελλειψη τροφίμων. Εΐχε μάλιστα τήν δυνα
τότητα και ό ΐδιος ό Ύψηλάντης νά στείλη μερικά τρόφιμα στήν "Υδρα, αν υπήρχε άνάγκη 
(Διαμάντη, ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτη, τ. 8, σ. 78).

2. Διαμάντη, Άρχεϊα Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτη, τ. 8, σ. 99-100.
3. Ένθ’ άν., τ 8, σ. 106.
4. Ένθ’ άν., τ. 8, σ. 117-118.
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Φεβρουάριου 1827 έγγραφό του 6 πρόεδρος της Γ' ’Εθνικής Συνελεύσεως τών 
Ελλήνων στήν Έρμιόνη Γεώργιος Σισίνης πρός τόν Gosse καί τονίζει τήν δύσ
κολη θέση τών ελληνικών στρατοπέδων στήν ’Αττική λόγω της έλλείψεως τρο
φών. Χωρίς αύτές τά στρατόπεδα κινδυνεύουν νά διαλυθοϋν. 'Η κατάσταση 
μάλιστα τών πολιορκημένων είναι τρομερά κρίσιμη: πεινούν καί στερούνται 
άπό κάθε τι αναγκαίο. Καί συνεχίζει μέ τά έξής: «Ή δέ πεΐνα είναι ό φοβε- 
ρώτατος εχθρός τοΰ ανθρώπου, καί εΐναι έπόμενον νά διαλυθοϋν (τά στρατό
πεδα), δτε απαιτείται μάλιστα νά συρρεύσουν εκεί και άλλα στρατεύματα, 
καθώς καί ήδη συρρέουν άπο τήν Πελοπόννησον στρατευόμενα, δθεν άπό τήν 
θέλησίν Σας έκκρέμαται ή θεραπεία της πείνας τοΰ στρατιώτου καί ή διάσω- 
σις της Άκροπόλεως».

'Ο Σισίνης εΐχε επίσης τήν γνώμη, δτι θά ήταν καλό, μέ τήν άφιξη τοΰ 
ναυάρχου Κόχραν στήν 'Ελλάδα, νά βρεθή ή ’Ακρόπολη στά χέρια τών 'Ελλή
νων. Ζητεΐ λοιπόν άπό τόν Gosse νά στείλη στόν Καραϊσκάκη, στήν ’Ελευσίνα, 
σαράντα ή πενήντα χιλιάδες οκάδες άλεύρι άπό τίς αποθήκες τροφών καί πο
λεμοφοδίων, πού προέρχονταν άπό άποστολές τών φιλελληνικών έπιτροπών 
ολόκληρης τής Εύρώπης 1. Στήν έκκληση αύτή τοΰ Σισίνη καί τής έλληνικής 
κυβερνήσεως άνταποκρινόμενος ό Louis-Andre Gosse στίς 3/15 Μαρτίου 
1827 άπό τήν "Υδρα, στέλνει στό στρατόπεδο τής .’Αττικής 80.000 οκάδες άρα- 
βοσίτου, εκφράζοντας παράλληλα τήν εύχή δτι μέ τά εφόδια αύτά ό Καραϊσκά- 
κης θά μποροΰσε νά συντηρηθή γιά πολύ καιρό άντιμετωπίζοντας τούς Τούρ
κους. 'Ο Gosse τονίζει επίσης πρός τόν Σισίνη δτι οΐ προμήθειες, πού προορί
ζονται γιά τόν στόλο, παραμένουν άθικτες, άλλά θεωροΰσε καθήκον του ν’ άπο- 
φεύγη νά τίς σκορπίζη, εφόσον περίμενε άπό στιγμή σέ στιγμή τήν άφιξη τοΰ 
Κόχραν 2. Τό φορτίο τοΰ άραβοσίτου πρός τόν Καραϊσκάκη μεταφέρθηκε μέ

1 Άνδρεου Ζ. Μάμουκα, Τά κατά τήν άναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογή τών 
περί τήν άναγεννωμένην 'Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων καί άλλων επισήμων 
πράξεων άπο τοϋ 1821 μέχρι τοΰ τέλους τοϋ 1823, Πειραιεύς 1839, τ. 6, σ. 127-129. Πρβλ. 
καί στά ’Αρχεία τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1832). ΑΙ ΈθνικαΙ Συνελεύσεις, 
ϊκδοσις Βιβλιοθήκης τής Βουλής τών Ελλήνων, ’Ανατύπωση, ’Αθηναι 1971, τ. 1, σ. 352
353.

2. Μουσείο Μπενάκη, ’Αρχείο Φιλελλήνων (άρ. 9), φάκελλος 2, ϊγγρ. 86. Στό τέλος 
τής επιστολής του ό Gosse γράφει τά έξής ενδιαφέροντα: “C’est par cette raison que j’ai 
tenu a co que la remise de ces provisions ne fut faite que comme pret a la Cornmision 
dont MM«.|g[eideck et Bailly font partie et sous la condition expresse qu’a l’arrivee 
des premiers batiments d’Europe la rentree s’en ferait en nature, et en farine de bled 
au lieu de mais en grain. Cette dorniere cause m’a surtout d6cid6, vu l’emploi diffi
cile du mais pour la confection des biscuits de mer”. Πρβλ BPU, Ms 2683, f 3. Πρβλ. 
καί στά ’Αρχεία τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας (1821-1832), τ. 1, σ. 388-389, Κωνσταν
τίνου Άθ. Διαμάντη, ’Αθηναϊκόν Άρχεΐον, τόμος τιμητικός επί τη 150ετηρίδι τής έπανα-
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εννέα καΐκια μέ τούς παρακάτω καπετάνιους: Γεώργιο Πάμο, Άντώνη Β. Μά- 
νεση, Βασ. Βρέσση, Άντ. Καραντούνα, Κυριάκο Βατικιώτη, Βασίλη Βάση, 
Δαμιανό Πάμο, Άνδρέα Κούλη κ&ί Γεώργιο Πάμο χ.

Στις 4 Απριλίου ό Καραϊσκάκης μέ έπιστολή του προς τήν κυβέρνηση 
άπό τό Κερατσίνι τόνιζε δτι έ'χει φθάσει ή ώρα γιά νά χτυπηθή ό εχθρός, γιατί 
τήν στιγμή αύτή άκριβώς είναι άδύνατος περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά. 
Θά επρεπε δμως οί τροφές καί τά πολεμοφόδια νά έλθουν διά μιας καί δχι κατά 
δόσεις' «...επτά χιλιάδες οκάδες άλευρον χρειάζεται (τό στράτευμα) τήν κάθε 
ημέραν τώρα μάλιστα οπού έρχονται καί οί Σουλιώται μέ τούς Πελοποννησίους. 
Χρειαζόμεθα λοιπόν έκατόν πενήντα χιλιάδες οκάδες άλευρον καί πενήντα εως 
εκατόν χιλιάδες δεκάρια φυσέκια, δλα ταΰτα όπόταν φθάσουν έτοιμα καί διά 
μιας εχομεν έλπίδα νά χαλάσωμεν τόν εχθρόν καί νά σώσωμεν τό φρούριον, 
διαφόρως έν δσω έ'ρχονται έκ διαλειμμάτων τής ήμέρας μόνον οί τροφαί καί 
κάποτε νά λείπουν, τίποτες δέν κάμνομεν» 2. ’Αμέσως κατόπιν ή ’Αντικυβερ- 
νητική ’Επιτροπή μέ έγγραφο πρός τόν Gosse στις 7 ’Απριλίοτ εσπευδε νά τοϋ 
ζητήση καί δσες άλλες τροφές καί πολεμοφόδια διέθετε ή Φιλελληνική ’Επι
τροπή, γιά νά τά στείλη στον Καραϊσκάκη 3.

2. "Αναδιοργάνωση τής τριμελούς έπιτροπής καί δραστηριότητα τής
νέας.

1. Φαίνεται δτι λίγο χρόνο υστερ’ άπό τήν εγκατάσταση τοϋ Gosse στήν 
"Τδρα άνέκυψαν διαφωνίες μεταξύ αύτοΰ καί τών άλλων δύο μελών του, ιδίως 
του ναυάρχου Μιαούλη, άν θά επρεπε ν’ άποθηκεύωνται τά τρόφιμα στήν "Τδρα 
ή σέ άλλο μέρος πιο ήσυχο. Καί τέτοιο, κατά τόν "Ελληνα ναύαρχο, ήταν ό Πο- 
ρος, γνώμη μέ τήν όποία συντάχθηκε καί δ Μανόλης Τομπάζης.

Τίς διαφωνίες τών μελών καί τίς δυσκολίες, πού άντιμετώπιζε συχνά στήν

στάσεως τοϋ 1821, ’Αθήναι 1971, σ. 413, έγγραφο τής Διοικητικής Έπιτροπής “Περί 
τών δυνάμεων αί όποΐαι σπεύδουν πρός βοήθειαν τών ’Αθηνών” πρός τούς “Κυρίους Ζαχα
ρίαν Πρακτικίδην, Δ. Χρυσαφόπουλον, Π. Ζερβουδάκην καί Γ. Καλλέργην” άπό τήν Αίγινα 
στις 15 Μαρτίου 1827, οπου καί, μεταξύ άλλων, τά έξής: “...αί δέκαέννέαχιλιάδες, α'ίτινες 
προσδιωρίσθησαν νά μετρηθώσιν εις χεΐρας σας παρά τών Ναξιων, θέλουν έμβή εις χεΐρας 
της παρά τών Ευρωπαίων διορισθείσης Έπιτροπής (συγκειμένης παρά τών Κυρίων Συνταγμ. / 
Έϊδέκ, Έμ. Ξένου καί τοϋ ΐατροϋ Γόσσε) διά νά μένουν έναποταμιευμένα διά τήν μετά ταΰτα 
γενησομένην εκστρατείαν εις τήν Κρήτην”.

1. BPU, Ms 2692, f. 23 έπιστολή Gosse πρός Schon άπό Πόρο στις 13 Μαρτίου 1827.
2. BPU, Ms 2689, χωρίς ένδείξεις.
3. BPU, Ms 2689, χωρίς ενδείξεις.
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πράξη ώς προς τήν διανομή τών τροφών ό Gosse, τίς εΐχε κάνει, γνωστές στον 
Έϋνάρδο μέ τήν έπιστολή του της 10/22 Φεβρουάριου 1827, ή δποία θά τον 
εΐχε άνησυχήσει. Γι’ αύτδ καί έχοντας ύπ’ οψη του τά παράπονα τοϋ συμπα
τριώτη του άνακοινώνει στήν τριμελή έπιτροπή δτι εΐχε τήν δυνατότητα, έάν 
έπιθυμή, νά συνέχιση νά έδρεύη στήν ",Τδρα ή νά μεταφερθή σέ άλλο μέρος. 
Έκεΐ θά μπορούσαν τά μέλη της νά μεταφέρουν καί τά δημητριακά Χ. Στην 
άπόφασή του αύτή δρμήθηκε ασφαλώς δ Ελβετός φιλέλληνας καί άπό τήν άνάγκη 
ν’ απαλλαγή ή έπιτροπή άπό πιέσεις διαφόρων 'Υδραίων, ή άπό οχλοκρατικές 
έκδηλώσεις, πού ήταν δυνατόν νά καταλήξουν σέ διαρπαγές τών άποθηκών 
τροφίμων. Καί πραγματικά δ Τομπάζης καί ό Μιαούλης προτίμησαν νά έγκα- 
τασταθοΰν στόν Πόρο 2. Σύγχρονα δ Έϋνάρδος πρόβαινε στήν άναδιοργάνωση 
τής τριμελούς έπιτροπής προσθέτοντας ώς τέταρτο μέλος τον συνταγματάρχη 
Heideck3, τοΰ οποίου οί γνώσεις του σέ θέματα στρατιωτικής καί διοικητι
κής φύσεως, δπως εγραψε, καθώς καί ή άφοσίωσή του στόν έλληνικό άγώνα, 
θά ήταν ενα μεγάλο ήθικό στήριγμα γιά τήν έπιτροπή 4. (Άναφέρεται έπίσης 
καί ενα πέμπτο μέλος τής έπιτροπής, δ Γάλλος φιλέλληνας Bailly 5). 'Ο Hei
deck διατήρησε τίς καλύτερες άναμνήσεις άπό τήν συνεργασία του μέ τόν Gosse, 
γιά τόν όποιο εγραφε δτι ήταν άνδρας άφιλοκερδής καί φιλάνθρωπος μέ ακατα
πόνητη δραστηριότητα 6. Άλλά καί δ Gosse δέχθηκε μέ μεγάλη ικανοποίηση 
τόν διορισμό τοΰ Heideck 1. Στήν πραγματικότητα φαίνεται δτι στήν γνωστή 
μας τριμελή έπιτροπή προστέθηκαν καί τά μέλη μιας άλλης έπιτροπής, πού

1 Τομπάζη, ’Αδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης, σ. 235-236.
2. Η. Matton, Hydra et la guerre matitime (1821-1827), Athenesl953, σ. 80-82.
3 Γιά τήν δραστηριότητα τοϋ Heideck στήν 'Ελλάδα βλ περιληπτικά στοΰ ’Εμμα

νουήλ Γ. Πρωτοψάλτη, 'Ιστορικά έγγραφα περί άρχαιοτήτων καί λοιπών μνημείων τής 
ιστορίας κατά τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως καί τοΰ Καποδίστρια, Άθήναι 1967, σ. 31, 
ύπ. 1.

4. Τομπάζη, ενθ’ άν , σ. 235-236.
5. Φωτίου Χρυσανθοποΰλου η Φωτάκου, ’Απομνημονεύματα περί τής Ελληνικής Έπα

ναστάσεως, Άθήναι 1899, τ. 2, σ. 361 Γιά τήν δραστηριότητα τοΰ Bailly βλ. έπίσης 
στό ’Αθηναϊκόν Άρχεϊον, Άρχεϊα τής νεωτέρας έλληνικής ιστορίας, επιμέλεια Ίωαννου 
Βλαχογιάννη, τ. 1, Άθήναι 1901, σ. 20-31. Ό Gosse εγραφε τά έξής γιά τόν Bailly: “Grace 
a l’energie, meme violente et a 1’excellent jugement de M. Bailly...” (Bouvier-Bron, 
Le sejour de L.-A. Gosse en Grece, σ. 42), Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη, Συμβολή στήν 
βιογραφία τοΰ Πέτρου Στεφανίτση, “Μνημών” 1(1971) 61 κ.έ., Γεωργίου Δ. Δημακο- 
πούλου, Ή έπί τοΰ Άγώνος υπέρ τής Δημοσίας 'Υγείας κυβερνητική πολιτική,“Επιστη
μονική Έπετηρίς τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών”, 1972, σ. 257 
ύπ. 1.

6 .Τά τών Βαυαρών φιλελλήνων εν 'Ελλάδι κατά τά ετη 1826-1829. Έκ τών απομνη
μονευμάτων τοΰ Βαυαροΰ άντιστρατήγου Καρόλου Άιδεκ, “Αρμονία” 2(1901) 188.

7, BPU, Ms 2692, Gosse πρός Heideck άπό "Υδρα στίς 10/22 Φεβρουάριου 1827.
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αντιπροσώπευε τήν φιλελληνική έπιτροπή του Παρισιού στό Ναύπλιο καί ή 
όποία άποτελοΰνταν άπό τόν Heideck, τόν Bailly και τόν Πάτμιο έμπορο ’Εμ
μανουήλ Ξένο 1.

'Όταν τόν Μάρτιο του 1827 φθάνη ό Κόχραν στήν Ελλάδα, ό Gosse διο
ρίζεται «γενικός έπιμελητής» τοϋ στόλου καί μέ τήν βοήθεια τοϋ Heideck, 
τοϋ Bailly καί τοϋ Ξένου άσχολεΐται μέ τήν μεταφορά τών άποθηκών καί τών 
προμηθειών στήν νέα έδρα της έπιτροπής, στον Πόρο. Ή έπιτροπή αύτή τοϋ 
Ναυπλίου άντιμετώπιζε, δπως άναφέρεται, «έσωτερικές διαμάχες» 2.

Άπό αχρονολόγητη έπιστολή τοϋ Έϋνάρδου πρός τόν Τομπάζη, ή όποία, 
πρέπει νά τοποθετηθή στά μέσα τοϋ 1827, προκύπτει δτι ό Μανόλης Τομπά
ζης θά παραπονέθηκε καί αύτός στον Ελβετό φιλέλληνα γιά τίς άντιρρήσεις 
τοϋ Gosse νά συμμορφωθή μέ τίς οδηγίες τοϋ ναυάρχου Μιαούλη ώς πρός τήν 
καταλληλότητα τοϋ Πόρου καί τόν καθορισμό του ώς τόπου έκφορτώσεως τών 
έφοδίων πού προορίζονταν γιά τήν προμνημονευόμενη έπιτροπή. Ό Έϋνάρδος 
δικαιολογεί τή στάση τοϋ συμπατριώτη του γράφοντας δτι ό Gosse δέν ήθελε 
νά άποκλίνη άπό τίς οδηγίες πού τοϋ είχαν δοθή. Σπεύδει δμως νά καθησυχάση 
τόν Τομπάζη λέγοντάς του δτι οΐ διαφορές μεταξύ τών μελών τής έπιτροπής 
έπαυσαν νά ύφίστανται μέ τήν άφιξη τοϋ Κόχραν καί δέν αμφιβάλλει οτι τώρα 
υπάρχει απόλυτη σύμπνοια. Επίσης ό Έϋνάρδος αναφέρει πρός τόν Τομπάζη, 
δτι b Gosse εΐναι σύμφωνος μέ τήν έκλογή τοϋ Πόρου ώς τόπου προορισμού 
τών τροφών. Μέ τήν ΐδια του έπιστολή ό Ελβετός τραπεζίτης άναγγέλλει τήν 
άποστολή νέων βοηθειών καί τήν άφιξη δύο πλοίων πού προορίζονταν άποκλει- 
στικά γιά τόν στόλο τοϋ ναυάρχου Κόχραν 3.

Άκόμη στον Πόρο ιδρύθηκε, ύπό τήν·έπίβλεψη τοϋ Heideck, ενας υποτυ
πώδης ναύσταθμος, μέ τήν ιδιαίτερη φροντίδα του Gosse, τοϋ Μανόλη Τομ
πάζη καί τοϋ Βεστφαλοΰ φιλέλληνα Korring 4. Μέ επαινετικά λόγια μιλεΐ ό 
’Άγγλος ιστορικός τής ελληνικής έπαναστάσεως George Finlay γιά τό έργο 
τοϋ Heideck, τοϋ Gosse, τοϋ Korring καί τοϋ Porro, ένός Μιλανέζου έξο-

1. Θέμελη-Κατηφόρη, Ή δίωξις τής πειρατείας, σ. 71, ύπ. 5, Μ. Bouvier-Bron, 
Jean-Gabriel Eynard (1775-1863) et le Philhellenisme Genevois, σ. 45. Πρβλ. καί στοϋ 
Rothpletz, Der Genfer Jean-Gabriel Eynard als Philhellene, σ. 67 Γιά τήν προσωπι
κότητα καί τήν δραστηριότητα τοϋ ’Εμμανουήλ Ξένου κατά τήν διάρκεια τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως βλ. στοϋ Μ. Η. Μαλανδράκη, Ή Πατμιάς Σχολή, ’Αθήναι 1911, σ. 29, 
112, τοϋ ϊδιου, Νησιωτικά Χρονικά, “Ελληνικά” 10(1937) 102, Μ. Τ’. Μιχαηλίδου-Νον- 
άρου, 'Ιστορία τής νήσου Καρπάθου, “Καρπαθιακά Μνημεία” Τ', ’Αθήναι 1940, σ. 467.

2. Bouvier-Bron, Le sejour de L.-A. Gosse en Grece, σ. 23.
3. Τομπάζη, Οί αδελφοί Μανώλης καί ’Ιάκωβος Τομπάζης, σ. 234-235.
ί,^Θέμελη-Κατηφόρη, Ή δίωξις τής πειρατείας, σ. 71 ΰπ. 5.
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ρίστου, τούς οποίους θεωρεϊ παραδείγματα φρονιμάδας καί ομόνοιας γιά τούς 
'Έλληνες 1.

Σημαντική ήταν ή δραστηριότητα τοΰ Gosse τήν έποχή αύτή. Ένδιαφέ- 
ρεται πρώτ’ άπ’ δλα γιά τήν έπάρκεια τών σιτηρών καί γι’ αύτο ώς μέλος τής 
φιλελληνικής έπιτροπής ζητεί συχνά πληροφορίες άπο τον φίλο του έμπορο 
τής Σύρας ’Απόστολο Δούμα2 γιά τήν τιμή τών σιτηρών, γιά διάφορα δάνεια, 
καθώς καί γιά άλλα παρόμοια θέματα. ’Έτσι σ’ έπιστολή του άπο τίς 19/31 
Μαρτίου 1827 ό Δούμας εγραφε προς τον Ελβετό φιλέλληνα, δτι ή τιμή τών 
σιτηρών μειωνόταν τούς μήνες ’Ιούνιο καί ’Ιούλιο στο λιμάνι τής Σύρας,γιατί 
τότε έφθαναν άφθονες άποστολές άπό τήν Πολωνία καί άπό δλα τά λιμάνια 
τής Ρωσίας καί κυρίως άπό τήν ’Οδησσό, δπου ύπήρχαν οί πιο σημαντικές άπο- 
θήκες σιταριού. Γιά τήν άγορά σιτηρών συστήνει στό Gosse τόν οίκο τοΰ 
Ίγγλέση, ό όποιος διακρίνεται, δπως ό ϊδιος γράφει, γιά τίς μεγάλες προσ
φορές του στόν ελληνικό άγώνα, καί τοΰ λέγει, δτι ή τιμή τους κυμαίνεται με- 
μεταξύ 11%-113/4 πιάστρα γιά τά μαλακά καί 121/4-1234 πιάστρα γιά τά 
σκληρά σιτηρά’ πάντως οί τιμές αύτές άλλαζαν άπό μέρα σέ μέρα, έ'τσι ώστε 
ήταν άδύνατον νά προσδιοριστούν άπόλυτα3. 'Ο Gosse φροντίζει άκόμη νά κα
τασκευαστούν φοΰρνοι γιά παξιμάδια καί βάζει μικρά κανονιοφόρα πλοία νά 
φρουροΰν τά παράλια 4. Συγχρόνως άποστέλλει τροφές γιά τόν έφοδιασμό τών 
στρατευμάτων τής ’Αττικής καί χρηματικά ποσά γιά τήν συντήρηση τής φρε
γάτας «Καρτερία». Στέλνει άκόμη στόν Μανόλη Τομπάζη 4.750 τάλληρα γιά 
τήν επισκευή διαφόρων πλοίων, τών πυρπολικών τοΰ Πιπίνου, τοΰ Εμμα
νουήλ Μπούτη, τοΰ ’Αναστασίου Παρασκευα, τοΰ βρικίου «Σωτήρ» καί μερι
κών καϊκιών 5. Επίσης ύπό τήν έπίβλεψη τοΰ Μιαούλη έπισκευάζεται τό πλοΐο 
«’Άρης» 6, δπως φαίνεται άπό σχετικό έγγραφο (Μάρτιος 1827) πού βρήκα 
στό άρχει’ο τοΰ Gosse. Μέσα στίς σημειώσεις του ξεχώρισα επίσης καί δύο 
πίνακες, στούς οποίους καταγράφονται άναλυτικά οί άποστολές τοΰ βρικίου

1. Finlay, History of the Greek Revolution, τ. 1, σ 411. ΙΙρβλ. καί σ. 437.
2. Στήν αίθουσα χειρογράφων τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τής Γενεύης σώζε

ται αύτούσια ή αλληλογραφία τοϋ Δούμα μέ τόν Gosse εως τά 1842 (BPU, Ms 2683, ff. 
1- 86) .  _

3. BPU, Ms 2683, f. 1.
4. BPU, Ms 2689, χωρίς ένδείξεις, διάφορα έγγραφα τοΰ 1827 τοΰ Τομπάζη πρός 

τόν Gosse
5 BPU, Ms 2687, 1, χωρίς ενδείξεις, σχετικά έγγραφα γραμμένα άπό τόν Gosse στίς 

22 Μαίου 1827 μέ γενικό τίτλο “Compte de Μ. Emmanuel Tombasi sur les 4.750 Thalari 
Colonnati, qui lui ont ete remis de M. le Docteur Gosse pour le service de la flotte”.

6 BPU, Ms 2687, 1, χωρίς ενδείξεις, έγγραφο τοΰ Μιαούλη άπό τόν Πόρο στίς 16 
Μαρτίου 1827,
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«Λεωνίδας» άπό τό 1821 εως τό 1826 -1, καθώς καί τά ονόματα καί οί μισ
θοί τών συντροφοναυτών τοϋ πυρπολικοΰ τοΰ Δ. Ποριώτη 3.

Χρήματα έστειλε έπίσης ό Gosse γιά τήν επισκευή καί άλλων ύδρα'ικών 
καί σπετσιωτικών πλοίων καί τών πυρπολικών τοΰ Κανάρη. Παράλληλα πρός 
τίς διοικητικές άπασχολήσεις του ό Gosse άσκοΰσε καί τό επάγγελμα τοΰ για- 
τροΰ, τοΰ χειρούργου καί τοΰ φαρμακοποιοΰ3.

Οί δυσκολίες δμως τοΰ έργου τής έπιτροπής ήταν μεγάλες. Τά περισσό
τερα άπό τά μέλη της, έπειδή ήταν άπασχολημένα μέ τίς στρατιωτικές έπιχει- 
ρήσεις, δέν ήταν δυνατόν νά μένουν έπί τόπου καί νά άσκοΰν τά καθήκοντά 
τους. Πρόθεση τών φιλελληνικών έπιτροπών τής Εύρώπης, κατά τόν Έϋνάρδο, 
ήταν νά συνεργάζωνται στενά τά μέλη τής έπιτροπής μέ τήν ελληνική κυβέρ
νηση, ν’ άκολουθοΰν προσεκτικά τίς οδηγίες της, νά τήν βοηθοΰν μέ κάθε τρό
πο καί νά εμποδίζουν τίς καταχρήσεις. Τά μέλη τής έπιτροπής είχαν καθήκον 
νά επεμβαίνουν στό θέμα αύτό. 'Ο Έϋνάρδος έπισήμαινε τήν προσοχή τών με
λών της, ώστε οΐ άρχηγοί τοΰ ναυτικοΰ ή τής ξηράς νά μή ζητοΰν τρόφιμα καί 
πολεμοφόδια περισσότερα άπό έκεΐνα πού άναλογοΰσαν στά στρατεύματά 
τους 4.

Συνεχείς ήταν οί φροντίδες τοΰ Εϋνάρδου γιά τήν καλύτερη οργάνωση 
τής έπιτροπής, τής όποιας κύριο μέλος άποτελοΰσε ό Gosse. Άπό τήν Γενεύη, 
έπίκεντρο τής δραστηριότητάς του, μέ άλλεπάλληλες έπιστολές προέτρεπε 
τούς Εύρωπαίους καί τίς φιλελληνικές έπιτροπές ν’ άποστέλλουν τροφές, εϊδη 
ίματισμοΰ, δπλα καί χρηματικές συνδρομές, γιά νά ένισχύσουν τό εργο τής 
έπιτροπής πού εδρευε στήν Ελλάδα. Μετά τήν αποτυχία, δμως τοΰ σχεδίου 
γιά τήν άπελευθέρωση τής Άκροπόλεως καί τήν καταστρεπτική ήττα τών Ελ
λήνων στό Φάληρο, τά έφόδια άρχισαν νά λιγοστεύουν καί τά μέλη της βρί
σκονταν σέ αδιέξοδο. Στίς 31 Μαΐου 1827 ό Heideck εγραψε στόν Έϋνάρδο 
δτι δλοι οί πόροι τους είχαν πιά έξαντληθή καί δτι ή έπιτροπή οχι μόνο ειχε 
χρησιμοποιήσει καί τά τελευταία τάλληρα, άλλά ήταν καί χρεωμένη καί τά 
μέλη της δέν ήξεραν τώρα πώς ν’ άντιμετωπίσουν τίς άνάγκες πού τούς παρου
σιάζονταν. Τήν 1 ’Ιουνίου ό Έϋνάρδος τούς στέλνει 17.000 πιάστρα καί τούς 
ύπόσχεται νά στείλη καί άλλα 6.000 5.

1. BPU, Ms 2693, f. 80.
2. BPU, Ms 2687, 2, χωρίς ενδείξεις.
3. I. Ααζαροπονλον, To πολεμικόν ναυτικόν της Ελλάδος άπό άνεξαρτησίας μέχρι 

βασιλείας ’Όθωνος, Άθήναι 1936, σ. 193.
4. Τομπάζη, Οΐ άδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης, σ. 235-236,
5 Θεοτόκη, Άλληλογραφία Έϋνάρδου-Καποδίστρια, σ. 20.
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3. '0 Gosse επικεφαλής επιτροπής είσπράξεων δασμών τών νηϋιών τοϋ 
’Αρχιπελάγους.

Μιά φωτεινή άχτίδα μέσα στήν απελπισία τών μελών τής Φιλελληνικής 
Έπιτροπής εΐναι ή απόφαση τής Γ' Εθνικής Συνελεύσεως νά διατίθενται τά 
έσοδα τών νησιών τοΰ Αιγαίου γιά τις ανάγκες τοΰ στόλου, πού βρίσκεται ύπό 
τήν ηγεσία τοΰ Κόχραν, καί νά καταβάλλωνται αμέσως στήν ειδική επιτροπή, 
τήν οποία θά διορίση ό ναύαρχος. Αύτά ανακοίνωσε στόν Έϋνάρδο ό Gosse, 
ό όποιος ώς τότε, δπως εΐναι γνωστό, άσχολοΰνταν μέ τήν διαχείριση τών εφο
δίων τοΰ στόλου. «'Η ελπίδα τών νέων αυτών οικονομικών μέσων, τών ανεξάρ
τητων άπό τήν ευρωπαϊκή εύσπλαχνία, εγραφε, ήλθε νά τονώση τό θάρρος 
μας» Χ. 'Η κυβέρνηση έπρόκειτο νά παραδώση στόν Κόχραν δλα τά σχετικά 
έγγραφα μέ τήν διαχείριση τών έσόδων τών νησιών. Τό περίσσευμα άπό τά 
έ'σοδα τών νησιών θά δαπανώνταν γιά τίς ανάγκες τοΰ κράτους 2.

Επίσης ή κυβέρνηση εΐχε άποφασίσει καί τήν σύναψη ένός δανείου 500. 
000 πιάστρων άπό τούς έμπορους της Σύρας έναντι τών δασμών 3. Στήν έκτέ- 
ση τών οικονομικών αύτών μέτρων, πού άπέβλεπαν νά συγκρατήσουν τήν Ελ
λάδα στό χείλος τής καταστροφής, σπουδαίο ρόλο έ'παιξε, δπως θά ΐδοΰμε αμέ
σως παρακάτω, ό Gosse. Ή δράση του άποκαλύπτεται υστέρα άπό τήν 
συλλογή καί τήν συγκριτική εκμετάλλευση τών διεσπαρμένων σέ ποικίλες 
πηγές μεμονωμένων καί άπλών ιστορικών ενδείξεων.

’Έτσι κατά τά τέλη Μαΐου (26, π.ή.) ό Gosse εμφανίζεται στήν Σύρα 
διορισμένος «έπί τών δασμών τών νήσων» 4 καί έχοντας άπόλυτη αρμοδιότητα 
άπό τόν Κόχραν 5. Τότε 6 Gosse εΐχε τήν πρώτη ευκαιρία νά συζητήση τά 
οικονομικά αύτά θέματα μέ τούς κεφαλαιούχους τοΰ μεγαλύτερου εμπορικού 
κέντρου καί τής μεγαλύτερης χρηματαγοράς τοΰ έλληνικοΰ κράτους. Τίς εντυ
πώσεις του καί τά συμπεράσματα του τά βρίσκουμε στήν επείγουσα έπιστο
λή του τής 11/23 ’Ιουνίου άπό τήν "Υδρα πρός τόν πρόεδρο τής βουλής ’Αντώ
νιο Ρενιέρη®. Στήν έπιστολή του αύτή, πού σώζεται στά Γενικά ’Αρχεία τοΰ

1. Ένθ’ άν., σ. 21.
2. BPU, Ms 2692, Gosse πρός Έϋνάρδο άπό τόν Πόρο στίς 13/25 Μαίου 1827

3. BPU, Ms 2689, χωρίς ένδείξεις, έγγραφο της ’Αντικυβερνητικής Επιτροπής πρός 
“άπαντας τούς κατοίκους τοΰ Αιγαίου Πέλαγους” άπό.τόν ΙΙόρο στίς 15 Μαίου 1827. Τήύ 
άφιξη τοΰ Gosse άνήγγειλε στόν Γ. Κουντουριώτη ό πολιτάρχης τής Έρμουπόλεως Γ. 
Μπροΰσκος, ό όποιος τόν μνημονεύει ώς “ιατρόν Γκύχην” (Διαμάντη, ’Αρχεία Λαζάρου 
καί Γεωργίου Κουντουριώτου, τ. 8, σ. 250).

4 Διαμάντη, ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου, τ.'8, 1827, σ. 250
5. BPU, Ms 2692, Gosse πρός τά μέλη τής έπιτροπής τής επιφορτισμένης μέ τήν είσ

πραξη τοΰ δασμοΰ στήν Σύρα (27 Μαίου/8 ’Ιουνίου 1827).
6. ΓΑΚ, Κ 47, Β. φ 111, άρ. 114,
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Κράτους, ό Ελβετός φιλέλληνας τόνιζε τήν μεγάλη προσφορά τών Σπετσών, 
τών Ψαρών, τής "ϊδρας καί τής Αίγινας στον ναυτικό άγώνα έναντίον τών 
Τούρκων, άλλά παράλληλα έπισήμαινε καί τίς μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες 
πού συναντοΰσε. Παρατηρούσε δτι τά εισοδήματα τών νησιών τοϋ ’Αρχιπελάγους 
εΐχαν βέβαια τεθή στήν διάθεση τοϋ ΐδίου καί τοϋ ναυάρχου Κόχραν, άλλά οί 
πόροι αύτοί, μέχρι στιγμής, δέν τοϋ εξασφάλιζαν τίποτε άλλο, παρά μερικά 
άσήμαντα ποσά, τά όποία δμως δέν έπαρκοΰσαν. 'Η κυβέρνηση, δπως εγραφε 
ό Gosse στήν έπιστολή του, είχε άποφασίσει μέ ψήφισμα νά συνάψη δάνειο
500.000 πιάστρων, ποσό, τό όποιο φαινόταν αρκετό γιά ν’ άντιμετωπιστοΰν 
οί πρώτες άνάγκες. Παρουσιάζονταν δμως δυσκολίες γιά τήν είσπραξή του. 
Σχετικά, οί έ'μποροι τής Σύρας, τούς οποίους συμβουλεύτηκε ό Gosse, του 
άφησαν νά έννοήση, δτι τό δάνειο δέν θά έπιβάρυνε άνάλογα τούς κατοίκους 
τοϋ νησιοΰ, επειδή δλοι δέν θά κατέβαλλαν τό άντίστοιχο στήν οικονομική 
τους κατάσταση ποσό. ’Έτσι οί έγκατεστημένοι στήν Σύρα πλούσιοι έ'μπο- 
ροι τής Επτάνησου καί άλλοι, τούς οποίους υπεράσπιζαν τά εύρωπαϊκά προ
ξενεία, άρνοΰνταν νά πληρώσουν τό άνάλογο ποσό, πράγμα πού μετέτρεπε 
τόν τύπο τοϋ δανείου σέ προαιρετικό μέ άποτέλεσμα τήν άνιση κατανομή του 
στον πληθυσμό τοϋ νησιοΰ. Γιά νά άντιμετωπιστή ή κατάσταση αύτή, οί κά
τοικοι, οί όποιοι επιβαρύνονταν οικονομικά περισσότερο άπό τούς άλλους, δπως 
μάς πληροφορεί ό Gosse, εΐχαν στείλει σχετικό έγγραφο στον Κόχραν καί τοϋ 
ζητοΰσαν επειγόντως ν’ άλλάξη ή διατύπωση τοΰ ψηφίσματος καί ετσι τό δά
νειο νά μετατραπή σέ έ'κτακτη συνεισφορά δλων τών κατοίκων τής Σύρας. Ό 
Gosse παρατηροΰσε στήν συνέχεια, δτι τά αΐτημα αύτό τών Συριανών ήταν 
δίκαιο καί παρακαλοΰσε νά καλέση ό πρόεδρος τής βουλής ’Αντώνιος Ρενιέρής 
τό σώμα σέ συνεδρίαση καί νά τροποποιήση τό ψήφισμα. ’Άν δέν θά ήταν δυ
νατόν νά έπιτευχθή άπαρτία, ό Ελβετός φιλέλληνας ζητούσε άπό τόν Ρενιέρη 
νά τοΰ στείλη τουλάχιστον μιά έγγραφη δήλωση, στήν όποία νά φαίνεται δτι 
είναι άδύνατον νά γίνη αύτή ή άλλαγή τοΰ τύπου τοΰ δανείου. Τό έγγραφο αύτό 
ό Gosse θά τό χρησιμοποιούσε ώς άπόδειξη, ώστε οί Συριανοί νά έλέγξουν τά 
διαβήματα, πού πραγματικά έ'κανε, γιά νά υποστήριξή τό αΐτημά τους 3.

Γιά τήν τροποποίηση αύτή τοΰ ψηφίσματος τοΰ δανείου παρουσιάζεται 
ό ’ίδιος ό Gosse στήν συνεδρίαση της 21 ’Ιουνίου τής βουλ,ής στό Ναύπλιο, δπως

1. ΓΑΚ, Κ 47, Β, φ. 111, άρ 114. Στό τέλος τής επιστολής του ό Gosse εγραφε τά 
έξής ένδιαφέροντα: “J ai l’honneur de vous observer, M. le President, que les delais
meme courts entravoront nos operations et aggraveront le danger de la patrie, dai- 
gnez par consequent voir dans Yotre sagesse ce que Yous pouvez faire et ce que nous 
avons a attendre afin que nous prenions nos mesures; en consequence je ne Vous 
entretiens point du projet de loi sur la marine marchande, le terns ne me le permets
pas mais je m’empresserai d,e Vous le eommuniquer incessament”,
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πληροφορεί ο I. Σέρρος τόν Γ. Κουντουριώτη, πού τόν κατατόπιζε, φαίνεται, 
στά δσα συνέβαιναν στήν προσωρινή πρωτεύουσα τοϋ κράτους. 'Ο Gosse λοι
πόν εκθέτοντας τίς μεγάλες άνάγκες τοΰ ναυτικοΰ, τήν εξάντληση τών πόρων 
τών ναυτικών νησιών, τά έμπόδια πού θά συναντά διαρκώς γιά τήν είσπραξη 
τών δασμών, τοΰ δανείου κλπ., ζητεί νά διατυπωθή έτσι τό σχετικό ψήφισμα, 
ώστε νά παρουσιαστή ώς έρανος και μέ αύτόν τόν τρόπο νά ύποχρεωθοΰν οί 
«εύκατάστατοι» νά πληρώσουν άνάλογα μέ τίς οικονομικές τους δυνατότητες. 
Μέ τήν ευκαιρία αύτή παραπονέθηκε καί γιά τήν συμπεριφορά τών 'Υδραίων 
καί Σπετσιωτών πού τόν εΐχαν καλέσει, φαίνεται, γιά νά τοΰ υποβάλουν τήν 
ιδέα νά σχηματίση ενα συμβούλιο άπό άντιπροσώπους τών ναυτικών νησιών, 
οΐ όποιοι νά τόν περιστοιχίζουν καί νά τόν συμβουλεύουν, δπως θά ίδοΰμε 
παρακάτω. "Οσοι, δμως, προσθέτει ό Σέρρος γιά νά εύχαριστήση τόν Κουν
τουριώτη, είδαν τά γράμματα πού άντήλλαξε τότε ό Gosse μέ τούς 'Υδραίους 
καί Σπετσιώτες, «έπήνεσαν μάλλον τούς 'Υδραίους καί έκατηγόρησαν τό ξε- 
ροκαύκαλόν του» Χ. 'Ο Σέρρος δμως δέν μας πληροφορεί τί έγινε τελικά, άν 
δηλαδή ένέκρινε τήν τροποποίηση τοΰ ψηφίσματος ή οχι. Άλλά μάλλον θά τό 
πέτυχε ό Gosse.

'Ο σκοπός δμως τής άφίξεως τοΰ 'Ελβετού φιλέλληνα στήν Σύρα δέν φαί
νεται νά στέφθηκε μέ επιτυχία, άλλά άντίθετα προκά^εσε άναβρασμό στούς 
πλούσιους έμπορους τών Χιωτών τής Έρμουπόλεως, δπως γράφει ό Ν. Πρα- 
σακάκης μέ έπιστολή του τής 2 ’Ιουνίου πρός τόν Γεώργιο Κουντουριώτη. ’Εκεί 
άναφέρονται τά δσα μεσολάβησαν στό νησί υστερ’ άπό τήν άφιξη τοΰ Έλβετοΰ 
γιατρού στίς 26 Μαΐου: δτι ό Gosse ζήτησε 500.000 γρόσια ώς δάνειο άπό τούς 
εμπόρους καί δτι άργότερα, στίς 31 Μαΐου, έ'φυγε πρός συνάντηση τοΰ Κόχραν 
δτι ό ϊδιος ήταν κομιστής διαταγής τής κυβερνήσεως νά εΐσπράττη τά προερχό
μενα άπό δασμούς χρήματα, πού θά δαπανώνταν γιά τίς εθνικές άνάγκες καί 
δτι επιπλέον παρουσίασε καί άλλες διαταγές, νά καταβληθούν άπό τούς δασμούς
5.000 τάλληρα στήν κυβέρνηση, 2.000 τάλληρα στόν Τσαμαδό καί άλλα με
γάλα ποσά σέ άλλους, τά όποια θά εΐσπράττονταν άπό τό λιμεναρχείο. Καμιά 
δμως άπό τίς διαταγές αύτές δέν έκτελέστηκε. «Τόσον δμως αΐ πρώται διατα- 
γαί έπάνω εις τούς δασμούς, δσον καί οΐ δεύτεροι (sic) έπάνω εις τό Λιμεναρ- 
χεΐον δέν έπληρώθη καμμία, μήτε σκοπόν έ'χουν εις τό έξής νά δέχωνται καμ- 
μίαν τοιαύτην διαταγήν, άλλ’ ό μόνος των σκοπός είναι νά έγχειρίζωσι τά εθνι
κά χρήματα εις χεϊρας τοΰ λόρδ Κόχραν, γνωρίζοντες δτι κατ’ αύτόν τόν τρό
πον έξάπαντος θέλουν έξοδεύονται εις τάς χρείας τοΰ έθνους» 2. Άπό τά πα
ραπάνω συμπεραίνουμε δτι οΐ πονηροί μεγαλέμποροι τής Έρμουπόλεως μέ

1. Διαμάντη, Άρχεϊα Λαζάρου καί, Γεωργίου Κουντουριώτη, τ. 8, σ. 293-294,
2. Ένθ’ άν., τ. 8, σ. 256,
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τούς καλούς τρόπους των έδωσαν στό Gosse νά καταλάβη δτι, θά ήταν διατε
θειμένοι νά τοϋ φανούν χρήσιμοι. "Ησυχος ό Gosse, μετά τήν σύσκεψή του φαί
νεται στήν "Τδρα, έπέστρεψε στήν Σύρα, εϊσέπραξε 48.000 γρόσια, άφησε ώς 
έπίτροπό του γιά τήν είσπραξη τών δασμών κάποιον Διαμαντή, Ρουμελιώτη, 
μπήκε σ’ ενα καράβι σπετσιώτικο, πού έπαιρνε μέρος στον αποκλεισμό τής 
Εύβοιας, και έ'φυγε στις 16 ’Ιουνίου γιά νά συνοδέψη 15 περίπου έμπορικά κα
ράβια ώς τόν Ελλήσποντο, δπως γράφει ό πολιτάρχης τής Έρμουπόλεως Γ. 
Μπροΰσκος Στήν έπιστροφή του στις 18 ’Ιουνίου έ'φερε μαζί του ώς λεία 
τέσσερα έμπορικά πλοία φορτωμένα στήν Αίνο γιά τήν ’Αλεξάνδρεια μέ τυρί 
καί άλλα τρόφιμα, γιατί δέν βρήκε τά χαρτιά τους έν τάξει 2. Τήν συνέχεια 
τής ιστορίας αύτής τήν παρακολουθούμε σ’ ενα έγγραφο τής ΐδιας ήμερομηνίας, 
μέ τό όποιο ό Gosse δίνει οδηγίες στον καταδρομέα Λάμπρου, πού θά συνοδεύ- 
ση τά τέσσερα πλοία άπό τήν Σύρα στό Ναύπλιο, νά προσέξη νά μή θιγοΰν 
ούτε οί πλοίαρχοι, ούτε οί ναυτικοί, οΰτε καί τά φορτία τών αιχμαλωτισμένων 
πλοίων. ’Αλλιώς τόν απειλεί δτι θά χάση τό δικαίωμα καταδρομής καί νηο
ψίας. Ή πολιτισμένη στάση τοΰ Gosse δείχνει τήν αύστηρότητα, μέ τήν όποία 
έννοοΰσε νά έκπληρώση τά καθήκοντά του, ώστε νά μή άμαυρώνεται τό ελλη
νικό ονομα. Εΐναι αλήθεια δτι καί οί Εύρωπαϊοι έμποροι καί ή κοινότητα τής 
Σύρας τόν εΐχαν παρακαλέσει νά προσέξη στό ζήτημα αύτό, ώστε νά μή άπο- 
θαρρυνθή ή εμπορική κίνηση 3.

’Από τά χρήματα πού εΐχε συνάξει ό Gosse, μέτρησε 1.000 τάλληρα στον 
Fabvier, 500 στον Γκιώνη 4, μερικά στό βρίκι τοΰ Κόχραν καί τά ύπόλοιπα 
«μόνος του εις τί τά έμεταχειρίσθη δέν ήξεύρομεν», δπως γράφει στις 20 ’Ιου
νίου πρός τόν Γ. Κουντουριώτη ό Κυριάκος Σκούρτης, αντιπρόσωπος τών Υ
δραίων στή Σύρα, ό όποιος προσθέτει: «Έγώ ήμουν έναντίον εις τό νά τοΰ τά 
δώσουν τά μετρητά, μά έπειδή καί εΐχετε μας γράψει πρωτύτερον πώς, άφοΰ 
φθάση άνθρωπος τοΰ Κόγχραν, νά τοΰ δοθοΰν, διά αύτό δέν ήθέλησα νά άνα- 
κατευθώ πλέον» 5.

Στό μεταξύ, οΐ διοικητές τής "Υδρας καί οί άντιπρόσωποι τών Σπετσών 
εΐχαν προτείνει στον Gosse, σέ κοινή σύσκεψη μαζί του, νά σχηματίση ενα συμ
βούλιο άπό τρεις αντιπροσώπους τών νησιών "Υδρας, Σπετσών καί Ψαρών, 
έκλεγμένους άπό τίς κοινότητες τών τριών αύτών νησιών, μέ σκοπό νά τόν διευ
κολύνουν στις εισπράξεις καί στήν άνάγκη νά τόν άναπληρώνουν, χωρίς δμως

1. Ένθ’ άν., τ. 6, σ. 281.
2. Ένθ’ άν., τ 8, σ. 281, 286.
3. Ε Georgiou, Le Tribunal maritime en Grece pendant la Guerre de l’lndepen- 

dance, 1821-1825, Athenes 1971, σ. 222 ^
4. Εννοεί τόν Γκίκα Γκιώνη, 'Υδραίο άγωνιστή.
5. Διαμαντή, ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτη, τ 8, σ. 289,



125

νά διαθέτουν οί ΐδιοι τίς εισπράξεις, γιατί, δπως έλεγαν, b Gosse, σάν ξένος 
πού ήταν, δέν γνώριζε χαλά τήν εσωτερική κατάσταση στήν Ελλάδα, κυρίως 
τών νησιών, καί ήταν δυνατόν νά συναντούσε πολλές δυσκολίες, άπό τίς όποιες 
δμως μπορούσαν νά τόν άπαλλάξουν οί κοινότητες τών τριών παραπάνω νη
σιών μέ τούς τρεις άντιπροσώπους των. Ό Gosse άναγνώριζε τήν χρησιμό
τητα τών συμβουλών τους· «Επειδή ήλθα πρόσφατα στήν πατρίδα σας, δπως 
γράφει στούς διοικητές τής "Τδρας καί τών Σπετσών στίς 11/23 ’Ιουνίου, άλλά 
ένδιαφέρομαι γιά τά συμφέροντά της, καί επειδή είμαι άσχετος πρός τά έ'ργα, 
τά όποια οφείλω ν’ άναλάβω, άλλά δέν έχω προκαταλήψεις καί είμαι σίγουρος 
γιά τήν χρηστότητά μου, είμαι περισσότερο άπό κάθε άλλον πρόθυμος νά πε
ριστοιχιστώ, νά βοηθηθώ άπό φωτισμένους καί άμερόληπτους συμβούλους 
στήν λεπτή καί άγκαθερή προσπάθεια πού άνέλαβα, δπως σάς τό δήλωσα είλι- 
κρινά καί επανειλημμένα. Άλλά τό νά ζητώ συμβουλές δέν σημαίνει δτι είμαι 
υποχρεωμένος νά τίς δέχωμαι καί νά έκλέγω συμβούλους παντού δπου τό νο
μίζουν χρήσιμο καί συμφέρον...». Μολαταύτα, δπως θαρρετά τό δηλώνει, μένει 
έκπληκτος άπό τήν γνώμη αύτή τών τριών νησιών, ή οποία κάπως τόν θίγει, 
γιατί υποπτευόταν πώς σκοπό ειχε νά τόν έλέγχη καί νά τοϋ άφαιρή κάθε πρω
τοβουλία 1. Ό Gosse δέν δέχεται μέ κανένα τρόπο μόνο τούς άντιπροσώπους 
τών τριών νησιών ώς συμβούλους (υστέρα άπό έκλογή πού θά γινόταν στήν 
"Υδρα), γιατί θ’ άντιπροσωπεύονταν μόνο δύο νησιά, επειδή οί άντιπρόσωποι 
τών Ψαρών ήταν άπόντες. ’Έπειτα ό άποκλεισμός τών άλλων νησιωτών, δποια 
καί νά είναι τά άληθινά δικαιώματα τών 'Υδραίων, τών Σπετσιωτών καί τών 
Ψαριανών, θά έφερνε κάποια άναταραχή στίς σχέσεις τους, θά κατέστρεφε τούς 
αρμονικούς δεσμούς, οί όποιοι πρέπει νά ύφίστανται μεταξύ τών Ελλήνων, 
καί κυρίως θά άφύπνιζε τά πάθη καί τίς ζηλοτυπίες.

Στό ΐδιο γράμμα ό Gosse άναφέρει δτι, δπως διαπίστωσε άπό τήν πρόσ
φατη επίσκεψή του στήν Σύρα, θά ήταν δυνατόν νά συνάψη έκεΐ ενα «νόμιμον» 
δάνειο άπό τούς εμπόρους, χωρίς μεγάλες δυσκολίες καί χωρίς «έκτακτον» 
επέμβαση. Άν δμως παραστή ανάγκη νά χρησιμοποίηση αποτελεσματικότερα 
μέσα, τότε θά προστρέξη στήν βοήθειά τους. Καί σέ υστερόγραφο άναφέρει 
δτι ό λόρδος Κόχραν δρισε τίς Σπέτσες ώς θερινό ναύσταθμο, άλλά δέν γνωρί
ζει άκόμη άν οί άποθήκες καί οί εγκαταστάσεις πρέπει νά μεταφερθοΰν έκεΐ 2. 
Κατά τήν άφιξή του στήν Σύρα, δπου ό Gosse ήλπιζε νά προμηθευθή γύρω στά
100.000 φράγκα άπό τούς τελευταίους δασμούς, συνάντησε πειρατές, άλλά μέ

1. ’Αντωνίου Λιγνού, Άρχεΐον τής Κοινότητος "Υδρας (1778-1832), Πειραιεύς 1930, 
τ. 13, 1827, σ. 206-207.

2. Λιγνού, Άρχεΐον τής Κοινότητος "Υδρας, τ. 13, σ. 224.
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καλό τρόπο κατόρθωσε νά τούς πείση νά τοΰ μεταφέρουν τά χρήματα
"Υστερα άπό τήν άρνηση τοΰ Gosse, οί αντιπρόσωποι τής "Τδρας καί τών 

Σπετσών άπευθύνονται πρός τόν Κόχραν καί ζητοΰν τόν διορισμό τών τριών 
συμβούλων, οί όποιοι θά περιστοιχίσουν τόν Ελβετό φιλέλληνα2. Φαίνεται 
δτι οί άπόψεις τών ναυτικών νησιών υιοθετούνται άπό τήν κυβέρνηση, δπως 
άποδεικνύεται άπό τό ύπ’ άρ. 308/19 ’Ιουλίου 1827 τοΰ «έπί τής Οικονομίας 
Γραμματέως τής Έπικρατείας» Γεωργίου Μαυρομάτη πρός τήν κοινότητα 
Σπετσών: ό Gosse διορίζεται μέλος μιας πενταμελοΰς έπιτροπής, ή δποία 
εργο έχει νά εΐσπράττη τούς δασμούς τών νησιών τοΰ Αιγαίου Πελάγους, τούς 
προοριζομένους γιά τήν εξοικονόμηση τών άναγκών τοΰ στόλου- ή έπιτροπή 
αύτή, ή δποία ειχε συγκροτηθή μέ τό ύπ’ αριθμόν 298 διάταγμα τής κυβερνή
σεως, άποτελοΰνταν άπό τόν Gosse, ώς άντιπρόσωπό τοΰ Κόχραν, άπό τόν Κ. 
Δημάκη Ίερομνήμονος, άπεσταλμένο τής κυβερνήσεως καί άπό τρεις άλλους, 
τούς όποιους θά εξέλεγαν ή καθεμιά άπό τίς κοινότητες τών τριών ναυτικών 
νησιών. Στό έγγραφο δίνονται οί έξής οδηγίες γιά τόν καθορισμό τοΰ χρόνου 
πληρωμής τών δασμών: «Αί πληρωμαί θέλουν γίνει εις μέν τήν Σύραν έντός 
μιας τετραμηνίας, άνά εν τρίτον εις τήν άρχήν έκάστης διμηνίας, εις δέ τάς 
λοιπάς νήσους έντός μιάς διμηνίας, άνά ήμισυ εις τήν άρχήν έκάστης διμηνίας. - 
Έως δέ νά διορισθώσι τακτικώς παρά τών κοινοτήτων τών ναυτικών νήσων 
οί έπί τής είσπράξεως τών δασμών, επιφορτίζονται οί ήδη εύρισκόμενοι εις 
Σύραν πληρεξούσιοι αύτών, διά νά συμπράττωσι μετά τών Κ. Δημάκη 'Ιερο- 
μνήμονος καί Γόσου, καί νά διευθύνωσι τά περί δασμών κατά τήν γενομένην 
άπόφασιν. Έγκλείονται δέ πρός δδηγίαν σας ή διάταξις τών δασμών καί δ κα
τάλογος τής πληρωμής έκάστης νήσου. Αύτά εΐναι, Κύριοι, τά όποια έλήφθη- 
σαν μέτρα περί τοΰ κεφαλαίου τών δασμών, άνάλογα ώς πρός τάς παρούσας 
περιστάσεις καί τάς έπικειμένας άνάγκας, καί σύμφωνα μέ τό γενικόν συμφέ
ρον. Ό περί τής διανομής τών είσπραττομένων χρημάτων προσδιορισμός σάς 
πείθει, δτι ή Κυβέρνησις, ήτις γνωρίζει κάλλιστα τάς άνάγκας τοΰ στόλου, πρώ
τον σκοπούμενον εΐχε καί έχει πάντοτε τήν έξοικονόμησιν τών ναυτικών χρειών, 
καί διά τοΰτο κατά προτίμησιν άφιέρωσεν, ώς καί πρότερον, διά ναύτας τά 
δύω τριτημόρια, άφήσασα τό εν μόνον διά τάς λοιπάς τής πατρίδος χρείας, 
αϊτινες χρήζουσιν άναποφεύκτους θεραπείας»3.

1. Bouvier-Bron, Le sejour de L -A. Gosse en Grece, σ. 60-61, οπου 6 Gosse εγραφε 
σχετικά τά έξής: “Ceci est une preuve que suivant la maniere dont on s’adresse aux 
gens, meme peu moraux a certains egards, on peut faire taire leurs defauts et reveiller 
leurs sentiments d’honneur”.

2 BPU, Ms 2690, χωρίς ενδείξεις. .
3. Μναρ)'ΰρου Άνδρέον X" ’Αναργύρου, Τά Σπετσιωτικά, ήτοι Συλλογή Ιστορικών 

εγγράφων καί υπομνημάτων άφορώντων τά κατά τήν 'Ελληνικήν Έπανάστασιν τοϋ 1821,
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'Ο 'Ελβετός φιλέλληνας συναντοΰσε στό εργο του άρκετές δυσκολίες δχι 
μόνο άπό τους εντοπίους, άλλά και άπό τούς πληρεξουσίους τών τριών ναυτικών 
νησιών στήν Σύρα. ’Αναγκασμένος νά τρέχη άπό νησί σέ νησί γιά νά μαζεύη 
τούς φόρους 1 καί, τά εισοδήματα, πού «ή κυβέρνηση καί οί μηχανορράφοι τοΰ 
άμφισβητοΰσαν», δπως ό ΐδιος γράφει, βρέθηκε πολλές φορές στήν θέση νά λά- 
βη αυστηρά μέτρα έναντίον έκείνων, οί όποιοι τοΰ άρνοΰνταν νά καταβάλουν έ'να 
νόμιμο χρέος 2. Παράλληλα ό Gosse εΐχε άρκετά παράπονα γιά τήν άκατα- 
στασία τών οικονομικών 3, τά όποια προσπάθησε νά όργανώση, συγγράφοντας 
μάλιστα και ενδιαφέρουσες στατιστικές μελέτες 4, γιά τίς όποιες εδειξε μεγάλο 
ένδιαφέρον καί ό ΐδιος ό Καποδίστριας, δπως φαίνεται άπό έπιστολή του άπό 
τόν Πόρο στις 20 Νοεμβρίου/1 Δεκεμβρίου 1828®. '

Τότε, μέσα ’Ιουλίου 1827, γιά ν’ άντιμετωπιστοΰν οί έπείγουσες άνάγ- 
κες χρημάτων, ό Gosse εριξε τήν ιδέα νά είσπράξη ή έλληνική κυβέρνηση ο'^ς 
δάνειο έ'ναντι τών δασμών 20.000 τάλληρα άπό τούς πλούσιους εμπόρους τής 
Σύρας β. Πράγματι στις 15 ’Ιουλίου ό Gosse έ'χοντας στά χέρια του σχετική 
εντολή τοΰ Κόχραν 7 παρουσιάζεται στήν δημογεροντία τής Σύρας καί ζητεί τά
20.000 τάλληρα, άλλ’ αύτή άπαντά δτι αδυνατεί νά τοΰ τά παραδώση χωρίς τήν 
συγκατάθεση τών πληρεξουσίων τών τριών νησιών στήν Σύρα Γεωργίου Κουν
τουριώτη, Δ. Τσαμαδοΰ, Χατζηγιάννη Μέξη, Γ. Μπούκουρη, Γκίκα Καρακα- 
τζάνη, ’Αναγνώστη Κοντού καί Γεωργίου Ζαχαρίου, οί όποιοι φοβούμενοι μή
πως δέν χρησιμοποιηθούν γιά τό ναυτικό (γιατί ό Gosse, δπως έ'λεγαν, κατα
γινόταν μέ τήν οργάνωση στήν Νάξο ένός σώματος 1.200 τακτικών στρατιωτι
κών, τών όποιων ό έφοδιασμός σέ ιματισμό καί δπλα γινόταν στήν Σύρα), τοΰ 
άρνήθηκαν τά χρήματα 8 λέγοντας δτι θά συνεννοηθοΰν μέ τά κοινά τους «διά νά 
συναγροικηθοΰν μετά τοΰ στολάρχου». Σ’ αύτά εμεινε σύμφωνος ό Gosse, ό 
όποιος ξαναγύρισε πάλι στήν έπιτροπή τών πληρεξουσίων καί τούς είπε δτι 
μπορεί νά τά στείλουν οί ΐδιοι τά χρήματα στον Κόχραν, άλλ’ αύτοί έκριναν 
φρόνιμο νά έχουν προηγουμένως τήν απάντηση τών κοινών τους 9.

’Αθήναι 1861, σ. 1098-1099, Πρβλ BPU, Ms 2689, έγγραφο τοϋ Μαυρομάτη άπό 19 ’Ιου
λίου 1827 πρός τον Gosse.

1. ’Ερρίκου Τράιμπερ, ’Αναμνήσεις άπό τήν 'Ελλάδα 1822-1828, ’Ανέκδοτο Χρονικό 
τοΰ άγώνος, ’Αθήναι, ά.£·, σ. 81, 87-94.

2. Louis-Andre Gosse, Relation de la peste, σ. IX.
3. Rothpletz, Correspondance de L. A. Gosse a sa mere, σ. 50.
4. ’Ένθ’ άν., σ. 53.
5. BPU, Ms 2682, f. 181.

6. Πρβλ. BPU, Ms 2693, f. 11, Gosse πρός Korring άπό 6/18 ’Ιουλίου 1827, f 13.
7. Διαμάντι), ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτη, τ. 8, σ. 321.
8. BPU, Ms 2689, χωρίς ενδείξεις, έγγραφο τής 25 ’Ιουλίου 1827 τών δημογερόντων 

τής Σύρας πρός τούς πληρεξουσίους τών τριών νησιών στήν Σύρα.
9. Αιγνοΰ, Άρχεΐον 'Ύδρας, τ. 13, σ. 244-245.
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Οί πρόκριτοι τών Σπετσών συμφωνοΰν νά δοθούν τά χρήματα στόν Gosse, 
γιά νά χρησιμοποιηθούν γιά τίς ανάγκες τοϋ στόλου καί έρχονται σέ σχετικές 
συνεννοήσεις μέ τούς διοικητές τής "Τδρας, δπως άποδεικνύεται άπό τό έγγρα
φό τους τής 28 ’Ιουλίου 1827: «Άλλ’ έπειδή ό λόρδος (Κόχραν) πρός τό πα
ρόν λείπει, χωρίς νά ήξεύρωμεν ποΰ διευθύνθη, καί ήμπορεΐ ν’ άργοπορήση 
ώστε νά φανή εις τά νερά μας, καί τά Κοινά μας έχουν χρείαν μεγάλην χρημά
των διά τήν ετοιμασίαν τών πλοίων, γνωμοδοτοΰμεν πρός τούς πληρεξουσίους 
έν Σύρο:, τών τριών νήσων, άφοΰ λάβουν τό πρός ήμάς έγγραφον τοΰ λόρδ Κόχ
ραν, τοΰ οποίου άντίγραφον σας έσωκλείομεν, οπού μας εστάλη καθ’ ήν στιγ
μήν έξέπλευσεν άπό τόν Πόρον, διά νά έτοιμάσωμεν τά πλοία μας μέ τήν ένδε- 
χομένην ταχύτητα, δυνάμει αύτοΰ νά παραλάβουν τάς 20 χιλ. τάλλ. καί νά άπο- 
στείλωσιν άναλόγως πρός τάς κοινότητάς μας, διά νά προλάβωμεν τήν άνάγ- 
κην, ώστε νά δυνηθώμεν νά έτοιμάσωμεν τά πλοία μας έν καιρώ, χωρίς νά 
συγχωρήσουν νά τά οίκειοποιηθή ό Γκός, καί νά τά κακομεταχειρισθή εις τάς 
άνοησίας του» 1.

Πολύ πιο σύντομο, άλλά καί θετικό εΐναι τό άπό 21 ’Ιουλίου έγγραφο 
τοΰ κοινοΰ τής "Τδρας πρός τούς πληρεξουσίους τών ναυτικών νησιών στήν 
Σύρα, τό όποΐο μνημονεύει τίς τελευταίες αποφάσεις τής κυβερνήσεως τίς σχε
τικές μέ τά ζητήματα πού τούς άπασχολοΰν. ’Επειδή ξεκαθαρίζει καί ορισμένα 
οικονομικά καί λογιστικά προβλήματα, τό παραθέτω ολόκληρο: «Λαβόντες 
ταύτην τήν ώραν τά έγγραφα τής Σεβαστής Κυβερνήσεως τά άφορώντα τήν 
εϊσπραξιν τοΰ δασμοΰ τοΰ Αιγαίου πελάγους, σπεύδομεν νά σας τά περικλεί- 
σωμεν προσκαλοΰντες σας κατ’ αύτά νά ένεργήσετε έως ου παρά τών τριών 
κοινοτήτων νά έκλεχθώσιν οΐ τρεις έπιτροποί των.

Έκ τών έγγράφων τούτων βλέπετε δτι μέλλουν οΐ έμποροι τής Σύρας νά 
πληρώσωσιν αμέσως τό έν τρίτον τώ γρ. 1.600.000, καί τοΰ τρίτου αύτοΰ νά 
λαμβάνη τό τριτημόριον ή ’Εθνική Κυβέρνησις, τά δέ δύο τριτημόρια τό Ναυ
τικόν. Έκ τής πρώτης ταύτης δόσεως τών Συριανών εύρίσκονται συναγμένα 
γρ. 300.000 ήτοι τάλλ. 20.000, καί ταΰτα ώς πρόχειρα, λάβετέ τα δλα, καί 
διανείματέ τα, καθώς σάς προεγράψαμεν ήμεΐς καί ή κοινότης τών Σπετσών, 
διά νά προφθασθή ή κατεπείγουσα ανάγκη τής άμέσου έτοιμασίας τών πλοίων, 
κατά τήν διαταγήν τοϋ στολάρχου. "Οταν δέ συναχθοΰν τά έπίλοιπα τής πρώ
της δόσεως, τά όποια χρεωστοΰσιν οΐ αύτοΰσε έμποροι νά πληρώσουν άμέσως,

1. Λιγνόν, Άρχεΐον "Τδρας, τ. 13, σ. 246. Πρβλ. Διαμαντή, Αρχεία Λαζάρου καί 
Γεωργίου Κουντουριώτη, τ. 8, σ. 333, οπου καί τά έξής σ’έπιστολή τοϋ Λαζάρου Κουντου
ριώτη άπο τήν "Υδρα πρός τόν αδελφό του στις 18 ’Ιουλίου 1827 : “Άπό τάπροσφερόμενα 
παρά τών έν Σύρα έμπορων χρήματα άναμφιβόλως ούδεμίαν ή πολλά όλίγην άπ’ αυτήν ώφέ- 
λειαν θέλει ΐδεϊ τό ναυτικόν, διότι πριν άκόμη δοθώσιν εΐναι μέρος αύτών έξωδευμένον, ώς 
μας είπαν οΐ εσχάτως άποσταλέντες πρός τόν Κοχράν, καί άν τά λάβη δ Γκός θέλει τά έξο- 
δεύσει εις αλλας ύπηρεσίας άνωφελεΐς”.
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τότε έξ αύτών λαμβάνει, ό επίτροπος τής Κυβερνήσεως τό εις αυτήν άνήκον 
τριτημόριον τής πρώτης ταύτης δόσεώς,προαφαιρουμένων τών δσα ενδέχεται 
νά προπαρέλαβεν ή Κυβέρνησις. Σάς άσπαζόμεθα άδελφικώς»1.

Τελικά, δπως φαίνεται άπό έγγραφο τής 11 ’Ιουλίου 1827 πρός τούς δη
μογέροντες τής Σύρας, ό Gosse κατόρθωσε καί έ'θεσε στήν διάθεση τοΰ Κόχ
ραν τίς είκοσι χιλιάδες τάλληρα 2, γιά τήν είσπραξη τών οποίων δμως οΐ δη
μογέροντες τοΰ νησιοΰ συνάντησαν πολλές δυσκολίες. Σχετικά ό Gosse σ’ 
έπιστολή του πρός τόν Korring στίς 15/27 ’Ιουλίου τοΰ εγραφε δτι μερικοί 
έμποροι τής Σύρας άρνοΰνταν νά συνεισφέρουν, δπως ό Σκούρτης καί δ Ξένος, 
ενώ ό Νίκας καί δ Δούμας, τούς δποίους χαρακτηρίζει «καλούς πολίτες)), προσ- 
φέρθηκαν μέ καλωσύνη νά ένισχύσουν τό έ'ργο του. "Ενα μέρος τοΰ δανείου, 
δπως δ Gosse γράφει, θά χρησιμοποιοΰνταν γιά τό σώμα τοΰ ναυτικοΰ, επικε
φαλής τοΰ όποιου ήταν ό Gordon Urquhart3. 4

Μέ τήν ευκαιρία αύτή εΐναι άνάγκη νά αναφέρουμε δτι ή βουλή στίς 17 
’Ιουλίου μέ ειδική «διάταξιν» (ταρίφα), πού τήν έπικυρώνουν τά μέλη τής 
Άντικυβέρνητικής ’Επιτροπής Γ. Μαυρομιχάλης, I. Μ. Μιλαΐτης καί ’Ιωαν
νούλης Νάκου, δρίζει ένα ένιαΐο δασμό 8% γιά δλα τά εΐσαγόμενα καί εξαγό
μενα εΐδη καί δτι δσοι έ'μποροι πληρώνουν τόν δασμό αύτό μιά φορά στήν Σύρα 
καί κρατοΰν τήν απόδειξη, απαλλάσσονται άπό τήν καταβολή νέου δασμοΰ σέ 
δλη τήν έπικρατεία. Άκόμη ορίζεται οτι οί άποδείξεις δασμοΰ έμπορικών ειδών 
τοΰ έξωτερικοΰ, πού έκδίδονται σέ άλλους ελληνικούς τόπους, έκτος άπό τήν 
Σύρα, δέν γίνονται δεκτές 4. Τά άρθρα αύτά, δπως βλέπουμε αναγνωρίζουν ώς 
μόνο τόπο εισαγωγής τών ξένων προϊόντων τό λιμάνι τής Σύρας, γιατί τά άλλα 
λιμάνια ήταν στά χέρια τοΰ έχθροΰ ή έπισφαλή ή καί άσήμαντα χωρίς νόμιμες 
τελωνειακές άρχές. Μέ αύτόν τόν τρόπο έπειτα ήθελαν νά χτυπήσουν καί τήν 
λαθρεμπορία πού οργίαζε έπωφελούμενη άπό τήν αναστάτωση τής χώρας.

4. Ή δράση τοϋ Gosse ατά διάφορα σημεία τοϋ ελληνικοϋ χώρου.

1. Τά πρώτα χρήματα πού είσέπραξε ο Gosse άπό τούς φόρους τά διέθεσε 
γιά τήν οργάνωση ένός στολίσκου πού θά άποτελοΰνταν άπό δύο γολέτες καί 
δύο κανονιοφόρους, οΐ όποιες θά διέσχιζαν τό πέλαγος, θά εξασφάλιζαν τήν 
τάξη καί θά κατέστελλαν τήν πειρατεία, ώστε ν’ άφοσιωθή ήσυχος καί άπερί-

1. Λιγνοϋ, Άρχεΐον "Υδρας, τ. 13, σ. 255.
2. BPU, Ms 2689, χωρίς ενδείξεις, Πρβλ. Λιγνοϋ, Άρχεΐον "Υδρας, τ. 13, σ. 259.

3. BPU, Ms 2693, £. 13, f. 14. Πρβλ. έπιστολή τοϋ Gosse πρός τόν Korring άπό 12/ 
24 ’Ιουλίου 1827.

4. Λιγνόν, Άρχεΐον "Υδρας, τ. 13, σ. 251-253.
9
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σπαστός στήν είσπραξη τών δασμών τών νησιών. Σκεφτόταν νά διορίση ώς 
υπεύθυνους κυβερνήτες στά πλοία αύτά διαφόρους φιλέλληνες. 'Ο μισθός τοΰ 
κυβερνήτη θά ήταν 14 τάλληρα τόν μήνα, τοΰ ναυκλήρου 8, τοΰ πυροβολητή 
8 καί τοΰ φροντιστή 5. Οί ναΰτες θά πληρώνονταν 4,5 τάλληρα τόν μήνα ό κα
θένας χ. 'Ο Gosse σ’ έπιστολή του πρός τόν Κόχραν άπό τά Κύθηρα στις 1/13 
’Ιουνίου 1827 τόνιζε δτι ό στολίσκος αύτός θά χρησίμευε περισσότερο γιά νά 
καταδιώξη διάφορα μεμονωμένα τουρκικά καράβια, τά όποια δροΰσαν ανε
νόχλητα καί λεηλατούσαν τά νησιά. Έτσι στις 9 τοΰ μηνός μιά τουρκικά κορ
βέτα είχε βγή άπό τήν Ρόδο, υστέρα άπό προτροπή τών Γάλλων, δπως εγραφε 
ό Gosse, λεηλάτησε ενα μικρό νησί κοντά στήν Σάμο, αιχμαλώτισε διάφορα 
πλοιάρια, κατόπιν κατευθύνθηκε πρός τήν Κώ καί έπειτα στά στενά τής Σμύρ
νης. Τελειώνοντας τήν έπιστολή του ό Gosse ζητοΰσε άπό τόν Κόχραν νά τοΰ 
δώση τήν εξουσιοδότηση νά πατάξη τήν πειρατεία 2. ’Επίσης σε άλλη έπιστο
λή του πρός τόν Heideck, γραμμένη άπό τόν Πόρο στις 8 ’Ιουνίου 1827, 
έγραφε δτι σκεφτόταν νά διορίση σέ κάθε πλοΐο τοΰ στολίσκου του έναν 
Ευρωπαίο αξιωματικό, καί ό λόγος, ήταν δτι ήθελε ν’ άπαλλάξη τούς "Ελλη
νες καπετάνιους άπό μεγάλες ευθύνες καί παρεξηγήσεις. Τοΰ ήταν δμως αδύ
νατο νά βρή αυτούς τούς άξιωματικούς καί ζητοΰσε σχετική βοήθεια άπό 
τόν Heideck3. Τήν ΐδια έποχή ό Gosse γράφοντας πρός τόν Church, στις 
7/19 ’Ιουνίου 1827, άνέφερε δτι ό Ffibvier τοΰ ειχε ύποσχεθή έπίσης νά τοΰ 
παραχώρηση ενα ορισμένο άριθμό εθελοντών τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ, οί όποιοι 
θά μποροΰσαν νά σχηματίσουν ένα είδος πεζοναυτών, δπως θά λέγαμε σήμερα, 
γιά νά δροΰν κατά τών πειρατών 4.

Πραγματικά ό πειρατικός κίνδυνος εϊχε γίνει αληθινός εφιάλτης. Έτσι ό 
φίλος τοϋ Gosse καί έμπορος τής Σύρας ’Αλέξανδρος Δούμας σ’ έπιστολή του 
άπό τήν Σύρα, στις 10/22 ’Ιουνίου 1827, έπισήμαινε τήν απειλή τών πειρα
τών, οί όποιοι, δπως έγραφε, λυμαίνονταν κυριολεκτικά έκείνη τήν έποχή τήν 
Τήνο καί έξέφραζε τήν έλπίδα γιά τήν μελλοντική άφιξη τοΰ Gosse στήν Σύρα 
καί γιά τήν άνάληψη ένός πραγματικού άντιπειρατικοΰ άγώνα. Τόνιζε άκόμη 
δτι ένας φίλος του "Ελληνας στρατιωτικός, άξιος έμπιστοσύνης, τοΰ εΐχε ύπο
σχεθή νά σχηματίση ό ΐδιος ένα σώμα άπό διακόσιους έπίλεκτους στραιώτες 5 
καί ζητοΰσε νά τοΰ στείλη ό Gosse καί μιά κανονιοφόρο 6.

Τέλος, στις 10/22 ’Ιουνίου 1827, ή «έπί τών Ναυτικών Γραμματεία»

1. BPU, Ms 2687, 2, χωρίς ενδείξεις.
2. BPU, Ms 2692, ff. 58-59.
3. BPU, Ms 2693, f. 2. Πρβλ. καί f. 5.
4. BPU, Ms 2693, f. 1.
5. BPU, Ms 2683, f. 5.
6. BPU, Ms 2683, f. 47, έπιστολή χωρίς ημερομηνία.
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μέ τό ύπ’ άρ. 52 έγγραφό της πρός τόν Gosse τοϋ ανέθεσε την διοίκηση ένός 
στολίσκου γιά τήν καταδίωξη τών πειρατών, δίνοντας τήν άπόλυτη ελευθερίά 
στους καπετάνιους νά τιμωρούν μέ αύστηρότητα τά πειρατικά πλοία 1. Κα'ι τά 
σκληρά αύτά μέτρα ήταν αναγκαία υστέρα άπό δσα συνέβαιναν στό Αίγαΐο. 
Ένα παράδειγμα είναι αρκετό. Μέ έγγραφό του τής 24 ’Ιουνίου 1827 πρός 
τόν Gosse ό Γλαράκης τοΰ εγραφε δτι υστέρα άπό μιά άναφορά τοΰ εμπόρου 
τής Σύρας Μαρσάν, ή κυβέρνηση πληροφορήθηκε δτι ό οπλαρχηγός τής Σά
μου Λαχανας εΐχε συλλάβει ενα βρίκι μέ ρωσική σημαία: δτι τό πλοΐο αύτό είχε 
άράξει στό λιμάνι Κολώνες καί ερχόταν άπό τήν’Αλεξάνδρεια, και δτι τό φορτίο 
του, τό όποιο άποτελοΰνταν άπό δέρματα βουβαλιών, έγινε λεία τοΰ Λαχανά. 
"Τστερ’ άπό τό επεισόδιο αύτό, ή κυβέρνηση ζητοΰσε άπό τόν Gosse νά 
τά άπαιτούμενα μέτρα κα'ι νά υποχρέωση τόν Λαχανά νά δώση πίσω τό φορ
τίο. Έάν δέν ήταν δυνατόν νά γίνη αύτό, οφείλε νά πληρώση ό οπλαρχηγός τό 
ισότιμο τής αξίας τοΰ φορτίου. Τά χρήματα αύτά θά τά έστελνε ό Gosse στήν 
κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, ό Γλαράκης έγραφε καί τά έξής στήν έπιστολή 
του: «Ή πραξις αΰτη, οπωσδήποτε καί άν θεωρηθή, εΐναι καί λογίζεται λησ
τρική καί παράνομος. Διότι και τωόντι εχθρική ιδιοκτησία καί άν ήθελεν εΐσθαι 
τό άνω ρηθέν φορτίον, πάλιν έπρεπε κατά χρέος νά διευθυνθή εις τό Θαλάσσιον 
Δικαστήριον, διά. νά θεωρηθή καί κριθή ή ύπόθεσις κατά τούς Νόμους» 2. Δέν 
γνωρίζω δμως ποια ήταν ή έκβαση τοΰ επεισοδίου αύτοΰ, μιά καί δέν βρήκα 
περισσότερα στοιχεία στά άρχεΐα τοΰ Gosse.

Ό Gosse, ώς συνεργάτης τοΰ Κόχραν, έχει νά έπιδείξη στρατιωτική δρά
ση τόσο έναντίον πειρατών, κυρίως Κρητών προσφύγων μέσα στό Αΐγαΐο πέ
λαγος, δσο καί έναντίον τών έχθρών. Συνεχώς έφθαναν στόν Gosse απελπιστικά 
μηνύματα άπό τούς κατοίκους τής Σκιάθου, Σκοπέλου, Σκύρου 3, καθώς καί άπό 
τούς δημογέροντες τής Σαντορίνης καί τής Μυκόνου, οί όποΐοι τόν καλοΰσαν 
σέ βοήθεια 4. Πραγματικά στήν Σκιάθο επικρατούσε άπόλυτη άναρχία. Οί κά
τοικοί της έγραφαν στίς 23 Μαίου 1827 πρός τόν κυβερνήτη τοΰ πολεμικοΰ 
«Σωτήρ» Thomas, δτι οί άνδρες τοΰ Καρατάσου λεηλατούσαν τήν Σκιάθο καί 
τήν εΐχαν μεταβάλει σέ «άσυλον τής πειρατείας» 5. 'Η κυβέρνηση, προσπα

1. BPU, Ms 2687, 2, χωρίς ενδείξεις, Πρβλ. κα\BPU, Ms 2683, ff. 194-195, Προ
κήρυξη τοϋ Άνδρέα Μιαούλη στίς 15 ’Ιουνίου 1828.

2. BPTJ, Ms 2689, χωρίς ενδείξεις.
3. BPU, Ms 2692, f. 44 Leblanc πρός Gosse άπό 30 Άπριλίου/12 Μαίου 1827. Πρβλ. 

BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ένδείξεις, έπιστολή τοΰ Urquhart πρός Gosse άπό 22 ’Ιου
νίου 1827.

4. BPU, Ms 2689, χωρίς ενδείξεις, διάφορα έγγραφα καθώς καί ειδική έπιστολή τοΰ 
Γλαράκη πρός τόν Gosse άπό 13 ’Ιουλίου 1827.

5. BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ένδείξεις, έπιστολή τοΰ Κωνσταντίνου Γιαλουράκη
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θώντας νά ένθαρρύνη τόν διοικητή τοΰ νησιοΰ Κωνσταντίνο Γιαλουράκη, τόν 
προέτρεπε νάπάγη μέ δύο στρατιώτες στό Κάστρο, νά συνενοηθή μέ τούς πρού
χοντες τοΰ νησιοΰ, νά σταματήση τις καταχρήσεις καί νά καταστείλη τήν πει
ρατεία. Τοΰ τόνιζε άκόμη δτι ή κυβέρνηση ήταν έτοιμη μέ τήν συνδρομή τοΰ 
Κόχραν νά πατάξη τήν πειρατεία 1. Τά πράγματα δμως δέν ήταν τόσο εύκολα 
νά τακτοποιηθοΰν στό νησί, δπως πληροφορούμαστε άπό τόν ϊδιο τόν Γιαλου- 
ράκη, ό όποιος παραπονιόταν γιά τήν άθλια στάση τοΰ Καρατάσου, γιατί οί 
στρατιώτες βίαζαν τίς γυναίκες καί δέν έδιναν καμιά σημασία στίς διαταγές 
τής κυβερνήσεως. Ή κατάσταση εΐχε φθάσει σέ τέτοιο βαθμό, ώστε πολλοί 
κάτοικοι τοΰ νησιοΰ εΐχαν άποφασίσει νά τό έγκαταλείψουν. Ό Γιαλουράκης 
παρακαλοΰσε τόν κυβερνήτη ενός μικροΰ πολεμικού, τόν Νικόλαο Παρασκευά, 
νά τούς έπιτρέψη νά επιβιβαστούν στό πλοΐο του 3.

Άλλά καί στήν Σκόπελο ή κατάσταση δέν ήταν καλύτερη. Σέ έκθεση τών 
προεστών τοΰ νησιοΰ πρός τόν κυβερνήτη Thomas στίς 14 Μαίου 1827 άναφέ- 
ρεται δτι εΐναι απερίγραπτα πιά τά δεινά, πού υποφέρουν οί κάτοικοι τοΰ νησιοΰ 
άπό τούς οπλοφόρους. Οί άρχηγοί τους εΐναι χωρισμένοι σέ ομάδες, γιά νά μπο- 
ροΰν νά δροΰν μέ μεγαλύτερη άνεση καί χωρίς κανένα εμπόδιο. ’Έχουν κατα
στρέψει δλη τήν σοδειά τοΰ νησιοΰ, τά μαγαζιά καί τίς άποθήκες, τά μοναστή
ρια, τίς πορτοκαλιές καί άπειλοϋν τήν ζωή πολλών άνθρώπων. Οί κάτοικοι 
θεωροΰν άπαραίτητη τήν παρουσία τοΰ Thomas γιά τήν άπο κατάσταση τής

πρός τόν Κυβερνήτη Thomas άπό 23 Μαίου 1827. Γιά τήν στάση τών ’Ολυμπίων καί τοϋ 
Καρατάσου, καθώς καί γιά τίς πειρατικές του έπιδρομές στήν Σκιάθο ήδη άπό τό 1823, βλ. 
στοΰ Ναθαναήλ ’Ιωάννου, Εύβο'ικά ήτοι ιστορία περιέχουσα τεσσάρων ετών πολέμους τής 
νήσου Εύβοιας, 'Ερμούπολις 1857, σ. 155 κ.έ., Κωνσταντίνου Νικοδήμου, 'Τπόμνημα τής 
νήσου Ψαρών, Άθήναι 1862, τ. 2, σ. 232-234, Τρνψωνος Ε. Εύαγγελίδου, Ή νήσος Σκιά
θος καί αί περί αύτήν νησίδες, Άθήναι 1913, σ. 123. Πρβλ. ειδικό κεφάλαιο άφιερωμένο 
στίς έπιδρομές τών ©εσσαλομακεδόνων στίς Βόρειες Σποράδες στοϋ Αποστόλου Ε. Βακα- 
λοπούλου, Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821,^ σ. 32-46. 
Πρβλ. άκόμη στοΰ Ευαγγέλου Γ. Ρόζου, Οί νησιώτες τοΰ Αιγαίου στόν άγώνα. Θέση καί 
κατάσταση τών νησιωτών τοΰ Αιγαίου τίς παραμονές τοΰ 1821. Ή συμβολή καί οΐ θυσίες 
τους στόν άγώνα, ’Αθήνα 1973, σ. 255-257.

1. BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ένδείξεις, έπιστολή τής Άντικυβερνητικής’Επιτροπής 
πρός τόν Γιαλουράκη στίς 16 Απριλίου 1827. ΙΤρβλ. έπιστολή τών δημογερόντων τής Σκιά
θου πρός τόν Gosse άπό 12 ’Ιουλίου 1827.

2. BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ενδείξεις, έπιστολή τοΰ Κ. Γιαλουράκη πρός τόν Ν. 
Ιίαρασκευα στίς 22 Μαίου 1827. Πρβλ. έπίσης διάφορες έπιστολές τών κατοίκων τής Σκο
πέλου πρός τόν Thomas BPU, Ms 2689, χωρίς ένδείξεις, στίς 16 Απριλίου 1827, 26Μαίου, 
27 Μαίου καί 12’Ιουλίου 1827. Γενικά γιά τήν στάση τής Άντικυβερνητικής Έπιτροπής 
άπέναντι στίς έκκλήσεις τών κατοίκων τής Σκιάθου, Σκοπέλου καί Σκύρου βλ. στής Κατί]-
φόρη, Ή δίωξις τής πειρατείας, Μέρος Α', σ. 30-31.
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τάξης 1. 'Η κατάσταση φάνηκε νά καλυτερεύη υστέρα άπο τήν άφιξη του Νι
κολάου Παρασκευά κατά τά μέσα Μαΐου στό νησί καί τήν ύπόσχεση τοΰ λόρ
δου Κόχραν νά τούς βοηθήση μέ κάθε τρόπο. Στις 26 δμως Μαΐου 1827 ό κά
τοικος τής Σκοπέλου Δημήτριος Βελεστινιώτης εγραφε πρός τόν Thomas, 
δτι ή γολέτα τοΰ καπετάνιου Μαρά άπό τά Ψαρά, στήν όποία έπέβαινε ό ΐδιος 
μέ προορισμό τήν Σύρα, πιάστηκε λίγο έ'ξω άπό τό νησί άπό πειρατικά καρά
βια μέ κυβερνήτες τόν Μήτρο Λιακόπουλο, τόν Σουλιώτη καί άλλους. Οί πει
ρατές χωρίς κάν νά ύπολογίσουν τήν άξιοθρήνητη κατάσταση τών επιβατών, 
οί όποιοι βρίσκονταν μαζί μέ τίς οίκογένειές τους, τούς λήστεψαν καί άρπαξαν 
τήν περιουσία τους, δηλαδή 2.140 πιάστρα. 'Ο Βελεστινιώτης ικετεύει τόν 
Thomas νά συλλάβη τούς πειρατές καί νά πάρη πίσω τά έμπορεύματά του, τά 
όποια ειχε άποθηκεύσει στήν Σκιάθο: 652 οκάδες λάδι άξίας 1.500 πιάστρων, 
200 δράμια σχοινιού άπό μετάξι άξίας 70 πιάστρων καί ποσότητες καπνοΰ 2.

’Επίσης οί κάτοικοι τής Σκύρου έστειλαν στις άρχές ’Ιουνίου τοΰ 1827 
τόν διοικητή της Κωνσταντίνο Τζιράκή στον κυβερνήτη Thomas, γιά νά τοΰ 
έκθέση τά παράπονα τών κατοίκων τοΰ νησιοΰ καί νά τούς έπιδώση σχετι
κή έπιστολή τους, γραμμένη τήν 1 ’Ιουνίου 1827. Σ’ αύτήν τόνιζαν δτι ολοι 
οί κάτοικοι ήταν αποκλεισμένοι στό κάστρο, δτι οί περιουσίες τους βρίσκονταν 
στός έ'λεος τών πειρατών, οί όποιοι λυμαίνονταν κυριολεκτικά τά σιτηρά καί 
έρήμωναν τά σπίτια τους, καί δτι άν κανείς τολμούσε νά βγή άπό τό κάστρο, 
συλλαμβανόταν άμέσως καί άγγαρευόταν. «Μέ λίγα λόγια», έγραφαν οί κάτοι
κοι τής Σκύρου, ((υποφέρουμε κυριολεκτικά άπό τόν τυραννικό καί ανυπόφορο 
ζυγό τών πειρατών». Οί άρχηγοί τους Ζορμπάς, Λιακόπουλος, Σταΰρος καί 
άλλοι μέ 100 περίπου στρατιώτες καί πέντε ή έξι πειρατικά καράβια έξουσία- 
ζαν στήν ξηρά καί στήν θάλασσα γύρω άπό τό νησί 3.

Ό Gosse επιθυμεί βέβαια καί ό ΐδιος νά καταδιώξη τούς πειρατές, άλλά 
δέν εχει τήν πείρα τής ιδιόρρυθμης τακτικής αύτοΰ τοΰ πολέμου. Γι’ αύτόν 
ΐσως τόν λόγο ζήτησε τις συμβουλές άλλων πιο ειδικών άπ’ αύτόν, γιατί άνά- 
μεσα στά κατάλοιπά του σώζεται ενα τετρασέλιδο χειρόγραφο μέ τόν τίτλο 
((For Dr. Gosse Memoranda Respecting the Pirates», γραμμένο στις 22 
’Ιουνίου 1827 άπό τόν David Urquhart, ό όποιος, δπως εΐναι γνωστό, έλαβε μέ
ρος λίγο άργότερα στήν έπιχείρηση τοΰ Hastings έναντίον τοΰ έχθρικοΰ στολί- 
σκουστόν κόλπο τής ’Ιτέας. Στό ύπόμνημα αύτό ό Urquhart τοΰ δίνει στήν άρχή

1. BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ενδείξεις, έπιστολή τών προεστών καί κατοίκων της 
Σκοπέλου πρός τόν Thomas άπό 14 Μαίου 1827.

2. BPU, Ms 2684-2685 χωρίς ενδείξεις, έπιστολή Δημητρίου Βελεστινιώτη πρός τόν 
Thomas άπό 26 Μαίου 1827.

3 BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ενδείξεις, έπιστολή Κ. Τζιράκη καί κατοίκων τών Σκύ
ρου πρός τόν Thomas στις 1/13 ’Ιουνίου 1827,
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γενικές οδηγίες γιά τις θέσεις, δπου κρύβονται οΐ πειρατές και γιά τούς κινδύ
νους πού άντιμετωπίζει εκείνος, ό όποιος θά έπιχειροΰσε νά τούς πλήξη μέσα 
στις φωλιές τους.

Οΐ πειρατές, τοϋ γράφει, εΐναι κυρίως έγκαταστημένοι σέ μικρές ακρο
γιαλιές, οΐ όποιες προφυλάγονται άπό βράχους πού τούς κάνουν αθέατους μέχρις 
δτου πλησιάση κανείς στήν ξηρά. 'Η πρώτη δυσκολία, γιά νά μπορέση κανείς 
νά τούς έπιτεθή εΐναι ν’ άνακαλύψη τό κρησφύγετό τους. Μάταια θά προσπαθήση 
νά μεταφέρη τά πυροβόλα του γιά νά πλήξη τά πλοία τους, έκτος εάν εΐσδύση 
μετά στόν κολπίσκο αναλαμβάνοντας τότε δλους τούς κινδύνους καί έκθέτοντας 
τούς άνδρες του στά πυρά τών πειρατικών δπλων πού βάλλουν άπό παντοΰ. 
Εΐναι πάρα πολύ δύσκολο νά συλλάβης τά πλοία τους, δταν βρίσκεσαι έξω άπό 
τό λιμάνι. Μένουν στήν ξηρά καί κρύβονται ή δραπετεύουν μέσα άπό τούς πο
λυάριθμους σκοπέλους καί τά μικρά νησιά. Άλλά καί αν έπιχειρήση κανείς 
μέ κανονιοφόρους νά προσβολή τό λιμάνι καί νά βυθίση δύο ή τρία άπό τά πλοία 
τους, δέν θά κάνη τίποτε άλλο, παρά νά τούς άναγκάση νά πολεμήσουν σκληρά. 
Άλλωστε οΐ πειρατές τώρα έχουν λάβει προφυλακτικά μέτρα καί θά φοβούνται 
άπό τήν έπαγρύπνηση τοΰ Gosse, ή οποία άποσκοπεϊ ν’ άναστείλη τίς άρπα- 
γές τους, καί θά έχουν κιόλας συνειδητοποιήσει τά σφάλματά τους. Έπειτα 
άναμένεται ό λόρδος Κόχραν καί πλοία ισχυρά άπό τήν Αγγλία, τά όποια θά 
τούς κάνουν εντύπωση καί θά ισχυροποιήσουν τήν δύναμη τοΰ Gosse 1. Πάντως 
6 πειρατικός κίνδυνος ήταν άμεσος γιά τούς νησιώτες.

Έτσι οΐ δημογέροντες τής Σαντορίνης, στίς 28 ’Οκτωβρίου, σ’ έπιστολή 
τους πρός τόν Gosse έπισήμαιναν τόν κίνδυνο μιας ένδεχομένης έπιδρομής 
600 περίπου στρατιωτών, οΐ όποιοι έκστρατεύοντας έναντίον τής Κρήτης εΐχαν 
σταματήσει στήν Αμοργό, γιατί άντίθετοι άνεμοι τούς εΐχαν άπομακρύνει 
άπό τά παράλια τής Νάξου, δπου έπρόκειτο ν’ άγκυροβολήσουν. Προσμένον- 
τας οΰριο άνεμο άπειλοΰσαν νά κάνουν επιδρομή στήν Σαντορίνη 2. Ό Gosse 
άνταποκρίθηκε αμέσως στήν έκκληση τών κατοίκων τής Σαντορίνης καί τούς 
έστειλε στίς άρχές Νοεμβρίου 1827 μιά κανονιοφόρο 3.

Τόν ίδιο μήνα ό Κόχραν λαμβάνει αύστηρά μέτρα γιά τήν δίωξη τής πει
ρατείας : Όλα τά πλοιάρια, πού διέθεταν καί κουπιά - καί έπομένως εΐχαν μι
κρή χωρητικότητα - απαγορευόταν νά φέρουν πυροβόλα, άν δέν εΐχαν έπίσημη 
άδεια, άν δέν νηολογοΰνταν στόν τόπο τής κατασκευής τους καί άν δέν εΐχαν 
τόν αριθμό τους στήν έξωτερική πλευρά τους. 'Όσα πλοία δέν θά συμμορφώ
νονταν πρός τις παραπάνω οδηγίες, θά θεωροΰνταν πειρατικά, θά αΐχμαλω-

1. BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ενδείξεις.
2. BPU, Ms 2687, χωρίς ένδείξεις.
3. BPU, Ms 2693, f. 47.
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τίζονταν, καί οί κυβερνήτες τους θά περνούσαν άπό τό «Πολεμικόν Κριτήριον», 
καί αν άποδεικνύονταν ένοχοι, θά τούς κρεμούσαν 1.

Πρός τόν Κόχραν απευθύνονται άπελπισμένοι,' μέ άχρονολόγητο έγγρα
φο, οί πρόκριτοι της Νάξου, οί όποιοι ύπέφεραν πολύ, όπως καί οί κάτοικοι 
τής Πάρου, Μήλου, Σίφνου καί ’Ίου, άπό πρόσφυγες τής Κρήτης, πού είχαν βρή 
καταφύγιο στά νησιά τους 2. Τότε οί Αΐγαιοπελαγίτες αύτοί νόμισαν δτι βρή
καν τόν σωτήρα τους στό πρόσωπο τοΰ συνταγματάρχη Gordon Urquhart, πού 
τόν Μάρτιο ή ’Απρίλιο τοΰ 1827 ό Κόχραν τόν εΐχε άποσπάσει άπό τό στρατό
πεδο τής ’Αττικής καί τόν εΐχε άποστείλει στά νησιά, γιά νά στρατολογήση
1.000 'Υδραίους καί 300 Κρητικούς καί νά τούς χρησιμοποιήση στις κατά ξη- 
ράν καί κατά θάλασσαν επιχειρήσεις 3. Οί πρόκριτοι τής Νάξου άναφέρουν δτι 
τό νησί τους ήταν διαιρεμένο «άπό έσωτερικάς φατρίας, ώστε όπού έγινε θΰ- 
μα άρπαγής καί κακουργίας άπό τούς ληστάς Κρήτας, οΐτινες ώφελούμενοι 
άπό τήν διαίρεσιν καί άδιαφορίαν τών έγκατοίκων έπραττον άνεμποδίστως παν 
είδος άρπαγής, βίας καί φόνου» καί ζητοΰν νά διορίση διοικητή τοΰ νησιοΰ 
τους τόν Urquhart, πού βρισκόταν έκεΐ κατά τύχη καί ό όποιος εΐχε καταβά
λει επιτυχείς προσπάθειες γιά τήν ανακούφιση τών κατοίκων. Μέ τό επίσημο 
κΰρος τοΰ διοριστήριου εγγράφου θά μποροΰσε άσφαλώς νά έπιβάλη τήν από
λυτη τάξη. Ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί υπογραφές τών προυχόντων τής Νά
ξου, οί περισσότεροι άπό τούς όποιους άνήκουν σέ παλιές φραγκικές οικογέ
νειες: 'Ιερώνυμος Μπαρότσης, Κωνσταντίνος Δελαρόκας, Γερμανός Σομμα- 
ρίπας, Γρούσης Σομμαρίπας, ’Ιάκωβος Μπαρότσης, Λουκίνιος Μπαρότσης, 
Δημήτριος Καλλιπολίτης, Μιχαήλ Μαρκόπουλος, ιατρός, Στέφανος Σομμαρί
πας, Χατζηνικόλαος Χάμπας, Νικόλαος Κόκκος, Σταμετέλος Μπάφος, Δημή
τριος Κόκκος, ό Νοτάριος τής Χώρας (= συμβολαιογράφος) Νάξου Κωνσταν
τίνος Κόκκος, Νικόλαος Μπαρότσης, Πέτρος Κόκκος, ’Ιάκωβος Κόκκος, Κων
σταντίνος Μελισσόρης, Άλεβίζος Σερβός, Δημήτριος Γιουστινιάνος, Δημή
τριος Χακκάρος καί ό δημόσιος Νοτάριος τής Νάξου Κωνσταντίνος Δ. Κόκκος4.

1. BPU, Ms 2687, 2, χωρίς ενδείξεις, προκήρυξη τοϋ Κόχραν άπό 17 ’Οκτωβρίου 
1827. '

2. Βλ. σχετικά στοϋ Jourdain, Memoires, τ 2, σ. 230 Πρβλ. καί στοϋ Κωνσταντίνου 
Μεταξά, Ιστορικά άπομνημονεύματα περί τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, ’Αθήναι 1878, 
σ. 213, 217, Κ. Ψυχογιού - Στ. Ποπολάνου, Ή Πάρος, ’Αθήνα 1937, σ.ΙΙβ,Βασ. Βλ. Σφυ- 
ρόερα, Κρητικά έπώνυμα εις τάς Κυκλάδας, “Πρακτικά Β' Διεθνοΰς Κρητολογικοΰ Συνε
δρίου” 4(1969) 465.

3 Dakin, British and American Philhellenes during the War of Independence, 
σ. 149.

4. BPU, Ms 2682 f. 136. Χαρακτηριστικά ονόματα παλαιών φραγκικών οικογενειών 
τής Νάξου βλ. στοϋ Georg Hofmann, Das Papstum und der griechische Freiheitskampf 
(1821-1829), Quellenausgabe mit Einfiihrung, Pont. Institutum Orientalium Stu-
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Δέν γνωρίζουμε άν ό διορισμός τοΰ Urquhart έγινε, άλλά οτι δύο ελλη
νικά πολεμικά πλοία μέ κυβερνήτες τόν ’Άγγλο φιλέλληνα Peer καί τό άλλο 
μέ τόν 'Υδραίο Νικόλαο Κυπαρίσση περιπολοΰσαν στά νησιά τοΰ Αιγαίου καί 
έδιωχναν άπ’ αύτά τούς ταραξίες πρόσφυγες Κρητικούς, γιατί τούς ύποπτεύ- 
ονταν οτι έπαιρναν μέρος σέ πειρατικές πράξεις μέσα στό ’Αρχιπέλαγος. Ό 
Κόχραν τούς εΐχε απωθήσει στό φρούριο τής Γραμβούσας τής Κρήτης πού 
εΐχε γίνει φωλιά πειρατών 1.

Μέ τίς προσπάθειες αύτές γιά τήν έπιβολή τάξης στά νησιά συνδέεται 
καί μία άποστολή τοΰ Gosse, ΐσως ή κυριότερη μέ στρατιωτικό χαρακτήρα. 
Τό γεγονός αύτό άναφέρεται σέ μιά έπιστολή τοΰ μετέπειτα ιδρυτή τής ’Εθνι
κής Τράπεζας Γεωργίου Σταύρου, γραμμένη στίς 28 ’Ιουλίου 1827 άπό τήν 
Σύρα πρός τόν Λάζαρο Κουντουριώτη. Έκεΐ άναφέρεται δτι ό Gosse κατέ
πλευσε στήν Σύρα ΰστερα άπό μιά «εκστρατείαν» του, κατά τήν διάρκεια τής 
οποίας εΐχε κατορθώσει νά άφοπλίση (καί δχι νά «έξοπλίση», δπως γράφεται στό 
δημοσιευμένο κείμενο, κατά παρανάγνωση ασφαλώς) τά κακοποιά στοιχεία, 
ληστές καί πειρατές, πού καταπίεζαν τούς κατοίκους τών Θερμιών (Κύθνου) 
καί νά τούς άποστείλη στόν Cochrane, γιά νά τιμωρήση τόν άρχηγό τους 2. 
Ποια ήταν αύτά τά ταραχοποιά στοιχεία καί ποιός δ άρχηγός τους, τό μαθαί
νουμε άπό άλλη έπιστολή τοΰ Γεωργίου Σταύρου τής 1 Αύγούστου 1827 πρός 
τόν ΐδιο αποδέκτη, μέ τήν οποία τόν πληροφορεί δτι ό Gosse απελευθέρωσε τά 
Θερμιά άπό τόν Γεώργιο Φράγκα καί τούς οπαδούς του 3.

Τήν άποστολή του στά Θερμιά άφηγεΐται μέ λεπτομέρειες καί ό ΐδιος ό 
Gosse στό χειρόγραφο, δπου υπαγόρευσε γέρος πιά στόν γιό του τίς έντυπώ- 
σεις του άπό τήν 'Ελλάδα. Έκεΐ γράφει δτι, ένώ άκόμη βρισκόταν στήν Σύρα, 
τόν έπισκέφθηκαν απεσταλμένοι τών Θερμιών, οί όποιοι τόν κάλεσαν νά τούς 
βοηθήση, γιατί πολυάριθμοι "Ελληνες πειρατές εΐχαν κάνει έπιδρομή στό νησί 
καί τούς φορολογοΰσαν βαρύτατα. Τότε ό Gosse άπευθύνθηκε πρός τόν συνταγ
ματάρχη Urquhart, ό όποιος εΐχε έπιφορτισθή άπό τόν Κόχραν νά σχηματίση 
ένα μικρό πυρήνα ναυτικών στρατευμάτων, γιά νά τόν συνοδεύουν στήν φρεγά
τα «Ελλάς», καί ζήτησε άπ’ αύτόν νά κατευθυνθοΰν μαζί πρός τά Θερμιά. 
"Οταν εφθασαν έκεΐ, έμαθαν δτι οί πειρατές, παλιοί στρατιώτες τοΰ Γκριζιώτη,

diorum, Roma 1952, σ. 179. Πρβλ. και Renata Lavagnini, Villoison in Grecia, Note di 
viaggio (1784-1786), Palermo 1974, σ. 45.

1. Jurien de la Graviere, 'Ιστορία τοϋ ύπέρ άνεξαρτησίας τών 'Ελλήνων άγώνος, κυ
ρίως τοΰ ναυτικοΰ, μετάφρασις Κ. Ράδου, ’Αθηναι 1894, σ. 291.

2. Διαμάντη, ’Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη, τ. 8, σ. 347. Πρβλ. πα
ρόμοια επεισόδια άπό άτακτους οπλοφόρους στήν Κύθνο (Θερμιά) στοϋ ° Αντωνίου Ν.^Βαλ- 
λψδα, 'Ιστορία τής νήσου Κύθνου, Άθήναι 1896, σ. 117-119.

3. Διαμάντη, ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτη, τ. 8, σ. 354.



εΐχαν έγκατασταθή σ’ ένα χωριό καί εΐχαν στείλει απεσταλμένους για νά κατα
λάβουν καί ενα δεύτερο οικισμό τοϋ νησιοΰ. ’Αμέσως κατευθύνθηκαν πρός τό 
νησί και προσπάθησαν νά πείσουν τούς κατοίκους του ν’ άντισταθοΰν στίς απει
λές τών πειρατών. ’Έπειτα πήγαν στό χωριό, δπου εΐχαν έγκατασταθή οί πει
ρατές, άλλ’ αύτοί στήν άρχή επιχείρησαν νά τούς συλλάβουν. "Οταν δμως είδαν 
τόν Urquhart καί ενα αξιωματικό του, άπέφυγαν νά συγκρουστοΰν. Τότε ό 
Gosse αποφάσισε ν’ άφήση τόν ’Άγγλο συνταγματάρχη, πήγε στήν Σύρα, 
δπου ναύλωσε ενα βρίκι έξοπλισμένο μέ έξι κανόνια καί επανδρωμένο μέ τμήμα 
στρατοΰ, καί έπέστρεψε ξανά στά Θερμιά. ’Επικεφαλής τοΰ μικροΰ αύτοΰ σώ
ματος μπήκε ό Urquhart, ό όποιος μετέφερε τά κανόνια σ’ ένα λόφο πού δέσ
ποζε τό χωριό. Οΐ δύο φιλέλληνες διέταξαν άμέσως τούς πειρατές νά επιστρέ
φουν τά χρήματα, άλλά ό πρωθιερέας τοΰ χωριοΰ τούς ικέτευε νά μή άνοίξουν 
πΰρ, γιατί ό αρχηγός τών πειρατών τόν εΐχε προειδοποιήσει δτι θά έκτελέση τήν 
οΐκογένειά του. 'Ο Gosse τότε άποφάσισε νά καταφύγη σέ άλλη λύση : έ'στειλε 
μερικούς 'Υδραίους νά μιλήσουν μέ τούς πειρατές, μέ τόν δρο δμως νά πάη ό 
αρχηγός τους στόν καταυλισμό τοΰ Urquhart, γιά νά συζητήσουν. Πράγματι 
ό πειρατής Φράγκας, συνοδευόμενος άπό δύο άνδρες του, εφθασε στό στρατό
πεδο τών δύο φιλελλήνων καί ύστερ’ άπό συνεννοήσεις δέχτηκαν οΐ πειρατές 
ν’ αποχωρήσουν άπό τό νησί μέ τό βρίκι τοΰ Gosse 1. Δέν παρέλειψαν δμως στόν 
δρόμο τους νά προβοΰν καί σέ νέα άταξία: έκαναν απόβαση στήν Άνδρο, άλλά 
οΐ κάτοικοί της σκότωσαν τόν άρχηγό καί τριάντα οπαδούς του. Οΐ υπόλοιποι 
ήλθαν στήν Σύρα, άλλά δέν τούς έπιτράπηκε ν’ άποβιβασθοΰν καί έτσι έφυγαν. 
Στήν έπιστολή του ό Σταύρου αναφέρει δτι ό Gosse μαζί μέ τόν Hastings άνε- 
χώρησαν στίς 30 ’Ιουλίου γιά τόν Πόρο 2.

2. ’Ανεξάρτητα άπό τήν απουσία τοΰ Gosse στά νησιά καί τούς διαφόρους 
περισπασμούς του κατά τήν δίωξη τών πειρατών, ή φιλελληνική έπιτροπή, τής 
οποίας μέλος ήταν ό Ελβετός φιλέλληνας, οχι μόνον δέν εΐχε πάψει, άλλά εΐχε 
έντείνει τήν δραστηριότητά της, έφόσον μάλιστα ή κατάσταση στήν Ελλάδα 
μετά τήν πτώση τοΰ Μεσολογγίου καί τής Άκροπόλεως εΐχε γίνει τραγική. 
Τό ένδιαφέρον τής κοινής ευρωπαϊκής γνώμης καί τών μεγάλων δυνάμεων γιά 
τό μέλλον τής Ελλάδος κεντρίζει τόν ζήλο τών φιλελληνικών έπιτροπών τοϋ 
έξωτερικοΰ, οΐ όποιες κινοΰνται, δπως πάντοτε, μέ τήν πρωτοβουλία τοΰ Έ0- 
νάρδου καί στέλνουν στήν έπαναστατημένη χώρα μεγάλες ποσότητες τροφίμων

1 Bouvier-Bron, Le sejour de Louis-Andre Gosse en Grece, σ. 62-65.
2. BPU, Ms 2693, f. 18, Gosse πρός Heideck άπό τήν Σύρα στίς 23 ’Ιουλίου/5 Αύ

γουστου 1827. Διαμάντι], ενθ’ άν., τ 8, σ 354 Γιά τήν καταστολή τής πειρατείας στήν Άν
δρο μεταξύ 1821 καί 1827 βλ. Δημητρίου Π. Πασχάλη, Ή Άνδρος, ήτοι ιστορία τής νήσου 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ήμάς, Άθήναι 1927, τ. 2, σ. 304,
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καί πολεμοφοδίων. Άπό τήν μελέτη τής σχετικής άλληλογραφίας διαπιστώνει 
κανείς δτι μέ τά ύλικά μέσα τών επιτροπών αύτών οργανώνονταν καί συντη
ρούνταν κυρίως οί μεγάλες γιά τήν έποχή έκείνη εκστρατείες τών Ελλήνων. 
’Έτσι τόν ’Ιούλιο κιόλας τοϋ 1827 φθάνουν στον Πόρο χρήματα, καθώς καί χί
λιες μπάλες κανονιών, πανιά καραβιών, εκατό βαρέλια μπαρούτι καί τρία βαρέ
λια παπούτσια, δλα φορτωμένα σ’ ένα πλοΐο υστέρα άπό σχετική εντολή τοϋ 
Έυνάρδου. Μέ τό ΐδιο πλοΐο έστελναν οί φιλέλληνες τής Γενεύης καί μιά κασέλα 
μέ καραμπίνες, σταλμένη άπό τόν πρόεδρο τοΰ φιλελληνικοΰ κομιτάτου Favre- 
Bertrand ειδικά πρός τόν Gosse Χ. Μερικούς μήνες αργότερα ό Έϋνάρδος έθετε 
στήν διάθεση τοΰ Κυβερνήτη είκοσι χιλιάδες ελβετικά φράγκα γιά τήν διανομή 
ψωμιοΰ στις γυναίκες καί στά παιδιά. Στήν δραστηριότητα αύτή τοΰ Έλβε- 
τοΰ φιλέλληνα συμμετείχαν καί οί άλλοι συμπατριώτες του, δπως οί κάτοικοι 
Βασιλείας, καθώς καί ό ΐδιος ό πρόξενος τής Ελβετίας στό Λιβόρνο Guib- 
bard, θερμός φιλέλληνας, ό όποιος μάλιστα έστειλε ένα πλοΐο φορτωμένο μέ 
μπουρλότα καί πυρίτιδα 2.

Άπό τόν Αύγουστο τοΰ 1827 ό «επί τών ’Εξωτερικών Γραμματεύς» Γ. 
Γλαράκης καθώς καί ή Άντικυβερνητική ’Επιτροπή διατήρησαν στενή συνερ
γασία μέ τήν πενταμελή φιλελληνική έπιτροπή 3. ’Ήδη στις 5 Αύγούστου τοΰ 
1827 ό Γλαράκης σ’ έγγραφό του πρός τήν έπιτροπή αύτή τονίζει τά έξής: 
«'Όλοι οί έν Εύρώπη φίλοι τής 'Ελλάδος παρακινούν έπιμόνως τήν κυβέρνη- 
σιν νά κίνηση δσας πλειοτέρας δυνάμεις δύναται διά νά εύρεθή ή 'Ελλάς δυνατή 
εις τήν προσδοκωμένην αύτήν άποκατάστασιν». Γιά τήν κινητοποίηση δμως 
καί συντήρηση μεγάλων ελληνικών δυνάμεων σέ διάφορα μέτωπα ή καλύτερα 
γιά τήν πραγματοποίηση τών σχεδίων τοΰ αρχιστρατήγου Church, γιά τήν 
οργάνωση δηλαδή τών έκστρατειών στήν Ανατολική, Δυτική Στερεά 'Ελλάδα 
καί Κρήτη, άπαιτοΰνταν μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών, γύρω στά 33.000 
κιλά, καί πολεμοφόδια, 18.000 κιλά πυρίτιδας καί μολυβιοΰ, καί - λίγα του-, 
λάχιστο - χρήματα. 'Ο Γλαράκης άναλάμβανε νά έλθη σέ συνεννοήσεις μέ τήν 
φιλελληνική έπιτροπή, ένώ ό Ά. Μαυροκορδάτος καί ό Μανόλης Τομπά
ζης θά έπρεπε καί αύτοί ν’ άρχίσουν σχετικές συνομιλίες. Σύγχρονα ή «έπί τών 
Ναυτικών Γραμματεία» μαζί μέ τόν Μαυροκορδάτο καί τόν Τομπάζη θά ερχό
ταν σ’ επαφή μέ τόν ναύαρχο Κόχραν γιά νά τοΰ έπιστήσουν τήν προσοχή σέ 
τρία κύρια σημεία: 1) δτι ήταν άνάγκη νά εΐσδύση ναυτική δύναμη στον Κο
ρινθιακό κόλπο' 2) δτι μιά άλλη ναυτική δύναμη θά έπρεπε νά ύποστηρίξη τήν 
έκστρατεία στήν Ανατολική Ελλάδα- καί 3) δτι γιά τήν έκστρατεία στήν Κρή

1. Τομπάζη, Οί αδελφοί Μανώλης καί ’Ιάκωβος Τομπάζης, σ 358-359.
2 Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία Έϋνάρδου-Καποδίστρια, σ. 56-57,
3, BPU, Ms 2683, f 229,
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τη άπαιτοΰνταν μεγάλος αριθμός τροφών καί πολεμοφοδίων
Μετά τήν συνάντηση τοϋ Μαυροκορδάτου καί τοΰ Τομπάζη μέ τά μέλη 

τής φιλελληνικής επιτροπής, ό Heideck δήλωσε δτι πρός τό παρόν ή έπιτροπή 
μποροΰσε νά διαθέση 6.000 κιλά ζωοτροφιών γιά τήν Κρήτη, 4.500 γιά τήν Δυ
τική Ελλάδα, 3.000 γιά τήν Εύβοια, 1.000 γιά τό στρατόπεδο τοϋ στρατηγοΰ 
Νικήτα στήν Μεσσηνία καί 1.000 γιά τό στρατόπεδο τοΰ Ίσθμοΰ. 'Η φιλελλη
νική δμως έπιτροπή εΐχε μερικούς ένδοιασμούς ώς πρός τήν διάθεση τών πολε
μοφοδίων στόν αρχιστράτηγο Church, γιατί μετά τήν αναχώρηση τών ελλη
νικών στρατευμάτων άπό τό Φάληρο δέν εΐχε γίνει καμιά μάχη. Μολαταΰτα 
ό Heideck, «μόνον παρόν μέλος τής Φιλελληνικής ’Επιτροπής», ύποσχέθηκε 
στόν Τομπάζη νά δώση 18.000 γρόσια γιά τέσσαρες ψαριανές γολέτες στήν 
Εύβοια καί 4.000 γιά μιά άλλη, πού θά διαταχθή νά μεταφέρη στό Δραγαμέτσο 
τά 4.500 κιλά πού προορίζονταν γιά τήν Δυτική Στερεά Ελλάδα2. ’Επίσης ό 
Heideck σέ έγγραφό του πρός τόν στρατηγό Γκριζιώτη άπό τόν Πόρο στίς 15/ 
27 Αύγούστου άνέφερε δτι ό γιατρός Gosse θά τοΰ άπέστελλε τό ύπόλοιπο τών
12.000 ταλλήρων γιά τόν στρατό, ένώ ή έπιτροπή προσέθετε καί άλλα 18.000 
γρόσια γιά τήν πληρωμή τών γολετών. Άκόμη τοΰ άνακοίνωνε δτι ήταν έτοι
μες οΐ τροφές γιά τήν έκστρατεία τής Ανατολικής 'Ελλάδας 3. Σέ άλλο πάλι 
έγγραφό του πρός τήν Άντικυβερνητική ’Επιτροπή άπό τόν Πόρο στίς 24 Αύ
γούστου/5 Σεπτεμβρίου 1827, δ Heideck έγραφε δτι ό ναύαρχος Κόχραν διέ
θεσε στόν αρχιστράτηγο Church γιά τήν έκστρατεία αύτή συνολικά 25 βαρέλια 
πυρίτιδας καί εξέφραζε τήν ελπίδα δτι ή άποστολή τών βαρελιών θά πραγμα- 
τοποιοΰνταν μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα 4.

Τό στρατόπεδο τής Γαστούνης εΐχε έπίσης μεγάλη έλλειψη πολεμοφο
δίων. Οΐ άντιπρόσωποι τής έπαρχίας Γρηγόριος Χατζητζάκος καί Αναγνώ
στης Ματζουκόπουλος ζητοΰσαν άπό τόν Gosse καί τόν Κόχραν 2.000 δεκάρια 
φυσέκια 5.

Στήν έπιθυμία τοΰ Γλαράκη γιά άποστολή μερικών τροφίμων στήν κυ
βέρνηση ό ευσυνείδητος καί αυστηρός Heideck άπαντοΰσε δτι ήταν αδύνατο 
ν’ άντάποκριθή, γιατί οΐ έκστρατεϊες εΐχαν άπορροφήσει δλα τά τρόφιμα. Μόνο 
πεντακόσια κιλά σιτάρι μποροΰσε νά θέση στήν διάθεση τής κυβερνήσεως, ένα 
μέρος άπό τά όποια θά έπρεπε νά στείλη στό Άστρος β. Λίγες μέρες άργότερα

1. Κοντογιάννη, Ιστορικά έγγραφα άναφερόμενα εις τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν, 
σ. 104-106.

2. Ένθ’ άν., σ. 106-107.
3. Ένθ’ άν., σ. 108-109.
4. Ένθ’ άν., σ. 109-110.

5. BPU, Ms 2687, 2, έπιστολή Γλαράκη πρός Κόχραν άπο 14 Σεπτεμβρίου 1827.
6. Κοντογιάννη, Ιστορικά έγγραφα, σ 109-110,
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στίς 7 Σεπτεμβρίου 1827 ό Γλαράκης με έγγραφό του, γραμμένο στήν Αϊγινα, 
ζητούσε τήν άμεση βοήθεια τής έπιτροπής γιά τήν άποστολή τροφών καί πολε
μοφοδίων στά στρατόπεδα τοϋ Γκριζιώτη, πού θά κινούνταν εναντίον τών τουρ
κικών δυνάμεων τής Εύβοιας. Μεταξύ άλλων εγραφε καί τά έξής: «Δέν είναι 
καμμία αμφιβολία δτι ή Φιλελληνική Έπιτροπή έ'καμε το χρέος της καί εις 
τήν περί ής ό λόγος εκστρατείαν, προμηθεύουσα τά εις αύτήν άπαιτούμενα. Άλ
λά τώρα τί νά πράξη ή κυβέρνησις; Νά έγκαταλείψη ταύτην, τόσον άναγ- 
καιοτάτην εις τήν ένεστώσαν περίστασιν, έκ τής έκβάσεως τής όποιας κρέμα- 
ται κατά μέγα μέρος ή σωτηρία τής πατρίδος; Μή γένοιτο! Άλλά πόθεν έ
χει νά προμηθεύση τά άναγκαία; Δι’ αύτό τοΰτο καί πάλιν άποτείνεται πρός 
τήν Φιλελληνικήν Επιτροπήν, παρακαλοΰσα αύτήν, διά τό ονομα τής φίλης 
Ελλάδος, νά κάμη τά άδύνατα δυνατά καί νά προμηθεύση τά άναγκαιοΰντα 
μέσα εις τήν προκειμένην εκστρατείαν. Τά αξιότιμα μέλη τής Φιλελληνικής Έ
πιτροπής αισθάνονται κάλλιστα τό βάρος τοΰ πράγματος καί γνωρίζουν τάς 
περιστάσεις. Διά τοΰτο ή κυβέρνησις δέν αμφιβάλλει ποσώς δτι θέλει επιτύ
χει τής αΐτήσεώς της» 1. Στό έγγραφο αύτό τοΰ Γλαράκη ή Φιλελληνική Έπι
τροπή μέ έπιστολή τής 5 ’Οκτωβρίου τοΰ ανακοινώνει δτι θά στείλη δύο χιλιά
δες κιλά σιταριού γιά τήν εκστρατεία τής Εύβοιας στόν στρατηγό Γκριζιώτη, 
μόλις δμως αύτός φθάση εκεί 2.

Έπίσης ό Heideck ενημερώνει τήν Άντικυβερνητική Έπιτροπή στίς 
28 Σεπτεμβρίου/10 ’Οκτωβρίου 1827 σχετικά μέ τήν απόφαση τής Φιλελλη
νικής Έπιτροπής νά στείλη 4.500 κιλά αραβοσίτου στήν Δυτική Ελλάδα, 3.000 
κιλά στήν Ανατολική καί 1.000 στό στρατόπεδο τοΰ Νικήτα. Έν τώ μεταξύ 
ή κυβέρνηση ζητοΰσε νά σταλοΰν 22.000 κιλά σιτηρά καί νέες τροφές στήν 
Χίο, καθώς καί στήν Σπάρτη πού άπειλοΰνταν άπό τόν Ίμπραΐμ, 4.000 κιλά 
αραβοσίτου στήν Εύβοια καί 6.000 στήν Ρούμελη 3.

Τήν έποχή αύτή ό Gosse, προσπαθώντας νά βοηθήση τήν κυβέρνηση στό 
δύσκολο έργο της, σχεδίασε ένα άναλυτικό πίνακα, στόν όποιο κατέγραψε τά 
μηνιαία έξοδα τοΰ στρατοΰ της ξηρας καί τοΰ ναυτικοΰ γιά τήν άγορά τροφί~ 
μων. ’Έτσι υπολόγιζε τά έ'ξοδα γιά διατροφή καί μισθοδοσία τών άνδρών τών 
άτακτων στρατευμάτων σέ 62.144 τάλληρα καί τοΰ στόλου (2 κορβέτες, 2 
άτμόπλοια, 1 γολέτα, 4 κανονιοφόροι, 5 βρίκια καί 1 φρεγάτα) σέ 14.527. Τό 
τακτικό στράτευμα, δπως γράφει, περιλάμβανε περίπου 3.000 άνδρες μέ 500 
άλογα. Τά έξοδά τους καί οί μισθοί τους ήσαν 96.421 τάλληρα. Στά παραπάνω 
έξοδα πρόσθετε καί άλλα γιά τήν άγορά πυρίτιδας κ.λ.π., περίπου 3.579 τάλ-

1 Ένθ’ άν , σ 111
2 Ένθ’ άν , σ 126
3. Ένθ’ άν., σ. 120-121,



ληρα. Τελικά, σύμφωνα μέ τούς υπολογισμούς του, οί συνολικές δαπάνες γιά 
τόν στρατό καί τόν στόλο άνέρχονταν σέ 100.000 τάλληρα 1.

Τήν Ϊδια περίπου έποχή ή «επί τών Εξωτερικών Γραμματεία τής Έπι- 
κρατείας» σ’ έγγραφό της (άρχές ’Οκτωβρίου 1827) άπό τήν Αίγινα πρός τήν 
Φιλελληνική Έπιτροπή έπισήμαινε τίς έλλείψεις τροφών καί πολεμοφοδίων 
τοϋ στρατοπέδου τής Μεσσηνίας, τό όποιο προξενούσε σημαντικές άπώλειες 
στούς εχθρούς, άλλά κινδύνευε νά διαλυθή, έάν ή Φιλελληνική Έπιτροπή δέν 
έστελνε τήν άναγκαία βοήθεια. ’Αντιπρόσωποι τών Μεσσηνίων έπρόκειτο νά 
μεταβοΰν στήνέδρα τής Έπιτροπής, γιά νά έκθέσουν καί προφορικά τά προβλή- 
ματά τους. 'Ο άντιστράτηγος Π. Νοταράς έπικαλοΰνταν έπίσης τήν βοήθεια 
τής έπιτροπής - ζητούσε συγκεκριμένα πεντακόσια κιλά σίτου - γιά νά συστή- 
ση στρατόπεδο στά Δερβένια 2, ένώ δ Γλαράκης ύπέβαλλε αίτηση γιά τήν 
άποστολή νέων τροφών στό στρατόπεδο τών Τρικέρων καί τής Εύβοιας. 'Η 
αίτηση αύτή τοϋ Γλαράκη προκάλεσε τήν έντονη άντίδραση τοΰ Gosse, καθώς 
καί τοΰ Heideck, οί όποιοι μέ έγγραφό τους άπό τόν Πόρο στις 30 Νοεμβρίου/ 
12 Δεκεμβρίου 1827 έ'σπευσαν ν’ άπαντήσουν, δτι εΐχαν στείλει κιόλας τίς 
τροφές, πού γιά δεύτερη τώρα φορά προορίζονταν γιά τά στρατόπεδα τής Εύ
βοιας καί τίς εΐχαν παραδώσει στον έπίσκοπο Καρύστου μέ τήν ελπίδα δτι ή 
έκστρατεία θά εΐχε πραγματοποιηθή. Σύγχρονα άνέφεραν στον Γλαράκη, δτι 
εΐχαν προειδοποιήσει έπανειλημμένα τήν κυβέρνηση γιά τήν έλλειψη τροφών 
καί γιά τήν δύσκολη θέση στήν όποία βρίσκονταν: «Τά μέσα δπου εΐχομεν 
διορισθή νά μοιράσωμεν διά τό καλόν τής Ελλάδος δντας έξωδευμένα, καί άλλα 
νέα μή έχοντας πλέον νά έλπίζωμεν κατά τάς ειδήσεις τών συστητών μας. 
~Ητον λοιπόν άκολούθως τών χρεών τής κυβερνήσεως νά προβλέψη διά τάς 
μελλούσας άνάγκας τοΰ πολέμου* άφοΰ έπρεπε νά θεώρηση ταύτην τήν έπι- 
τροπήν, δχι φροντιστικήν, παρά προσωρινήν κατά περίστασιν. 'Όταν ή έκστρα
τεία τών Τρικκέρων εΐναι μεγάλης ώφελείας, καθώς δέν άμφιβάλλομεν, ή κυ- 
βέρνησις,υστέρα άπό ταΐς 2.000 κιλά δπου έδωσε διά τήν εκστρατείαν τής Εύ
βοιας ή Φιλελληνική Έπιτροπή, χρεωστεϊ νά εύρη τά μέσα διά νά δώση έκεΐ 
τά άναγκαία, έπειδή ή Έπιτροπή τούτη δέν έχει πλέον τίποτες καί μήτε ήμπο- 
ρεΐ άκολούθως νά δώση πλέον τίποτες» 3.

Στις 11 Δεκεμβρίου 1827 ό Gosse εκαμε ενα κατάλογο, στον όποιο άπα- 
ριθμοΰσε λεπτομερώς τίς ποσότητες τροφών καί πολεμοφοδίων, πού διαχειρι
ζόταν ή Φιλελληνική Έπιτροπή. Οί ποσότητες αύτές βρίσκονταν στις άποθή-
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κες καί στόν ναύσταθμο τοΰ Πόρου. Τόν σημαντικό αύτόν πίνακα 1 παραθέτω 
στό παράρτημα (I, 2).

Μολονότι δ Gosse εΐχε ποικίλους περισπασμούς, τού οποίους προσπαθή
σαμε νά άνιχνεύσουμε στις παραπάνω σελίδες, δέν έπαυσε νά εργάζεται ώς μέ
λος τής Φιλελληνικής Έπιτροπής, ή οποία εξακολουθεί νά δρά και χωρίς 
αύτόν. ’Έτσι πρός αύτόν άπευθύνεται ό Βιάρος Καποδίστριας και ζητεί μέ τήν 
έπιστολή του τής 6/18 Σεπτεμβρίου 1827 τήν συνδρομή του σ’ ενα θέμα φι
λανθρωπίας, στήν περίθαλψη τών Ελλήνων προσφύγων τοΰ μικροΰ νησιοΰ Κά
λαμος στά άκαρνανικά παράλια, τό όποιο εΐχε άποτελέσει, άπό τήν άρχή τής 
έπαναστάσεως 2 και ιδίως μετά τήν πτώση τοΰ Μεσολογγίου, καταφύγιο τοΰ 
άμαχου πληθυσμοΰ καί βάση άνεφοδιασμοΰ δλων τών στρατευμάτων της Στε- 
ρεας 3. 'Όπως γράφει ό Βιάρος στήν έπιστολή του, μερικοί πρόσφυγες τόν εΐχαν 
έπισκεφθή καί τοΰ εΐχαν ζητήσει παρακλητικά τήν βοήθειά του. Γι αύτό ό 
Βιάρος προέτρεπε τόν Gosse νά συναντήση έπειγόντως τόν ’Άγγλο ναύαρχο 
Κόδριγκτων καί νά συζητήση μαζί του τό παραπάνω θέμα 4.

Τόν ίδιο μήνα, στίς 25 Σεπτεμβρίου 1827, ό Gosse σ’ έπιστολή του πρός 
τόν Βιάρο άπό τήν Ζάκυνθο, τοΰ αναφέρει δτι έπισκέφθηκε τόν Κάλαμο, άλλά 
ή «άνέντιμη» συμπεριφορά τοΰ διοικητή τοΰ νησιοΰ άπέναντί του και άπέναντι 
τοΰ ναυάρχου Κόχραν, τόν εμπόδισε ν’ άσχοληθή κατά τρόπο χρήσιμο μέ τούς 
δυστυχισμένους πρόσφυγες τοΰ νησιοΰ, δπως εΐχε σκοπό νά κάνη. Οΐ κόρες 
τοΰ Καραϊσκάκη βρίσκονταν σέ άθλια κατάσταση. "Ενας μεγάλος αριθμός 
προσφύγων αναγκάστηκε νά ξαναγυρίση στίς τουρκοκρατούμενες χώρες, ενώ 
δ Κόχραν, παρά τίς προσπάθειές του νά τούς ένισχύση οικονομικά, δέν τά κατά- 
φερε έξ αιτίας τοΰ πείσματος τοΰ διοικητή τοΰ μικροΰ νησιοΰ 6. 'Ο Gosse δμως 
δέν αποσαφηνίζει τί έννοοΰσε μέ τήν λέξη «πείσμα».

Κατά τήν έπίσκεψή του στόν Κάλαμο φαίνεται δτι ό Gosse συνάντησε 
κάποιο Σουλιώτη, τόν Δήμο Ρενιάσα, δ όποιος τοΰ έ'δωσε ενα ένδιαφέρον άχρο- 
νολόγητο σημείωμα γραμμένο στά ιταλικά μέ τά ονόματα διαφόρων οΐκογε-

1 BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ενδείξεις.
2. Edward, Blaquieres, Histoire de la Revolution actuelle de la Grece, son origine, 
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3 Πρβλ και στοϋ Παπαδοπούλου, Ή επανάσταση στήν Δυτική Στερεά 'Ελλάδα, 
σ 30 ύπ\ 4, Κ Μπόνη, Ή συμβολή τής ’Ιθάκης καί τοΰ Καλάμου εις τόν ύπέρ ανεξαρτησίας 
άγώνα τοΰ Έ3νους, “Έκατονταετηρίς Ένώσεως Έπτανήσου”, “Πρακτικά Τρίτου Πανιο- 
νίου Συνεδρίου 23-29 Σεπτεμβρίου 1965” 1(1967) 241.
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νειών άπό τό Σούλι, πού βρίσκονταν στό νησάκι. Τά ονόματα αύτά τά παρα
θέτω άμέσως παρακάτω: οικογένεια Γιώργη Λ. Ζέρβα, χήρας Κίτσου Κώστα 
(ό άνδρας της σκοτώθηκε στό Μεσολόγγι), χήρας Λάμπρου Φωτομάρα (ό άν
δρας της σκοτώθηκε στό Μεσολόγγι), Θανάση Κουτσονίκα, Γιάννη Κουτσονί- 
νίκα, Κίτσου Πίσκα (δύο άδέλφια επεσαν στό Ναβαρίνο), Τζήμα Μπέκα, Γιάν
νη Μπέκα, Θανάση Σούλου, Κίτσου Ζώτου (πέθανε στό Μεσολόγγι), Άνα- 
στάση Χρόνη, Ναστούλή Ντέγκα, Λάμπρου Χαντζή, Νικόλα Καραμέτζη, 
Πήλιου Γούση (σκοτώθηκε στό Μεσολόγγι), Νάτση Μπαθα, Τάσκου Ντάρα 
(έπεσε στό Μεσολόγγι), Βασίλη Δράκου, Γιώργη Νούτσου, Κώστα Λεσκο- 
βίτη (επεσε στό Μεσολόγγι), Τζώλη Μπιθιφίκου, Τζώτζιο Βάση, Δημήτρη 
Νάστου. Στό τέλος τοΰ σημειώματος ό Δήμος Ρενιάσας γράφει δτι εΐναι πι
θανόν νά υπάρχουν καί άλλες οικογένειες Σουλιωτών, άλλά δέν τοΰ ήταν δυνα
τό νά τίς θυμηθή δλες 1.
, Τά ποικίλα έσοδα πού εΐσέπραττε ό Gosse εΐτε ώς μέλος τής Φιλελληνι
κής Έπιτροπής άπό τίς έπιτροπές τοΰ έξωτερικοΰ, εί'τε άπό τούς φόρους τών 
νησιών, καθώς καί τά διάφορα έ'ξοδά του, τά κατέγραφε σέ ειδικά βιβλία μέ 
μεγάλη έπιμέλεια. Άκόμη καί σήμερα μπορεί νά βρή κανείς στόν φάκελλο Ms 
2687, 1 τά παρακάτω ένδιαφέροντα έγγραφα: 1) Journal des depenses par 
1’administration faite de la flotte sous les ordres de Lord Cochrane 
depuis le 14 Decembre 1826 - 15 Fevrier 1828· 2) Compte de la partie 
des Recettes et Depenses de Dazio de Syra et de Tinos, qui a ete mise 
a la disposition de Dr. Gosse· 3) Pieces justificatives appartenantes aux 
comptes de la Commission de la flotte- καί 4) Journal des Recettes de 
Γadministration de la flotte sous les ordres de Sa Seigneurie Lord Coch
rane 1826 et 1827. Έκρινα σωστό νά παραθέσω στό παράρτημα τό τέταρτο 
χειρόγραφο (I, 3), τοΰ οποίου ή σημασία εΐναι μεγάλη, έπειδή καταφαίνεται 
άνάγλυφα οχι μόνο ή δραστηριότητα τοΰ Έλβετοΰ Φιλέλληνα κατά τήν διάρ
κεια τής υπηρεσίας του στά νησιά τοΰ Αρχιπελάγους, άλλά καί οΐ συνεχείς 
φροντίδες του γιά τήν καταγραφή καί τοΰ παραμικροΰ άκόμη έσόδου. Σύγχρονα 
τό έ'γγραφο μάς άποκαλύπτει καί τούς κύριους χρηματοδότες τοΰ Έλβετοΰ 
φιλέλληνα κατά τά ετη 1826 καί 1827. Τό ενδιαφέρον τής Φιλελληνικής Έπι
τροπής γιά τήν ένίσχυση τών έλληνικών στρατευμάτων πού μάχονταν έξακο- 
λουθεΐ άμείωτο. Αύτό φαίνεται καί άπό τό έ'γγραφο τοΰ δόκτορα Bailly πρός 
τόν Φαβιέρο άπό τήν Σύρα στίς 31 Δεκεμβρίου 1827/12 Ίανουαρίου 1828 
μετά τίς ειδήσεις τίς σχετικές μέ τήν επικείμενη άπόβαση τουρκικών στρατευ
μάτων στήν Μυτιλήνη καί τήν διαγραφομένη απειλή έναντίον τής Χίου. Ό

1. BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ενδείξεις, Ό Δήμος Ρενιάσας υπογράφει τό σημείωμά
του.
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Bailly εγραφε δτι, οί κάτοικοι, τοϋ νησιού ήταν έτοιμοι νά πολεμήσουν καί δτι 
ή έπιτροπή τής Χίου είχε στείλει εσπευσμένα έγγραφο στήν κυβέρνηση ζη
τώντας πλοία άπο τίς Σπέτσες. 'Η οικονομική δμως κατάσταση τών Χιωτών 
ήταν θλιβερή, επειδή είχαν ξοδέψει τά χρήματά τους, ένώ ή Φιλελληνική Έπι
τροπή εΐχε μεγάλη έλλειψη χρημάτων, δπως τόνιζε ό Bailly.

Οί οικονομικές δυσκολίες άναγκάζουν τήν Φιλελληνική Έπιτροπή νά 
στραφή, δπως πάντα, στις μεγάλες καί γενναιόδωρες επιτροπές τοϋ Παρισιοϋ 
καί τής Γερμανίας. Ό Bailly έλπίζει νά λάβη χρηματικά ποσά άπό τούς Εύ
ρωπαίους. Στό μεταξύ προτείνει στον Φαβιέρο νά έλθη σέ συνεννόηση μέ τούς 
πλούσιους Σπετσιώτες καί Υδραίους, ώστε νά βροϋν μερικά πλοία, τά όποια 
θ’ άναλάμβανε νά ναυλώση ή Φιλελληνική Έπιτροπή. Τίς σκέψεις του αύτές 
φαίνεται νά συμμερίζωνται καί τά άλλα μέλη τής Έπιτροπής, ό Gosse καί ό 
Ξένος. Στός τέλος τής έπιστολής του ό Bailly παρακαλεΐ τον Φαβιέρο νά κάνη 
τό παν, ώστε νά άποφευχθή μιά δεύτερη σφαγή στήν Χίο 1.

Στά τέλη τοΰ 1827 άνέλαβε τήν έπιμέλεια τοΰ ναυστάθμου τοΰ Πόρου 
ή «Έπιτροπή επί τών Ναυτικών υποθέσεων», τής οποίας έ'ργο ήταν ή διαχεί
ριση τών υλικών πολέμου γιά τό ναυτικό. Τά τρία μέλη τής έπιτροπής αύτής 
ήταν ό Gosse, ό Σκώτος φιλέλληνας Thomas καί ό Μανόλης Τομπάζης, ό 
όποιος «έφόρευε εις τήν δεύθυνσιν τών έργων τοΰ έν Πόρφ Ναυστάθμου» 2.

Τήν ίδια έποχή ό Gosse πρότεινε στον Κόχραν τήν μεταφορά τοΰ ναυστά
θμου τοΰ Πόρου στήν Πάρο, μέ τόν ισχυρισμό δτι εΐχε παρουσιαστη έλλειψη 
άποθηκών καί χώρου. Ό Ελβετός φιλέληνας τόνιζε επίσης δτι ή Πάρος πρόσ
φερε περισσότερες ευκολίες: ειχε πλήθος δημόσιων καταστημάτων, στρατό
πεδο, νερό, καί ή κοντινή της άπόσταση άπό τήν Νάξο έπέτρεπε τήν μεταφορά 
κάθε είδους λαχανικών καί κρεάτων. 'II πρόταση δμως αύτή τοΰ Gosse εμεινε 
άνεκπλήρωτη 3. Στις άρχές Μαρτίου τοΰ 1828 ό Gosse, υστέρα άπό επανει
λημμένες αιτήσεις του πρός τήν κυβέρνηση, παραιτήθηκε, ένώ λίγο άργότερα 
ακολούθησε καί ή παραίτηση τοΰ Thomas. Τότε ή κυβέρνηση διόρισε τόν Hast
ings καί τόν Τομπάζη ώς προσωρινούς «Διευθυντάς τών Ναυτικών 'Υποθε- 
σεων» στον Πόρο 4. Άλλά καί τά άλλα μέλη τής έπιτροπής θεωρούνταν προ- 

' σωρινά, εφόσον στό ύπ’ άριθμόν 664 έγγραφο τής 6 Μαρτίου άναφέρεται δτι: 
«Ή διεύθυνσις αυτη ήτο εμπιστευμένη προσωρινώς εις μίαν έπιτροπήν, συγκει- 
μένην παρά τών Έμμ. Τομπάζη, τοΰ Καπετάν Θωμά καί τοΰ Κυρ. Γός». Πάν-

1 Χιακον Άρχεΐον, τ , 2, σ. 441-442.
2 Γονδα, Βίοι παράλληλοι, τ. 3 σ. 357. Γιά τήν δραστηριότητα τοϋ Έ. Τομπάζη στον 

ναύσταθμο τοΰ Πόρου βλ BPU, Ms 2683, f. 91, Heideck προς Gosse άπό Πόρο στις 3 
Νοεμβρίου 1827, f. 78, Δούμας πρός Gosse.

3. BPU, Ms 2693, f 16, Gosse πρός Κόχραν άπό τήν Σύρα στις 19/31 ’Ιουλίου 1827.
4. Θέμελη - Κατηψόρη, Ή δίωξις τής πειρατείας, Α', σ. 72.
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τως καί στήν νέα αύτή έπιτροπή ελαβε μέρος ό Gosse, ό όποιος «πολλάκις... 
έπεφορτίζετο νά συμπράττη ωσαύτως», άλλά τον κυριότερο ρόλο καί τήν περισ
σότερη έργασία άνέλαβε ό Τομπάζης. Αύτό συνέβαινε, γιατί ό Hastings απού
σιαζε πολλές φορές στίς διεξαγόμενες πολεμικές έπιχειρήσεις στήν Δυτική 
Στερεά Ελλάδα. Στίς 15 Μαρτίου τοΰ 1829 ό Καποδίστριας προσέθεσε στήν 
έπιτροπή τόν Ν. Μπόταση καί τόν Ν. Γιαννίτζη ώς βοηθούς τοΰ Τομπάζη. 
Στίς 5 ’Οκτωβρίου 1829 ή «Έπιτροπή έπί τών Ναυτικών 'Τποθέσεων» δια
λύθηκε καί άντικαταστάθηκε άπό τήν «Ναυτικήν 'Υπηρεσίαν τοΰ έν Πόρω 
Ναυστάθμου». 'Η έπιτροπή αύτή πρέπει νά θεωρηθή σάν ή πρώτη πού οργά
νωσε οριστικά τόν πολεμικό ναύσταθμο 1.

"Οπως συνάγεται άπό δσα έκθέσαμε ώς τώρα, σημαντικός υπήρξε ό ρό
λος τοΰ Gosse ώς μέλους τής Φιλελληνικής Έπιτροπής άπό τίς άρχές κιό
λας τοΰ 1827 μέ πρώτους συνεργάτες τόν Τομπάζη καί τόν Μιαούλη. Ή έπι
τροπή αύτή συνέβαλε άποφασιστικά στήν διατήρηση διαφόρων σημαντικών 
στρατοπέδων στήν Στερεά Ελλάδα, άλλά καί στόν δσο τό δυνατόν συστημα
τικό έφοδιασμό πολλών έκστρατειών έναντίον τών Τούρκων, άν καί σύμφωνα 
μέ τό πρώτο καί πέμπτο άρθρο τών άρμοδιοτήτων της οΐ άποστολές τών φι
λελληνικών ευρωπαϊκών έπιτροπών προορίζονταν άποκλειστικά καί μόνον γιά 
τό ναυτικό.

Πάντως κατά τό 1828, οπότε άρχίζουν νά χάνωνται καί τά ΐχνη τής Φι
λελληνικής ’Επιτροπής, οΐ δυσκολίες πού συναντά εΐναι τεράστιες, κυρίως έξ 
αιτίας τής έλλείψεως οικονομικών πόρων καί τροφών. Τήν κατάσταση αύτή 
περιέγραφε παραστατικά ό Heideck στόν Gosse σέ αχρονολόγητη έπιστολή 
του: «Nous sommes dans un etat deplorable. Mouilles jusqu’aux os, sans 
vivres meme nous souffrons en veritables philhellenes» 2. Σέ άλλη έπι
στολή του, στίς 15 ’Οκτωβρίου 1828, τοΰ τόνιζε τά έξής: «Si la Comission 
philhellenique ne doit pas devenir le jouet des intrigues et devenalite, 
elle doit etre ferme dans ses resolutions». Τά παραπάνω σημείωνε ό Hei
deck, επειδή ό Gosse εΐχε άποφασίσει νά στείλη τρόφιμα στούς Σουλιώτες, 
πού βρίσκονταν στά περίχωρα τοΰ Ναυπλίου, πράγμα πού επιδοκίμαζε καί 
ό ΐδιος. ’Αντί δμως τά τρόφιμα αύτά νά σταλούν, σύμφωνα μέ τίς οδηγίες του, 
τοποθετήθηκαν στό λιμάνι τοΰ Πόρου, γιά νά πουληθοΰν πρός δέκα πιάστρα 
τό κιλό μέ τήν πρόφαση δτι οΐ πειρατές θά προλάβαιναν ν’ αρπάξουν τό φορ
τίο, πρίν φτάση στό Ναύπλιο3. ;

1. Λαζαροπονλου, Τό πολεμικόν ναυτικόν της ‘Ελλάδος, σ. 126, σ. 194 κ.έ. Πρβλ. καί 
Bouvier-Bron, Le sejour de L.-A. Gosse en Gr6ce, a. 65, οπου ό Gosse γράφει: “Quant 
a moi, je restai a Poros pour completer avec l’aide de Emmanuel Tompasis notre 
arsenal de marine”.

2. BPU, Ms 2683, f. 112.
3. BPU, Ms 2683, f. 119.

10
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'0 Gosse συνεχίζοντας τήν ακαταπόνητη δραστηριότητά του κατασκευά
ζει στόν Πόρο κ λιβάνους γιά τήν παρασκευή γαλέτας (διπυρίτου άρτου). Επί
σης μέ τήν έποπτεία του Heideck καί τοΰ Gosse κατασκευάστηκε στόν Πόρο 
καί τό πλοΐο «Γένοβα», χωρητικότητας 35 τόννων, μέ χρήματα τής Φιλελλη

νικής Έπιτροπής τής Γενεύης3. 'Η ονομασία τοΰ πλοίου οφείλεται άσφαλώς σέ 
λάθος, άντί «Γενεύη».

Άπό τά χρήματα πού διαχειρίστηκε κατά τήν παραμονή του στήν Ελ
λάδα ό Gosse άγόρασε χειρουργικά εργαλεία, φάρμακα καί γραφική δλη. Μέ
ρος τών χρημάτων αύτών δαπάνησε επίσης γιά διάφορα ταξίδια, του, γιά φιλο
δωρήματα σέ φιλέλληνες σύμφωνα μέ τίς οδηγίες τοΰ Έϋνάρδου, γιά τήν άντι- 
μετώπιση τών αναγκών τοΰ ναυτικοΰ, γιά τήν ναυπήγηση κανονιοφόρων, γιά 
τήν επισκευή εθνικών καί ιδιωτικών πλοίων, γιά τήν πληρωμή ναυτών, μίσθωση 
αποθηκών, γιά τό ένοίκιο τοΰ γραφείου του στόν Πόρο, γιά τήν κατασκευή 
οχυρωματικών έ'ργων στήν εΐσοδο τοΰ λιμανιοΰ τοΰ Πόρου, γιά τήν μισθοδο
σία τών τακτικών καί άτακτων στρατευμάτων τοΰ στρατηγού Church καί γιά 
άλλα θέματα 2.

'Η συνεργασία τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα μέ τόν ναύαρχο Κόχραν, μέ τόν 
όποιο συνδέθηκε μέ στενή φιλία 3, τοΰ άφησε ωραίες άναμνήσεις, ώστε νά εκ
φράζεται αργότερα μέ θαυμασμό γιά τόν χαρακτήρα καί τούς εύγενικούς του 
τρόπους 4. Τόν Μάρτιο τοΰ 1828, δταν ό Κόχραν εΐχε πάει στό Παρίσι μέ σκοπό 
νά βρή οικονομικούς πόρους, ό Gosse τόν παρακαλοΰσε επίμονα νά γυρίση 
πίσω στήν Ελλάδα 5. 'Ο ’Άγγλος δμως ναύαρχος, δυσαρεστημένος άπό τήν 
κατακραυγή τών Ελλήνων άρχηγών έναντίον του, δέν ξαναγύρισε καί σ’ έπι
στολή του στίς 15 Δεκεμβρίου 1828 εγραφε τά έξής πρός τόν Gosse: «Glad

1. Πρβλ. στήν Journal de Geneve, Seconde annee, No 53, jeudi 27 decembre 1827, 
σ. 2, οπου δημοσιεύεται επιστολή τοΰ Heideck πρός τόν Έϋνάρδο άπό τόν Πόρο στίς 13 
Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων ό Iieideck έγραψε καί τά έξής: “Mon fort (a Poros) sera bien- 
tot acheve et la canormiere “la Genevoise”, la plus grande de toutes, est sur le chan- 
tier”.

2. Λαζαροπούλον, Τό πολεμικόν ναυτικόν της ‘Ελλάδος, σ. 194-197.
3. Biographies Genevoises, Vol. VI, σ. 63. Πρβλ. καί στοϋ Dakin, British and Ame

rican Philhellenes, σ. 127, 152-153, 181-182.
4. Bouvier-Bron, Jean-Gabriel Eynard et le philhellenisme genevois, σ. 45. Roth

pletz, Lettres de L.-A. Gosse a sa mere, σ. 31, τοΰ ’ίδιου, Correspondance entre deux 
philhellenes, σ. 9. Πρβλ. στήν Journal de Gen&ve, f.roisierne annee, no 11, jeudi 13 
mars 1828, σ. 51, οπου 6 Gosse σέ άχρονολόγητη έπιστολή του πρός τόν Έϋνάρδο έγραφε 
τά έξής: “Lord Cochrane, notre amiral, atteint aujourd’hui sa 52e annie; il est au- 
dessus de mes observations; sa conduite judicieuse, independante de tous les partis, 
l’a isol£ de tous; les affaires pecuniaires que j’ai 6t6 a meme de traiter avec lui, m’ 
ont fait connaitre la largeur de ses sentiments et la noblesse de son caractSre”.

5. Rothpletz, Correspondance entre deux philhellenes, σ. 133.
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shall I be when the tops of these mountains sink beneath the horizon 
and when new and agreable objects shall obliterate the names of Mavro- 
cordato, Tombazi and such double-dealing knaves from my recollec
tion» x.

Μάλιστα ό Gosse σ’ επιστολή του πρός τόν φίλο του έμπορο τής Σύρας 
’Αλέξανδρο Δούμα, στίς 8/10 Νοεμβρίου 1828, εξέφραζε τήν λύπη του, επειδή 
οί "Ελληνες, σύμφωνα μέ τήν γνώμη του, δέν εΐχαν άναγνωρίσει τήν γενναιό
τητα καί τίς φιλικές διαθέσεις τοϋ ναυάρχου απέναντι τους 2.

'Ο Gosse κατά τήν διάρκεια της παραμονής του στήν Ελλάδα καί τής 
συνεργασίας του μέ τόν Κόχραν εΐχε τήν ευκαιρία νά γνωρίση πρόσωπα καί 
πράγματα τοΰ έλληνικοϋ στόλου. Γι’ αύτό καί 6 ’Ιωάννης Καποδίστριας μέ 
έπιστολή του άπό τήν Αίγινα στίς 20 Μαρτίου/1 ’Απριλίου 1828 θεωρεί τόν 
Gosse εμπειρο στά ναυτικά θέματα καί τόν συνιστά θερμά στόν φιλέλληνα πλοί
αρχο Hastings, πού σκόπευε νά διαλέξη τούς άξιωματικούς, πού θά αναλάμβα
ναν τήν διοίκηση τών μίστικων καί άλλων μικρών πλοίων 3. Περιγράφοντας 
ό Gosse τήν ζωή του καί τίς άπασχολήσεις του στήν Ελλάδα, εγραφε τά έξής 
στήν μητέρα του: «’Έχω γίνει ενας άληθινός αρλεκίνος μέ τό νά είμαι άλλοτε 
συμφιλιωτής, σύμβούλ’ος, συντονιστής, γενικός επίτροπος, ταμίας, έμπορος, 
γραμματικός, γιατρός... 'Ως πρός τήν καρδιά μου, δέν εχει άλλάξει, σάς τό βε
βαιώνω, καί δέν θ’ άλλάξη καθόλου, παρά τήν δύναμη τών γεγονότων, παρά 
τίς εναντιότητες πού μάς παρουσιάζονται σέ κάθε βήμα» 4.

Πραγματικά 6 Gosse ήταν αεικίνητος καί θά έ'λεγε κανείς πανταχοΰ πα
ρών, άν λάβη ύπ’οψη του τίς συνεχείς του μετακινήσεις ιδίως μέσα στόν θα
λάσσιο ελληνικό χώρο. '

3. ’Ενεργητική ήταν, κατά κάποιο τρόπο, καί ή συμμετοχή τοΰ Gosse - 
τουλάχιστον στίς άρχές - στήν έκστρατεία τής Χίου. Κατά τούς τελευταίους 
εξι μήνες τοΰ 1827, πού συχνά πηγαινοερχόταν στήν Σύρα ώς «επί τών δα
σμών» τών νησιών τοΰ ’Αρχιπελάγους, εΐχε τήν ευκαιρία νά συνδεθή μέ τούς 
πλούσιους Χιώτες μεγαλεμπόρους της, νά συζητήση μαζί τους, έκτός άπό

1. Ένθ’ άν., σ. 137. Πρβλ. καί στοϋ Dakin, British and American Philhellenes, 
σ. 182.

2. BPU, Ms 2683, f. 38. Πρβλ. BPU, Ms 2688 χωρίς ενδείξεις, έπιστολή τοϋ Gosse 
πρός τόν ναύαρχο Heyden άπό τόν Πόρο στίς 5/17 Δεκεμβρίου 1827.

3. BPU, Ms 2682, f. 142.
4. Rothpletz, Lettres de Gosse a sa mere, σ. 30. Πρβλ. σ. 19, οπου ό Gosse άγραφε 

στίς 17 Μαρτίου 1827: “Je suis conciliateur politique et c’est la mer a boire lorsqu’il 
s’agit de reunir des partis qui se portent une haine inveteree, qui n’ont souvent point 
de patriotisme, et dont les int6rets particuliers toujours en opposition avec le bien 
general dirigent la conduite”.
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τά ζωτικά ζητήματα πού τόν έν διέφεραν, καί τό θέμα τής άπελευθερώσεως τής 
πατρίδας τους Χίου, εφόσον μάλιστα τόσες συζητήσεις καί ζυμώσεις γίνον
ταν κιόλας μεταξύ τών διπλωματικών κύκλων τών μεγάλων δυνάμεων γιά τήν 
λύση τοΰ έλληνικοΰ δράματος 1.

Τά γεγονότα έξελίχθηκαν ώς έξής σύμφωνα μέ άνώνυμη καί άνέκδοτη 
σύντομη εκθεση, γραμμένη (άσφαλώς άπό έπίσημο Χιώτη) στόν Πόρο στίς 
27 Νοεμβρίου τοΰ 1827· «Εις τοιαύτην περίστασιν οί Χΐοι φοβοΰνται μή δέν προ- 
φθάσουν, καί διά τής έν Σύρα συστηθείσης έπιτροπής των, καί μέ τήν συγκα- 
τάθεσιν τής κυβερνήσεώς μας, άγοράζουν τάς άποχρώσας τροφάς καί πολεμο
φόδια, ναυλώνουν 12 Σπετσιώτικα καί Ψαριανά πλοία ύπό τόν ναύαρχον Κο- 
λανδροΰτσον καί στέλλουν 4 πλοία μέ Χίους ναύτας έθελοντάς διά νά άποκλεί- 
σουν τήν Χίον. Συμφωνοΰν έπειτα τόν Συνταγματάρχην Φαβιέρον νά τούς 
βοηθήση μέ τούς 1.000 τακτικούς του δι’ έξόδων των, μισθώνουν άκόμη περί
που 1.000 άτάκτους,καί ένωθέντες δλοι όμοΰ 3.000 έ'νοπλοι μέ 3 κανόνια τοΰ 
στρατοπέδου, μέ 3 τών 63 καί μέ 3 όλμους άπέβησαν εις τό μεσημβρινόν άκρω- 
τήριον τής Χίου όνόματι Κόκκινον τήν 17 8βρίου 1827. Άπό τούς εις τήν Χίον 
έχθρούς 3.000, σχεδόν 500 μόνον άντέστησαν εις τήν άπόβασιν, ο'ίτινες έντός 
ολίγου έτράπησαν εις φυγήν απ’ όλιγωτέρους "Ελληνας (διότι δέν είχαν άπο- 
βιβασθή δλοι όμοΰ) καί διωκόμενοι έζωγρήθησαν περί τούς 60 όμοΰ καί ό ’Αγάς 
τής μαστίχης εύρεθείς έξω τοΰ φρουρίου. Ούτοι οί ζωγρηθέντες φυλάττονται 
εις ωραίους οΐκους τής έξοχής μέ δλην τήν περιποίησιν, μέλλοντες νά χρησι
μεύσουν εις αλλαγήν αιχμαλώτων Χίων καί άλλων ομογενών. Εις τήν μάχην 
ταύτην εθανατώθησαν Τοΰρκοι περί τούς 50 καί τρεις μόνον Έλληνες. Έκ- 
τοτε οί Τοΰρκοι άπεκλείσθησαν στενώς εις τό φρούριον» 2.

'Ο Gosse, φαίνεται, εΐχε δείξει ζωηρό ενδιαφέρον γιά τήν σχεδιαζόμενη 
εκστρατεία τής Χίου 3. Γι’ αύτό καί ό Χιώτης Στέφανος Ζυγομαλάς, πού εΐχε 
στενές σχέσεις μαζί του, τόν παρακινοΰσε νά πληροφορήται άπό τόν Κόχραν 
κάθε λεπτομέρεια σχετική μέ τό θέμα αύτό 4. Τόν ϊδιο καιρό ή δημογεροντία

1. Γιά τις ενέργειες αυτές τών Χιωτων βλ. Α. Βακαλοπούλου, Πρόσφυγες καί προσφυγι- 
κόν ζήτημα, σ. 98, δπου καί πλούσια βιβλιογραφία.

2. BPU, Ms 2684-2685. -
3. Γιά τήν εκστρατεία τής Χίου και τήν άποστολή τοϋ Φαβιέρου βλ. A. Debidour, 

L’expedition de Ghio et le colonel Fabvier (1827-1828), “Revue politique et litteraire, 
Revue Bleue”, 4e serie, tome VII, No 12, 20 Mars 1897, σ. 354-362. A. Debidour, 
Le general Fabvier, sa vie militaire et politique, Paris 1904, σ. 334-370. Κωνσταντί
νου Άμάντου, 'Ιστορικά έγγραφα. Ή εκστρατεία τοΰ Φαβιέρου εις Χίον, «Αίγαΐον» (1935) 
69-70, 140-146, 204-216, 216-282, 343-349. Πρβλ. έπίσης Σπύρου Α. Λονκάτον, ’Ιωάννης 
Καποδίστριας και Καρ Φαβιέρος, “Μνημοσύνη” 2 (1968-1969) 218-277, δπου εκτενής

. βιβλιογραφία.
4. Ααζαροπούλου, Τό πολεμικόν ναυτικόν τής 'Ελλάδος, σ. 193. Χιακόν Άρχεΐον, τ.
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τών Χίων τής Έρμουπόλεως, άποτελούμενη άπό τόν Άμβρ. Σκαραμαγκα, Γ. 
Ν. Ψύχα καί Ζωρζ. Ν. Εύμορφόπουλο, επιφορτίστηκε άπό τούς Χιώτες τής 
Σύρας νά «έπισημοποιήση τάς ΐδιωτικάς αύτών πρός έλευθέρωσιν τής Χίου 
ένεργείας, έκδίδουσα προκήρυξίν πρός τούς άπανταχοΰ διεσκορπισμένους Χίους, 
όπερ καί έγένετο». Μεταξύ αύτών πού περιηγήθηκαν διάφορα μέρη τής Ελλά
δας γιά νά πραγματοποιήσουν τόν σκοπό αύτόν, ήταν ό Λ. Ράλλης, ό όποιος 
πήγε πρώτα στήν Αίγινα, γιά νά συνεννοηθή μέ τήν έλληνική κυβέρνηση καί 
κατόπιν στόν Πόρο, γιά νά ζητήση βοήθεια άπό τήν Φιλελληνική Έπιτροπή 1.

Ή οικονομική βοήθεια πού έδωσε ό Gosse στήν έπιτροπή τών Χίων τής 
Σύρας καί τό συνεχές ενδιαφέρον του γιά τήν έκστρατεία, προκάλεσε τήν με
γάλη έκτίμηση καί τήν άγάπη τών κατοίκων της 2. Πραγματικά οί ύπηρεσίες 
του πρός τούς Χιώτες ήταν μεγάλες. Σ’ έπιστολή του πρός τόν έμπορο τής Σύ
ρας ’Απόστολο Δούμα άπό τόν Πόρο στίς 9 ’Οκτωβρίου 1827 ό Gosse έξέφραζε 
τήν ικανοποίησή του, πού εΐχε κατορθώσει ή Φιλελληνική Έπιτροπή ν’ άπο- 
στείλη στόν Φαβιέρο στήν Χίο 3.000 κιλά σιτάρι, πολεμοφόδια καί άλλα τρό
φιμα. Ό Κόχραν εΐχε παραχωρήσει στόν Φαβιέρο μερικά πλοία άπό τήν μοίρα 
τοΰ Μιαούλη, ενώ οί δημογέροντες τής Χίου τοΰ έ'δωσαν 100.000 πιάστρα. 'Ο 
Gosse έδωσε επίσης διαταγή νά σταλούν στόν Γάλλο συνταγματάρχη επιπλέον

2, σ. 90, δπου καί τά έξής σέ επιστολή τοϋ Στεφάνου Ζυγομαλα άπό τήν Αίγινα στις 23 Αύ- 
γούστου 1827 πρός τήν “Επιτροπήν τών Χίων εις Σύραν”: “Μέ εΐπεν δμως ό Γκός οτι τόν 
ώμίλησε (τόν Κόχραν) καί έλαβε άπόκρισιν οτι μετά τήν εκστρατείαν έχει μελετημένων, 
’ίσως τής Έπάκτου, θέλει τήν άναλάβει”. Πρβλ. καί σ. 194-195, 225-227, οπου: “...ατινα 
καί ό καλός Eideck διά μέσου τοΰ Gosse τοϋ έδάνεισε διά νά μήν άναβαλθή ή έκστρατεία τής 
Χίου, καί ειδοποίησε τήν ’Επιτροπήν μας, ώς καί ό ϊδιος έπραξεν. 'Ο Lord Cochran ύστε
ρον, άφ’ οδ ϊλαβεν τά ζητηθέντα γράμματα τής Κυβερνήσεως, άνέγνωσε καί τά γράμματα 
τής ’Επιτροπής μας πρός τόν Παγκαλάκην, ύπεσχέθη νά κινήση αΰριον διά τήν Σύραν, οπου 
εστειλεν καί τόν κύριον Gosse, συστημένον πρός τήν ’Επιτροπήν μας διά νά τοϋ εύρη 200 
μαρινάρους”.

1. Άμπελά, 'Ιστορία τής νήσου Σύρου, σ. 607. Γιά τήν φυγή τών Χίων στά 1822 στήν 
Σύρα βλ. Άνδρέον Θεοδ. Δρακάκη, 'Η Σϋρος έπί τουρκοκρατίας, 'Ερμούπολις 1948, σ. 
240. Πρβλ. Λονκίας Δρούλια, Πρός τήν ανάκτηση τής Χίου, ’Ανέκδοτα κείμενα τοΰ Κοραή 
καί άλλων, “Ελληνικά” 17 (1962) 311.

2. Χιακόν Άρχεΐον, τ. 2, σ. 230, δπου: “Ό Κόχραν αΰριον κινεί, ώς μέ εΐπεν, επίτηδες 
δέ πέμπει αύτόν τόν κύριον Γκός νά εύρη ναύτας, όπού τοϋ ελλείπουν 200, νά άπεράση νά 
τούς πάρ’η* δθεν καί μοΰ εΐπεν νά σας τόν συστήσω καί νά τοϋ εύκολύνετε τήν δουλειάν του, 
καί πλέον κάμετε τό κατά δύναμιν, μάλιστα σας είναι εΰκολον διότι πληρώνονται ώς οί άλλοι, 
καί άνάγκη νά φανή οτι ήμεϊς οΐ Χΐοι τοΰ κάμνομεν δουλειάν, διότι μας έχει εις τήν πλέον 
μεγάλην ύπόληψιν. Μάλιστα τόν Γός καί ώς άνθρωπόν του καί ώς φιλοχΐον εις τό άκρον, 
δι’ δ,τι έκαμεν καί είπε καί κάμνει πολλά ύπέρ ήμών, νά τόν περιποιηθήτε άδελφικώτατα, 
προσφέροντές του οποίαν δήποτε βοήθειαν” Πρβλ BPU, Ms 2685, χωρίς ενδείξεις, έπι
στολή Ιίαγκαλάκη,πρός τόν Gosse στίς 4 Ίανουαρίου 1828 άπό τήν Αΐγινα.
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25 βαρέλια πυρίτιδας, και 350 βόμβες χ. Μολαταύτα ό Gosse ήταν απαισιόδοξος 
ώς πρός τήν έκβαση της αποστολής τοΰ Φαβιέρου στήν Χίο. Προαισθανόταν 
τήν άποτυχία τής εκστρατείας καί εγραφε πρός τόν Κόχραν στις 14/26 ’Οκτω
βρίου 1827 δτι: «οί Χιώτες, πού εΐναι άξιοι καλύτερης τύχης και εμψυχώνον
ται άπό μιά πάρα πολύ άξιέπαινη πατριωτική ορμή, μάταια θά ύποβληθοΰν σέ 
θυσίες· ή τύχη τους εχει άποφασιστή. Αύτό τό λυπηρό αίσθημα δέν παύει να 
μέ καταδιώκη» 2. Σέ άλλη έπιστολή του άπό τόν Πόρο στίς 12 ’Οκτωβρίου 
1827 πρός τόν Γεώργιο Ψύχα στήν Αΐγινα, ό Ελβετός φιλέλληνας τοΰ έγραφε 
δτι ανέπτυξε τά σχέδιά του (δηλ. τοΰ Ψύχα) στόν Κόχραν σχετικά μέ τήν έκ
στρατεία της Χίου, άλλά ό Άγγλος ναύαρχος δίσταζε νά συμμετάσχη στήν έκ
στρατεία, γιατί οί άρχηγοί τών ναυτικών μοιρών τών ξένων δυνάμεων άρνοΰν
ταν νά τήν άναγνωρίσουν. Έπειτα και ό άρχιστράτηγος Church παρενέβαλλε 
έμπόδια, γιατί ό Φαβιέρος δέν τόν άνεγνώριζε ώς άρχηγό, ένώ δ Κόχραν είχε 
ευνοήσει τίς προετοιμασίες τοΰ σώματός του 3.

Ή κυβέρνηση δμως δέν εΐχε τό δικαίωμα νά δώση έγγραφον, πού νά έπι- 
τρέπη τόν άποκλεισμό της Χίου. Αύτό θά μποροΰσαν νά τό κάνουν μόνοι τους 
οί καταδρομείς (κουρσάροι), χωρίς βέβαια ειδική άδεια. 'Οπωσδήποτε ή στάση 
αύτή της κυβερνήσεως εΐχε δυσαρεστήσει τόν Gosse. ό όποιος έ'γραφε στόν 
Ψύχα δτι ή Έπιτροπή τών Χίων εΐχε καθήκον ν’ άκολουθή τίς διαταγές τοΰ Κόχ
ραν καί τόνιζε τήν σημασία τής παρουσίας του στήν Χίο, εΐτε γιά νά έγκαρδιώση 
τά άποβατικά στρατεύματα εΐτε γιά νά διευκολύνη τήν παράδοση τών τουρκι
κών φρουρών. Στήν συνέχεια τής έπιστολής του ό Ελβετός φιλέλληνας προέ- 
τρεπε τόν Ψύχα καί τήν Έπιτροπή τών Χίων στήν Σύρα νά γράψουν στόν Κόχ
ραν μέ σκοπό νά τοΰ εξηγήσουν δτι δέν υίοθετοΰσαν τά μέτρα τής κυβερνή
σεως. Δέν έπρεπε δμως νά τόν πιέσουν ν’ άφοσιωθή απόλυτα στήν έκστρατεία 
της Χίου, άλλά νά τοΰ τονίσουν τήν σημασία τής παρουσίας του γιά τήν απε
λευθέρωση τής Ελλάδας καί τήν επέκταση τών ορίων της. Γενικά ή Χίος, σύμ
φωνα μέ τήν γνώμη τοΰ Gosse, δέν εΐναι έ'να νησί χωρίς ένδιαφέρον, άλλά πλού
σιο καί μπορεί νά έξασφαλίση τούς πόρους γιά τήν συνέχιση τοΰ πολέμου.

1. BPU, Ms 2693, f. 33, BPU, Ms 2687, 2 Ψύχας πρός Gosse άπό τήν Αίγινα στίς 
3/15 ’Οκτωβρίου 1827, BPU, Ms 2693, f. 51, Gosse πρός Έϋνάρδο άπό τόν Πόρο στίς 
14 Δεκεμβρίου 1827, BPU, Ms 2689, χωρίς ενδείξεις, έγγραφο τοϋ “έπί της οικονομίας 
Γραμματέως” Π. Ν. Λοιδορίκη πρός τήν έπιτροπή των Χίων στήν Σύρα άπό 4 Ίανουαρίου
1828.

2. BPU, Ms 2693, f. 41. Μερικούς μήνες άργότερα ό Gosse, σέ έπιστολή του πρός τόν 
Heideck στίς 14/26 Μαρτίου 1828, τοϋ εγραφε δτι μετά τήν άποτυχία τής εκστρατείας 
τής Χίου 3.000 Χΐόι πρόσφυγες είχαν καταφύγει στά Ψαρά, 2.000 στήν Μύκονο καί 400 
στην Σύρα [BPU, Ms 2683, ί. 121).

3. Λουκάτου, Ίω. Καποδίστριας καί Καρ. Φαβιέρος, σ. 222.'Όλα αυτά δημιουργούσαν 
μιά περίπλοκη κατάσταση, ή όποία έμπόδιζε τόν Κόχραν νά συμμετάσχη στίς επιχειρήσεις.
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Εΐναι το κλειδί τοϋ κόλπου της Σμύρνης καί έπιτρέπει έπιδρομές στό εχθρικό 
έδαφος. Καί δ Gosse τελείωνε τήν έπιστολή του μέ τά έξης χαρακτηριστικά: 
«En voila assez pour Vous tracer la marche a suivre afin de justifier 
Votre conduite, et d’engager sa Seigneurie a Vous accorder son aide et 
sa protection. Dans tous les cas, recevez mes conseils avec toute 1’indul- 
gence qu’ils meritent; je puis me tromper et n’avoir pas saisi le veri
table cote de la question, je puis surtout n’avoir pas reussi a resoudre 
les difficultes, mais je reponds de la purete de mes intentions en faveur 
de Votre patrie et tiens trop a Votre estime et a Votre amitie pour ne 
pas chercher a me rendre toujours plus digne de 1’une et de Γ autre»

Πραγματικά ό Κόχραν παρουσιάζεται μπροστά στην Χίο, άλλά μένει 
γιά λίγο διάστημα, δπως εκθέτει τά γεγονότα ή άνώνυμη εκθεση πού μνημο
νεύσαμε παραπάνω: «Εις τοιαύτην κατάστασιν ήσαν τά πράγματα τής Χίου, 
δταν τήν 18ην ’Οκτωβρίου 1827 περί τό γεΰμα παρουσιάζεται εμπροσθεν τοΰ 
φρουρίου ό Λόρδος Κοχράνης μέ τό δίκροτον «ή Ελλάς», μέ τή ν κορβέτταν 
«ή "Υδρα», παρακαλεσμένος άπό τούς Χίους νά συμπράξη εις τό έπιχείρημά 
των. Τούς χαιρέτα μέ λαμπρότητα διά τήν έπιτυχίαν, καί τούς άποβιβάζει 
άμέσως πέντε δλμους μέ τάς άναγκαίας βόμβας καί πυρΐτιν, καί μέ τόν πυρο- 
βολιστήν Κ. Νιτσλαί'ν Βαβαρέζον.

Ό θεός τοΰ δικαίου έπήκουσε τέλος τήν φωνήν τόσου άδίκως έκχυθέντος 
αίματος, έπήκουσε τάς γοεράς φωνάς τοσούτων αιχμαλώτων, βρεφών καί παρ
θένων κ’ ένέπνευσε εις τήν συμπαθητικήν καρδίαν της φιλανθρώπου Ευρώπης 
νά τείνη χειρα βοήθειας εις τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα. 'Ο πομπικός πολυ- 
κάταρτος βαρβαρικός στόλος πυρπολεΐται έντός τοΰ Νεοκάστρου. Ή φήμη 
προφθάνει εις Χίον τήν άγγελίαν διά νά έμπνεύση φρίκην εις τούς έχθρούς, καί 
χαράν καί παρηγορίαν εις τούς πτωχούς Έλληνας. Άλλά έν τώ μέσω τών χρη
στών τούτων ελπίδων καί της κοινής χαράς, τήν 20 τοΰ αύτοΰ μηνός παρουσιά
ζεται ή Γαλλική φρεγάτα «'Ήρα» διά νά μας πικράνη. 'Ο κυβερνήτης αύτης 
Κ. Λεβλάγκ, δστις έπροσπάθησε τόσον νά συντελέση εις τήν πτώσιν τών κλει
νών Αθηνών, δστις, ενώ έκίνει έκ Μεθένων ή εκστρατεία τών Χίων, απείλησε 
τήν Κυβέρνησίν μας δτι θέλει τήν έμποδίσει, ό κυβερνήτης λέγω ούτος, χωρίς 
ποσώς νά φρίξη διά τά παρεπόμενα, εσπευσε νά φέρη εις τόν Λόρδον προφορι
κήν διαταγήν έκ μέρους τοΰ ναυάρχου του διά ν’ αναχώρηση άπό τήν Χίον. 'Ο 
στόλαρχος δμως έθεώρησε τοιαύτην διαταγήν ώς μή αξιωματικήν καί άνεχώ- 
ρησεν άπό τήν Χίον μόνον τήν 22 τοΰ μηνός δτε ό Κ. "Αμιλτων κυβερνήτης της 
«Κάμβριαμ» τόν έπαρουσίασεν έγγραφον περί τούτου διαταγήν άπό τούς τρεις 
ναυάρχους» 2.

1. Χιακόν Άρχεϊον, τ. 2, σ. 241,
2, BPU, Ms 2684-2685,
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Μέ τό ΐδιο πολεμικό, τό «Ελλάς», εΐχε φθάσει τήν ’ίδια μέρα, 18/30 ’Οκ
τωβρίου, καί ό Gosse, έπιφορτισμένος μέ τήν μεταφορά τών πολεμοφοδίων 
στόν Φαβιέρο 1. Έκέΐ δμως άπογοητεύθηκε άπό τήν ψυχρή συμπεριφορά τοϋ 
Γάλλου συνταγματάρχη. "Ενα μάλιστα έπεισόδιο, πού παρά λίγο νά τοΰ στοι
χίση τήν ζωή, τόν δυσαρέστησε πολύ: δύο ή τρεις μέρες μετά τήν άφιξή του, 
οπότε ή φρουρά τοϋ κάστρου εΐχε έπιχειρήσει έ'ξοδο, άλλά ήττήθηκε, ό Gosse 
έξέφρασε τήν επιθυμία νά έπισκεφθή τόν τόπο, δπου μάχονταν τά στρατεύματα. 
Τότε ό Φαβιέρος τόν έμπιστεύθηκε σέ δύο συμπατριώτες του αξιωματικούς, τόν 
Molliere καί τόν Montigny, οί όποιοι θέλοντας νά δοκιμάσουν τήν ψυχική του 
αντοχή, χωρίς δμως οί ΐδιοι νά έκτεθοΰν στόν κίνδυνο, τόν οδήγησαν πρός τήν 
θάλασσα απέναντι άπό τό κάστρο καί τόν άφησαν μόνο του νά προχωρήση, ένώ 
γνώριζαν δτι. βρισκόταν ύπό τό πΰρ τών πυροβόλων. Ξαφνικά ενα βλήμα τοΰ 
άρπαξε τό καπέλλο καί τόν ανάγκασε ν’ άπομακρυνθή κατατρομαγμένος 2.

Ό Gosse εμεινε στήν Χίο τρεις μόνο μέρες καί μέ τό ΐδιο πλοίο, τό «Ελ
λάς», αναχώρησε, γιατί, δπως είδαμε παραπάνω, ό ναύαρχος τής αγγλικής 
μοίρας Hamilton εΐχε δηλώσει στόν άρχηγό τών ελληνικών ναυτι,κών δυνά
μεων Κόχραν νά μή κινηθή έναντίον τής Χίου, σύμφωνα άλλωστε μέ τίς απο
φάσεις τών μεγάλων δυνάμεων. Οί δημογέροντες της Χίου, άγανακτισμένοι, 
διαμαρτύρονται στόν καπετάνιο τής γαλλικής βασιλικής κορβέτας «Πομώνη» 
Ροβερσί, στίς 19/31 ’Οκτωβρίου, γιά τόν χαρακτηρισμό τής έκστρατείας ώς 
παρανόμου καί διαψεύδουν ά'τι αύτή οργανώθηκε μετά τήν καταστροφή τοΰ 
τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου στό Ναβαρίνο (8/20 ’Οκτωβρίου 1827). ’Επίσης 
την ’ίδια μέρα καί μέ τό ΐδιο πνεύμα γράφουν καί πρός τούς ναυάρχους τών τριών 
μεγάλων δυνάμεων ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας 3.

Τό γεγονός αύτό, δηλαδή ή κήρυξη της πολιορκίας ώς παρανόμου, τάραξε 
πολύ τούς Χιώτες, πού ήλπιζαν ν’ άνακαταλάβουν τήν πατρίδα τους. Γι’ αύτό 
καί ό συμπατριώτης τους Ν. Παγκαλάκης, ό όποιος εΐχε σχέσεις μέ τόν ’Άγγλο 
στόλαρχο, επιφορτίστηκε άπό τούς δημογέροντες νά τόν πείση νά έπιστρέψη 
στήν Χίο. Ο Παγκαλάκης τούς γράφει δτι τά έγγραφα πρός τόν Ροβερσί καί 
τούς ναυάρχους, καθώς καί ή έπιστολή τους της ’ίδιας ήμερομηνίας (31 ’Οκτω
βρίου) πρός τόν Κόχραν διαβάστηκαν κατά τήν διάρκεια γεύματός του καί συνε
χίζει μέ τά έξής, τά όποια δείχνουν τήν σημαίνουσα θέση πού κατείχε ό Gosse 
κοντά στόν Κόχραν: «Ό λόρδος καί ό ιατρός Γός έδάκρυσαν. 'Θαυμάσιαι επι
κρίσεις’, έφώναξαν καί οί δύο. 'Ο λόρδος έ'πιεν εις τήν άνάστασιν τής Χίου, καί 
εΐπεντόν Γός δτι δλα τά ύπ’ έμέ πολεμοφόδια εΐναι εις τήν διάθεσιν τών Χίων.

1. Bouvier-Bron, Le sejour de Louis-Andre Gosse en Grece, σ. 68-69.
2. Bouvier-Bron, Le sejour de L.-A. Gosse en Grfece, σ. 68-69.
3. BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ένδείξεις.
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'Ο στόλαρχος βεβαιωθήτε εΐναι άνυπόμονος νά προφθάση τήν Χίον, άλλ’ άναγ- 
καίως περιμένει τήν άπάντησιν τής πρός τούς ναυάρχους διαμαρτυρίας του, καί 
συγχρόνως χρημάτων έξοικονόμησιν... Συμπολΐται! ό ιατρός Γός έκοινοποί- 
ησεν προφορικώς εις τόν Βιάρον Καποδίστριαν, κ’ εγραψεν εις τόν Κυβερνή
την, δστις καί αύτός περιμένεται, μεγάλα πράγματα ύπέρ τών Χίων. Ταΰτα 
εγραψε καί πρός τόν Κ. (Κύριον) ’Εϋνάρδον, ταύτά κηρύσσει καί γράφει ό 
"Ευδεκ καί άλλοι Εύρωπαΐοι, ταύτά καί περισσότερα κηρύττει καί δ λόρδος 
Κόχραν, προσθέτων δτι άφοΰ ήλθεν εις τήν Ελλάδα, μόνον οΐ Χϊοι ήρέθισαν 
τόν ύπέρ άνθρωπότητος ζήλόν του. Δέν εΐναι λοιπόν άμφίβολον δτι διά τής 
μαρτυρίας τών τοιούτων δλος ό φιλελληνισμός τής Εύρώπης θέλει συγκεντρωθή 
σχεδόν ύπέρ τών Χίων, καί ή Πατρίς μας μετ’ όλίγας ήμέρας θέλει πλησθή 
άπό καλών άφθονίαν...» 1.

'Ο Κόχραν, μολονότι αδυνατεί νά λάβη ενεργό μέρος στήν επιχείρηση τών 
Χιωτών γιά τήν απελευθέρωση τής πατρίδας τους, δέν παύει νά ένδιαφέρεται 
γιά τήν έκστρατεία τους, δπως μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό τό ύπ’ αριθμόν 
46Β/26 Δεκεμβρίου άνέκδοτο έγγραφο τών δημογερόντων τής Χίου (Στ. Ζυ
γομαλά, Ά. Σκαραμαγκά. Έμ. Σκαραμαγκά καί Λουκά Ράλλη) πρός τόν 
λόρδο: Μέ αύτό τόν εύχαριστοϋν γιά τήν «γενναίαν προσφοράν πυρίτιδος καί 
μολύβδου».( 'Ως τότε τούς εΐχε άποστείλει μέ δύο πλοία τοϋ Σπετσιώτη κα- 
πετάν Φράγκα καί τοΰ Χιώτη καπετάν Γαργαβά πενήντα βαρέλια μπαρούτι 
καί τετρακόσιες χελώνες μολύβι), έν συνεχείς τοΰ αναφέρουν δτι έξαντλήθη- 
καν τά χρηματικά μέσα τών Χιωτών, οί όποιοι τώρα πιά μόνοι τους άνέλαβαν 
νά χρηματοδοτήσουν τήν έκστρατεία αύτή, πού εΐχε αρχίσει άπό τίς άρχές 
Αύγούστου, καί τόν παρακαλοΰν νά στείλη νέα πολεμοφόδια, κυρίως μολύ
βι καί γρανάτες καί, άν ήταν δυνατόν, νά έ'λθη καί ό ’ίδιος, οπότε θά συντομευ- 
θή ή άλωση ή ή παράδοση τοΰ κάστρου τής Χίου. Στό ΐδιο έγγραφο άναφέ- 
ρεται δτι επιβραδύνθηκε ή πορεία τής πολιορκίας άπό τίς άδιάκοπες βροχές, 
πού πλημμύρισαν καί άχρήστευσαν τούς υπονόμους, οί όποιοι προορίζονταν 
γιά τίς άνατινάξεις τών τειχών τοΰ κάστρου. «Αί υπόνομοι, γράφουν, εις τάς 
οποίας εΐχον περιορισθώσιν αί έλπίδες μας διά τήν έξ έφόδου ταχεΐαν άλω- 
σιν τοΰ φρουρίου, ένώ ήσαν έν τώ τελειοΰσθαι, κατέφθασαν αί αδιάκοποι βρο- 
χαί, καί τάς έπλημμύρισαν άπό ΰδατα, τά όποια άγνοοΰμεν έως πότε δύναν- 
ται νά έκκενωθοΰν. "Οθεν εις τήν ταχυτέραν έκβασιν τών ελπίδων μας θέλει 
συντείνει καί ό έρχομός τής εξοχότητάς Σου». Στό μεταξύ ό άρχηγός της εκ
στρατείας Φαβιέρος έξακολουθοΰσε νά βομβαρδίζη τό κάστρο καί νά προξενή 
άπώλειες στόν εχθρό 2.

1. Χιακόν Άρχεΐον, τ. 2, σ. 441-442,
2. BPU, Ms 2682, f. 135,
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4. 'Ένα μήνα νωρίτερα, τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1827, ό Gosse εΐχε υπηρε
τήσει ώς γιατρός στό ατμοκίνητο «Καρτερία» τοΰ Hastings, δπως πρέπει νά 
συμπεράνουμε άπό έπιστολή της 23 Σεπτεμβρίου 1827 ένός Ί. Σέρρου πρός 
τόν Γεώργιο Κουντουριώτη, μέ τήν όποία τόν ενημερώνει γιά τήν λαμπρή ναυ
τική έπιχείρηση τοΰ Hastings έναντίον έχθρικοΰ στολίσκου μέσα στόν κόλπο 
της ’Ιτέας. Κατά τήν ναυμαχία αυτή οί "Ελληνες έκαψαν επτά έχθρικά πλοία 
καί τρία αυστριακά φορτωμένα μέ σταφίδες. 'Ο Ί. Σέρρος γράφοντας άπό τόν 
Πόρο άναφέρει δτι γύρω στό μεσημέρι εΐχε φθάσει ό ιατρός Gosse καί ό άξιω- 
ματικός Hane τοΰ άτμοκινήτου «Καρτερία», οί όποιοι πληροφόρησαν τούς 
Ποριώτες γιά τήν νίκη τών Ελλήνων. Οί φιλέλληνες αύτοί έλεγαν δτι εΐχε σκο- 
τωθή ενας Άγγλος άξιωματικός άπό τό βρίκιο «Σωτήρ» καί πληγωθή ό κυ
βερνήτης του Thomas, καθώς καί πολλοί Έλληνες. 'Ο Σέρρος προσθέτει στό 
τέλος δτι ό Hane, πού εΐχε σταλή στόν Πόρο γιά τροφές, πολεμοφόδια κλπ. 
διηγόταν τά γεγονότα μέ μεγάλη ζωντάνια Χ. Νομίζω δτι οί ειδήσεις αύτές 
εΐναι άξιοπρόσεκτες καί άξιόπιστες, γιατί προέρχονται άπό αύτόπτες μάρτυ
ρες της ναυμαχίας. 'Η έπιχείρηση αύτή, δπως εΐναι γνωστό, προκάλεσε τήν 
οργή τοΰ Ίμπραΐμ, ό όποιος θέλοντας νά έκδικηθή τήν καταστροφή τοΰ 
στολίσκου του βγήκε έξω άπό τό Ναβαρίνο μέ τήν πρόθεση νά έκμηδενίση τήν 
ναυτική μοίρα τοΰ Hastings, άλλ’ άναγκάστηκε άπό τούς ναυάρχους τών συμ
μαχικών μοιρών νά έπιστρέψη πίσω στό ορμητήριό του, δπου καί υστέρα άπό 
λίγες μέρες εγινε ή περιλάλητη ναυμαχία τοΰ Ναβαρίνου (8/20 ’Οκτωβρίου
1827) 2.

’Ανάμεσα στίς σημειώσεις τοΰ Gosse σώζεται καί ό παρακάτω άχρονο- 
λόγητος πίνακας, πού άπαριθμεϊ τό πλήρωμα τής «Καρτερίας» τοΰ Hastings 3. 
Τά ονόματα τοΰ πληρώματος, τά όποια παραθέτω, δπως άκριβώς εΐναι στο 
χειρόγραφο, πρέπει νά έχουν καταγραφή άπό τόν Gosse τήν έποχή πού, δπως 
άνέφερα παραπάνω, εΐχε προσληφθή άπό τόν Hastings ώς γιατρός.

Darby, Lieutenant Angelis Smyrnios,marin
Hane, Officier Micalis Cliiotis Focas, marin
J. Falanca » Manolis Samiotis, »

1. Λιγνού, ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτη, τ 8, σ. 448.
2. Finlay, History of the Greek Revolution, τ. 2, σ. 14-21. Ή επιχείρηση τοΰ Has

tings στόν κόλπο τής ’Ιτέας περιγράφεται γλαφυρά άπό τόν David Urquhart, τόν συγγρα
φέα τοΰ περιηγητικού βιβλίου The Spirit of the East, ό όποιος ελαβε μέρος στήν ναυαρχία 
αύτή (David. Prquhart, The Spirit of the East, London, 1839, τ 1, σ 22-30). Πρβλ. 
και Κωνσταντίνου Ράδου, Ό "Αστιγξ καί τό εργον του έν Έλλάδι, ΆΟήναι 1928, σ. 50 κ.έ,

3. BPU, Ms 2687, χωρίς ενδείξεις.
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Dr. Enric Treiber 
Constantin Apostolidis, secretaire 
Ch. Thomson, maitre d’equipage 
Janis Crisgicou, »
Nicolas Ghika, marin 
P. Papamanoli, carpenter 
Janacos Calangeris, forgeron 
N. Paplomatis, aux charbons 
Georgis Cololio, marin 
Micalis Chiotis »
Janis Simiacos »
Andreas Gazos »
Dimos Maoris »
Nicolas Mourmuris »
J anis Arlandas »
Apostolos Ai'valiotis, marin 
Antonis Carabourniotis, » 
Nicolas Ladicos, aux charbons 
Christodulos Benitis » 
Georgios Poriotis, marin 
Fotios Simiacos »
Andreas Nitis »
Stratis Nitis »
Cristos Smyrnios »
Georgis Patiniotis »
Daniel Cyhuis, Suede, marin

Anastasios Mytilineos,
Manolis Giagzis,
Eftimios Risologos,
Georgis Yassili Chiotis,
Andreas Georgi Nitis,
Vassilis Janaki Smyrnios, marin 
Janacis Argiroci,
Dimitris Bournovalis,
Antonis Jani Chiotis,
Dimitris Jenitis,
Jakoumis Samiotis,
Dimitris Andriotis,
Georgis Samiotis,
Antonis Smyrnios,
Janis Patiniotis,
Janis Chiotis,
Eric Jansen, Suede,
Petter Jansen, »
Laurence Egplam, Suede,
Chiarke Suambar,
Jor Suambar,
Peter Olson,
Laurence Capenter,
Bortel Cheydedal,
Laurence Casperson,

William Broms, Anglais, a la machine
)>

)>
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
)>
»
)>
»
»
»
)>
»
»
»
»
»

Michel Cheilbar » » Jacob Hetkens, » )> »
Jon Algriin, » » Grigoris Marinou, grec serge]
Hens Lliba, » » Constantin Samios, » soldat
Andron Suensen, » » G. Scopelitis, » »
Niil Suensen, » )> Georgis tou Petrou, »
Martin Noustrom, )> » Nicolas Sambecos, » »
Nicola Bein, » » Georgis Manissalis, » »
Andron Niilson, » » Janis Christofa, » »
Jacob Henderson, » » Stavros Barboglous, »
Peter Henderson, » » Thomas Janizi, » )>
Jon Helman, » » Ciriakos Galaris, »
Jon PooLa, Anglais Vassilis Daniel, » »
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George Freincs » a la machine

Ziims Minziio, Anglais, ingenieur 
Cristos Balanos, domestique 
Antonis Christoboulidis, »
Elias Meropoulos »
Anagnostis Vivilakis, »

Jiims Gouoram, Anglais, ingenieur

Janis Polymeris, domestique 
Marcis Patiniotis, »
Janis Andriotis, marin 
Georgis Varlas, »
Dimitris Carajani, domestique

'II μελέτη του καταλόγου τών άνδρών τής «Καρτερίας» είναι πολύ δι
δακτική. Μας δείχνει πρώτα άπ’ δλα δτι το πολεμικό εΐναι πραγματικά εθνι
κό, γιατί οί άνδρες του δέν προέρχονται άπο ενα ορισμένο μόνο τόπο, δπως τά 
πολεμικά τής "Τδρας, τών Σπετσών, τών Ψαρών, άλλά άπο διάφορα μέρη τοΰ 
έλληνικοΰ χώρου, οχι μόνον τοΰ ήπειρωτικοΰ, άλλά ιδίως τοΰ αίγαιϊκοΰ καί τοΰ 
μικρασιατικού - διαπίστωση πού μάς δείχνει τήν καθολική συμμετοχή τοΰ 
έλληνικοΰ έθνους στον άγώνα καί τήν προσφορά τών άλύτρωτων Ελλήνων. 
’Έπειτα καί οί ξένοι ναυτικοί, κυρίως ’Άγγλοι καί Σουηδοί, πού ύπηρετοΰν 
δέν εΐναι ολίγοι. Εκπληκτική εΐναι ή άναλογία τών Σουηδών: στούς 94 άνδρες 
τοΰ πληρώματος οί 21 εΐναι Σουηδοί, δηλαδή το 1 /5 καί πλέον. Έτσι εξηγεί
ται ή εύρωπαική πειθαρχία πού επικρατούσε στο πλοίο. ’Άν μάλιστα σκεφθή 
κανείς δτι ό κυβερνήτης του, ό ’Άγγλος φιλέλληνας Frank Abney Hastings, 
ήταν έμπειρος ναυτικός μέ φαντασία καί ό πρώτος πού εΐσηγήθηκε καί εΐσή- 
γαγε τήν χρήση πυρακτωμένων βλημάτων, καταλαβαίνει κανείς πώς μέσα 
σέ 3/4 τής ώρας εΐχε κεραυνοβολήσει καί εκμηδενίσει τον τούρκικο στολίσκο 
μέσα στόν κόλπο τής ’Ιτέας.

Άφοΰ μέ τήν ναυμαχία τοΰ Ναβαρίνου εξασφαλίστηκε ή ελευθερία τής 
Πελοποννήσου, ό Gosse δρα πάλι στο Αιγαίο γιά νά έπιβάλη τήν τάξη. Έτσι, 
δπως άλλωστε εχουμε ίδεΐ, κατά τά τέλη Νοεμβρίου τοΰ 1827 δ Gosse μέ τίς 
κανονιοφόρους του κατέπλευσε στήν Σαντορίνη καί στήν ’Ίο, δπου εΐχε μάθει 
δτι Κρητικοί εΐχαν άποβιβασθή καί εΐσέπρατταν μεγάλα ποσά ώς εισφορές. 
Τότε άπείλησε τόν άρχηγό τους οτι θά βυθίση τδ πλοΐο τους, εάν δέν τοΰ έδινε 
πίσω τά χρήματα, πού εΐχε εΐσπράξει παράνομα. Τδ ζήτημα λύθηκε ειρηνικά 
καί δ Gosse τον άφησε νά φύγη άφοΰ τον συνόδευσε ώς τήν Σαντορίνη. Έκεΐ 
βρήκε τήν γολέτα τοΰ Κόχραν «Unicorne», ή οποία τον δδήγησε υστέρα άπδ 
ενα περιπετειώδες ταξίδι στήν Κέρκυρα, άπ’ δπου εΐχε εντολή νά τοΰ μεταφέ- 
ρη χρήματα. Έκεΐ συναντήθηκε μέ τδν άνώτατο αρμοστή τής Έπτανήσου Sir 
Frederic Adams *.

1. Bouvier-Bron, Le sejour de Louis-Andre Gosse en Grece, σ. 73-74. Πρβλ. Δια-
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Άπό τήν Κέρκυρα φαίνεται δτι ό Gosse πέρασε κατά τά τέλη τοϋ 1827 
καί εμεινε γιά ενα μικρό χρονικό διάστημα στό στρατόπεδο τής Δυτικής Στε- 
ρεάς Ελλάδας, γιατί σέ έπιστολή του άπό τήν Κέρκυρα στίς 27 Δεκεμβρίου 
1827 σέ κάποιον ’Άγγλο κατονόμαζε τούς διαφόρους φιλέλληνες, τούς οποίους 
εΐχε συναντήσει στό Δραγαμέστο, τόν λοχαγό Nostitz άπό τήν Σαξωνίά, πού 
βρισκόταν στήν έλληνική υπηρεσία άπό τό 1825 καί ό όποιος διοικούσε μιά 
μοίρα καταστρεπτικών πυραύλων (fusees a la congreve), τόν 'Ελβετό ύπο- 
λοχαγό Knapp, διοικητή μιας πεδινής πυροβολαρχίας, τόν Γάλλο ύπολοχα- 
γό Le Conte, πού βρισκόταν στήν 'Ελλάδα άπό τόν ’Ιούλιο τοΰ 1826 προσκολ- 
λημένος στήν υπηρεσία τοΰ Church, τούς Γάλλους ύπαξιωματικούς Maestracht, 
Dufast, Claudiers καί τόν νεαρό Άγγλο Peppercorn, πού εΐχε φθάσει πρίν 
άπό 20 μέρες, καθώς και 2-3 Πολωνούς πού δέν τούς κατονομάζει1.

5. Τό θέμα τής μετακλήσεως σώματος 'Ελβετών στρατιωτών ή γεωρ
γών στήν 'Ελλάδα.

'Ένα άπό τά θέματα, πού άπασχόλησαν τόν Gosse μετά τήν κάθοδό του 
στήν Ελλάδα, ήταν νά μετακληθή καί ενα σώμα Ελβετών νέων, οί όποιοι μέ 
τήν πειθαρχία, τήν μόρφωση, τόν ενθουσιασμό καί τόν ζήλο τους θά συντε
λούσαν στήν αναγέννηση της Ελλάδας. Πίεζε μάλιστα τήν μητέρα του νά πείση 
τόν Κυβερνήτη, πού κατέβαινε στήν Ελλάδα, νά έλθη δσο τό δυνατόν γρηγο- 
ρώτερα μέ ενα σώμα νέων Ελβετών 2.

Φαίνεται δτι πολλές συζητήσεις θά γίνονταν στούς φιλελληνικούς κύκλους 
τής Ελβετίας γιά τήν άποστολή νέων της στήν Ελλάδα ώς πολιτιστικών φο
ρέων. Τό ζήτημα αύτό δέν άργησε νά έμφανισθή καί άπό τίς στήλες τής φιλελ
ληνικής εφημερίδας «Journal de Geneve». Πραγματικά στό φύλλο 18 τής 4 
Μαίου 1826 βλέπει τό φώς ενα πολύ ένδιαφέρον άρθρο γιά τήν άποστολή Ελ
βετών άποίκων στήν Ελλάδα. 'Ο συγγραφέας τοΰ άρθρου, ξεκινώντας άπό 
τήν αύξηση τοΰ πληθυσμοΰ τής χώρας του καί έ'χοντας ύπ’ δψη του τήν φύση τής 
Ελλάδας καί τήν μικρή της άπόσταση άπό τήν Ελβετία, γράφει δτι έκεΐ κάτω 
υπάρχουν μεγάλες έλεύθερες εκτάσεις κατάλληλες γιά εποικισμό Ελβετών.

μάντη, ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου, τ. 9 (Άπό 30 Σεπτεμβρίου έως 31 
Δεκεμβρίου 1827, 1828 καί 1829) σ. 72, οπου μεταξύ άλλων ό Κόχραν σ’ έπιστολή του άπό 
14 Νοεμβρίου 1827 εγραφε τά έξης: “Ό κύριος Γός άνεχώρησεν εις Κέρκυραν, διά νά μέ 
φέρη χρήματα- άλλ’ επειδή άπαιτεΐται ή μεγίστη ταχύτης διά νά άφανισθή ή άκόμη σημαν
τική αΰτη θαλασσινή δύναμις τοϋ έχθροϋ...”. Πρβλ. σ. 85, δπου φαίνεται δτι ό Gosse έμεινε 
γύρω στίς 20 μέρες στήν Κέρκυρα.

1. Dontas, The Last Phase of the War of Independence, σ. 52, ύπ. 1.
2. Rothpletz, Lettres de L.-Λ. Gosse a sa mere, σ. 32.
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Ή Ελλάδα, δπως γράφει, «κατακτώντας τήν άνεξαρτησία της άπέσπασε 
άπό τούς Τούρκους τεράστιες εκτάσεις, οΐ όποιες εΐναι στήν διάθεση τής κυ
βερνήσεως, πού μπορεί νά τίς πουλήση ή νά τίς παραχωρήση γιά τίς άνάγκες 
τοΰ κράτους». Προτείνει λοιπόν νά ίδρυθή μία έταιρεία, ή οποία θ’ άναλάμβανε 
νά παραχωρήση στούς Ελβετούς ορισμένες έκτάσεις, γιά νά κτιστοΰν οική
ματα μέ σκοπό νά έγκατασταθοΰν έκεΐ έμπειροι Ελβετοί στρατιωτικοί, οί 
όποιοι θά μποροΰσαν νά προσφέρουν στούς "Ελληνες χρήσιμες πληροφορίες 
γιά τήν οργάνωσή τους, κυρίως σέ τακτικά στρατεύματα. 'Η εταιρεία θά προ
μήθευε στούς Ελβετούς έποίκους διάφορα δπλα καί θά τούς εξασφάλιζε πα
ραμονή καί μισθό τουλάχιστον γιά ενα χρόνο.

Συνεχίζοντας ό άρθρογράφος προτείνει νά δοθή στήν εταιρεία ή ονομα
σία «Societe de colonisation suisse en Grece». ’Αρχικό κεφάλαιό της θά 
ήταν τό ποσό τών 3.000.000 φράγκων καί σκοπός της ή εγκατάσταση 3.000 
άνδρών σέ πέντε επαρχίες τής Ελλάδας, δηλαδή ενός τάγματος 500 άνδρών 
πολιτοφυλακής σέ κάθε μία. Στούς άνδρες αύτούς θά χορηγοΰνταν τά άνάλογα 
πολεμικά έφόδια. ’Εάν εμεναν περισσότερο άπό ενα χρόνο, θά εΐχαν ιδιαίτερο 
μισθό άπό τήν ελληνική κυβέρνηση. Ή «Societe de colonisation suisse en 
Grece» θά εΐχε τήν εδρα της στήν Γενεύη, εναν πράκτορα σέ ενα λιμάνι τής 
Εύρώπης, εναν διευθυντή στήν Ελλάδα καί εναν άλλο πράκτορα σέ κάθε τά
γμα ή σέ κάθε επαρχία. Τό μόνο εμπόδιο γιά τήν πραγματοποίηση αύτοΰ τοΰ 
σχεδίου, τονίζει ό άρθρογράφος, εΐναι ή συγκέντρωση τοΰ άπαραίτητου κεφα
λαίου. Τελειώνοντας γράφει τά έξής: «L’emigration est un besoin impe- 
rieux pour une partie de la population de notre patrie, et nulle conside
ration ne saurait empecher ses pas vers un pays rapproche, rempli de 
terres fertiles, mais incultes, et ou la liberte commence avec les dangers, 
qui rappelleront aux Suisses les efforts de leurs ancetres» 1.

To θέμα τής καθόδου ξένου τακτικού στρατοΰ στήν 'Ελλάδα άπασχολοΰσε 
καί τήν Διοικητική Έπιτροπή ήδη άπό τόν ’Ιούλιο τοΰ 1826. Σ’ έπιστολή της 
πρός τόν κόμη d’Harcourt άπό τό Ναύπλιο στίς 19 ’Ιουλίου τοΰ τόνιζε, μεταξύ 
άλλων, δτι τό τακτικό σώμα θά ήταν ενα άπό τά πιο άσφαλή καί ισχυρά μέσα 
σωτηρίας τής 'Ελλάδας 2. Καί πραγματικά τήν εποχή έκείνη τήν γνώμη αύ
τή τήν συμμερίζονταν δλοι σχεδόν οί "Ελληνες, γιατί ή άνάγκη τών τακτικών 
στρατευμάτων εΐχε γίνει πολύ αισθητή. Σ’ αύτά εΐχαν άποθέσει οί "Ελληνες τίς 
ελπίδες τους γιά τήν σωτηρία τής χώρας τους 3. Μολαταύτα ή Διοικητική Έπι
τροπή παρατηροΰσε σέ έπιστολή της (28 ’Ιουλίου 1826) πρός τόν Έϋνάρδο δτι

1. Journal de Genive, 16re annee, No 18, jeudi 4 mai 1826, σ. 3.
2. BPU, Ms Suppl. 1888, ff. 438-440.
3. Α. Βακαλοπούλου, Τά ελληνικά στρατεύματα τοϋ 1821, σ. 207 κ.έ. Πρβλ. τοϋ 

ίδιου 'Ιστορία της 'Ελληνικής Έπαναστάσεως τοϋ 1821, Άθήναι 1971, σ. 320-322.
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μέτίς παρούσες περιστάσεις δέν ήταν δυνατόν, άλλά οΰτε καί συνέφερε, νά προ- 
βή σέ δάνειο άποκλειστικά καί μόνον γιά τό τακτικό σώμα, πράγμα τό όποιο, 
άν γινόταν, θά άφηνε χωρίς ενίσχυση τά υπόλοιπα στρατεύματα καί τήν ναυ
τική δύναμη 1. ’Αργότερα, κατά τά τέλη τοϋ 1826, κάτω άπό τήν πίεση τών 
τρομερών κινδύνων άλλαξε πάλι γνώμη : μέ έγγραφό της τής 21 Νοεμβρίου 
πρός τήν φιλελληνική έπιτροπή τής Μασσαλίας, πού ζητούσε νά πάρη πλη
ροφορίες γιά τίς υλικές άνάγκες τών Ελλήνων, δήλωνε, μεταξύ άλλων, τήν 
έξάντληση τών έσωτερικών πόρων καί τήν σπουδαιότητα τών συνδρομών τών 
φιλελλήνων τής Ευρώπης, τών όποιων ή στενή συνεργασία έ'δινε μεγάλες ελπί
δες στούς "Ελληνες γιά τήν εύνοική έκβαση τοΰ άγώνα, καί τόνιζε ότι μέ τίς 
παρούσες περιστάσεις ή Ελλάδα εΐχε μεγάλη άνάγκη άπό πολεμοφόδια, τρο
φέ^ καί ιδίως άπό τήν άποστολή ένός τακτικοΰ σώματος άπό τήν Εύρώπη γύρω 
στούς δύο χιλιάδες μαχητές μαζί μέ τούς άξιωματικούς καί αρχηγούς, εφοδια
σμένους μέ δλα δσα χρειάζονται. Τό τακτικό αύτό σώμα θά χρησίμευε σάν ενας 
πυρήνας, ώσότου αύξηθή μέ τήν συρροή νεοσύλλεκτων Ελλήνων. Στήν συνέ
χεια τής επιστολής της ή Διοικητική Έπιτροπή έκφράζει τήν λύπη της, γιατί 
οί κρίσιμες περιστάσεις δέν τής επιτρέπουν νά συστήση ή ϊδια τό τακτικό αύτό 
σώμα, καί ελπίζει δτι μέ τήν προμήθεια τών άπόλυτα άναγκαίων τροφίμων, 
πού θά συνοδεύουν τό ξένο τακτικό σώμα, καί μέ τήν ύποσχημένη ναυτική βοή
θεια ή Ελλάδα θά κατορθώση νά θριαμβεύση στίς μάχες έναντίον τών εχθρών 2.

Ή σκέψη γιά τήν μετάκληση ξένων στρατιωτικών, κυρίως Ελβετών, 
καθώς καί γεωργών, άπασχολοΰσε καί τόν Κυβερνήτη πριν άκόμη άπό τήν κάθο
δό του στήν Ελλάδα. Σέ έπιστολή του άπό τίς 20 Σεπτεμβρίου 1827 εγραφε δτι 
ή Ελλάδα θά μποροΰσε νά βγή άπό τήν δύσκολη κατάσταση, στήν όποία βρι
σκόταν, άν στρατολογούσε λίγα τάγματα άξιων Ελβετών στρατιωτικών3. 
"Οπως βλέπουμε, ό Καποδίστριας έχοντας ύπ’ οψη του τήν παρουσία τών αιγυ
πτιακών στρατευμάτων στήν Πελοπόννησο καί γενικά τήν κρίσιμη στρατιω
τική κατάσταση στήν Ελλάδα, ένέκρινε τήν κάθοδο στρατιωτικού σώματος. 
Καί ή γνώμη του αύτή δέν άργησε νά φημολογηθή σέ δλη τήν Ελλάδα. Έτσι

1. BPU, Ms Suppl 1888, ff. 445-448.
2. BPU, Ms Suppl 1888, ff. 480-481. Πρβλ f. 479, δπου μεταξύ άλλων καί τά έξής: 

“II regoit avec reconnaisance les communications que lui transmet M. Bonard. En 
resume il fait consister tous les besoins de la Grece en vivres et en munitions de guerre. 
II demontre les motifs qui lui 6lent toute possibility de tirer les ressources du pays. 
II entre dans de longs developpements pour montrer que le secours le plus essentiel 
consisterait en outre dans 1’envoi en Grece de deux mille hommes de troupes regu- 
lieres, bien disciplinees, completement armees et equipees et pourvues pour quelque 
lemps bien de subsislances”. Τά παραπάνω φαίνεται δτι. έγραφε κάποιος άπό τό φιλελ
ληνικό κομιτάτο τής Μασσαλίας, δταν πήρε τήν επιστολή τής Διοικητικής Έπιτροπής.

3. Correspondance, τ. 1, σ. 171.
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ό Γ. Δ. Σταύρου έγραφε άπό τήν Σύρα στόν Γ. Κουντουριώτη στίς 30 Σεπτεμ
βρίου 1827, μεταξύ άλλων, καί τά παρακάτω: «Κατά τάς ειδήσεις άπό δλα 
τά μέρη, τόν Καποδίστριαν πρέπει νά τόν νομίζωμεν, δτι θά φθάση ώρα τη 
ώρα' τό θέλουν, δτι φέρει μεθ’ έαυτοΰ καί ελβετικά στρατεύματα» χ. 'Η ιδέα 
τής καθόδου τακτικών στρατευμάτων περνούσε συχνά, φαίνεται, άπό τό μυαλό 
πολλών φιλελλήνων. Ό Gosse μάλιστα προτείνει «νά λάβη ή Ελληνική Διοί- 
κησις τελείους τακτικούς στρατιώτας» καί ή γνώμη του συζητεΐται στήν άλλη
λογραφία Ίγνατίου-Καποδίστρια (έπιστολή ’Ιγνατίου, Πίζα στίς 30 Νοεμβρίου 
1827) 2. 'Ο Καποδίστριας δμως άπέκρουε τήν κάθοδο αύτών ώς εκτελεστικής 
δυνάμεως. Γι’ αύτό στήν έπιστολή του τής 30 Νοεμβρίου έγραφε τά έξής πρός 
τόν ’Ιγνάτιο Ούγγροβλαχίας: «...ούδέ εγκρίνω τό προτεινόμενον, ίνα δηλαδή 
ό νέος τής Ελλάδος διοικητής έλθη μετά στρατιωτικών ταγμάτων καί κανονο- 
στοιχιών, ούδέ πρακτόν τό εύρίσκω. Άλλά καί άν είχα τάς ευκολίας, πάλιν 
δέν τό μετεχειριζόμην δι’ οδς λόγους καί γνωρίζει καί έπεδοκίμασεν ή ύμετέρα 
σεβασμιότης» 3. Γιά τήν στρατολογία δμως χιλιάδων Ελβετών ή Γερμανών 
στρατιωτών, έπρεπε νά έχη στήν διάθεσή του μεγάλα χρηματικά ποσά, τά 
όποια δμως ποτέ δέν κατόρθωσε ν’ άποκτήση μέ δάνεια. Γι’ αύτό καί τελικά 
τά σχέδιά του αύτά τής στρατολογίας ξένων στρατιωτικών δέν πραγματοποιή
θηκαν 4.

Πάντως ή ιδέα τής καθόδου Ελβετών νέων στήν Ελλάδα άρχισε νά ώρι- 
μάζη τόν Μάιο τοΰ 1828, δπως μαθαίνουμε άπό έπιστολή τοΰ ’Ευνάρδου άπό 
τήν Γενεύη στίς 28 Μαίου 1828 πρός τόν συμβολαιογράφο τής Λωζάννης Ε. 
Dupuy. Σ’αύτήν ό Έϋνάρδος υπογράμμιζε τούς δρους, μέ τούς οποίους Ελ
βετοί νέοι θά μπορούσαν νά κατεβοΰν στήν Ελλάδα. Συγκεκριμένα έγραφε 
τά έξής ένδιαφέροντα: «Χρειάζονται άνθρωποι, τούς οποίους ό κόμης (Καπο- 
δίστριας) μπορεί νά τούς έχη εμπιστοσύνη. Μολαταΰτα, προσκαλωντας τούς 
νέους Ελβετούς νά κατεβοΰν στήν Ελλάδα, νομίζω πώς δέν πρέπει νά τό επι
χειρήσουν μέ τήν ιδέα νά πλουτίσουν. Ή Ελλάδα έχει άκόμη νά έπουλώση 
πάρα πολλές πληγές, γιά νά μπορέση νά προσφέρη άξιόλογες αποδοχές. 'Ο 
πρώτος λοιπόν σκοπός θά ήταν νά φανή χρήσιμος, ν’ άφιερώση τήν ζωή του σέ

1. Δια μάντη, Άρχεϊα Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτη, τ. 9, σ. 19.
2. Πρωτοψάλτη, ’Ιγνάτιος, II, σ. 289.
3. ’Ένθ’ άν., σ. 276.
4. Anton Freiherrn von Prokesch-Osten, GescMchte des Abfalls der Griechen vom 

tiirkischen Reiche im Jahre 1821 und der Griindung des hellenischen Konigreiches 
aus diplomatischem Standpunkte,Wien 1867, τ. 2, σ. 206. Πρβλ. καί την ελληνική με
τάφραση, 'Ιστορία τής έπαναστάσεως τών Ελλήνων κατά τοϋ οθωμανικού κράτους έν £τει 
1821 καί τής ίδρύσεως τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου, μετάφρ. Γ. Άντωνιάδου, Άθήναι 1828, 
τ. 2, σ. 226.
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μιά χώρα πού θά ξαναγεννηθή γιά τόν πολιτισμό. Έχω τήν πεποίθηση ότι 
άργότερα εκείνοι, πού θά έχουν τά προσόντα, τά όποια ζητεί ό Κυβερνήτης, 
θά βρουν τίς άρμόζουσες θέσεις, άλλά δέν μπορώ νά άναλάβω καμιά υποχρέωση 
γιά κανένα. Δέν θά κάμω τίποτε άλλο άπό τό νά διευκολύνω τό ταξίδι γιά εκεί
νους, πού θά μου παρουσιάσουν θετικές πληροφορίες καί βεβαιώσεις, οί όποιες 
θά άποδεικνύουν τήν ικανότητα, τήν εντιμότητα καί τήν δραστηριότητά τους. 
Σέ δλους θά ανακοινώσω δτι οί συνθήκες αύτές θά δημιουργηθοΰν επί τόπου 
καί ό Κυβερνήτης θά κρίνη τούς νέους, πού ό ζήλος τους θά τούς φέρη στήν Ελ
λάδα... Μολαταύτα, σέ κανένα δέν θά δώσω συστατική έπιστολή παρά μόνο 
σ’ εκείνους, πού θά έχουν άξιοσημείωτα προσόντα καί μερικά οικονομικά μέσα 
μαζί τους, γιατί γιά τό καλό τους, γιά τό καλό τοΰ Κυβερνήτη καί γιά τήν τιμή 
τής Ελβετίας, δέν πρέπει οί νέοι, πού θά παρουσιαστούν, νά φανερώσουν μέ 
τήν άφιξή τους κιόλας οτι αναχώρησαν γιά τήν Ελλάδα, γιατί δέν είχαν κανένα 
πόρο ζωής. Πολλοί άνδρες βρέθηκαν στήν θέση αύτή καί δέν έ'καναν παρά μόνο 
κακό. ’Άν έ'χης μερικούς αξιωματικούς ήλικίας 24-29 έτών , θά επιθυμούσα 
νά έξεταστοΰν άπό τόν στρατηγό de la Harpe, άπό τόν καθηγητή Gliavanrie 
ή άπό τούς καθηγητές Monnard καί Gimdroz. Αύτοί οί κύριοι, άν καί πιο 
ικανοί άπό μένα στό νά ξεχωρίσουν, άν οί νέοι Ελβετοί έχουν τήν άπαιτούμενη 
ικανότητα, θά έχουν τό ϊδιο αίσθημα έθνικοΰ έγωισμοΰ, ώστε νά μή στείλουν 
παρά μόνον άτομα, πού νά τιμήσουν τήν πατρίδα μας» 1.

'Ο Έϋνάρδος ιδιαίτερα ένδιαφέρθηκε γιά τό θέμα αύτό καί ήλθε επανει
λημμένα σέ συνενόηση μέ τήν κυβέρνηση τής Βέρνης επικαλούμενος τό υγιεινό 
κλίμα, τό εύφορο έ'δαφος καί τήν κοντινή απόσταση της Ελλάδας άπό τήν Ελ
βετία. Άκόμη ό Έϋνάρδος δέχθηκε άρκετές προτάσεις, δπως π.χ. τοΰ λοχαγοΰ 
βαρώνου Neuhaus, ό όποιος υποστήριζε δτι μέ τόν εποικισμό Ελβετών στήν 
Ελλάδα θά έπιτυγχάνονταν δύο πράγματα: ό σχηματισμός στρατιωτικής φά
λαγγας καί ή ανάπτυξη τής γεωργίας. "Ενας άλλος Ελβετός άξιωματικός πού 
ύπηρετοΰσε στόν ολλανδικό στρατό πρότεινε τήν οργάνωση μιας άποικίας στήν 
Πελοπόννησο. Πάντως ό Έϋνάρδος προτρέπει τόν Neuhaus νά κατεβή ό ΐδιος 
στήν Ελλάδα καί νά πάρη μαζί του καί τόν γιό του, ό όποιος θά μποροΰσε επί
σης νά φανή χρήσιμος στόν Καποδίστρια2.

Ενεργό επίσης πρωτοβουλία άνάλαβε καί ή φιλελληνική έπιτροπή της 
Ζυρίχης, ή όποία παρουσίασε ενα νέο σχέδιο, τό σχέδιο Lieb, πού άφοροΰσε τήν 
έγκατάσταση τεχνιτών καί άγροτών στήν Ελλάδα μέ δικές του δαπάνες. Ό 
ΐδιος ό Lieb εστειλε τόν ’Ιούλιο τοΰ 1828 έπιστολή πρός τίς φιλελληνικές έπι-

1. Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία Καποδίστρια-’Εϋνάρδου, σ. 107-108.
2. Rothpletz, Der Genfer J.-G. Eynard als Philhellene, σ. 83. Πρβλ. Θεοτόκη, ’Αλ

ληλογραφίαν Καποδίστρια-’Εϋνάρδου, σ. 132.
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τροπές τής Ελβετίας άπό τό Chateau Hard de Thurgovie ένθαρρύνοντας τήν 
εγκατάσταση προτύπου άγροτικής σχολής στήν Κόρινθο. (Αύτή ασφαλώς θά 
ήταν ή πρώτη ιδέα τής γεωργικής σχολής, πού πραγματοποιήθηκε άργότερα μέ 
τήν ίδρυση τής σχολής τής Τίρυνθας). Ζητούσε λοιπόν νά μεταβή στήν Ελλάδα 
γιά έξι έως δέκα μήνες καί νά μείνη στό Άργος, στό Ναύπλιο καί σέ άλλα μέρη, 
γιά νά κατατοπιστή 1. Γιά νά πραγματοποιηθή δμως αύτή ή επιθυμία τοϋ Lieb, 
έπρεπε πρώτα νά έκκενωθή ή Πελοπόννησος άπό τούς Τούρκους, νά ύπάρξη 
ειρήνη καί τάξη, νά όργανωθή ή διοίκηση καί οί πολίτες νά χαίρωνται τά ΐδια 
δικαιώματα.

Πάντως ό Καποδίστριας, δπως έγραφε σέ έπιστολή του πρός τόν Έϋνάρδο 
άπό τήν Μεθώνη στίς 30 Μαρτίου 1829, σκεπτόταν νά μετακαλέση διακόσιες 
οικογένειες καλών Ελβετών, γιά νά τούς χρησιμοποιήση ώς υπόδειγμα γιά 
τήν μετέπειτα γεωργική άποκατάσταση τών Ελλήνων, άλλά ή σκέψη του αύτή 
νά δημιουργήση ένα πρότυπο γεωργικό συνοικισμό τελικά ναυάγησε. Οί προ
θέσεις του παρεξηγήθηκαν καί συκοφαντήθηκαν άπό τούς κοτζαμπάσηδες, 
πού ενδιαφερόμενοι οί ΐδιοι γιά τήν ιδιοποίηση τών εθνικών κτημάτων τόν κα
τηγορούσαν οτι σκεπτόταν νά τά μοιράση σέ ξένους 2.

6. Ή δραστηριότητα τοϋ Gosse ώς γιατρόν στήν *Ελλάδα.

1. Οί υπηρεσίες τοΰ Gosse στήν Ελλάδα ύπήρξαν επίσης μεγάλες καί 
θετικές, δταν ασκώντας τήν ιατρική επιστήμη άντιμετώπισε τόν πιο μεγάλο 
κίνδυνο - δστερα άπό τήν πείνα - στήν χώρα, τήν επιδημία τής πανώλους, πού 
άπειλοΰσε τούς ύποσιτισμένους καί έξασθενημένους οργανισμούς τών κατοί
κων.

Τά πρώτα κρούσματα παρουσιάστηκαν στήν "Υδρα τόν Απρίλιο τοΰ 
1828, δταν άνδρες τής ύδρα'ικής γολέτας «’Αφροδίτη», πού είχε μεταφέρει 
αιχμαλώτους Έλληνες άπό τήν Μεθώνη καί Κορώνη, δπου ή άρρώστεια θέριζε 
τούς Αιγυπτίους, προσβλήθηκαν άπό μιά «όξεΐαν ασθένειαν» καί μερικοί άπ’ 
αύτούς πέθαναν. Ό γιατρός Σπυρ. Καλογερόπουλος, άπεσταλμένος τοΰ Κα- 
ποδίστρια στήν 'Ύδρα, παρακάλεσε μέ τό έγγραφό του τήν 17 ’Απριλίου 1828 
τούς προκρίτους τής "Τδρας νά διορίσουν μιά πενταμελή έπιτροπή, νά τήν ονο
μάσουν (('Τγιειονομεϊον "Τδρας» καί νά δοθή σ’ αύτήν ή άναγκαία έκτελεστική

1. Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία Καποδίστρια-’Εϋνάρδου, σ. 132.
2. Correspndance, τ. 3, σ. 78, Αραγούμη, ’Αναμνήσεις, σ. 107, Ζωγράφου, 'Ιστο

ρία της ελληνικής γεωργίας, τ. 2, σ. 235-238, Α. Βακαλοπούλου, Πρόσφυγες καί προσφυγι- 
κόν ζήτημα, σ. 116, Νάκου, Αί “Μεγάλαι Δυνάμεις” καί τά “Εθνικά κτήματα” τής 'Ελλά
δος, σ. 497-498, ύπ. 82, 83.
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δύναμη γιά τήν λήψη και εκτέλεση αυστηρών μέτρων. Άπό τά πέντε μέλη τής 
έπιτροπής τά δύο έπρεπε νά εΐναι οΐ γιατροί Φόνος και Ξανθός, ενώ γιά τήν 
έκλογή τών άλλων τριών ύπεύθυνοι ήταν οΐ πρόκριτοι τής "Υδρας. Ανάμεσα 
στις οδηγίες πού δόθηκαν στήν έπιτροπή τής "Τδρας ήταν και οΐ έξής: 1) νά 
φύγουν άπό τήν πόλη καί νά «βαλθοϋν εις καθαρτήριον» οΐ οικογένειες αύτών 
πού εΐχαν πεθάνει- 2) νά οριστούν μερικοί άνδρες «μόρτηδες», γιά νά θάβουν 
τούς νεκρούς καί ν’ άπολυμαίνουν τά σπίτια τους· 3) νά ύπάρχη αυστηρή έπα- 
γρύπνηση στίς συναναστροφές, στά μαγαζιά, καφενεία κλπ.· 4) νά κλείσουν 
οί εκκλησίες καί κανένας γιατρός νά μή πηγαίνη σε κανένα ασθενή, άν προη
γουμένως δέν εΐδοποιήση τήν έπιτροπή· 5) νά καίγωνται τά ροΰχα αύτών, οΐ 
^όποιοι εΐχαν πεθάνει, ενώ οΐ ύποπτοι νά μένουν «εις τό καθαρτήριον» ώς πε
νήντα ημέρες. Ό γιατρός Καλογερόπουλος στήν εκθεση του, άναφερόμενος στήν 
έκδήλωση τών πρώτων κρουσμάτων, βεβαίωνε δτι «σάλιόν τι, άγορασθέν έκ 
τοϋ έν Μεθώνη στρατοπέδου καί κομισθέν εις τήν 'Ύδραν, ήτο μολυσμένον...» 1.

Πράγματι οΐ πρόκριτοι τής "Τδρας πήραν τά κατάλληλα μέτρα, διόρισαν 
τήν πενταμελή έπιτροπή καί έστειλαν σχετικό ευχαριστήριο έγγραφο πρός τόν 
Κυβερνήτη. ’Επίσης δρισαν ώς προσωρινό νοσοκομείο τό Μανδράκι, δπου θά 
μεταφέρονταν δσοι εΐχαν προσβληθη άπό τήν πανώλη. Τά συνεχή δμως κρού
σματα στήν "Τδρα καί στά γύρω νησιά εΐχαν ώς αποτέλεσμα νά έντείνη τήν 
επαγρύπνησή του ό Κυβερνήτης, ό όποιος διέταξε τήν «Γενική Γραμματεία τής 
Έπικρατείας» νά εΐδοποιήση σχετικά δλες τίς τοπικές άρχές τής χώρας2.Τά 
νησιά "Τδρα καί Σπέτσες υποβλήθηκαν σέ καραντίνα σαράντα ημερών καί ό 
Αναστάσιος Λόντος διορίστηκε «γενικός έφορος τής υγείας κατά τάς νήσους 
"Τδραν καί Σπέτσας» μαζί τόν γιατρό Νικόλαο Καλογερόπουλο, πού αναλάμ
βανε νά τόν βοηθήση στό έργο του. 'Η ναυτική έπιτροπή τοϋ Πόρου θά παρέ
διδε ένα πολεμικό πλοίο στόν γενικό έφορο, ό όποιος θά ένημέρωνε τήν κυβέρ
νηση γιά τήν κατάσταση της υγείας στά νησιά. Στήν Αίγινα, στόν Πόρο καί 
στό Ναύπλιο διορίστηκαν «έκτακτοι έπιτροπαί υγείας», πού άποτελοΰντοίν άπό 
τρία μέλη, ένα άπό τά όποια έπρεπε νά εΐναι ό γιατρός. Οΐ έπιτροπές αύτές

1. Λιγνοϋ, ’Αρχεϊον 'Ύδρας, Πειραιεύς 1930, τ. 14, 1828, σ. 71-73.
2. Γατοπούλου, ’Ιωάννης Καποδίστριας, σ. 123. Πρβλ. Λιγνοϋ, ’Αρχεΐον "ϊδρας 

τ. 14, σ. 103, ο που ό Σ. Τρικούπης σ’ έγγραφό του τήν 18 Μαίου 1828 άπό τόν Πόρο εγραφε 
μεταξύ άλλων καί τά έξής: “'II κατά τήν Μοθώνην πανώλης νόσος, ή οποία έμόλυνεν εσχά
τως κατά δυστυχίαν καί τινα τών έλευθέρων μερών τής 'Ελλάδος, έξαπλώθη ετι μάλλον εις 
τήν Ιδίαν Μοθώνην καί διεδόθη εις αυτόν τον έχθρικόν στρατόν. Καθ’ άς εχει άκριβεις πλη
ροφορίας ή Κυβέρνησις, άπέθνησκον εΐκόσι έως τριάκοντα την ημέραν έ'ως τήν 10 τοϋ πα
ρόντος μηνός. Τό μέγεθος τοϋ κινδύνου ύπεχρέωσε τόν ’ίδιον Ίμβραήμ πασάν νά άπομακρυνθή 
έπί τίνος πλοίου έντός τοΰ λιμένος”. Γιά.τήν δραστηριότητα τοΰ γιατροΰ Καλογεροπούλου 
στήν Αίγινα βλ. BPU, Ms 2688, χωρίς ένδείξεις, διάφορα έγγραφα τοΰ “Συμβουλίου τών 
ιατρών τής Αίγίνης”, γραμμένα τόν Μάιο τοΰ 1828
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ορίζονταν στήν Αίγινα άπό τό «έπί τών εσωτερικών τμήμα τοΰ Πανελληνίου», 
στόν Πόρο άπό τήν Ναυτική’Επιτροπή καί στό Ναύπλιο άπό τόν έκτακτο επί
τροπο τής ’Αργολίδας. Πρώτιστο καθήκον τών επιτροπών αύτών ήταν ή επα
γρύπνηση γιά τήν αυστηρή εφαρμογή τών υγειονομικών μέτρων. ’Ανάλογα 
μέτρα πάρθηκαν καί στήν Σύρα γιά νά προλάβουν τήν διάδοση τής πανώλους 
καί στό νησί αύτό, ένώ ό διοικητής του Μπενιζέλος Ροΰφος ζητοΰσε νά μάθη 
άπό τούς 'Τδραίους όσα συνέβαιναν στήν πατρίδα τους. ’Απαντώντας οί πρό
κριτοι τής "Τδρας στίς 22 ’Απριλίου 1828 άνέφεραν ότι ώς τήν στιγμή έκείνη 
είχαν πεθάνει έπτά άτομα καί δτι ή πανώλης έξαπλωνόταν παρά τά λαμβα- 
νόμενα μέτρα 1.

Νέες οδηγίες δίνουν στίς 25 ’Απριλίου ό ’Αναστάσιος Λόντος καί ό Νι
κόλαος Καλογερόπουλος πρός τήν έπιτροπή, δηλαδή πρός τό «'Υγιειονομεΐον 
''Τδρας». Ή προσοχή τής έπιτροπής επρεπε νά στραφή κυρίως στήν άπαγό- 
ρευση εξόδου «κάθε πράγματος άπό τήν νήσον καί κάθε πλοίου». Σύγχρονα 
οΐ οικογένειες αύτών πού εΐχαν πεθάνει καθώς καί τών άσθενών έπρεπε νά με- 
ταφερθοΰν εξω άπό τήν πόλη. Στίς άρχές Μαΐου ή κατάσταση στήν "Τδρα πή
γαινε πρός τό καλύτερο, δπως φαίνεται άπό έγγραφο τών προκρίτων της "ΐδ- 
ρας πρός τό «Ύγιεινομεΐον Σύρας», δπου, μεταξύ άλλων, έγραφαν καί τά έξής 
ένδιαφέροντα: «’Από τοΰ τελευταίου κτυπήματος, άπό τοΰ οποίου μέχρι σή
μερον παρήλθον έννέα ήμέραι, ούδέν άλλον εχομεν καί έπειδή έβεβαιώθημεν, 
δτι δσοι έγιναν θύματα τής νόσου εΐχον έλθει άπ’ εύθείας εις σχέσιν μέ τόν πρώ
τον άποθανόντα, καί ούδεΐς άλλος έ'παθεν, έλπίζομεν νά περιωρίσθη τό κακόν εις 
έκείνας μόνον τάς οΐκογενείας, δσαι εΐχον τό άτύχημα νά μολυνθώσιν άπό τόν 
πρώτον, τάς οποίας έχωρίσαμεν άμέσως άπό τήν κοινωνίαν τών λοιπών καί 
μετακομίσαμεν εκτός τής πόλεώς μας» 2.

Ό Καποδίστριας ένδιαφέρθηκε ζωηρά γιά τήν καταπολέμηση τής πανώ- 
λους 3. Τόν Μάιο κιόλας τοΰ 1828 έπισκέφθηκε τήν "Τδρα, γιά νά έπιστατήση 
στήν λήψη τών καταλλήλων μέτρων. "Οπως έγραφε σέ άνέκδοτη ώς σήμερα 
έπιστολή του άπό τόν Πόρο στίς 22 Μαίου/3 ’Ιουνίου 1828 πρός τόν μητρο
πολίτη Ούγγροβλαχίας ’Ιγνάτιο, συμπτώματα πανώλους εΐχαν επίσης έμφα- 
νισθή καί στό χωριό Χέλι κατά μήκος τών άκτών της Πελοποννήσου, ένώ στήν 
Αίγινα εΐχε διαδοθή μία άρρώστεια, τήν όποία χαρακτήριζαν οί άρμόδιοι για
τροί ώς κακοήθη πυρετό. Στήν "ΐδρα καί στόν Πόρο, έ'γραφε ό Καποδίστριας, 
δέν εΐχαν παρουσιαστή νέα κρούσματα, άλλά οΰτε καί θάνατοι. Ή έξάπλωση

1 Λιγνοϋ, Άρχεΐον 'Ύδρας, τ. 14, σ 74-82
2 ’Ένθ’ άν , σ 82-90 ‘
3 Βλ αναλυτικά γιά τά ύγιειονομικά μέτρα πού πήρε ό Καποδίστριας στοϋ Γεωργίου 

Δ. Δημακοπούλον, 'Η έπί τοΰ Άγώνος ύπέρ τής δημοσίας υγείας κυβερνητική πολιτική, 
σ, 277-284.
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της πανώλους εΐχε στενοχωρήσει, πολύ τον Καποδίστρια, γιατί τήν εποχή εκείνη 
εΐχε κιόλας νά αντιμετώπιση δύο άλλα μεγάλα δεινά, τήν πείνα καί τον πόλεμο. ' 
Τά δεινά αύτά τόν εμπόδιζαν ν’ άναπτύξη πλήρη δραστηριότητα καί ν’ άφιε- 
ρωθή στήν επίλυση τών ποικίλων προβλημάτων, πού πρόβαλλαν επιτακτικά 
στίς έπαρχίες τής Πελοποννήσου καί στό ’Αρχιπέλαγος. ’Επιβράδυναν άκόμη 
σέ μεγάλο βαθμό τήν άποστολή τροφίμων καί μάλιστα μεγάλων ποσοτήτων 1, 
γιατί ή καθήλωση τών πλοίων τών νησιών αύτών συντελούσε, ώστε χιλιάδες 
προσφυγικές οικογένειες, κυρίως γυναικόπαιδα, νά ύποσιτίζωνται στό Ναύ
πλιο, στήν Αίγινα, στόν Πόρο καί στά νησιά τοϋ Αιγαίου. Ή απελπιστική 
αύτή κατάσταση, καθώς καί ή επιθυμία τοΰ Καποδίστρια νά έξαλείψη δσο 
τό δυνατόν πιο γρήγορα τίς εστίες τής πανώλους, έκανε τόν Κυβερνήτη νά 
λάβη αυστηρότερα μέτρα καί ν’ άναθέση στόν άδελφό του Βιάρο καί στόν 
Κωλέττη τήν έπίβλεψη τών πανωλόβλητων νησιών όνομάζοντάς τους «εκ
τάκτους ύγιειονομικούς επιτρόπους» τής 'Ύδρας καί τών Σπετσών 2. 'Ο Βιά
ρος έδωσε νέες οδηγίες πρός τούς προκρίτους καί τούς κατοίκους τοΰ νησιοΰ. 
Σύμφωνα μέ αύτές, διορίστηκαν στήν 'Ύδρα διάφοροι «έπιστάται τών γειτο
νιών καί τών λιμένων άπάσης τής πόλεως», οί όποιοι οφειλαν νά έπισκέπτωνται 
κάθε μέρα κάθε σπίτι τής περιοχής γιά τήν εξακρίβωση ύποπτων, πού πιθανόν 
νά εΐχαν προσβληθή άπό τήν πανώλη. ’Εάν συνέβαινε νά συναντήσουν κανένα 
ασθενή, τότε έπρεπε ν’ απαγορεύσουν αμέσως τήν έξοδο κάθε ατόμου άπό τό 
σπίτι. Οΐ έπιστάτες τών λιμανιών επιφορτίζονταν μέ τό έργο νά έμποδίζουν 
τόν έκπλουν δλων τών πλοίων, έκτος τών άλιευτικών. ’Επίσης ό ϊδιος διέταξε 
νά ΐδρυθή μία αγορά στήν παραθαλάσσια θέση κοντά στό Μετόχι, ή όποια νά 
περιφραχθή, ώστε νά μή έρχωνται σέ έπικοινωνία οί ύποπτοι άσθένειας άγορα- 
στές Υδραίοι μέ τούς άλλους εμπόρους. Κατόπιν καθόριζε τούς δρους, σύμφωνα 
μέ τούς οποίους οΐ έμποροι, πού άραζαν στό λιμάνι, έπρεπε νά πουλοΰν τίς 
προμήθειές τους 3.

'Η αύταρχική δμως συμπεριφορά τοΰ Βιάρου προκάλεσε τήν άγανάκτηση 
τών 'Υδραίων, πού μέ άναφορά τους παρακάλεσάν νά χαλαρωθοΰν τά λαμβανό- 
μενα μέτρα, γιατί εΐχαν καταστρέψει τό έμπόριο τοΰ νησιοΰ. Μολαταΰτα 6 Βιά
ρος, μή δίνοντας σημασία στίς παρακλήσεις τών Υδραίων, ξέσχισε τήν άναφορά, 
ένώ ό Κυβερνήτης, ό όποιος πληροφορήθηκε τό συμβάν, τόνιζε τό δύσκολο έργο 
τοΰ ύγιεινομικοΰ επιτρόπου καί ύποστήριζε δτι δ Βιάρος ήταν ό κατάλληλος 
άνθρωπος. Ό Καποδίστριας εΐναι άλήθεια προσπάθησε νά έλθη σ’ επαφή μέ 
τίς ευρωπαϊκές δυνάμεις ζητώντας τήν άποστολή βοήθειας μέ σκοπό τήν κα

ί. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 250. Πρβλ. Correspondance, τ. 3, σ. 90.
2. BPU, Ms Suppl. 1888, f. 250.
3. Λιγνόν, Άρχεΐον "Χδρας, τ. 14, σ. 91-105.
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ταπολέμηση τής πανώλους, άλλά οί προσπάθειές του στάθηκαν άκαρπες, γιατί 
οί δυνάμεις άρνοΰνταν νά τόν βοηθήσουν μέ τήν δικαιολογία δτι ή έπιδημία 
δέν εΐχε πάρει άκόμη μεγάλη έκταση 1.

Στίς 19 Μαίου 1828 ό Καποδίστριας, θέλοντας νά προχωρήση γοργότερα 
στήν έξάλειψη τής πανώλους, κήρυξε ώς περιοχές άποκλεισμένες, εκτός άπό 
τά παράλια τής ’Αττικής, δλη τήν Εύβοια καί τόν κόλπο τοΰ Βόλου. Μιά ναυ
τική μοίρα θ’ άναλάμβανε τήν εφαρμογή τών μέτρων αύτών καί δέν θά επί
τρεπε σέ κανένα πλοίο νά παραβιάση τόν άποκλεισμό. ’Έτσι ή κατάσταση στήν 
"Τδρα κατά τέλη Μαΐου συνεχώς καλυτέρευε καί ή πανώλης εΐχε σχεδόν κατα- 
πολεμηθή. Σέ έπιστολή του τής 20 Μαίου 1828 δ Βιάρος έγραφε τά παρακάτω 
πρός τούς κατοίκους τής "Τδρας: «’Επειδή, δοξάζων τόν μεγαλοδύναμον 
Θεόν καί προστάτην μας, βλέπω τήν υγείαν σας νά προβαίνη έπί τά κρείττω 
καί πλησιάζει καί τό τέλος τής προφυλάξεως, ουτω έκπλέω έκ τοΰ λιμένος 
τούτου, ίνα έκπληρώσω καί άλλαχοΰ τά όποια έχω χρέη, καί ίνα έντός ολίγου 
χρόνου έπιστρέψω μέ τήν άπόφασιν νά έμβω εις τήν πόλιν καί νά έκτελέσω 
καί πρός ύμας καί άλλου είδους καθήκοντα, τά όποια ή Σεβ. Κυβέρνησις μ’ 
έπεφόρτισε. Καί εις τά παρόντα καθώς καί εις μέλλοντα καθήκοντά μου θέλω 
αφιερώσει, χωρίς ούδεμίαν φειδωλήν, κόπους καί θυσίας, κατά τήν περιωρι- 
σμένην μου δύναμιν. Περί τών πρώτων τά έ'πραξα ώς εΐδατε· περί τών δευτέ
ρων σας τά υπόσχομαι» 2.

Στήν καταστολή1 τής πανώλους συνετέλεσε καί ό Louis-Andre Gosse, 
ό όποιος έμενε τότε, δπως είδαμε, στόν Πόρο, δπου ήταν επιφορτισμένος μέ 
τήν οργάνωση τοΰ ναυστάθμου. Μιά μέρα έχει, ό Μαυροκορδάτος τόν συνάν
τησε καί τοΰ ψιθύρισε στό αύτί τήν πρώτη περίπτωση κρούσματος πανώλους. 
’Έκπληκτος ό Gosse έπισκέφθηκε τόν άρρωστο καί προσπάθησε νά τοΰ δώση 
τά άναγκαΐα ιατρικά φάρμακα, άλλ’ αύτός ύπέκυψε ΰστερ’ άπό μικρό χρονι
κό διάστημα3. Τό γεγονός αύτό έγινε άμέσως γνωστό σέ δλο τό νησί. Στό με
ταξύ ή πανώλης έπεκτάθηκε καί στήν Αίγινα κατά τήν διάρκεια άνταλλαγής 
αιχμαλώτων Τούρκων καί Ελλήνων έπάνω σ’ ένα αύστριακό πλοίο, στό όποιο 
έπέβαινε ώς επιθεωρητής τοΰ ναυτικοΰ καί ό Αύστριακός Prokesch von 
Osten, ό κατόπιν ιστορικός τής ελληνικής έπαναστάσεως. 'Ο Gosse ξανα- 
γύρισε στόν Πόρο, δπου έλαβε τά άναγκαΐα προφυλακτικά μέτρα, καί άπό έκεΐ

1. Γατοπούλον, ’Ιωάννης Καποδίστριας, σ. 123-124.
2. Λιγνόν, Άρχεΐον 'Ύδρας, τ. 14, σ. 106-107.
3 BPU, Ms 2684-2685, αχρονολόγητη έπιστολή τοϋ Μαυροκορδάτου προς τόν Gosse, 

οπου καί τά έξής: “Mon cher ami, Votre malade a souffert des douleurs extraordinai- 
res pendant toute la journee d’hier et elle n’a pas pu fermer l’oeil toute la nuit... Nous 
Vous avons clierche plusieurs fois, mais nous avons toujours appris que Vous etes 
a bord
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έπισκέφθηκε τά Μέγαρα, πού εΐχαν γίνει εστία τής πανώλους καί οί κάτοικοί 
του ήδη εΐχαν καταφύγει στήν μικρή χερσόνησο Τυχώ,πού ήταν τό συνηθισμένο 
τους καταφύγιο κατά τήν διάρκεια τής ελληνικής έπαναστάσεως. ’Αμέσως διέτα
ξε τήν έξοδο τών αρρώστων άπο τά σπίτια καί τήν τοποθέτησή τους κάτω άπό 
τήν σκιά τών φυλλωμάτων σε Απόσταση έ'ξι ποδών τοΰ ένός άπό τόν άλλο. Τό 
άποτέλεσμα τής μεθόδου αύτής, δπως παρατηρεί ό Gosse, ήταν θαυματουργό1. 
Πραγματικά τά δραστικά μέτρα, τά όποια πήρε ό Ελβετός φιλέλληνας, γιά 
νά καταπολεμήση τήν πανώλη στόν Πόρο, στήν Αίγινα, στήν "Υδρα, καθώς 
και στις έπαρχίες Μεγάρων, ’Αργολίδας και Άχαΐας, άποτελοΰν ϊσως τήν 
σπουδαιότερη υπηρεσία του στό ελληνικό κράτος: ό Gosse διέγνωσε εγκαίρως 
τά συμπτώματα τής πανώλους καί, άφοΰ άπομάκρυνε τούς αρρώστους καί 
αύτούς, οί όποιοι ήταν ύποπτοι, κατόρθωσε ν’ άνακόψη τήν έξάπλωσή της στόν 
Πόρο, χρησιμοποιώντας τίς καυτηριάσεις τών οιδημάτων, θεραπεία, πού εΐχε 
μεγαλύτερη έπιτυχία άπό τήν εφαρμοζόμενη άπό άλλους γιατρούς, επειδή, 
όπως λέγει ό Ϊδιος, οί άλλοι γιατροί δέν εΐχαν ιδέα γιά τόν τρόπο θεραπείας 
τής επιδημίας 2.

Γιά τήν καταπολέμηση τής πανώλους φαίνεται δτι ό Gosse ϊσως ήλθε σέ 
επαφή καί μέ τούς Εύρωπαίους στρατιωτικούς έκπαιδευτές καί γιατρούς, οί 
όποιοι βρίσκονταν στήν υπηρεσία τοΰ Ίμπραΐμ. Στίς σημειώσεις του σώζονται 
δύο άχρονολόγητοι πίνακες, οί όποιοι πρέπει ν’ άναχθοΰν στόν Σεπτέμβριο τοΰ 
1828. Στόν πρώτο ό Gosse καταγράφει δλους τούς Εύρωπαίους στρατιωτικούς 
εκπαιδευτές καί γιατρούς στήν υπηρεσία τοΰ Ίμπραΐμ3, ένώ στόν δεύτερο μάς 
δίνει μέ λεπτομέρειες τόν ακριβή αριθμό τών στρατιωτικών καί ναυτικών δυ- 
νάμεών του, οί όποιες βρίσκονταν στήν Πελοπόννησο πριν καί μετά τήν ναυ
μαχία τοΰ Ναβαρίνου 4. Τούς δύο πίνακες, επειδή έχουν γενικότερο ένδιαφέρον 
γιά τήν ιστορία τής Έπαναστάσεως, τούς παραθέτω άμέσως παρακάτω:

I

Κατάλογος τών Εύρωπαίων στήν υπηρεσία τών αιγυπτιακών στρατευ
μάτων ξηρας

Giuseppe Mari Corse Instructeur du 3eme Regiment de ligne
Pietre Paolo Giacco- v

metti Corse » » 4enie » » »
Luigi Trona Turin 2 Instr. » 5eme » » »

,1. M. Bouvier-Bron, Le sejour de L.-A. Gosse en Grece, σ. 77-79.
2. L.-A. Gosse, Relation de la peste, σ. x.
3. BPU, Ms 2693, ff. 80-81.
4. BPU, Ms 2693, f. 80. '
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Giuseppe Costa Barcellone 1 » » 7 » » »
Giacinto Brunetti Turin 1 » » 8 » » »
Luigi Albertini Piemont Inst, du Corps des Sapeurs
Giovanni Romey Palermo » des Ingenieurs militaires
Giuseppe Zuccoli Milan 2 » » » »
Gioacchino Lardoni Rome 1 Medecin de ,E. Ibrahim Pacha
Antonio Yalustro Catania Pharmacien » » » »
Amantio Lograsso Sicile Medecin en chef du 3eme Regiment
Gandenzio del Signor Balduccia Medecin en chef et principal de Parmee
Louis Andrien France Chirurgien adjud. major de 3eme Regiment
Luigi Lanzoni Piemont Chirurgien adjud. major du 4eme Regiment
Drouart France » » » » 4eme »
Go Lagzari Malte » » » » 5eme »
Demetrio Lorga 
Paolo David

Rhodes » » » » 5eme »
Messine » » » » 6eme »

Picut France Medecin Chirurg maj. du 6eme »
Diodatto Adj. du lOeme Regiment
Arassy France Med. Chir. du lOeme RegimenL
Ferranova Med en Chef des Sapeurs
Grassi Med et Chirurg. en Chef de l’Hopilal
Melchior Autriche Chirurgien Major do Pliopital
Angiolo Viaggi » » ii n
Reimondi » » » »
Canova » » » )>
Landrini » adjud major »
Ardouin » )) )) »
Aubin Scevola France Pharmacien en chef de PHopital
Buriglione » adjoin L » »
Guagliota Adjoint
Pur Giovanni Pharmacien adjoint de l’Hopital
Bartoletti » » » »
Dragons « n » »
Plusieurs infirmiers dont on no connait pas les noms

‘ II

Κατάλογος τών στρατιωτικών καί ναυτικών δυνάμεων τοϋ Ίμπραΐμ, 
οί όποιες βρίσκονταν στήν Πελοπόννησο πριν και μετά τήν ναυμαχία τοΰ Να
βαρίνου.

Ναυτικές δυνάμεις 
restant le '12 Dec. partis pour Alexandrie restanl entre

Modon et Navarin 
Vaisseaux 3 2 1 1
dit rases 5 Ί - -
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Fregates 22 4 - -
Corvettes 33 7 - -

Bricks 12 lb 2 2
Goelettes 5 1 1 1
Schooners 2 - - -

Briilots 5 1 1 1
Brigantins 26 26 - -

Στρατιωτικές Δυνάμεις

Regiments entres en Moree Hommes actuellement
Churschid 4.000 2.500
Selim Bey 4.000 v 1.620
Homer Bey 4.000 2.790
Soliman Bey 4.000 2.250
Usouf Bey 4.000 2.700
Usain Bey 4.000 2.600
Achmet Bey 4.000 3.900

Somme 28.000 18.360
Infanterie irreguliere - 6.000
Cavalerie reguliere - 2.800
Cavalerie irreguliere - 3.900
Garde de S.E. - 800

29.460

2. Ό Gosse έχοντας ώς βάση'τόν Πόρο έ'καμε συνεχείς εξορμήσεις πρός 
τά γύρω νησιά, άκόμη και ενα ταξίδι στά Καλάβρυτα, γιά νά δώση τίς σχετι
κές οδηγίες στόν προσωρινό διοικητή Καλαβρύτων καί Βοστίτσας Κλάδο καί 
γιά νά έξετάση τούς άρρώστους 1. Έκεΐ ή έπιδημία τής πανώλους εΐχε παρου-

1. BPU, Ms 2682, έπιστολή άπό 11/23 Δεκεμβρίου 1828, f. 210, έπιστολή άπό 15 
Ίανουαρίου 1829. Πρβλ Andre Papadopoulos-Vretos, Memoires biograpliiques-histo- 
riques sur le President de la Grece, τ. 2, σ. 63-64, BPU, Ms 2682, ff 171-172, έπιστολή 
τοϋ Καποδίστρια καί τοΰ Σπ. Τ.ρικούπη άπό τήν Αίγινα στίς 29 Ίουλίου/10 Αύγούστου 
1828, Correspondance, τ, 3, σ. 196. Ό Κλάδος ευχαριστούσε θερμά τόν Gosse γιά τίς 
πολύτιμες συμβουλές του καί τίς διάφορες ιατρικές μελέτες, πού τοϋ εστελνε ήδη άπό τήν 
άρχή τής παραμονής του στήν Ελλάδα. Σχετικά έ'γραφε στίς 9 ’Οκτωβρίου 1827 πρός τόν 
Gosse: “Je trouve, Monsieur, Votre tlieorie profonde, analystique, approuvfee par Γ
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σιαστή γιά δεύτερη φορά, δπως καί στό χωριό Βραχνί, κατά τά τέλη Νοεμβρίου 
τοΰ 1828, άφοΰ στούς μήνες Μάιο, ’Ιούνιο, ’Ιούλιο εϊχε κιόλας προξενήσει 
πολλά θύματα. Τό Βραχνί, τό όποιο είχε γύρω στούς 700 κατοίκους, έχασε 
γιά πρώτη φορά 53 άτομα, ένώ τά Καλάβρυτα, πού εΐχαν 1.000-1.100 κατοί
κους, γύρω στά 15 1. 'Ο έκτακτος επίτροπος Άχαΐας Γεώργιος Μαυρομάτης 
έπισκέφθηκε τό Βραχνί και μάλωσε τούς κατοίκους γιά τήν άμέλειά τους ν’ 
άντιμετωπίσουν τήν επιδημία, ή όποία εΐχε μεταδοθή άπό τό χωριό Λιθαρί- 
κια ή άπό τό Διακοφτό. Οί κάτοικοι ύπέφεραν άπό πυρετό καί γι’ αύτό ό Μαυ
ρομάτης άπαγόρευσε τήν έξοδό τους άπό τό χωριό 2. Διέταξε επίσης νά βγάλουν

experience, el bien content des cognitions que je pourrai acquerir par Vos lumieres 
et les savantes observations. Je m’occupe a l’associer a mes idees et la joindre a ma 
clinique” (BPU, Ms 2684-2685, χωρίς ενδείξεις).

1. BPU, Ms 2688, χωρίς ένδείξεις, έπιστολή Higonet πρός tiosse άπό Πάτρα στίς 
7 Ίανουαρίου 1829.

2. BPU, Ms 2683, χωρίς ενδείξεις, επιστολή Γεωργίου Μαυρομάτη πρός τόν Κυβερ
νήτη άπό τά Καλάβρυτα στίς 9 Ιουνίου 1828, Πρβλ καί έπιστολή Fremangor πρός Maison 
άπό τά Καλάβρυτα στίς 10 Δεκεμβρίου 1828,
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εξω άπό τά Καλάβρυτα δλους τούς ασθενείς καί επιφόρτισε τόν άστυνόμο τοΰ 
τόπου νά πάρη τά κατάλληλα μέτρα. Άκόμη άποφάσισε νά συγκρότηση στά 
Καλάβρυτα τέσσερα μικρά στρατιωτικά σώματα άπό τά τέσσερα τμήματα, 
στά όποια διαιρείται ή επαρχία τών Καλαβρύτων, καί αύτά νά επιβλέπουν τούς 
τόπους τών εισόδων στά τμήματα, γιά ν’ άπομακρύνουν τούς υπόπτους 1. Οί 
μεγάλες ζέστες τοΰ Αύγούστου φάνηκαν γιά λίγο νά εξαφανίζουν τήν επιδη
μία, άλλά επειδή οί κάτοικοι δέν ελαβαν προφυλακτικά μέτρα (ειδικό καθάρι
σμα τών ένδυμάτων κ.λ.π.), έμφανίστηκε ξανά στά τέλη Νοεμβρίου, δπως 
άνέφερα στήν άρχή, μέ νέα έξαρση. Στήν καταπολέμηση τής πανώλους στά 
Καλάβρυτα συνέβαλε καί ό Γάλλος-συνταγματάρχης Schneider, ό όποιος κα
τέβαλε 1.000 φράγκα γιά νά προμηθεύση νέα ενδύματα στούς κατοίκους τής 
περιοχής 2.

Φεύγοντας γιά τά Καλάβρυτα ό Gosse, υστέρα άπό ενα συστατικό γράμμα 
τοΰ Άνδρέα Ζαΐμη πρός τούς δημογέροντες τής έπαρχίας Καλαβρύτων 3, φρόν
τισε νά πάρη μαζί του μία έπιτροπή άπό 4 χειρούργους, δύο Γάλλους καί δύο 
'Έλληνες, οί όποιοι είχαν έπιφορτισθή μέ τήν υποχρέωση νά κρατήσουν διά
φορες σημειώσεις γιά τά συμπτώματα τής επιδημίας. Στό έργο τους θά έβρι
σκαν ώς βοηθό τόν γιατρό Dumont,, ό όποιος βρισκόταν κιόλας έκεΐ 4. Λεπτο
μέρειες γιά τήν μετάδοση καί τήν έξάπλωση τής πανώλους στά διάφορα χωριά 
τής Άχαΐας πληροφορούμαστε άπό τήν έκθεση τοΰ λοχαγοΰ Παύλου Διαμαν- 
τίδη πρός τόν Γεώργιο Μαυρομάτη στίς 27 Αύγούστου 1828, δπου τοΰ εγραφε 
δτι στό χωριό Περιστέρα τήν άρρώστια τήν έ'φερε μιά γυναίκα πού ήρθε άπό 
τό Βραχνί στίς 5 ’Ιουνίου. Στίς 11 Αύγούστου ή πανώλης εΐχε έξαπλωθή σέ 
ολο τό χωριό. ’Αργότερα προσέβαλε καί τό χωριό Σόλος, ενώ στό Λεχούρι με
ταδόθηκε στίς 8 ’Ιουνίου άπό μοναχούς τής μονής τοΰ Αγίου Γεωργίου. Ή 
νόσος εβλαψε όκτώ άτομα τοΰ μοναστηριοΰ καί έξι τοΰ χωριοΰ. Στήν Κερπινή 
ή πανώλης εισέβαλε στίς 20 ’Ιουνίου. Άπό τούς 28 πού άρρώστησαν μόνο πέντε 
έπέζησαν5. ν

1. BPU, Ms 2688, χωρίς ένδείξεις, Γεώργιος Μαυρομάτης πρός Κυβερνήτη άπό Κερ- 
πινή στίς 16 ’Ιουνίου 1828. Πρβλ. έπιστολή τοϋ Μαυρομάτη πρός τόν Κυβερνήτη άπό τήν 
Βοστίτσα στίς 27 Αύγούστου 1828.

2. BPU, Ms 2688, χωρίς ενδείξεις, Higonei πρός Gosse.
3. BPU, Ms 2688, χωρίς ενδείξεις, έπιστολή άπό τήν Αΐγινα στίς 11 Δεκεμβρίου 1828, 

οπου μεταξύ άλλων ό Ζαίμης Μγραφε καί τά έξής: “Ό έξοχώτατος ιατρός Κύριος Γκός 
άποστέλλεται παρά τής Κυβερνήσεως εις αύτήν τήν έπαρχίαν... Ή έξοχότης του είναι ’Ια
τρός δόκιμος, ϊλαβεν άρκετήν πείραν κατ’ αύτήν τήν νόσον καθ’ ον καιρόν άνεφάνη εις τάς 
νήσους "Υδραν καί Σπέτζας, ϊχει φώτα πολλά εις φιλελληνισμόν, μέγας έφάνη επωφελής 
εις πολλά πράγματα τής πατρίδος μας άφ’ ής ώρας έπάτησε τό Ιδαφός της”.

4. BPU, Ms 2688, χωρίς ενδείξεις, σημείωση τοΰ Gosse γραμμένη στήν Πάτρα στίς 
6 Δεκεμβρίου 1828

5. BPU, Ms 2688, χωρίς ένδείξεις, Γεώργιος Μαυρομάτης πρός Κυβερνήτη άπό Βο-- 
στίτσα στίς 27 Αύγούστου 1828,



173

Πάντως, δπως πληροφορούμαστε άπο έπιστολή του Gosse πρός τόν Βιάρο 
Καποδίστρια, τό ταξίδι του στά Καλάβρυτα ήταν έξουθενωτικό. Κατά τήν διάρ
κεια τής άπουσίας του άπό τό Πόρο, μετά τόν Αύγουστο τοΰ 1828, ό Gosse 
άφησε άντικαταστάτη του στό νησί τόν γιατρό Fontana, πρός τόν όποιο εδωσε 
τίς σχετικές οδηγίες καί εντολές, ανάμεσα στίς όποιες καί ή άνάγκη τής θερα
πείας τών άρρωστων κατοίκων τής ’Απάθειας. ’Επίσης ό 'Ελβετός φιλέλληνας 
εστειλε στήν "Τδρα τόν γιατρό Καλογερόπουλο, γιά νά κάμη, υστέρα άπό πα
ράκληση τοΰ Κυβερνήτη, μιά μελέτη γιά τήν έξάπλωση τής πανώλους. "Οπως 
εγραφε ό Καποδίστριας στήν άπό 16/18 ’Απριλίου 1828 έπιστολή του πρός 
τόν Gosse, περίμενε μέ άνυπομονησία τά αποτελέσματα τής μελέτης αύτής, 
ένώ σύγχρονα τόν παρακαλοΰσε νά τοΰ γράψη καί αύτός μερικές σημειώσεις 
σχετικά μέ τό θέμα τής πανώλους. Πράγματι, δπως πληροφορούμαστε άπό 
τήν έπιστολή τοΰ Βιάρου τής 19 Νοεμβρίου/1 Δεκεμβρίου 1828, ό Καλογερό- 
πουλος τελείωσε τήν εργασία του καί τήν παρέδωσε στήν κυβέρνηση, ή όποία 
μέ τήν σειρά της κάλεσε τόν Gosse νά τήν έξετάση. Πάντως ό Βιάρος υποστή
ριζε δτι ή επιδημία, καθώς καί τό πρόβλημα τής έξαπλώσεώς της, θά έ'πρεπε 
νά γίνη στό έξής αντικείμενο έρευνών 1. Παράλληλα ή κυβέρνηση εΐχε φροντίσει 
νά έφοδιάση τόν Gosse μέ τά άπαραίτητα ιατρικά φάρμακα, πού εΐχε προμη
θευτή άπό τήν Βενετία καί τά όποια διαχειριζόταν ό Τομπάζης, ό όποιος εΐχε 
διαταγή νά παραδώση μέρος αύτών στόν Ελβετό φιλέλληνα, ένώ ενα άλλο μέ
ρος θά κρατοΰσε ό ΐδιος γιά τίς άνάγκες τοΰ στόλου καί γιά τήν ύγιεινομική 
υπηρεσία τών νησιών. Τό μεγαλύτερο δμως μέρος τών ιατρικών αύτών έφοδίων 
προοριζόταν γιά τόν Γερμανό φιλέλληνα συνταγματάρχη Heideck, ό όποιος 
θά τά άφηνε στό φαρμακείο τοΰ νοσοκομείου τοΰ Πόρου, μέ σκοπό νά τά διανεί- 
μη σέ διάφορες ύγιειονομικές ύπηρεσίες τής Πελοποννήσου. 'Υπεύθυνος γιά 
τήν έργασία αύτή ήταν ό διευθυντής τοΰ νοσοκομείου τοΰ Πόρου 2. ’Επίσης ό 
άντικαταστάτης τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα στόν Πόρο γιατρός Fontana μαζί 
μέ τόν νεαρό γιατρό - φαρμακοποιό Σπυρίδωνα Κοκκόλη εΐχαν πάρει τήν άδεια 
νά μοιράσουν μέρος τών φαρμάκων στούς άπορους τοΰ νησιοΰ 3.

Γενικά άξιοσημείωτη εΐναι ή δραστηριότητα, τήν όποία άνέπτυξε ό Gosse 
άν σκεφθή κανείς, δτι βρισκόταν μέσω τοΰ Κυβερνήτη σέ συνεχή έπαφή μέ τούς 
γιατρούς τών γύρω περιοχών καί νησιών 4. Συνέταξε μάλιστα καί ενα ένδιαφέ- 
ροντα συνοπτικό πίνακα, πού παραθέτω στό παράρτημα (I, 4) καί ό όποιος

1. BPU, Ms 2682, f. 150. Πρβλ. BPU, Ms 2684-2685, έπιστολή τοϋ Fontana πρό5> 
τον Gosse άπό τόν Πόρο στίς 15 Νοεμβρίου 1828.

2. BPU, Ms 2682, ff. 171-172, f. 162.
3. BPU, Ms 2682, f. 150.
4. BPU, Ms 2682. Πρβλ. διάφορες έπιστολές, ff. 171-172, f. 210, έπιστολή τοΰ Βιά

ρου άπό τήν "Τδρα στίς 5 ’Ιουνίου 1828.
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δείχνει τούς πανωλόβλητους τόπους, τον άριθμό τών αρρώστων, τών νεκρών 
καί τών θεραπευμένων 1.

Συγκινητική είναι ή περίπτωση ένός νέου άπό τά Ψαρά, ό όποιος, υστέρα 
άπό έκκληση τοΰ Βιάρου Καποδίστρια καί τήν μεσολάβηση τοΰ Gosse, έγινε 
δεκτός στό ’Αμερικανικό νοσοκομείο τοΰ Πόρου 2, τό όποιο εΐχαν ιδρύσει δύο 
’Αμερικανοί φιλέλληνες, ό Dr Samuel Howe καί ό Dr Richard Russ3. 'Ο 
Gosse τήν εποχή έκείνη ήταν κάτοχος τών μοναδικών χειρουργικών εργαλείων, 
πού υπήρχαν στήν Ελλάδα καί εΐχαν αγοραστή μέ τίς χρηματικές συνδρομές 
Γερμανών φιλελλήνων. Καί ό Γάλλος συνάδελφός του Chardonnet, πού φοι
τητής άκόμη εΐχε κατεβή στήν Ελλάδα τόν Νοέμβριο τοΰ 1827 καί ό όποιος 
ύπηρετοΰσε στόν στρατό τής Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, εΐχε ένδιαφερθή καί 
αύτός γιά τήν προμήθεια χειρουργικών έργαλείων καί εΐχε κάνει τήν σχετική 
αίτηση στήν ελληνική κυβέρνηση, άλλ’ αύτή άδυνατοΰσε νά προμηθευτή καί 
άλλα εργαλεία λόγω τών άλλων πολλών άπασχολήσεων καί τών μεγάλων 
οικονομικών δυσχερειών. Έτσι έ'στειλε έ'γγραφο πρός τόν Gosse στίς 31 
Μαΐου/12 ’Ιουνίου 1828 καί τοΰ ζητοΰσε νά βοηθήση τόν συνάδελφό του στό 
έ'ργο πού εΐχε άναλάβει 4. Δέν έ'χουμε έπάνω σ’ αύτό τό θέμα καμιά είδηση, 
άλλά πρέπει νά υποθέσουμε οτι μιά ευγενική μορφή σάν τόν Gosse θά έσπευσε 
νά βοηθήση τόν Γάλλο συνάδελφό του, ό όποιος κατά τά τέλη τοΰ 1828 υπηρε
τώντας ώς γιατρός στό σώμα τοΰ Dentzel τραυματίστηκε στίς 10 Νοεμβρίου 
σέ μιά νικηφόρα μάχη εναντίον τών Τούρκων στήν θέση Τρανό Χωριό έ'ξω άπό 
τό Καρπενήσι 5.

3. Ή αλληλογραφία καί οί επαφές τοΰ Gosse μέ τά διάφορα πρόσωπα 
καί τίς έλληνικές άρχές κατά τήν διάρκιεα τής έπιδημίας τής πανώλους δείχ
νουν πολύ ζωηρά οχι μόνον τήν έκτίμηση πού τοΰ εΐχαν, τούς έπαίνους πού τοΰ 
έκαναν, άλλά καί τόν πραγματικά μεγάλο καί επιτυχή άγώνα του γιά τήν κα
ταπολέμηση τοΰ φοβεροΰ κινδύνου, πού άπείλησε τόν έξασθενημένο καί έξαθ- 
λιωμένο έλληνικό πληθυσμό αμέσως μετά τήν άφιξη τοΰ Καποδίστρια. 'Ο

1. Louis-Anire Gosse, Relation de la peste, σ 52.
2. BPU, Ms 2682, επιστολή Καποδίστρια πρός Gosse άπό τήν Αίγινα στίς 2 Μαίου 

1828.
3. Γιά τόν Howe βλ George G. Arnolds, Howe-An Historical Sketch of the Greek 

Revolution, Americans in the Greek Revolution, Austin, Texas 1966, σ. XIV κ.έ. 
ΓΙρβλ. καί George Georgiades-Arnahis-Eurydice Demetracopoulos, George Jarvis, his 
Journal and Related Documents, Americans in the Greek Revolution, Thessaloniki 
1965, σ. 87, 107, 189, 216, 217, 219. Dakin, British and American Philhellenes, 
σ. 4-6, 32.

4. BPU, Ms 2682, f. 162 Πρβλ. BPU, Ms 2644-2685, έπιστολή τοϋ γιατρού John 
James Gelty πρός Gosse άπό 25 Ιουνίου 1828.

5. ITa’mhrtouXiu, ‘il έπχνχστχσ/) στήν Δυτικί] Στερεά 'Ελλάδα, σ. 108.
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Louis-Andre Gosse ήταν ή μεγάλη ιατρική προσωπικότητα τής έποχής εκεί
νης, ενα εΐδος ύπουργοϋ τής υγιεινής, θά λέγαμε, άφοΰ μάλιστα εφερε καί τόν 
τίτλο τοΰ μέλους τής Εκτάκτου Έπιτροπής 'Τγείας 1. 'Ο Κυβερνήτης άνα- 
γνωρίζοντας τήν άξια του καί εχοντάς του άπόλυτη εμπιστοσύνη προσπάθησε 
μέ κάθε τρόπο νά τόν βοηθήση στό εργο, πού εΐχε άναλάβει, τονίζοντας συχνά 
στίς έπιστολές του τόν σημαντικό του ρόλο στήν Έπιτροπή2. Έθεσε επίσης 
στήν διάθεσή του τήν άπαιτούμενη οικονομική καί ιατρική βοήθεια3, καθώς 
καί τέσσερες άνδρες εμπείρους στήν τεχνική τής άπολυμάνσεως μέ μηνιαίο 
μισθό 240 πιάστρα στόν καθένα4, ένώ μέ έπιστολή του πρός τόν προσωρινό 
διοικητή τοΰ Πόρου στίς 27 ’Απριλίου/9 Μαΐου 1828 έξουσιοδοτοΰσε άπό- 
λυτα τόν Gosse ώς πρός τήν άντιμετώπιση της πανώλους καί τήν λήψη τών 
καταλλήλων υγειονομικών μέτρων 5. Στήν έπιστολή του αύτή ό Καποδίστριας 
έγραφε οτι εΐχε μάθει ολα δσα συνέβαιναν στόν Πόρο άπό τόν Gosse σχετικά 
μέ τήν άντιμετώπιση τής πανώλους καί δτι οΐ γνώσεις, τό θάρρος καί ό ζήλος 
τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα τόν έκαναν άξιο τής εμπιστοσύνης τής κυβερνήσεως. 
Γι’ αύτό συμβούλευε τόν διοικητή τοΰ Πόρου ν’ άκολουθή κατά γράμμα τίς 
όδηγίες του καί νά τόν βοηθή σέ δ,τι θά εΐχε ανάγκη. Τέλος τόν παρακαλοΰσε 
νά φροντίση νά μεταφερθοΰν δλοι οΐ νεκροί στίς έκκλησίες, γιά νά πληρωθοϋν 
δλες οί προϋποθέσεις, ώστε νά καταπολεμηθή ή πανώλης 6. Παράλληλα ένη- 
μέρωνε ό Καποδίστριας καί τόν Gosse καί τοΰ συνιστοΰσε νά βοηθήση τόν διοι
κητή τοΰ Πόρου στό έργο του. Καί τελείωνε τήν έπιστολή του μέ τά έξής: «'Η 
κυβέρνηση δέν αισθάνεται τήν άνάγκη νά σας παρακαλέση νά έκτελέσετε τήν 
υπηρεσία πού σάς ζητεί. Δείξατε τόσο συχνά τήν άγάπη σας γι’ αύτή τήν χώρα

1. BPU, Ms 2682, ff. 158-159, έπιστολή άπό 19/31 Μαΐου 1828. Τήν ’ίδια εποχή ό 
Gosse ήρθε σέ επαφή γιά διάφορα ζητήματα τής άρμοδιότητάς του μέ τόν Ιρλανδό φιλέλ
ληνα William Benett Stevenson, ό όποιος ώς γνωστόν, συνέβαλε σημαντικά στήν καλλιέρ
γεια τής πατάτας (BPU, Ms 2684, έπιστολή τοϋ Stevenson πρός τόν Gosse άπό τήν ’Απά
θεια στίς 14/26 Μαΐου 1828. Γιά τήν δραστηριότητα τοΰ Stevenson στήν Ελλάδα βλ. στοΰ 
Constantin Vacalopoulos, Contribution of the Irish Philhellene Stevenson to the 
Agricultural Development of Greece, “Balkan Studies” 13(1972) 129-155).

2. BPU, Ms 2682, έπιστολή πρός Gosse άπό 7/19 ’Απριλίου 1828, όπου μεταξύ 
άλλων ό Καποδίστριας εγραφε κάί τά έξής: “Et la Comission ne peut et ne doit rien 
faire sans Votre participation”.

3. BPU, Ms 2682, f. 166, έπιστολή πρός Gosse άπό 11 /23 ’Ιουνίου 1828. Πρβλ.BPU, 
Ms 2686, έπιστολή τοϋ Gosse πρός τόν Ί. Καποδίστρια άπό 31 Μαίου/12 ’Ιουνίου 1828.

4. BPU, Ms 2682, f. 130 έπιστολή τοΰ Σπ. Τρικούπη πρός τόν Gosse άπό τήν Αίγινα 
στίς 15/27 Δεκεμβρίου 1828.

5. BPU, Ms 2682, f. 154, έπιστολή τοΰ ’Ιωάννη Καποδίστρια πρός τόν έ'κτακτο διοι
κητή τοΰ Πόρου άπό τίς 27 Άπριλίου/9 Μαΐου 1828. Πρβλ. καί τήν δημοσιευμένη έπιστο
λή τοΰ Καποδίστρια πρός τόν ’ίδιο στίς 19/31 Μαΐου 1828 (Correspondanec, τ. 2, σ. 135).

6. BPTJ, Ms 2682, χωρίς ένδείξεις.
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καί τον ζήλο, πού σας εμψυχώνει γιά τά ζητήματά της, ώστε κρίνουμε περιττό 
νά σας έπισημάνουμε τήν σπουδαιότητα τών καθηκόντων, τά όποια σας ανέ
θεσε σέ μιά στιγμή τόσο κρίσιμη καί τόσο άποφασιστική» ■*■. Πράγματι ό Ελ
βετός φιλέλληνας εμεινε άρκετά ικανοποιημένος άπό τήν εμπιστοσύνη καί τήν 
φιλία, πού τοϋ έ'δειξε καί ό προσωρινός διοικητής του Πόρου 2.

Κατά τήν έποχή αύτή ό Καποδίστριας άναθέτει στόν Gosse τήν επιθεώ
ρηση καί τήν δεύθυνση τοΰ φαρμακείου τοΰ Πόρου 3. ’Επίσης τόν έπιφορτίζει 
νά κάμη ενα κατάλογο τών ιατρικών φαρμάκων, γιά νά χρησιμοποιηθή άπό 
τήν Δημόσια 'Υπηρεσία 'Υγείας. Τόν παρακάλεσε άκόμη νά τοΰ δώση τήν γνώ
μη του σχετικά μέ τήν άμοιβή, πού έπρεπε νά χορηγηθή στόν γιατρό Fontana 
στόν Πόρο καί στόν φαρμακοποιό Κοκκόλη ώς επιθεωρητή τών αποθηκών φαρ
μάκων τοΰ ναυστάθμου. 'Ο Gosse, άνταποκρινόμενος στήν έπιθυμία τοΰ Κα- 
ποδίστρια, εκαμε επτά διαφόρους καταλόγους, γιά νά δώση στόν Κυβερνήτη 
μιά γενική ιδέα γιά τήν κατάσταση τών ιατρικών έφοδίων. Στόν πρώτο κατά- 
γραφε δλα τά φάρμακα πού εΐχε θέσει στίς 31 ’Ιουλίου ό Bailly στή διάθεση 
τοΰ ΐατρικοΰ νοσοκομείου "Ιτς Καλέ στό Ναύπλιο. "Οπως έ'γραφε στίς 12 Δε
κεμβρίου 1828, μισά άπ’ αύτά εΐχαν ξοδευτή, ένώ τά υπόλοιπα παρέμεναν 
άθικτα. Στόν δεύτερο κατάλογο άπαριθμοΰσε τά 2/3 τών φαρμάκων πρώτης 
άνάγκης, τά όποια εΐχε παραγγείλει ό ΐδιος ό Καποδίστριας στήν Βενετία 
καί τά όποια εΐχαν σταλθή τόν ’Ιούλιο τοΰ 1828 στό Ναύπλιο, στόν Heideck. 
Τό υπόλοιπο 1/3 τών φαρμάκων περιελάμβανε ό τρίτος πίνακας. Τά φάρμακα 
αύτά εΐχαν δοθή τόν ’Ιούλιο τοΰ 1828 στόν ναύσταθμο τοΰ Πόρου ύπό τήν έπί- 
βλεψη τοΰ Κοκκόλη. Στόν τέταρτο κατάλογο καταγράφονταν τά φάρμακα, πού 
βρίσκονταν άκόμη στόν ναύσταθμο τοΰ Πόρου καί στόν πέμπτο εκείνα, πού 
ύπήρχαν στήν φρεγάτα «Ελλάς», καί τά όποια, δπως ό ΐδιος σημειώνει, εΐχαν άρ
κετά παραμεληθή. Μέ τήν έπίβλεψη αύτών εΐχε έπιφορτισθή ό γιατρός τοΰ ναυ- 
τικοΰ Πυρόγλου. Στόν εκτο καί έβδομο κατάλογο σημειώνονται τά φάρμακα, 
τά όποια βρέθηκαν στίς 9 Δεκεμβρίου 1828 στά ατμοκίνητα «Καρτερία» καί 
«Έπιχείρησις».

Μέ λύπη του ό Gosse διαπιστώνει τήν έλλειψη φροντίδας γιά τήν διατή
ρηση τών φαρμάκων σέ καλή κατάσταση καί άποδίδει ευθύνες στούς διαφόρους 
ιθύνοντες καί τονίζει τήν άνάγκη συστηματικής όργανώσεως καί διαχειρίσεως. 
αύτών. Προτείνει στόν Καποδίστρια νά ίδρυθή ενα κεντρικό φαρμακείο καί

1 BPU, Ms 2682, έπιστολή άπό 19/31 Μαίου 1828, χωρίς Ενδειξη. Πρβλ. επίσης 
έπιστολή άπό 27 ’Απριλίου/9 Μαίου 1828 τοϋ Ί. Καποδίστρια πρός τόν Gosse δπου: “Vous 
avez pleine autorite dans tout ce qui concerne le service sanitaire, el les mesures qu’il 
faudra prendre pour en assurer le succes”.

2. BPU, Mis 2683, f. 23.
3. Καπηδιστριακό ’Αρχείο, φάκελλος 407.
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μιά άποθήκη τήν Αίγινα γιά την συντήρηση τών φαρμάκων. Το ίδρυμα αύτό 
θά μπορούσε νά κτιστή κοντά στο ορφανοτροφείο τής Αίγινας καί νά έ'χη επι
κεφαλής εναν γενικό φαρμακοποιό μέ μερικούς συνεργάτες. 'Ένας άπο τούς 
καθηγητές τοϋ ορφανοτροφείου θά έπέβλεπε τό φαρμακείο αύτό, πού θά γινό
ταν τό κύριο φαρμακευτικό κέντρο γιά ολόκληρη τήν Ελλάδα. 'Η ίδρυση τοΰ 
κέντρου αύτοΰ, σημειώνει ό Gosse, πού θά έφοδίαζε τά διάφορα πολεμικά 
καράβια τοΰ έλληνικοΰ στόλου, θά καθιστούσε άχρηστη τήν σημασία τοΰ φαρ
μακείου τοΰ Πόρου. Έπίσης θά ήταν δυνατόν νά ίδρυθή στό Ναύπλιο ενα δεύ
τερο κέντρο άποθηκεύσεως φαρμάκων, πού θά μποροΰσε νά έξυπηρετήση τίς 
άνάγκες τής ’Αττικής. Κάθε εθνικό πλοίο πρώτου μεγέθους, δπως ή φρεγάτα, 
ή κορβέτα καί τά άτμοκίνητα, θά έφοδιαζόνταν μέ ενα κιβώτιο φάρμακα καί 
χειρουργικά εργαλεία. Τήν ίδια ιατρική έξάρτηση θά έπρεπε νά έχη καί κάθε 
χιλιαρχία.

Στήν συνέχεια τής επιστολής του ό Gosse μάς δίνει μερικές πληροφορίες 
γιά τούς γιατρούς Fontana καί Κοκκόλη. 'Ο πρώτος λέγει, διορισμένος άπό 
τήν κυβέρνηση άπό τήν 1 ’Ιουλίου 1828, έργαζόταν στόν Πόρο μέ προθυμία 
καί ζήλο γιά νά καταπολεμήση τήν έξάπλωση τής πανώλους: εΐχε προσφέ
ρει τίς υπηρεσίες του στούς φτωχούς τοΰ νησιοΰ, στούς άρρώστους τοΰ ορφα
νοτροφείου καί στούς υπαλλήλους τοΰ ναυστάθμου. Μεταξύ τής 1 ’Ιουλίου 
καί 1 Δεκεμβρίου 1828 ό Fontana εΐχε εΐσπράξει 500 τουρκικά πιάστρα, 
ποσό, τό όποιο, δπως παρατηρεί ό Gosse, ήταν άνεπαρκές γιά τήν άντιμετώ- 
πιση τών έξόδων του. Ευτυχώς δμως πού ό Fontana εΐχε καί δικούς του οικο
νομικούς πόρους καί έτσι μποροΰσε ν’ άνταπεξέλθη στίς δυσχέρειες, οί όποιες 
τοΰ εΐχαν παρουσιαστή. Τέλος ό Gosse προτείνει στόν Καποδίστρια νά χορη- 
γήση στόν Fontana ενα μισθό 25-30 ταλλήρων τόν μήνα. Γιά τόν Κοκκόλη 
άναφέρει δτι ήταν έπιφορτισμένος άπό τήν κυβέρνηση, έδώ καί τέσσερες μήνες, 
νά διαχειρίζεται τά φάρμακα τής άποθήκης τοΰ ναυστάθμου στόν Πόρο καί 
νά έκτελή τίς έντολές τοΰ γιατροΰ Fontana. Ό Gosse προτείνει στόν Καπο- 
δίστρια νά τοΰ δίνη ώς μισθό 12-15 τάλληρα τόν μήνα Χ.

’Αλλά καί τό ενδιαφέρον τοΰ Βιάρου Καποδίστρια εΐναι ζωηρό γιά τόν 
Πόρο, τήν ήσυχη αύτή καί ειδυλλιακή γωνιά, πού εΐχε σαγηνεύσει πολλούς 
'Έλληνες καί φιλέλληνες. Μέ έκκλησή του πρός τόν Gosse άπό 5 ’Ιουνίου 1828

1. BPU, Ms 2686, χωρίς ένδείξεις Gosse πρός τόν Ί. Καποδίστρια άπό τόν Πόρο 
στίς 12 Δεκεμβρίου 1828. Στόν φάκελλο BPU, Ms 2686, χωρίς ενδείξεις, βρίσκεται svα 
πλήθος έγγραφων μέ γενικό τίτλο: “Rapport sur les medicamens et instrumens neces- 
saires au service de sante militaire, et sur les emolumens a allouer a Messieurs le Do- 
cteur Fontana et Cocolli pharmacien, comme employes du Gouvernement de Poros”. 
Μεταξύ τών εγγράφων αύτών ύπάρχει καί ενας κατάλογος φαρμάκων πού διέθετε έκείνη 
τήν έποχή τό φαρμακείο τοϋ Πόρου. Ό πίνακας αύτός είχε καταστρωθή άπό τόν Gosse.

12
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άπό τήν 'Ύδρα, τοΰ εγραφε μεταξύ άλλων τά παρακάτω: «Je vois des char- 
bons et des morts. Sauvez Poros, notre cher Poros, notre refuge! A pre
sent je suis fort bien. On m’assure que.cette ville n’est plus reconnais- 
sable. Point de coups de fusils, point d’armes. Tout est paix, et tous ne 
respirent que paix et repos. Croyez-moi sur parole, depuis mon arrivee 
en Grece je n’ai jamais mieux joui de la vie, que depuis que je suis ici. 
Soutenez notre cher Gouverneur, et ne Vous fachez pas s’il donne quel- 
que coup de poing, ou de pied, de temps en temps, pour appuyer les or- 
donnances» 1.

’Από τό πανωλόβλητο χωριό Τυχώ επάνω στήν ομώνυμη χερσόνησο, απέ
ναντι άπό τά Μέγαρα, έρχεται ό Ελβετός φιλέλληνας πάλι στόν Πόρο, δπου μετά 
τήν χολέρα εΐχε έξαπλωθή μιά έπιδημία κακοήθους πυρετοΰ. Κατά τήν διάρ
κεια εξ εβδομάδων καί κάτω άπό αφόρητη ζέστη ό Gosse εργάστηκε σκληρά 
γιά τήν αντιμετώπιση τής νόσου. Προσβλήθηκε δμως καί ό Ϊδιος άπό τήν έπι- 
δήμία καί έπεσε άρρωστος. Προτίμησε λοιπόν νά καταφυγή στό ’Αμερικανι
κό νοσοκομείο τοΰ Πόρου. Ένώ δμως ή κατάστασή του χειροτέρευε, δπως 
ό ΐδιος άναφέρει, τοΰ ήρθε ξαφνικά ή ιδέα νά βγή άπό τό νοσοκομείο τό ϊδιο 
βράδυ καί νά κάνη ένα θαλασσινό περίπατο. Μέ τήν μεσολάβηση καί μέ τήν 
τιμητική συντροφιά τοΰ Ί. Καποδίστρια, ό Ελβετός φιλέλληνας βγήκε στήν 
θάλασσα μέ καράβι, πράγμα πού μείωσε τήν ψυχική του ταραχή. ’Έπειτα 
παρακάλεσε τόν Κυβερνήτη νά γυρίσουν πίσω στήν ξηρά καί νά τόν άφήσουν 
σ’ ενα μοναστήρι, δπου υπήρχε μία πηγή μέ κρύο νερό. Άφοΰ πρώτα κοιμή
θηκε λίγο, δοκίμασε τό νερό τής πηγής καί αίσθάνθηκε τόν εαυτό του πολύ 
καλύτερα, ένώ ό πυρετός μέ τήν έπενέργεια τοΰ κινίνου έπεσε αισθητά. Λί
γες μέρες άργότερα έγκατέλειψε τό νοσοκομείο μέ έξασθενημένες δμως δυ
νάμεις 2.

Σέ ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι του ό Κυβερνήτης καί ό Τρικούπης 
τοΰ έ'στειλαν στίς 29 ’Ιουλίου /ΙΟ Αύγουστου 1828 ενα έγγραφο, δπου τόνιζαν 
τήν σημαντική προσφορά του στήν άναστολή τής πανώλους στόν Πόρο, στήν 
Αίγινα καί στίς γύρω άπό τά Μέγαρα περιοχές. 'Η έπιστολή αύτή τελείωνε 
μέ τά έξής: «Έκάνατε πολύ περισσότερα. Γλυτώσατε άπο τόν θάνατο ενα με
γάλο άριθμό κατοίκων τοΰ Πόρου κατά τήν έποχή αύτή, έποχή κακοήθων πυ
ρετών. Παρά λίγο μάλιστα νά γίνετε θΰμα καί σεις ό ϊδιος. Σας παρακαλοΰμε 
λοιπόν νά πατε νά βρήτε ενα καλύτερο τόπο στά νησιά τοΰ ’Αρχιπελάγους, γιά 
ν’ άποκαταστήσετε τήν υγεία σας δσο μπορείτε πιό σύντομα» 3. Συγκινημένος

1. BPU, Ms 2682, χωρίς ένδείξεις.
2. Μ. Bouvier-Bron, Le sejour de L -A. Gosse en Grfece, σ 77-81.
3. BPU, Ms 2682, ff. 171-172.
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άπό τίς επιτυχίες του συμπατριώτη του Gosse στήν Ελλάδα ό γραμματέας 
τοΰ Καποδίστρια Betant, τόνιζε σέ έπιστολή του τής 3 ’Απριλίου 1828 τήν 
μεγάλη προσφορά τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα καί δτι ό Πόρος σ’ αύτόν οφείλε τήν 
σωτηρία του 1.

Τήν εποχή αύτή (τέλη τοΰ 1828) οΐ οικονομικοί πόροι τοΰ Έλβετοΰ φιλέλ
ληνα είχαν έξαντληθή καί έμενε χωρίς χρήματα. ’Από τήν δύσκολή του αύτή 
θέση βγήκε χάρη στήν χρηματική ενίσχυση κυρίως τοΰ φίλου του Ήπειρώτη 
εμπόρου τής Σύρας ’Α. Δούμα, τών κατοίκων τοΰ Πόρου, καθώς καί τοΰ κόμη 
Φραγκοπούλου άπό τήν Νάξο, ό όποιος τόν φιλοξένησε γιά ενα ορισμένο χρο
νικό διάστημα στό σπίτι του 2. 'Ο ’Απόστολος Δούμας, ό όποιος γνώριζε τήν 
σημασία τής προσφοράς τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα, δέν παρέλειπε σέ κάθε έπι
στολή του νά τόν ευχάριστή γιά τίς συνεχείς προσπάθειές του γιά τό καλό τοΰ 
έθνους 3, άλλά καί νά τοΰ φανερώνη τήν κρυφή του στενοχώρια γιά τίς δυσκολίες 
τοΰ έργου τοΰ Κυβερνήτη, τόν όποιο παρομοίαζε μέ άγγελο περιτριγυρισμένο άπό 
ενα πλήθος διαβόλων 4. ’Από τήν άλλη πλευρά ό Gosse τοΰ έγραφε στίς 3/15 
’Απριλίου 1828 τά έξής: «Rien de nouveau dans le monde politique, beau- 
coup d’intrigans, peu d’argent, voila le refrein en Grece... Dans tous les 
oas, patience et courage» 5.

'0 Gosse εΐχε βρεθή σέ τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση, ώστε άνα- 
γκάστηκε νά δανειστή άπό τόν Βιάρο Καποδίστρια δύο χιλιάδες πιάστρα. 
Τότε ό Έϋνάρδος έγραψε στόν Κυβερνήτη, στίς άρχές τοΰ 1829, νά έπιστρέ- 
ψη στόν άδελφό του τό παραπάνω ποσό καί άπό τίς δικές του καταθέσεις νά 
χορηγήση σάν βοήθημα στόν Gosse τέσσερες χιλιάδες πιάστρα, ώστε ν’ άν- 
ταποκριθή στά έξοδα τής επιστροφής του στήν Γενεύη. Αύτά τά 6.000 πιά
στρα θά τά χρεωνόταν ό ίδιος 6.

1. Edouard, Chapuisat, Elie-Ami Betant, secretaire de Capodistria et ses lettres, 
Le Puy 1926, σ. 21, δπου καί τά έξής: “Μ. Gosse a rendu a la Grece et principalement 
aux ties de l’Archipel, des services repetes et importants. II est du tres petit nombre 
des Philhellenes qui font honneur a leur pays. Vous jugez combien sa societe m’est 
chere”.

2; Gosse, Relation de la peste, σ. XJ. Πρβλ Rothpletz, Der Genfer Jean-Gabriel 
Eynard als Philhellne, σ. 67, BPU, Ms 2682, f. 175 έπιστολή τοϋ I. Καποδίστρια προς 
τον Gosse άπό τόν Πόρο στίς 24 ’Ιουλίου/5 Αύγούστου 1828, BPU, Ms 2686, Gosse πρός 
τόν Bailly άπό τήν Σύρα στίς 22 Σεπτεμβρίου/I ’Οκτωβρίου 1828

3. BPU, Ms 2683, f. 22.
4. BPU, Ms 2683, f. 23.
5. BPU, Ms 2683, f. 16. Πρβλ. f. 20 έπιστολή τοΰ Gosse άπό τόν Πόρο πρός τόν Δούμα 

στίς 25 ’Απριλίου/7 Μαίου 1829 δπου: “Le devoir avant le plaisir! J’aurais depuis 
longtemps abandonne Poros pour Hydra, mais ma devise a ete et sera toujours”

6. Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία Καποδίστρια-Εϋνάρδου, σ. 157, έπιστολή Έϋνάρδου 
άπό τήν Πίζα στίς 14 ’Ιανουάριου 1829 πρός τόν Καποδίστρια.
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’Ήδη άπό τά μέσα τοΰ 1828 ό Έϋνάρδος δημοσιεύει στήν «Journal de 
Geneve» διάφορες περικοπές άπό έπιστολές τοΰ Καποδίστρια σταλμένες πρός 
τόν Ελβετό φιλέλληνα. Στίς έπιστολές αύτές δ Κυβερνήτης τοΰ περιέγραφε 
τήν κατάσταση τοΰ ελληνικού κράτους, τίς προόδους πού έπιτελοΰνται καί τίς 
δυσκολίες, τίς όποιες άντιμετώπιζε. Μολαταΰτα, δπως φαίνεται άπό τίς κρί
σεις τοΰ Εϋνάρδου, ή διακυβέρνηση τής Ελλάδας άπό τόν Καποδίστρια άπο- 
τελοΰσε ισχυρή έγγύηση γιά τήν εύοίωνη εξέλιξη τών πραγμάτων στήν Ελ
λάδα 1. ’Ιδιαίτερη σημασία έ'δωσε ή «Journal de Geneve» τήν εποχή αύτή 
στήν έξάπλωση τής πανώλους καί στίς προσπάθειες τοΰ Gosse γιά τήν άναστο- 
λή τής επιδημίας 2.

Στά μέσα τοΰ 1829 ό Gosse, λίγο καιρό πριν άναχωρήση γιά τήν Γενεύη, 
τακτοποίησε τήν ύγιειονομική υπηρεσία τής Αίγινας 3. Έχοντας μάλιστα ό 
Καποδίστριας ύπ’ οψη του τίς παρατηρήσεις του τίς σχετικές μέ τήν προμή
θεια φαρμάκων καί ιατρικών οργάνων τόν εξουσιοδοτεί νά τά άγοράση στήν 
Μασσαλία καί νά έξοφλήση τήν δαπάνη μέσω τοΰ οίκου Hentsch της Γε
νεύης 4. Τότε ό Ελβετός φιλέλληνας ώς ευσυνείδητος γιατρός συνέταξε μιά 
έκθεση γιά τήν κατάσταση τής φαρμακαποθήκης τοΰ Πόρου καί Ναυπλίου, τό
νισε τήν άνάγκη τής προμήθειας νέου ύλικοΰ καί ζήτησε ν’ άπαλλαγή άπό κάθε 
εύθύνη 5. Περισσότερα στοιχεία γιά τήν δραστηριότητα τοΰ, Έλβετοΰ φιλέλ
ληνα κατά τήν διάρκεια τών τελευταίων μηνών τής παραμονής του στήν Ελ
λάδα πληροφορούμαστε άπό έπιστολή τοΰ Βιάρου Καποδίστρια άπό τήν Κέρ
κυρα στίς 7/19 Σεπτεμβρίου τοΰ 1829. Έκεΐ άναφέρεται δτι ό Gosse διαχει

1. Journal de Geneve, troisieme annee, no 21, jeudi 22 mai 1828, σ. 91-92.
2. Journal de Geneve, troisieme annee no 25, jeudi 19 juin 1828, σ 109. Πρβλ. 

καί φύλλο no 27 της 9 ’Ιουλίου 1828, σ. 117.
3. Gosse, Relation de la peste, σ. xij. Πρβλ. Biographies Genevoises, vol. 6,σ.63.

4. BPU, Ms 2682, έπιστολή τοϋ Καποδίστρια άπο 3/15 ’Απριλίου 1829, f. 189, οπου 
καί τά έξής: “Quant a la liste des medicamens et des instrumens dont Vous proposez 
l’acquisition je Yous autorise a faire cet achat a Marseille et a reclamer de la maison 
Hentsch a Geneve le remboursement des frais qu’il exigera”.

5. Σχετικά μέ τήν ίδρυση καί τήν χρησιμότητα τοΰ φαρμακείου τοΰ Πόρου ό Gosse 
εγραφε τά έξής σ’ έπιστολή του πρός τόν Κυβερνήτη στίς 14/26 Μαρτίου 1829 : “Dans le 
courant de l’et0 1828, Vous avez daigne me confier I’inspection et la direction de la 
Pharmacie de Poros et d’apres Vos ordres j’ai expedie a Nauplie une partie des me
dicamens qui s’y trouvaient deposes. Des lors, j’ai eu l’honneur de faire aVotre Ex
cellence un rapport sur 1’etat de ces depots et sur le besoin d’un nouvel envoi de dro
gues; j’ai accompagne ce rapport de pieces a l’appui entr’autres des regus qui m’avai- 
ent 6t6 delivris et d’une liste des medicamens necessaires au service de sante...je 
prie Votre Excellence de vouloir bien m’accorder avant mon depart, une decharge 
officielle de toute responsabilite a cet egard el dans le cas ou elle se plairait...” (Kano- 
διβτριακό ’Αρχείο Κέρκυρας, φάκελλος 407).
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ρίστηκε τίς χρηματικές συνδρομές, πού προέρχονταν άπο τήν Φιλελληνική Επι
τροπή τής Γενεύης, μέρος τών όποιων προοριζόταν γιά τήν οικονομική ενί
σχυση τής έπιτροπής «έπί τών Ναυτικών Υποθέσεων» στόν Πόρο. Στήν Ϊδια 
έπιστολή ό Βιάρος πληροφορεί τόν Gosse γιά τήν έπικείμενη σύναψη ένός δα
νείου στά νησιά (μέ τήν ένθάρρυνση τοϋ Κυβερνήτη) μέ σκοπό τήν κάλυψη 
τών άναγκών τοϋ στρατού. Τό ποσό αύτό θά συγκεντρωνόταν στήν Ζάκυνθο 
ή άκόμη καί στήν Σύρα. 'Ο Βιάρος έξέφραζε τήν εύχή του νά διοριζόταν δια
χειριστής τών χρημάτων αύτών ό Ελβετός φιλέλληνας. Πάντως, δπως μας 
πληροφορεί ή παραπάνω έπιστολή, ύπεύθυνος τοΰ δανείου θά ήταν ο κόμης 
Guilford καί ό Κωνσταντινος Γεροστάθης, υστέρα άπό σχετική επιθυμία τών 
δανειστών 1.

7. Ή αναχώρηση τοΰ Gosse άπό την 'Ελλάδα καί ή άλληλογραφία του 
μέ τόν ’Ιωάννη και Βιάρο Καποδίστρια.

1. 'Ο Gosse πίστευε δτι ή άποστολή του στήν 'Ελλάδα θά έληγε μετά τήν 
άφιξη τοΰ Καποδίστρια. Γι’ αύτό καί εΐχε σκοπό νά τοΰ διαβιβάση τίς σχετικές 
έκθέσεις καί κατόπιν νά έπιστρέψη στήν Γενεύη. 'Ο Καποδίστριας δμως κα
τανοώντας πόση άνάγκη εϊχε ό ερημωμένος τόπος άπό μορφωμένα στελέχη, 
ιδίως άπό γιατρούς, νομομαθείς, καθηγητές κλπ. καί άφ’ έτέρου, έπειδή γνώ
ριζε πολύ καλά τήν στενή ψυχική έξάρτηση τοΰ Gosse άπό τήν μητέρα του, 
εστειλε πρός αύτήν δύο έπιστολές, μία στίς 31 Ίανουαρίου/12 Φεβρουάριου 
1828 καί τήν άλλη στίς 12/24 ’Ιουνίου τοΰ ϊδιου έτους, στίς όποιες τής τόνιζε 
τήν σημαντική συμβολή τοΰ γιου της στήν άναδιοργάνωση τοΰ έλληνικοϋ κρά
τους καί τήν παρακαλοΰσε νά τοΰ έπιτρέψη νά παραμείνη λίγο άκόμη διάστημα 
στήν 'Ελλάδα 2.

Δύο λόγοι άνάγκασαν τελικά τόν Gosse νά παρατείνη τήν παραμονή του 
στήν 'Ελλάδα ώς τό καλοκαίρι τοΰ 1829: ή συγκατάθεση τής μητέρας του καί 
κυρίως ή επιδημία τής πάνοπλους στήν Αίγινα, "Τδρα καί Πόρο, καθώς καί σέ 
μερικές περιοχές τής ’Αχαίας, γιά τήν καταστολή τής όποιας άπαραίτητη ήταν 
ή παρουσία του στήν 'Ελλάδα. Τότε ό Gosse, δπως άναφέραμε παραπάνω, ρίχ
τηκε μέ πάθος στήν καταπολέμηση τής άρρώστειας αύτής, ή όποία οχι μόνο 
τοΰ κέντριζε τόν άνθρωπιστικό του ζήλο, άλλά καί τοΰ εδινε τήν εύκαιρία ν’ 
άξιοποιήση τίς θεωρητικές του γνώσεις στόν τομέα αύτόν3. Πάντως ή μητέρα

1. BPU, Ms 2682, ff 197-J98
2. BPU, Ms 2682, f 168. ·

3. Louis-Andre Gosse, Relation de la peste qui a regne en Grece en 1827 et 1828,
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του Gosse έδωσε στήν άρχή τήν άδεια στον γιό της νά μείνη στήν Ελλάδα 
ώς τήν 1 Νοεμβρίου 1828, δπως πληροφορούμαστε άπό έπιστολή της, γραμ
μένη στίς 21 ’Ιουνίου 1828 άπό τήν Γενεύη, πρός τόν Καποδίστρια. Έκεΐ, 
μεταξύ άλλων, έγραφε τά έξής συγκινητικά: «Πήρα τό γράμμα, τό όποιο εΐχε 
τήν τιμή ή ’Εξοχότητά σας νά μου γράψη, γιά νά μου ζητήση τήν παράταση τής 
παραμονής τοϋ γιου μου στήν Ελλάδα. "Οποιον πόνο κι’ άν στοιχίζη στήν καρ
διά μιας μητέρας ένας τόσο παρατεταμένος χωρισμός, σας τόν παραχωρώ ώς 
τήν 1 Νοεμβρίου 1828, σέ σας, Κύριε, πού είστε ό εύγενής προστάτης τών Ελ
λήνων. Τότε επιθυμώ νά έπιστρέψη ό γιός μου, γιά νά φροντίση γιά τίς τελευ
ταίες ήμέρες τής μητέρας του, ηλικίας 72 ετών. Έπιτρέψατέ μου, Κύριε, νά 
έπωφεληθώ άπ’ αύτήν τήν εύκαιρία, γιά νά σάς έκφράσω τήν βαθιά μου εύγνω- 
μοσύνη γιά τίς καλωσύνες, μέ τίς όποιες καταδέχεται ή ’Εξοχότητά σας νά 
γεμίζη τόν γιό μου καί άπό τίς όποιες, οπως βλέπω, είναι πολύ συγκινημένος 
καί ευτυχισμένος, πού πλησίασε γιά λίγες στιγμές τόν άγαθοδαίμονα έλευθε- 
ρωτή τής Ελλάδος» Χ.

'Υπερήφανος καί ένθουσιασμένος άπό τήν προσφορά τοΰ Gosse στήν Ελ
λάδα φαινόταν νά εΐναι καί ό συμπατριώτης του Έϋνάρδος. Σέ έπιστολή του 
πρός τόν Καποδίστρια, γραμμένη στίς 14 Ίανουαρίου 1829, άφήνει νά διαφανή 
δλη ή έκτίμηση καί ή λατρεία πού τρέφει γιά τόν άνθρωπιστή Gosse καί αυ
θόρμητα τοΰ κάνει τό έγκώμιό του : «...ό κ. Gosse επάνω στόν ζήλο του γιά τήν 
ελληνική υπόθεση άφησε τήν ήλικιωμένη μητέρα του, έγκατέλειψε μιά πολυά
ριθμη πελατεία, έκανε επί πλέον τό ταξίδι του στήν Ελλάδα μέ έξοδά του καί 
ζοΰσε μέ δικά του έξοδα σέ ολο τό διάστημα τής παραμονής του έκεΐ. ’Αμέλησε 
καί θυσίασε σχεδόν τήν ζωή του, γιά νά περιποιηθή τούς ασθενείς τοΰ Πόρου. 
Εΐναι μιά ικανοποίηση γιά μένα νά ξαναθυμηθώ τήν άφοσίωση αύτοΰ τοΰ έξαι- 
ρετικοΰ άνθρώπου, ό όποιος τιμα τήν πατρίδα του μέ τόν ζήλο καί τήν άφιλο- 
κέρδεια πού έδειξε γιά νά υπηρέτηση τήν δική σας» 2.

Ό Gosse τώρα καταπονημένος πιά άπό τίς ταλαιπωρίες καί άπό τήν άρ- 
ρώστειά του άναζητοΰσε έντονα τήν θαλπωρή τοΰ πατρικοΰ του σπιτιοΰ. Μά
ταια προσπάθησε ό Καποδίστριας νά παρατείνη τήν παραμονή τοΰ Έλβετοΰ 
φιλέλληνα γράφοντας σχετικά στήν μητέρα του3. Τελικά ό Κυβερνήτης ύπο-

σ. X, δπου καί τά έξης ένδιαφέροντα, τά όποια διηγείται ό Gosse: “ .il me fallut done 
remplir pendant quelque temps la place de membre de la Commission de la marine 
et peut-etre aurais-je ete force de continuer un metier aussi oppose a mes gouts, a 
ma speciality si la peste, qui envahit a coup Egine et Hydra, ne m’eut remplace 
naturellement dans ma sphere favorite” Πρβλ. καί Rothpletz, Lettres du Genevois 
L.-A. Gosse a sa mere, σ. 2

1. Καποδιστριακό Αρχείο Κέρκυρας, φάκελλος 407.
2. Θεοτόκη, ’Αλληλογραφία Καποδίστρια-Έϋνάρδου, σ 157-158.
3. Μ. Bouvier-Bron, Le sejour de L.-A. Gosse en Grece, σ. 87.
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χώρησε καί μέ τό έγγραφό του τής 4 Μαρτίου 1829 πρός τόν Gosse έσπευσε νά 
τοΰ έκφραση τήν μεγάλη του εύγνωμοσύνη γιά τίς υπηρεσίες του καί τοΰ υπο
σχόταν νά παραμείνη πάντοτε στό πλευρό του. Εξέφραζε βέβαια τήν στενο
χώρια του γιά τήν επικείμενη άναχώρησή του, άλλά τόνιζε οτι θά ήταν σκληρό 
νά τοΰ εύχηθή τήν παράταση τής παραμονής του. ΤΗταν εύχαριστημένος πού ό 
Ελβετός φιλέλληνας θά γύριζε στήν Γενεύη κοντά στούς δικούς του καί στούς 
φίλους του, γιά ν’ άναπαυθή λίγο καί νά ξαναφανή αργότερα στούς νέους συμ
πολίτες του, οί όποιοι, άν δέν τόν βλέπουν μέ τά μάτια τους, έ'χουν δμως τό 
ονομά του συνεχώς στό στόμα τους καί τήν εικόνα του στήν καρδιά τους. Καί 
ό Καποδίστριας τελείωνε τήν έπιστολή του μέ τά παρακάτω: «Je Vous tiens 
engage de ne pas quitter la Grece sans faire une apparition a Egine. 
Accordez-moi le bien que Vos adieux ne soient pas ecrits. Souvenez-Vous 
de moi, et en Vous souvenant de moi, Vous vous souviendrez de celui 
qui s’honore aussi de Votre amitie et qui regarde comme un don pre- 
cieux que Vous lui avez fait toutes les bontes que pour lui, il Vous a plu, 
et il Vous plait avoir»1.

Έτσι τό καλοκαίρι τοΰ 1829 έγκαταλείποντας τόν Πόρο γιά τήν Γενεύη, 
ό Louis-Andre Gosse έπαιρνε μαζί του τά αισθήματα άγάπης καί εύγνωμο- 
σύνης τών κατοίκων τοΰ Πόρου καί τοΰ Καποδίστρια 2. Η έλληνική κυβέρ
νηση αναγνωρίζοντας τίς μεγάλες υπηρεσίες, πού ειχε προσφέρει στό έλληνικό 
κράτος, τοϋ άπένειμε τόν τίτλο τοΰ επίτιμου πολίτη τών Καλαβρύτων καί τής 
’Αθήνας 3. Μέ ειδικό έγγραφο, τό όποιο σώθηκε στά αρχεία τοΰ Έλβετοΰ φι
λέλληνα, οΐ κάτοικοι τοΰ Πόρου τόν εΐχαν τιμήσει έπίσης ώς «Ποριώτην πο
λίτην» ήδη στίς 28 ’Ιουνίου 1828. Τό σημαντικό αύτό έγγραφο τό παραθέτω 
άμέσως παρακάτω: «'Ημείς οί πολΐται Ποριώται άναγνωρίζοντες εις τό υπο
κείμενον τοΰ έξοχωτάτου Ίατροΰ Κυρίου Λόϊζου ’Ανδρέου Γκόσε άκρον φι
λελληνισμόν, καί έκλεκτάς άρετάς, θεωρήσαντες τό άοκνον καί ένθουσιών πνεΰ- 
μα του πρός σύμπραξιν καί κατόρθωσιν τών δσα άποβλέπουσι τήν ώφέλειαν 
τής πατρίδος, τά πρός τούς ενδεείς φιλάνθρωπα αΐσθήματά του, καί τόν πρός 
τόν 'Ιερόν ’Αγώνα εΐλικρινέστατον ζήλόν του, πεποιθότες δτι τοιαΰτα προτε
ρήματα συντελοΰσιν οχι ολίγον καί πρός τήν ήθικήν τών Ελλήνων μεταρρύ- 
θμισιν, έπιθυμοΰντες δέ μέ τοιοΰτον ένάρετον άνδρα νά σχετίσωμεν τήν Νήσόν 
μας, κοινή θελήσει παραδεχόμεθα, καί παμψηφεί πολιτογράφομεν Ποριώτην 
πολίτην τόν εϊρημένον ’Ιατρόν Κύριον Λόίζον ’Ανδρέαν Γκόσε, έννοοοΰντες 
νά άπολαμβάνη εφεξής καθ’ δλην τήν έ'κτασιν τόν τίτλον καί τά δικαιώματα

1 BPU, Ms 2682,, f 200
2 Correspondance, τ 3, σ 60
3, Chapuisat, Jean-Gabriel Eynard et son temps, σ, 99,
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του γνησίου καί αύτόχθονες Ποριώτου. Εις ενδειξιν δέ γίνεται τό παρόν ένυ- 
πόγραφον καί ενσφράγιστον». Μεταξύ τών κατοίκων τοΰ Πόρου υπογράφουν, 
ό ’Αθανάσιος Οικονόμου, ό ’Αναγνώστης Γκίκας, ό Α. Δουσμας, ό Κωνσταν
τίνος Δουσμας, ό Μάνθος Πιπίνης, ό Γεωργάκης Πιπίνης καί άλλοι1.

Μέ ξεχωριστή έπιστολή τής 14/26 ’Ιουνίου 1828 άπό τόν Πόρο ό Gosse 
εύχαριστοΰσε τούς Ποριώτες γιά τήν «έ'ντιμον μαρτυρίαν τής παρ’ εμέ ύπο- 
λήψεώς σας» καί τούς υποσχόταν πάντοτε τήν βοήθειά του γιά τήν έθνική τους 
άπελευθέρωση. Άν οί διάφορες περιστάσεις καί οί άνάγκες τής ζωής τόν άνά- 
γκαζαν νά άπομακρυνθή άπό τούς Ποριώτες, δπως τούς έγραφε, οΐ θερμές του 
δμως ευχές γιά τήν ευημερία τής Ελλάδας θά τούς συνοδεύουν παντοΰ 3.

Έπίσης καί 6 Σ. Τρικούπης άπηύθυνε έπιστολή πρός τόν Gosse στίς 11/ 
23 Απριλίου 1829, στήν οποία, μεταξύ άλλων, έγραφε καί τά παρακάτω συγκι
νητικά γιά τήν προσφορά τοΰ Έλβετοΰ φιλέλληνα: «Vous partez, mais vous 
laissez dans le coeur de tout Grec des souvenirs ineffagables. Les dan
gers, que vous avez encouru pour secourir votre semblable, sont autant 
des titres a la reconnaissance nationale. En plusieurs endroits de la Grece, 
par les secours de votre part et par un zele au dessus de tout eloge, vous 
avez ferme les tombeaux. Au moment que vous allez vous rendre chez 
vous, mes sentiments me portent a vous temoigner, mon cher Docteur, 
1’estime particuliere quevos vertus m’ont inspiree, et la reconnaissance 
dont je suis penetre pour les services essentiels que vous avez rendu a 
ce pays qui vous aime et vous honore. Madame Tricoupi partageant ces 
sentiments me charge de vous prier d’accepter tous ses voeux, et vouloir 
bien dire de sa part a votre respectable mere que la bonte de son fils a 
rendu le bonheur a plusieurs meres en Grece par l’interet, qu’il a porte 
a leurs enfants»3.

'0 Gosse ποτέ δέν ξέχασε τήν Ελλάδα. Τήν έπισκέφθηκε καί πάλι στά 
1838 μαζί μέ τήν γυναίκα του. Κατά τήν παραμονή του στήν ελεύθερη πιά 
Ελλάδα συναντήθηκε μέ τούς παλιούς του φίλους, οί όποιοι τόν υποδέχθηκαν 
μέ μεγάλη χαρά καί μέ τιμές. 'Ο βασιλεύς ’Όθων του άπένειμε τό αριστείο τοΰ 
άγώνος καί τόν άργυρό σταυρό τοΰ Σωτήρος 4.

2. Στήν Γενεύη ό Gosse συνέχισε καί άπό έκεΐ νά προσφέρη τίς ύπηρε- 
σίες του στήν Ελλάδα καί εΐχε τήν ευκαιρία άμέσως, δπως τόν ειχε παρακα-

1. BPU, Ms 2683, ff. 201-205.
2. BPU, Ms 2683, f. 209
3. BPU, Ms 26$2, f. 202
4. Bothpletz, Correspondance entre deux Philhellenes, σ. 18. ΙΙρβλ. καί στοΰ /1α- 

ζαροπονλον, Τό Πολεμικόν Ναυτικόν τής 'Ελλάδος, σ. 195.

ν
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λέσει ό Καποδίστριας, νά συζητήση μέ τόν Έϋνάρδο δύο σημαντικά θέματα, 
πού άφοροΰσαν τήν ανασυγκρότηση του έλληνικοΰ κράτους: τά προβλήματα 
τών έκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τοΰ άποικισμοΰ. 'Ως πρός τό πρώτο, ό Έϋ
νάρδος έ'σπευσε αμέσως νά στείλη στόν Κυβερνήτη, δπως τοΰ εγραφε στίς 20 
’Ιουλίου 1829, πενήντα χιλιάδες ελβετικά φράγκα γιά τήν άνέγερση ένός σχο
λείου. Διατηρούσε δμως άρκετές επιφυλάξεις ώς πρός τήν συνέχιση τής απο
στολής χρηματικών συνδρομών έκ μέρους τών Εύρωπαίων φιλελλήνων, γιατί 
έλεγε δτι ό φιλελληνικός ζήλος εΐχε έξασθενήσει καί δέν υπήρχαν πιά ένθερμοι 
φιλέλληνες. 'Όσο γιά τήν εγκατάσταση Ελβετών άποίκων στήν Ελλάδα, ό 
Έϋνάρδος εΐχε τήν γνώμη δτι θά έπρεπε νά συζητηθή μετά τόν διακανονισμό 
τής διεθνοΰς θέσεως τής Ελλάδας 1.

*0 Gosse συνέχιζε άπό καιρό σέ καιρό νά στέλνη άπό τήν Γενεύη φάρμακα 
καί νά δίνη συμβουλές στόν ’Ιωάννη Καποδίστρια2. Πολύ πιθανόν είναι επίσης 
δτι στήν πρωτοβουλία αποστολής τεσσάρων χιλιάδων αντιτύπων τής Καινής 
Διαθήκης στά 1830, τυπωμένες στά ελληνικά άπό τήν «Societe Biblique» τής 
Γενεύης, σπουδαίο ρόλο έπαιξαν καί οΐ παρακινήσεις τοΰ έκεΐ ευρισκομένου 
Louis-Andre Gosse 3. Παράλληλα μέ τίς άσχολίες του αύτές ό Ελβετός φι
λέλληνας έπιδόθηκε στίς προσφιλείς του επιστημονικές του έργασίες, άνάμεσα 
στίς όποιες πρέπει νά σημειωθή έκείνη πού δημοσίευσε στά 1838 μέ θέμα τήν 
έξάπλωση τής πανώλους στά 1828 στήν Ελλάδα. Στήν μελέτη του άναλύει 
τά χαρακτηριστικά τής επιδημίας εκείνης, γιά τήν καταστολί] τής όποιας τό
σους κόπους εΐχε καταβάλει 4.

’Από ενα αχρονολόγητο σχέδιο επιστολής τοΰ Gosse, στό όποιο δμως δέν 
σημειώνεται ό παραλήπτης, μαθαίνουμε γιά τόν τρόπο τής ζωής του στήν Γε

1. Θεοτόκη, Αλληλογραφία Καποδίστρια-Έΰνάρδου, σ. 182
2. BPU, Ms 2682, ff. 187-188 Πρβλ. καί έπιστολές BPU, Ms 2681, χωρίς ένδεί- 

ξεις, τοϋ Gosse πρός τόν Έϋνάρδο άπό τήν Γενεύη στίς 23 Αύγούστου 1829 καί πρός τόν 
οίκο Wessel στήν Μασσαλία άπό τήν Γενεύη στίς 10 Σεπτεμβρίου 1829 Σημαντικές ποσό
τητες πινάκων καί μολυβιών έστελνε ό Gosse γιά τούς "Ελληνες μαθητές τής άλληλοδιδα- 
κτικής μεθόδου.

3. Θεοτόκη, ενθ’ άν., σ. 302-304.
4. Εΐναι ή μελέτη, τήν οποία αναφέρω καί σέ προηγούμενες παραπομπές Άνάμεσα 

στίς σπουδαιότερες μελέτες τοϋ Louis-Andre Gosse, πρέπει νά συγκαταλέξη κανείς καί 
τίς έξης: 1) Notices sur les plantes qui croissent en Suisse sans culture et qui peuvent 
servir d’aliment, et sur l’extraction de la gelatine des os, Geneve 1817, 2) Des mala
dies humatoides, Geneve 1826, 3) Dissertation sur le cholera morbus, Geneve 1821, 
4) Rapport sur l’epidemie du cholera en Prusso, en Russie, en Pologne, Geneve 1833 
(Βλ. Albert de Montet, Dictionnaire Biographique des Genevois et des Vaudois, qui 
se sont distingues dans leur pays ou a l’etranger par leurs talents, leurs actions, lours 
oeuvres litteraires ou artistiques, Lausanne 1877, τ. 1, σ. 381-382)
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νεύη καί τήν επαγγελματική δραστηριότητα, πού ανέπτυξε έκεΐ μετά τήν άνα- 
χώρησή του άπό τήν Ελλάδα. Στήν έπιστολή του αύτή όΈλβετός φιλέλληνας γρά
φει δτι αισθάνεται πολύ ευτυχισμένος στήν Γενεύη, επειδή τόν εκτιμούν καί 
τόν άγαποΰν οί κάτοικοί της. Σύγχρονα μέ τήν έξάσκηση τοϋ ίατρικοΰ έπαγ- 
γέλματός του, ό Gosse διατηρούσε τήν θέση τοΰ νομοθέτη στό ’Ανώτατο Συμ
βούλιο τοΰ καντονιοΰ, ήταν έκδοτης μιας πολιτικής έφημερίδας πού τυπωνό
ταν στήν Γενεύη, καί συμμετείχε ώς μέλος σέ διάφορες εταιρείες ιατρικής, φυ
σικής ιστορίας κλπ. Μέ τίς άπασχολήσεις του αύτές, γράφει ό Gosse, ό χρό
νος κυλά γρήγορα καί φθάνει συχνά τό τέλος τής ήμέρας, χωρίς καν νά προλάβη 
νά συζητήση μέ τούς φίλους του. Τόν τελευταίο καιρό εΐχαν δοθή πρός τιμή 
του διάφορες δεξιώσεις, δπως τοΰ κυρίου Bautle, πλούσιου κοσμηματοπώλη 
τής Γενεύης, ό όποιος εΐχε έπιφορτισθή άπό τόν Κόχραν νά τοΰ χαρίση ενα 
σημαντικό δώρο σάν αναγνώριση τών υπηρεσιών του στήν Ελλάδα. ’Επάνω 
σέ μιά μεγάλη τσαγιέρα ήταν γραμμένα τά παρακάτω: «Presente au Docteur 
Gosse, citoyen de Geneve, par Lord Cochrane, amiral de la Grece, comme 
un signe parliculier d’amitie, d’estime et de reconnaissance pour ses 
travaux infatigables dans l’interet du service naval de l’Etat». Στήν 
δεξίωση αύτή, δπως μάς πληροφορεί ό Gosse, παραβρέθηκαν πολλοί γιατροί, 
διάφοροι ξένοι, μεταξύ τών όποιων καί ό πρίγκιπας Σοΰτσος Χ.

Σέ άλλη του πάλι έπιστολή άπό τήν Μασσαλία, γραμμένη στίς 1 ’Ιουνίου 
1829 πρός τόν γραμματέα τοΰ Καποδίστρια Bignami, ό Gosse εγραφε δτι μετά 
την αναχώρησή του άπό τήν Ελλάδα ξαναβρήκε τήν έλευθερία του καί δτι τώρα 
μέσα στήν συμπαθητική κοινωνία τής Γενεύης προσπαθεί νά ξεχάση τίς ποι
κίλες στερήσεις, πού εΐχε περάσει στήν χώρα έκείνη 2.

3. 'Ο Gosse βρίσκεται επίσης σέ κάποια έπαφή μέ τόν Βιάρο Καποδί- 
δίστρια, ό όποιος μέ τήν άπό 9/17 Μαίου 1830 έπιστολή του τόν ένημερώνει 
σχετικά μέ τίς προόδους, πού εΐχαν γίνει στόν Πόρο καί γενικά στό τότε ελλη
νικό κράτος. Έκεΐ τοΰ γράφει δτι ή όδός K5rring, τό δνομα τοΰ οποίου εΐχε 
δοθή πρός τιμή τοΰ γνωστοΰ Γερμανοΰ φιλέλληνα καί συνεργάτη τοΰ Gosse, 
εΐχε διαπλατυνθή άρκετά καί δτι ήδη πρόκειται νά κατασκευασθή μία παρα
λιακή άπό τό διοικητήριο ώς τόν ναύσταθμο. ’Επίσης εΐχε ίδρυθή ενα άλληλο- 
δακτικό σχολείο γιά 300 παιδιά, ένώ ή κυβέρνηση, άκολουθώντας τήν γνώμη 
τοΰ Βιάρου, σκέπτεται νά δημιουργήση καί ενα δεύτερο ναύσταθμο. Καί συμ
πληρώνει: «’Ιδού ό Πόρος άρκετά έξωραισμένος καί βελτιωμένος, ώστε νά μή 
μπορή σχεδόν νά τόν άναγνωρίση κανείς». Στήν συνέχεια τοΰ δίνει πληροφο
ρίες γιά τό ορφανοτροφείο, δπου στεγάζονταν 900 παιδιά, τά όποια εΐχαν κάνει

1. BPIJ, Ms 2687, 1
2 BPU, Ms 2687, J
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άρκετές προόδους στήν γραμματική, στό σχέδιο καί στήν μουσική 'Ο πρώ
τος καθηγητής, τον όποιο εΐχε διορίσει ό Κυβερνήτης στό ορφανοτροφείο, 
ήταν ό Γεώργιος Κλεόβουλος, ό όποιος είχε σπουδάσει στήν Ελβετία καί Γερ
μανία καί εΐχε εισαγάγει στήν Ελλάδα τήν Λαγκαστριανή μέθοδο 2. Ίδιαί- 
αίτερη συμπάθεια καί έκτίμηση πρός τόν Κλεόβουλο φαίνεται νά εδειχνε ό 
Κυβερνήτης καί ό Gosse 3. Στήν Αίγινα έπίσης, έξακολουθεΐ ό Βιάρος, τό Κεν
τρικόν Σχολεΐον (Ecole Centrale) ύπό τήν επίβλεψη τοΰ ’Ανδρέα Μουστοξύ- 
δη 4, ό όποιος έφερε τόν τίτλο τοΰ «Προέδρου τής έπί τοϋ ’Ορφανοτροφείου 
Έπιτροπής, Διευθυντοΰ καί Εφόρου τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου καί ’Εφόρου τοΰ 
Κεντρικοΰ Σχολείου» 8, στεγάζει 300 μαθητές καί σέ λίγο καιρό, προβλέπει ό 
άδελφός τοΰ Κυβερνήτη, ό άριθμός αύτός θά διπλασιαστή. Τό ίδρυμα αύτό 
εΐχε αρχίσει νά λειτουργή στίς 8/20 Ίανουαρίου 1830. Ό ’Ανδρέας Μουστο- 
ξύδης, ό όποιος είχε έλθει στήν 'Ελλάδα τόν ’Ιούλιο τοΰ 1829 υστέρα άπό πρόσ
κληση τοΰ Καποδίστρια, εΐχε άναλάβει τήν διεύθυνση τοΰ σχολείου αύτοΰ

1. BPU, Ms 2682, f. 212
2 Ariadna Camariano-Cioran, Les Academies princieres de Bucarest et de 

Jassy et leurs professeurs, Thessaloniki 1974, σ 112 Petrondas, Capodistrias et 
Eynard, σ: 27. Γιά τόν Κλεόβουλο βλ Γεωργίου Σακά, Γεώργιος Κλεόβουλος ό Φιλιπ- 
πουπολίτης, Άθήναι 1956. Πρβλ. καί 'Ελένης Μπελια, Ανέκδοτος Π ίναξ “Διοργανισμοΰ” 
τής Έκπαιδεύσεως κατά τήν Καποδιστριακήν περίοδον, ’Αθήναι 1967, σ 6

3. BPU, Ms 2682, f. 146 έπιστολή Καποδίστρια πρός Gosse άπό 7 /19 ’Απριλίου 1828' 
“Cleobulos, sans lui je ne pourrai rien faire. Eagagez-le de ma part, a me demandcr 
des aides a en choisir...Engagez-le a se concerter avec M. le maitre Constandas son 
ami et a me proposer un autre emplacement provisoire En un mot dites-lui bien de 
ma part que je le prie de me faire connaitre sans reserve tout ce qu’il juge necessairc 
pour la sante et l’entretien de ces etres infortunes”. Γιά τίς σχέσεις τοϋ Gosse μέ τόν 
Κλεόβουλο βλ. BPU, Ms 2686, χωρίς ενδείξεις, έπιστολή τοϋ Gosse πρός τόν 1 Καπο- 
δίστρια άπό τόν Πόρο στίς 13/25 ’Απριλίου 1828

4. Γιά τήν προσωπικότητα τοΰ ’Ανδρέα Μουστοξύδη βλ. στοΰ Ευαγγέλου Μανή, ’Αν
δρέας Μουστοξύδης 1785-1860, ό έπιστήμων, ό πολιτικός, ό έθνικός άγωνιστής, ’Αθήναι 
1960, Άγάθης Νικοκάβονρα, Ό ’Ανδρέας Μουστοξύδης καί ή παιδεία, Κέρκυρα 1965 
Σύντομα βιογραφικά στοιχεία γιά τόν Μουστοξύδη αναφέρει έπίσης καί ό Γεώργιος Θ Ζώ- 
ρας, Ά. Μουστοξύδης καί Ν. Θωμαζαΐος, “Παρνασσός” περ Β', άρ τεύχους 3, ’Αφιέρωμα 
εις τά Επτάνησα (1864-1964), τ 6(1964) 441-443

5. Βλ. τό έγγραφο τοΰ διορισμού του στοΰ ’Αποστόλου Β. Δασκαλάκη, Κείμενα-ΓΙηγαί 
τής 'Ιστορίας τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, σειρά 3, Τά περί παιδείας, Μέρος Α', Άθήναι

1968, σ. 336-337, Πρβλ. καί Πρωτοψάλτη, 'Ιστορικά έγγραφα περί αρχαιοτήτων καί λοι
πών μνημείων τής 'Ιστορίας κατά τούς χρόνους τής έπαναστάσεως καί τοΰ Καποδίστρια, 
σ. 113 κ έ. ’Ελένης Δ Μπελια, 'Η παιδεία τών Κρητών κατά τήν 'Ελληνικήν Έπανάστα- 
σιν καί τήν Καποδιστριακήν Περίοδον, “Μνημοσύνη” 1(1967) 279-280, Μιχ Δ Στασινο-
πού?Λυ Ή περί τής παιδείας μέριμνα τοΰ άγωνιζομένου έθνους, “Νέα 'Εστία” ’Αφιέρωμα
στό Είκοσιένα, Χριστούγεννά 1970, σ 45,
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μέ καθηγητές τον Γ. Γεννάδιο καί τον Ί. Βενθύλο 1. ’Αξιοπρόσεκτος είναι 
οσα σχετικά σημειώνει δ Παπαδόπουλος-Βρεττός: «Αύτό τό σχολείο θεω
ρούνταν άπό τόν Κυβερνήτη σάν τό φυτώριο τοΰ μεγάλου έθνικοΰ ιδρύματος 
της δη[,'.όσιας παιδείας, πού σκεπτόταν νά άνεγείρη, μόλις τά οικονομικά τοΰ 
κράτους θά μποροΰσαν νά τό συντηρήσουν» 2. Καί ό Βιάρος μιλώντας γιά τούς 
μαθητές του τελείωνε τήν έπιστολή του μέ τά έξής: «Βλέποντας αύτούς τούς 
νέους στά θρανία τους, νά είναι παρόντες στίς εξετάσεις τους, δοκιμάζει κα
νείς αισθήματα έκπλήξεως καί χαρας, δύσκολα νά έκφραστοΰν. Αύτοί οΐ νέοι 
άνθρωποι, πού γεμάτοι άπό ζωύφια τραβήχτηκαν από τήν λάσπη καί μέσα 
σ’ ενα χρόνο προχώρησαν τόσο μακριά, δέν γλυκαίνουν τήν ήμερα μέ πολλές 
έλπίδες;» 3.

Σχετικά μέ τήν νέα μαθητευόμενη γενεά ένδιαφέροντα εΐνοα δσα ό ’ίδιος 
ό Κυβερνήτης άναφέρει γιά τόν παλαιό προστατευόμενό του, τόν μοναχό Γα- 
λακτίωνα στήν έπιστολή του τής 5 Μαρτίου 1829 πρός τόν Hentsch-Chastel. 
Ό Γαλακτίων πήγαινε τήν εποχή εκείνη στήν Γενεύη, ΰστερ’ άπό σύσταση τοΰ 
γιατροΰ Gosse γιά νά τελειοποιηθή στήν τέχνη τής ώρολογοποιίας. 'Ο Καπο- 
δίστριας ήλπιζε δτι σέ έξι μήνες θά μποροΰσε νά έπιστρέψη ό μοναχός στήν 
Ελλάδα, γιά νά έξασκήση τήν τέχνη του καί νά συγκεντρώση καί μαθητές ι. 
Τό έπόμενο έτος ό Κυβερνήτης σέ έπιστολή του άπό 1/13 ’Ιουνίου 1830 πρός 
τόν Gosse κάνει λόγο πάλι γιά τόν μοναχό Γ αλακτίωνα, γιατί έπιθυμοϋσε ζωηρά 
νά ίδρύση ένα εργαστήριο ώρολογοποιίας στήν Ελλάδα, έπειδή οί πόλεις της 
εΐχαν μεγάλη άνάγκη άπό ρολόγια. Συνεχίζοντας τήν έπιστολή του, τοΰ γράφει

1. Γιά τόν Γεννάδιο βλ. στοϋ Ξενοφώντος Άναστααιάδον, Γεωργίου Γενναδίου, βίος, 
έργα, έπιστολαί, έν Παρισίοις 1926, τ. 1-2. Γιά τόν Ί. Βενθύλο βλ. στοϋ Άπ. Δασκαλάκη, 
Ό ’Αδαμάντιος Κοραής καί ή έλευθερία τών 'Ελλήνων, ’Αθηναι 1965, σ. 571, 584, 595.

2. Andre Papadopoulos-Vretos, Memoires biographiques-historiques sur le Pre
sident de la Grece, τ 2, σ. 121-122. Πρβλ. καί στης 'Ελένης Ε. Κονκκου, Ό Καποδίστριας 
καί ή παιδεία 1827-1832, Β' Τά έκπαιδευτικά ιδρύματα της Αίγίνης, ’Αθηναι 1972, σ. 129 
κ.έ., 'Ελένιις Δ. Μπελια, Ή έκπαίδευσις εις τήν Λακωνίαν καί τήν Μεσσηνίαν, σ. 18, Άλέ- 
ξη Δημαρά, Ή μεταρρύθμιση πού δέν έγινε (Τεκμήρια ιστορίας) Α' 1821-1894, Νέα Ελ
ληνική Βιβλιοθήκη, ’Αθήνα 1973, σ κθ . ’Αξίζει ν’ άναφερθή άκόμη οτι στήν Αίγινα υπήρχε 
άπό τόν Νοέμβριο τοϋ 1830 καί τυπογραφείο γιά τήν έκτύπωση τών άναγκαίων βιβλίων, 
στην ίδρυση τοΰ οποίου συνέβαλαν άποφασιστικά οί χρηματικές άποστολές τής φιλελληνικής 
έπιτροπής τής Γενεύης (Correspondance, τ. 4, σ. 130, οπου έπιστολή πρός Betant άπό τό 
Ναύπλιο στίς 20 Νοεμβρίου 1830. Πρβλ. καί Δασκαλάκη, Κείμενα-Πηγαί τής ιστορίας τής 
'Ελληνικής Έπαναστάσεως, σειρά 3, Μέρος Β', σ. 1498-1500, Ίωάννον Κ. Μαζαράκη-ΑΙ- 
ηάνος, Τά έλληνικά τυπογραφεία τοΰ ’Αγώνος, “Νέα ’Εστία” ’Αφιέρωμα στό Είκοσιένα, 
Χριστούγεννα 1970, σ. 281-282).

3 BPU, Ms 2682, f. 213. ‘
4. Correspondance, τ. 3, σ 92 Πρβλ. BPU, Ms 2686, χωρίς ένδειξη, Gosse πρός 

Καποδίστρια άπό "Υδρα στίς 28 Φεβρουάριου/II Μαρτίου 1829,
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καί γιά τό Γεωργικό Σχολείο τής Τίρυνθας, πού λειτουργοΰσε ύπό τήν διεύθυν
ση τοΰ Γρηγορίου Παλαιολόγου καί τό όποιο, σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τοΰ 
Καποδίστρια, έπρόκειτο πριν κιόλας άπό τό φθινόπωρο τοΰ 1830 νά στεγάση 
24 μαθητές 1. Στό σχολείο αύτό σκεφτόταν ό Καποδίστριας νά καλέση δύο 
νέους Έλληνες άπό κάθε έπαρχία, γιά νά μυηθοΰν πρακτικά στίς γεωργικές 
εργασίες 2. Τίς προόδους τοΰ σχολείου αύτοΰ παρακολουθοΰσε μέ ιδιαίτερο έν
διαφέρον καθώς καί δλων τών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τής χώρας 3. Σταθε
ρός του σκοπός ήταν νά μεταφυτεύση στά έκπαιδευτήρια αύτά δσο περισσότερα 
στοιχεία μποροΰσε νά δανειστή άπό τό 'ίδρυμα Fellenberg στό Hofwyl. Συγ
κινητική ήταν πάντως ή άνταπόκριση τών ομογενών καί φιλελλήνων τοΰ έξω- 
τερικοΰ στήν προσπάθειά του αύτή. Έτσι τοΰ έ'στειλαν πεντακόσιους τόμους 
τών έ'ργων τοΰ Π. Κοδρικά, ένώ ή φιλελληνική έπιτροπή τοΰ Παρισιοϋ τοΰ δώ
ρισε άντίτυπα τών φιλελληνικών πινάκων τοΰ Κλεοβούλου γιά τά σχολεία τής 
"Τδρας, Σπετσών, Μήλου καί Σάμου 4. Στήν ίδια έπιστολή του τής 1/13 Ιου
νίου ό Καποδίστριας εύχαριστεϊ ιδιαίτερα τόν Gosse γιά τήν άποστολή άβα- 
κίων (πλακών), άπό τά όποια ειχε μεγάλη άνάγκη, γιατί προορίζονταν κυρίως 
γιά τά σχολεία, δπου έφαρμοζόταν ή άλληλοδιδακτική μέθοδος5.

Μέσα λοιπόν άπό τά έρείπια τής έλληνικής γής ύψώνονται παντοΰ νέα 
ιδρύματα, στό Ναύπλιο, στήν Τρίπολη, στήν Πάτρα, στήν Κόρινθο, δπως γρά
φει στήν έπιστολή του ό Κυβερνήτης, καί κάθε πόλη διαθέτει άπό ενα ή δύο 
αλληλοδιδακτικά σχολεία. Στήν Αίγινα, εκτός άπό τό ορφανοτροφείο, εΐχαν 
κτιστή, δπως είδαμε, δύο άνώτερα σχολεία: τό πρώτο προοριζόταν γιά διδα
σκαλία τής άλληλοδιδακτικής μεθόδου καί τό άλλο γιά άνώτερες σπουδές 6, 
δηλαδή τό Πρότυπον Σχολεϊον, ενα είδος διδασκαλείου, καί τό Κεντρικόν Σχο- 
λεΐον 7.
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Παρά τίς συντελούμενες προοδους στά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεγάλη 
παραμένει άκόμη ή Ιλλειψη δασκάλων καί καθηγητών \ 'Η άνάγκη μορφωμέ
νων στελεχών εΐναι έντονη. Γι’ αύτό ό Κυβερνήτης ήθελε νά γνωρίζη λεπτομε
ρώς τά στοιχεία προόδου γιά κάθε 'Έλληνα σπουδαστή τοΰ έξωτερικοΰ. Πα- 
ρακαλοΰσε λοιπόν τόν Έϋνάρδο νά τοΰ δώση γιά τούς Έλληνες φοιτητές, πού 
βρίσκονταν στό Μόναχο, στήν Δρέσδη καί στήν Λειψία,τά παρακάτω στοιχεία: 
ονομα, πατρίδα, ήλικία, διαμονή, πόρους ζωής, σέ ποιόν ήταν συστημένος, τί 
σπούδαζε καί άπό πότε, καθώς καί παρατηρήσεις γιά τίς επιδόσεις του 2.

'Η πρόοδος δμως πού έπιτελεΐται γιά τήν αναδιοργάνωση τοΰ έλληνικοϋ 
κράτους, δπως ομολογεί ό Καποδίστριας, εΐναι άκόμη άργή. Καί αύτό οφεί
λεται στίς δυσχέρειες, τίς όποιες συναντα στό εργο του, έξ αιτίας μερικών μη- 
χανορράφων, ή καθώς γράφει: «de quelques intrigans, qui se melent dans 
nos affaires sans titre ni vocation». Οΐ προσπάθειες τοΰ Καποδίστρια νά 
συγχρονίση τό ελληνικό κράτος δσο τό δυνατόν συντομώτερα μέ τήν σύμπραξη 
φιλελλήνων ή ξένων στρατιωτικών καί αγροτών, προπάντων Ελβετών, συναν
τούσε δυσκολίες, οΐ όποιες μεγάλωναν μέ τήν συνεχώς έντεινόμενη εσωτερική 
αντιπολίτευση3. 'Η κατάσταση αύτή ένοχλοΰσε καί δυσαρεστοΰσε δχι μόνο 
τόν Κυβερνήτη, άλλ'ά-καί δλους τούς οπαδούς καί θαυμαστές του, ε’ότε αύτοί 
βρίσκονταν μέσα στήν Ελλάδα, εϊτε καί έ'ξω. 'Ο ελληνικός κόσμος εΐχε αρχί
σει βαθμιαία νά διχάζεται σέ δύο παρατάξεις.

Άπό τίς αρχές κιόλας τοΰ 1829 ή προοπτική τής έξελίξεως τών πολιτι
κών πραγμάτων διαγραφόταν άπογοητευτική, ιδίως γιά τούς Καποδιστρια- 
κούς. Διερμηνέας αύτής τής ψυχολογίας μπορεί νά θεωρηθή ό συντάκτης 
μιας έπιστολής, πού στάλθηκε άπό τήν Κέρκυρα στίς 22 Φεβρουάριου, πιθα
νόν πρός τόν Έϋνάρδο, γιατί βρέθηκε μέσα στόν φάκελλο τών έγγράφων του. 
'Η επιστολή αύτή, πού γράφτηκε άπό τόν πρίγκιπα Ν. Καρατζα, διαποτίζε
ται άπό μελαγχολία γιά τήν εξέλιξη τοΰ έλληνικοϋ ζητήματος. 'Ο έπιστολο- 
γράφος άναφέρεται στήν μικρή έκταση τοΰ έλληνικοϋ κράτους: φημολογεΐ- 
ται δτι θά περιλαμβάνη μόνο τήν Πελοπόννησο καί μερικά γύρω νησιά. Οΐ 
Γάλλοι, γράφει, θά φύγουν καί οΐ "Ελληνες άρχηγοι πολιτικοί καί στρατιωτικοί 
θά άποδιοργανώσουν τό έ'ργο πού έκτελέστηκε μέχρι σήμερα. Οΐ Έπτανήσιοι 
θά άπογοητευθοΰν καί ό Βιάρος Καποδίστριας καί αύτός πρόκειται νά έγκα-
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ταλείψη τήν Ελλάδα., δπου μένει, μόνο γιά νά φροντίζη γιά τήν κλονισμένη 
υγεία τοϋ Κυβερνήτη. Καί συνεχίζει: «Τί φοβερή εικόνα. Ποϋ εΐναι οί ελπί
δες μας; Εξαφανίστηκαν σάν τήν πρωινή δροσιά. Δυστυχισμένη Ελλάδα, 
άναστήθηκες άπο τήν στάχτη σου, γιά τόσο λίγο διάστημα; Γιατί τά παιδιά σου 
δέν έ'μεναν καλύτερα αδρανείς παρά νά γίνουν τόσο δυστυχισμένοι: Ποιος αγα
θός άνδρας δέν κυριεύεται άπό φρίκη βλέποντας νά χάνωνται δλα δσα έγιναν 
μέ τόσες θυσίες;»1.

Ό Κυβερνήτης πάλευε γιά τήν άνοικοδόμηση τής χώρας, παρά τά έμπό- 
δια ποϋ συναντούσε, καί ήλπιζε δτι ή κατάσταση θά βελτιωνόταν μέ τήν άφιξη 
τοΰ ’Όθωνα στήν Ελλάδα καί μέ τήν διακήρυξη τών προθέσεών του, όπότε 
θά μποροΰσε νά καλέση πίσω στήν Ελλάδα δλους τούς μαθητές, τούς όποιους 
συντηρούσε στό έξωτερικό, γιατί μέ τήν παροΰσα προσωρινή κατάσταση, δπως 
άνέφερε, αύτό ήταν άδύνατο νά γίνη. ’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδειχνε γιά τόν μοναχό 
Γαλακτίωνα, πού έπρόκειτο νά μυήση τούς "Ελληνες στήν ώρολογοποιία. Ό 
Γαλακτίων δμως ώς τά τέλη τοϋ ’Ιουνίου 1835, δηλαδή 2% χρόνια μετά τήν 
άφιξη τοΰ ’Όθωνα βρισκόταν άκόμη στήν Ελβετία, δπως μαθαίνουμε άπό 
έπιστολή τοΰ Βιάρου πρός τόν Gosse άπό τήν Κέρκυρα στίς 26 ’Ιουνίου 1835, 
δπου τοΰ εγραφε γιά σχέδια τοΰ κόμη Lunzi νά χρησιμοποιήση τόν Γαλακτί
ωνα στήν Ζάκυνθο. 'Η έπιθυμία δμως αύτή τοΰ Βιάρου, δπως καί τοΰ μακα
ρίτη άδελφοΰ του, ήταν νά χρησιμοποιηθή ό Γαλακτίων στήν 'Ελλάδα, άν βέ
βαια σ’ αύτό ήταν σύμφωνος καί ό ’Όθων 2. Καί ό Βιάρος τελείωνε τήν έπιστο
λή του με τά έξής: «Si Sa Majeste le roi de la Grece fera droit a mes de- 
mandes et de mes freres, je pourrais me charger seul de l’effectuation d’ 
un pareil projet, mais lors dela je ne pourrais pas y contribuer en petite 
partie. Si Sa Majeste me donne ce qui me revient, ce qui etait a feu mon 
frere, j’en ferai le meme usage qu’il en aurait fait, si il etait vivant, de 
l’employer c’est-a-dire pour la plupart pour les choses d’utilite publi- 
que 3.

Αύτή ήταν ή σταδιοδρομία τοΰ Louis-Andre Gosse στήν 'Ελλάδα, δπως 
έξάγεται άπό τίς άρχειακές έ'ρευνες, άπό τίς πολυάριθμες έπιστολές αύτοΰ καί 
διαφόρων άλλων ξένων, άπό τίς διάφορες σημειώσεις του, άπό τά βιογραφικά 
του στοιχεία, άπό τήν μελέτη τών δημοσιευμένων έλληνικών καί ξένων πηγών 
καί βοηθημάτων. 'Η προσφορά του στήν 'Ελλάδα ήταν πολυποίκιλη: άπόλυτος 
σχεδόν διαχειριστής τών έφοδίων πού στέλνονταν άπό τίς φιλελληνικές έπι
τροπές τής Ευρώπης, μέλος σέ διάφορες έπιτροπές, ιδίως στόν τομέα τών ναυ
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τικών θεμάτων τής χώρας, αρχηγός μικρής ναυτικής μοίρας γιά τήν καταδίω
ξη τής πειρατείας, βοηθός καί σύμβουλος τοΰ ναυάρχου Κόχραν, απεσταλμέ
νος του σέ διάφορα νησιά γιά διάφορους λόγους, τέλος άναντικατάστατος, θά 
έλεγε κανείς, γιατρός στόν άγώνα έναντίον τής πανώλους, αύτός υπήρξε μέ 
λίγα λόγια ό Louis-Andre Gosse - μιά πλούσια σέ κίνηση ζωή κατά τήν διάρ
κεια τών 21/ 2 χρόνων παραμονής του στήν Ελλάδα, πληθωρική πραγματικά 
δραστηριότητα, πού έκανε μεγάλη έντύπωση στούς γύρω του και ιδίως στούς 
ομοϊδεάτες του ξένους φιλέλληνες.

’Άν θέλουμε τώρα νά συνοψίσουμε τήν δράση του, νά τήν ΐδοΰμε έξεικο- 
νισμέν/] άπό τόν ϊδιο τόν Gosse σέ γενικές γραμμές, δέν έχουμε παρά νά προσ- 
τρέξουμε σ’ ένα ανέκδοτο χειρόγραφό του (φακ. Ms 2687), γραμμένο στά 
γεράματά του, στίς 14 Ίανουαρίου 1864. Τό χειρόγραφό του αύτό, πού προσθέτει 
καί νέα στοιχεία στά γνωστά ώς τώρα, δπως π.χ. δτι έλαβε μέρος στήν έπίθε- 
ση έναντίον τοΰ Πειραιά, στήν μάχη τοΰ άκρωτηρίου τήςΚωλιάδος, δτι έσωσε 
τήν ζωή τοΰ Cochrane κατά τήν καταστροφή τοΰ Φαλήρου καί δτι έκανε πολλές 
έγχειρήσεις καί δτι παραστάθηκε στίς τελευταίες ώρες τοΰ Καραϊσκάκη, πα
ραθέτω αμέσως παρακάτω :

«Vers la fin de 1826, j’abandonnai ma nombreuse clientele et ma 
famille pour me devouer comme Philhellene au sort d’un peuple opprime 
et malheureux. Pendant 2 ans je m’acquittai de cette tache penible et 
souvent perilleuse, d’abord comme Membre de la Commission chargee 
de distribuer les seoours en argent et en denrees provenant des divers 
Etats de 1’Europe, puis comme Commissaire general de la Flotte Grecque 
et collecteur des impots d’Archipel. Et enfin sous le gouvernement de 
Capodistrie en qualite de Membre de la Commission de la Marine. Ce 
fut sous ma direction que furent fondes l’Arsenal maritime de Poros et 
une Pharmacie centrale et que fut organisee Γexpedition des batiments 
destines a favoriser la liberation du colonel Fabvier enferme dans l’Acro- 
pole d’Athenes. Je pris part a Fattaque du Piree et a la bataille du Cap 
Colias, et dans cette derniere affaire, qui fut une deroute pour l’armee 
grecque, je parvins a sauver la vie de l’Amiral Cochrane et contribuai 
ainsi indirectement a faciliter le sauvetage de 2.000 fugitifs reunis au pied 
des falaises du Cap. En meme temps ma charge de Commissaire ne m’ 
empechait pas d’exercer la chirurgie militaire, de cooperer a des amputa
tions, a des extractions de balles et d’assister le general Karaiskaki blesse 
mortellement au Piree, ainsi que plus tard un des fils de Lucien Bonaparte 
a son lit de mort. D’un autre cote la rentree des impols dans l’Archipel 
me forgait a des expeditions lointaines, a des luttes repetees avec des po
pulations recalcitrantes et ce ne fut pas sans peine que je parvins a faire 
respecter mon mandat.
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Cependant la bataille de Navarin nous avait delivre de la crainte 
prochaine de l’ennemi, l’arrivee de Capodistria commengait a ramener 
un peu d’ordre et de securite interieure, lorsque la peste importee du camp 
d’Ibrahim pacha en Moree, se declara brusquement a Egine sur la terre 
ferme. Je fus alors nomme Directeur des Quarantaines, puis je traitai la 
maladie dans la presque lie de Tycho pres de Megara et a Calavryta. Les 
resultats de mes observations et de mon traitement se trouvent dans 
«Relation de la peste...».

Peu apres il se declara une epidemie de fievres pernicieuses remit- 
tentes a Poros et la encore je dus payer de ma personne, mais apres une 
corvee de six semaines. Je succombai a mon tour et n’echappai qu’avec 
peine aux atteintes de Γ epidemie.

Je profitai de ma convalescence pour entreprendre une statistique 
des lies de l’Archipel, pour rediger divers memoires et en particulier les 
reglements hygieniques du college d’Egine connu sous le nom d’Orpha- 
notrophion».
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

’Ανασκοπώντας τά δσα εχω διαπραγματευθή στήν έργασία μου θά είχα 
νά καταλήξω σέ ορισμένα συμπεράσματα καί νά τονίσω: 1) τήν μεγάλη γενικά 
προσφορά τών 'Ελβετών φιλελλήνων στόν άγώνα τοϋ 1821 * καί 2) τό θετικό 
περιεχόμενο τής προσφοράς αύτής.

Ευτυχής σύμπτωση μπορεί νά θεωρηθή ή ταυτόχρονη παρουσία στήν μι
κρή αύτή φιλελεύθερη χώρα ορισμένων προσώπων τής πολιτικής, οικονομικής 
καί πνευματικής της ζωής, ιδίως δμως τοΰ Ίωάννη-Γαβριήλ Εϋνάρδου, καθώς 
καί ή παραμονή τοΰ ’Ιωάννη Καποδίστρια στήν Γενεύη, ή όποια μέσα σέ λίγα 
χρόνια χάρη στήν εμπνευσμένη δραστηριότητα τοΰ Έλβετοΰ τραπεζίτη, έγινε 
τό κέντρο οχι μόνο δλων τών φιλελληνικών έπιτροπών τής Ελβετίας, άλλά θά 
έ'λεγε κανείς, καί δλης τής Δυτικής Εύρώπης. Αύτός κατευθύνει τά νήματα 
τοΰ εύρωπαϊκοΰ φιλελληνισμού καί βρίσκεται πίσω άπό κάθε μεγάλη προσπά- 
θειά του. Είναι άνεκτίμητη ή προσφορά του στόν έλληνικό άγώνα, γιατί σ’ αύ
τόν στρέφει δλες τίς σκέψεις καί τίς φροντίδες του. Αύτό τό διαπιστώνουμε κυ
ρίως στήν πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου καί στίς επιχειρήσεις έξω άπό τήν ’Ακρό
πολη τών ’Αθηνών. Χωρίς τόν Έϋνάρδο οί έπαναστατημένοι Έλληνες θά είχαν 
ν’ άντιπαλαίσουν μέ πολύ μεγαλύτερες άκόμη, σχεδόν άνυπέρβλητες, δυσχέ- 
ρεις. Στίς προσπάθειές του αύτές συμμετέχει καί ό στενός φίλος του Καποδί- 
στριας, πού κινεί τούς δύο άδελφούς του καί τούς γνωστούς του επίσημους 
Έλληνες, πού αλληλογραφούν μαζί τους. Ξεχωριστή έπίσης είναι καί ή θέση 
τοΰ μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας Ιγνατίου, ό όποιος έκτιμώντας βαθύτατα 
τήν προσωπικότητα τοΰ Εϋνάρδου, πού «ένώνει πλούτη, καλωσύνην, άξιό- 
τητα», θά επιθυμούσε νά τόν ΐδή νά κατεβή στήν Ελλάδα καί νά διευθύνη άκόμη 
καί τίς τύχες της.

’Άν ό ΐδιος ό Έϋνάρδος δέν ήλθε στήν Ελλάδα, εστειλε δμως εναν άξιο 
άντιπρόσωπό του, τόν γιατρό Louis-Andre Gosse, άγνό, άλλά θετικό φιλέλ
ληνα, χωρίς τούς ρομαντισμούς πολλών Εύρωπαίων. Ή δραστηριότητα τοΰ 
Gosse έκτείνεται σέ πολλούς καί ποικίλους τομείς τής ζωής τής χώρας. Εΐναι 
σχεδόν πανταχοΰ παρών καί έτοιμος ν’ αντιμετώπιση τά διάφορα προβλήματα 
πού ανακύπτουν στήν έπαναστατημένη Ελλάδα. Ό Gosse, οπως καί ό Έϋ- 
νάρδος, άποτελοΰν δύο χτυπητά παραδείγματα Εύρωπαίων, οί όποιοι, παρά
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τόν έντονο φιλελληνισμό τους, άντιμετωπίζουν τά προβλήματα του τόπου μέ 
πρακτικότητα καί συγκρατημένη αισιοδοξία. 'Η στάση τους άπέναντι τών 
Ελλήνων εΐναι στάση φίλων πρός άγαπητά πρόσωπα, πού δυσκολεύονται νά 
βρουν τόν δρόμο τους, στάση γεμάτη άπό βαθιά κατανόηση τοϋ κακοΰ παρελ
θόντος τους, άπό ήπια αυστηρότητα γιά ορισμένες παρεκτροπές τους καί άπό 
ειλικρινή πρόθεση νά τά βοηθήσουν θετικά στόν μεγάλο τους σκοπό, στήν ά- 
πελευθέρωση τής πατρίδας τους.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ



\
\



Άπό τό μεγάλο πλήθος τών έγγράφων τών διαφόρου Αρχείων, πού χρη
σιμοποίησα, έπέλεξα πρός δημοσίευση δειγματοληπτικά ορισμένες καταστά
σεις μέ χρηματικές άποστολές φιλελλήνων, στρατιωτικών έφοδίων καί τροφών, 
ένα πίνακα τών πανωλόβλητων περιοχών τής έπαναστατημένης Ελλάδας στά 
1*828, τίς σπουδαιότερες έπιστολές τοϋ Ούγγροβλαχίας ’Ιγνατίου πρός τόν 
Έϋνάρδο, ώστε νά συμπληρωθή μέ νέα στοιχεία ή δημοσιευμένη ώς σήμερα 
άλληλογραφία του, καθώς καί μερικά γράμματα τοΰ Κωνσταντίνου Γεροστά- 
θη καί τών αδελφών ’Ιωάννη, Βιάρου καί Αύγουστίνου Καποδίστρια.

'Όλα σχεδόν τά έγγραφα εΐναι γραμμένα στήν γαλλική μέ ελάχιστα σέ 
λίγα κείμενα ορθογραφικά λάθη, πού σιωπηρά τά διορθώνω, έκτος άν άποτε- 
λοΰν γραφές τής έποχής.

I

1. Χρηματικές άποστολές τοΰ Έϋνάρδου 

Monsieur le Chevalier Eynard 1

D O I T

Gompte general de la recette et de-
pense de l’argent envoye par lui, et Colonati Cent. Colon. Cent, 
autres

Depenses en differentes reprises pour 
rachat, habillement et autre 15 indivi- 
dus, selon l’etat envoye 
Payes pour transport compris ceux de 
Lazaret.
1826. A out. Pour l’acliat des vivres en 
voyes aux indigens selon le compte

12.502 | 4 12.955 4

453 J

1, BPU, Ms Suppl 188. f 135,
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detaille a Calamos. 2.813 36 '1
Pour achat des vivres envoyes a la r
Grece Occidentale selon le compte. 2.031 28 _ J 5.818 16
Subsides en munition et autres choses,
envoyes dans la Grece Occidentale 973 52 Ί
Nolis pave pour le Mais de Corfou a y
Nap. de Romanie 993 83 j
Decemb. Nolis paye pour le Mais d’
Ancone a Corfou et frais de decharge. 2.306 78 1 3.861
Nolis du Mais envoye de Livourne 220 22 r
Subsides en argent et vivres aux refu
gees a Calamos 340 17
Envoi en comptant a la Commission
Heideck et Bailly. Detraction de la 3.000 — I
somme regue d’autre canal. 442 28 f 2.557 72
1827 Janvier-Mis a la disposition de
Monsieur Heideck et Bailly 3.000
Mai - Subsides envoyes pour approvi-
sionnement du Lessini dans rAcarnanie 446 56

28.638 48

A V O I R ·' Colonati cents

Regus par le Capitain Manzini d’Ancone 3.984 84
Tires sur M. Perugia en Ancone frais deduits 3.481 70
en Lettres de change sur Malle 1.472 51
Tires sur M. Perugia en Ancone 3.203 —

par remis de M. Feuzi 276 85
Tires sur M. Perugia frais deduits 514 95
Tires sur M. Aldimand a Londres 5.818 16
Tires sur M. Perugia en Ancone frais deduits 3.861 —

Tires sur N. Semiani 2.500 —

Tires sur M. Necker a Trieste 1.907 12
Regus en Lettres de changes de Monsieur 4.618 35
Feuzi par souscription des Philhellenes de Flo
rence

28.638 48

Corfou le 12 Mai 1827 
Yiaro Capodistrias 
Constantin Jerostathi



2. Πίνακας τροφΰν καί τΐολειχφοδΰων τοΟ ναυστάθιου τοΟ Πάρου τόν Δεκέμβριο _το0 1827

P r o v i s i o n s  d e  v i v r e s

E n

B i g

drains

Mais

En farine 

Am&rique a 70 ocques
du pays Biscuit

FOissons sal<§s 

a 80 ocques

Viande sech^e 

a 80 ocques

Fronages 

d' Ancone
Feves

Pris 

a 200 ocques

Fer en 

Barres
Charbons

kilos kilos Barils Cfcques Ccaues Barils Barils Pains kilos Barils Qumtaux

1019 965 490 1200 ~ 66 13 419 66 14 25 10.000

M u n i t i o n s  d e  g u e r r e

Poudre Fusses a la 
congrdvo 
Caisses >t>rtiers

Canon-
nades de 68 de 32 de 18

Pour
ffortiers

Pour
Canon-
nades

de 68 de 32 de 16 de 12
Mitrail-
le Cais

ses
PlamD
Pams

Pierres a
Fusil
Barils

a Carorv a Fusil

Barils
140

Barils
174 30 2 9 2 2 17 250 2500 1600 600 1000 800 120 500 1



3. 'Ημερολόγιο τών εσόδων τής διοικήσεως τοΰ στόλου ύπό τόν 
λόρδο Κόχραν κατά τό 1826 καί 1827 

Πρώτη σελίδα τοΰ χειρογράφου

No d’ordre Dates Provenances Thaleres, Piastras
Colonnati

1826 I Regu au depart de Geneve et de M.Eynard 12 —
1. 26 Novembre de M.Attenville 3 Louis d’or 2 —
2. — — de M.Collard 2 Thaler 2 —
3. — — de M.Lullin 5 Thaler 5 —
4. 14 Decembre de M.Passavant 10 Napoleons d’or 35 —
5. 16 ” du Comite grec par M.Turretini Necker 200

Napoleons d’or 700 —
6. 10 ” sur un ordre de M.le Chev. Eynard par MM.

Diodati et Ce 200 Napoleons d’or 700 —
7. Sur le credit de 2.000 Thal-Colonnati ouvert le

17 Decembre 1826 par M.Eynard chez MM. Ro
ma, Alessio Stefano et Ce a Zante

1827
24 Janvier en argent comptant a Zante 200 T.
26 Mars sur une lettre de change par M. Xeno 530 Thai,

5, 32.
16 Avril sur une lettre de change par M. Xeno 307 Thai,

7,10.
10 Mai sur une lettre de change par M. Xeno 309 Thai.

7,10.

Paras



8.

13 Mai 
3 Juin 
1 Decembre

TsTo d’ordre Dates

1827
1. 25 Mars
2. 10 Avril
3. 16 Avril

4. 17 Avril
5. 19 Avril
6. 30 Avril
7. 12 Mai
8. 14 Mai
9. 15 Mai

10. 16 Mai
11. 3 Juin
12. 8 Juin



Xeno Tlial, 500, 7,10 
152, 8,28

de M.Eynard par M.Yerostathi a Corfou
2.000
1.443 13 20

Total 4.897

Δεύτερη σελίδα τοΰ χειρογράφου

Provenances Thaleres,
Colonnati

II Regu de la Commission Philhellemque
par S.S. Lord Cochrane 2.000
par M. Edouard Grasset, 144 Quad. d’Espagne 2.304
par S.S. Lord Cochrane et pour le General
Church 12.000
par S.S. Lord Cochrane 1.618
par S.S. Lord Cochrane 2.000
par S.S. Lord Cochrane 1.000
de S.S. Lord Cochrane par M. Sutton Cochr. 799
par M. Xeno, sur une lettre de credit 5.250
par S.S.Lord Cochrane 250 pieces de 20 Francs 875
par S.S. Lord Cochrane 125 ” ” - ” ” 437
par M.le Colonel de Heideck 1.000
de M. de Heideck par M. Korrmg 933

13 20

Piastras Paras

- 20

7 10

8 20



13. 29 Jum
14, 4 Juillet
15. 4 Juillet

16. 24 Aout
17. 2 Septembr.

18. 13 Septembr.
19. 17 Septembr.
20. 26 Septembr.

1827
21. 9 Octobre
22. 12 Octobre
23. 7 Decembre

1828
24. 8 Janvier
25. 6 Fevrier
26. 15 F evrier



de M. de Heideck par M. Kdrring 327 6 —
De M. de Heideck par le meme 200 — —
Par M. de Heideck remis a M. Tombazi pour 
construction des chaloupes cannonieres 500
de M. de Heideck par M. Korring 552 8 —
Par M. de Heideck pour Γ expedition de Septem- 
bre vers le Golphe de Lepante 11.772
de M. de Heideck par M. Korring 1.000 — —
de M. de Heideck par le meme 394 1 20
de M. de Heideck par le meme 200 — —

Total 49.163 8 30

Τρίτη σελίδα τοϋ χειρογράφου

par Μ. de Heideck 31 x/4 Quadruples d’Espagne 500 — —

par M. le Compte Viaro Gapodistrias a Corfou 12.000 — —
par M. de Heideck 283 /4 Quadruples d’Espagne 
et 24 Th. Col. 500 — —

par M. de Heideck 150 — —

de M. de Heideck par M. Korring 1.524 13 30
par M. de Heideck 600 — —

Total 60.438 8



1826
20 Decembre

1827 
12 Fevrier

3 Mai 

8 Juin

21 Juin 

5 Aout

5 Octobre



Ill Regu d’autres parts
Remboursement des frais de diligence a Chambe- 
ry 40 Francs

de M. Korring a Nauplie 200 Francs en cas qu’on
ne lui accorde par les frais de voyage inscrits
sous le No. 61 du Journal des depenses
de S.S. Lord Cochrane au Phalere 1.000 Thai
Col. qui ne sont portes sur son compte des 5.000
et 4.000 Livres Sterling qu’il a presente a la
Commission Philhellenique
de M. le Colonel de Heideck pour 23 Caisses de
cartouches a fusil provenant des prises faites
par le Ce Hasting a Oropo et compris sous le No
172 du Journal des depenses
par une lettre de change de M. Ghika Ghioni a
Poros payable sur le Dazio de Syra
sur les fonds particuliers du Dr Gosse paye a M.
Hastings pour le bateau a vapeur “la Karteria”
100 Napoleons d’or a 3% Thai. Colon.
de M. de Schilcher, la balance a compte a lui
livrer pour le service

37 — —

1.000  — —

158 9 —

490 — —

350 — —

'19 — 30

7 — —

T otal 2.061 9 30



Resume

I. Regu a mon depart de Geneve et de M. Eynard
II. Regu de la Commission philhellenique
III. ;; d’autres parts



4.897 13 20
60.438 8 —

2.061 9 30

67.398 2 10

Louis-Andre Gosse



4. Πίνακας πανωλόβλητων περιοχών κατά τό 1828.

Noms des Lieux Nombre des Nombre des Nombre des
Maladies Morts Guerisons

lie d’Egine 76 G5 11
Hydra 2 2 —
Spezzia 15 13 2
Merbaka 17 '13 4
Cheli 25 21 4
Ligourio 18 '18 —

Goura 17 22 5
Argos, ville 60 30 30
Argos, hopital 27 13 14
Pronoia 34 23 11
lie de Salamine 12 12 —

Camp de Megara 105 105 —
et

Tycho exterieur
Tycho interieur 62 18 44
Tycho hopital 114 4 no
Dans toute la province
avant le 18 juin (30 juin) 236 206 30
Vrachni 76 53 23
Peristera 70 65 5
Solo
Calavryta 16 15 1
Kerpini 26 20 6
Couvent de Saint-George 8 8 —1

Lecliouri 6 4 2
Vrachni 40 15 25
Calavryta 9 9 —

Vizoka 4 3 1
Quarantaine de Calavryta 28 26 2

1.113 783 330



II

1. ’Επιστολές του ’Ιωάννη Καποδίστρια πρός τόν Pictet de Rochemonl 
καί τόν Έϋνάρδο.

1.

St. Petersbourg le 5/7 Novembre 1816
Monsieur,

Si je n’ai pas repondu plutot a la lettre, que Vous m’avez fait 1’ 
honneur de m’ecrire, en date du 26 Aout, c’est qu’elle m’a trouve a Var- 
sovie. J’ai dii alors renvoyer a mon retour dans cette Capitale, toutes 
mes affaires particulieres, et celles qui touchent de plus pres le coeur. Me 
voici a vous en parler comptant sur l’amitie que Vous avez bien voulu 
me temoigner.

Fellenberg a fait un essai sur mon neveu. U n’a pas reussi; je viens 
d’en etre instruit, et j’en suis tres peine. Cependant je ne renonce point 
a l’espoir d’un meilleur succes, une fois que Vous aurez eu la bonte de 
prendre sous Votre direction cette jeune plante qui n’a pas vu le soleil.

La nature a comble mon neveu de ses tresors. L’art n’a rien fait 
pour lui, et ses parents ont fait pire. 11s l’ont trop caresse et amolli.

Ce n’est que par un trait d’autorite despotique que je l’ai arrache du 
sein de sa famille et que j’ai voulu le faire instruire hors de l’ltalie. II 
est reste a Vienne dans une pension durant une annee. II a appris un 
peu le frangais et l’allemand. Je l’ai vu a Vienne avant et apres la cam- 
pagne de 1’annee 1815. Je l’ai trouve petri d’amour propre, fou de zele 
pour le travail et ne revant que la carriere publique au service de Russie. 
Je ne saurois approuver cette tendance. Ses parens croiroient l’avoir 
perdu pour toujours, j’aurois a leurs yeux la part la moins fraternelle 
a cette perte. Cette consideration m’a determine a declarer au jeune 
homme, qu’il ne parviendra jamais par mon entremise a son but, que ce 
que je pouvois faire pour lui, c’etoit de lui procurer les moyens de devenir 
un homme capable de bien servir son pays, et d’etre utile a sa famille; 
que si le temps et les evenements lui ouvroient l’occasion d’embrasser 
la carriere du service etranger, alors sans la faveur de son oncle, ni de
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personne au monde, il devra sa fortune a ses propres talens. Cette de
claration a jette le jeune homme dans un abime de tristesse, dont je ne 
le crois pas encore revenu.

Je l’ai adresse a Fellenberg dans l’intention de le faire passer subse- 
quemment a Geneve. Son age, ses habitudes, sa nouveaute meme, le 
rend peu fait pour se plaire a l’institut de Fellenberg. Ainsi je ne suis 
pas ni etonne ni decourage du peu de succes de la premiere tentative.

J’ai prefere la Suisse et Geneve a tout autre place pour son educa
tion, parce que voulant le conserver a Votre pays et a sa famille, j’ai juge 
convenable de ne pas lui donner les impressions, les idees et les habitudes 
des grandes villes et du grandissime monde, dont la nullite egale le plus 
souvent la corruption. J’ecris done a Fellenberg, de Vous l’envoyer et 
je le recommande a Vos soins paternels.

II a 1’ordre de dependre absolument et entierement de Vous, et de 
Vous obeir en tout et par tout. C’est toute la lettre que je lui ecris. J’ai 
l’air d’etre hautement fache de sa eonduite envers Mr. Fellenberg et je 
lui annonce, que jeneme reconcilierai avec lui que surletemoignage que 
Vous me donnerez de Votre satisfaction a son egard.

Je pense qu’il ne faut pas trop ouvertement le contrarier dans les 
voeux qu’il forme de servir la Russie. En le flattant de Votre entremise 
aupres de moi, pour me decider a les accueillir, Vous gagnerez toute sa 
confiance. Les conditions que Vous y mettez me semblent directement 
propres a le porter spontanement a tout ce qui paroit lui repugner le 
plus. C’est a dire a gouter la bonne societe, a se donner quelques peines 
pour lui plaire.

A cet effet il me paroit que Votre idee de le confier a une bonne et 
aimable famille est la meilleure des idees. Quant au taux de la pension 
je me decide pour celui de 10 Louis, ou du moins je ne puis pas admettre 
celui de 25, ainsi reglez-le, entre ces deux extremes. Je desire que rien 
ne manque a mon neveu. Mais il me semble qu’il n’est nullement neces- 
saire de lui montrer la tete davantage. II ne faut pas le laisser croire, 
qu’il est un grand Seigneur. II ne l’est pas, et je desire pour son bonheur, 
qu’il ne le devienne jamais, ni aux depens de ses freres ni a ceux d’autrui.

Pour ce qui concerne la partie a laquelle je le verrois le plus volon- 
tiers s’appliquer, ce seroit la jurisprudence, et le droit public. Je crois 
qu’a la fin il vaincra toutes les difficultes, que j’eleve contre sa vocation 
au service etranger. Et si c’est en Russie qu’il doit entreprende ce service, 
assurement que je ne 1’engagerai a se vouer, qu’a la partie diplomatique. 
Si c’est par contre, comme je le desire le plus, a sa famille et a sa Patrie

14
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qu’il se rendra, ses capacites dans cette branche lui seront egalement 
d’une grande utilite.

Au reste j’abandonne a cet egard, comme a tout autre, le sort de ce 
jeune homme, de ce jeune moi-meme a Votre bienveillance et a Votre 
amitie.

J’ai prie l’ami Fellenberg de regler les comptes de la depense de mon 
neveu, pour le temps ou il est reste chez lui, et de m’en ecrire. Je Vous 
prie de meme de Vous en charger pour quelques jours. Par le prochain 
Courrier, je vous enverrai 200 Ducats d’Hollande en lettres de change 
pour le moment, et vous aurez la bonte de me dire en suite, combien d’ 
argent il faudra vous transmettre par an, en tout, et ou l’adresser, pour 
eviter les grandes operations des banquiers.

C’est ici ou je m’arrete. C’est un prodige que d’avoir trouve un 
instant pour griffoner a la hate cette lettre. Je la fais recopier d’une 
autre main. La mienne devient tous les jours plus illisible. Je ne saurois 
Vous quitter, sans Vous dire un mot de Vos affaires et de ma reconnais
sance envers Vous et Vos concitovens.

Je n’ai pas repondu a la lettre que Vous m’avez adresse dans le 
temps, pour me parler des interets de Votre Canton. Nous ne sommes 
pas restes les bras croises. Le Prince Koslowsky a eu l’ordre d’agir for- 
tement; j’espere qu’il s’est acquitte de sa commission. Je viens d’appren- 
dre avec plaisir que les ratifications de Votre traite sont echangees. 
Ainsi, j’en felicite la Patrie, qui vient de me faire l’honneur de m’adopter. 
L’Empereur a daigne temoigner toute sa satisfaction, pour cet acte de Sa 
bienveillance envers moi. Dans mon particulier j’en ai ete et j’en suis 
tres flatte et tres sincerement et profondement reconnaissant.

Je vais arranger tout ce qui peut regarder la libre entree de Votre 
bibliotheque britanique en Russie. J’en ai deja parle. Mais Vous n’ignorez 
pas combien il est difficile de bien regler ces affaires de detail. Ayez done 
un peu de patience.

J’ai ecrit et j’ecrirai encore a Mr. le Comte Langeron d’apres Vos 
desirs. Je vous enverrai la copie de notre correspondance pour Votre 
tranquillite.

Adieu mon cher ami, conservez-moi Votre amitie et croyez aux 
sentiments.

P.S. Voici la copie de la lettre
que j’adresse a mon neveu 1 Le Comte Capodistrias 2

\. Τό υστερόγραφο γραμμένο άπό τόν Καποδίστρια.
2. ’Ιδιόχειρη υπογραφή του.
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Poros 13 /25 Septembre 1828

Mon cher Eynard, je ne puis pas refuser a Monsieur Stamati Bou- 
douris, et a Monsieur Demetrius Miaoulis la demande qu’ils m’adressent. 
Ils desirent que leurs enfans, qu’ils font passer de l’Angleterre a Geneve, 
soient places sous Votre protection. Ces jeunes gens viennent a Geneve 
pour achever leur education, et surtout pour pouvoir etre institues et 
exerces dans leur langue natale. J’ai charge consequemment Monsieur 
Radinos de s’en occuper, et notre ami Monsieur Hentsch aura soin, 
j’espere, de leur procurer une bonne place dans une pension, soit chez 
Monsieur Topffer, soit ailleurs. Leurs parens se chargent de la depence, 
et ils ont ordonne a une maison de commerce de Trieste de se mettre en 
relation a cet effet avec Monsieur Hentsch.

Veuillez, mon cher Eynard, proteger ces deux jeunes gens qui sont 
de Hydra, et qui appartiennent a des families tres respectables.

Tout a vous 
Capodistrias1

2.

1. Μόνον ή ύπογραφή τοϋ Καποδίστρια ιδιόχειρη.



Ill

~ Έπιστολές τοΰ Ούγγροβλαχίας ’Ιγνατίου πρός τόν Εϋνάρδο σχετικές
μέ τίς επιχειρήσεις τών Τούρκων καί Αιγυπτίων στήν Ελλάδα καί μέ τήν έσω- 
τερική της κατάσταση.

1.
Pise le 30 Novembre/12 Decembre 1825

Monsieur,
t
) Je m’empresse de vous communiquer les nouvelles, que nous venons

de recevoir de la Grece:
I Le brave Cara'iscaky surprit le commandant en chef Turc dans son

quartier general pres de Mesolongi le 1 /13 Novembre, l’attaqua a minuit; 
i lorsque les Turcs dormaient dans une pleine securite, fit un carnage

affreux, s’empara de la caisse militaire et charge de butin entra a Meso
longi, d’oii il partit la meme nuit pour son quartier en Acarnanie. On 
attaqua aussi les Turcs a Carvassara, l’ancienne Ambracie, on prit leurs 
provisions et on a fore un grand nombre de se noyer dans la mer dans 
leur precipitations pour s’embarquer dans les batiments qui s’y trou- 
vaient. Une troisieme action eut lieu dans le meme temps et dans le meme 
disctrict, ou est situe Carvassara; c’etait un detachement de Cavalerie 
Turque, qui escortait des vivres et de l’argent pour l’armee; les Grecs 
l’attaquerent et tuerent une partie, firent les autres prisonniers et s’em- 
parerent de tout. Dans la meme epoque Gouras, le digne chef de*l’armee 
de la Grece orientale, qui assiegent les Turcs renfermes dans la ville de 
Salone, en apprenant qu’un corps Turc venait de Thessalie avec des 
munitions de bouche et de guerre, prit une partie des assiegeans avec 
lui et par des marches forcees il rencontre les Turcs dans les frontieres 
de la Grece, les attaque vivement, prit tout ce qu’ils portaient pour les 
assieges et detruisit ce corps entierement. En retournant a Salone il 
apprit, que sept cent Albanais quitterent l’armee Turque pour retourner 
chez eux aux plusieurs mulets et chevaux charges de butin, qu’ils firent 
en entrant en Grece; il les poursuivit, les attaqua, prit tout ce qu’ils
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portaient avec eux et laissa les fuyards retourner sans armes dans leur 
patrie.

On voit de tout cela, que le reste de cette armee formidable des 
Turcs sera bientot detruit par l’imprudence de son commandant, ou 
plutot par l’opiniatrete du Grand Seigneur, qui ne lui permet pas de 
prendre en Epire son quartier d’hiver.

II n’y a rien de nouveau en Peloponnese; on dit seulement que le 
debarquement des troupes Egyptiennes eut lieu le cinq Novembre a 
Navarin et a Mothon. Ce sont huit mille hommes en y comprenant la 
cavalerie, nombre a peine suffisant pour suppleer ce qu’Imbraim Pacha 
perdit de ses troupes dans les combats et par les maladies. On ne croit 
pas, que ce Pacha sera a meme avec ce renfort de faire de grandes choses» 
vu que les Peloponnesiens sont mieux organises maintenant et en etat 
de borner son audace.

La flotte Turque etait le 17 /29 Novembre dans la mer Ionienne et 
se dirigeait vers le golfe de Lepante et comme le nombre des vaisseaux 
etait assez considerable, on a cru qu’une partie de ces batiments etait 
grecque, qui poursuivait les Turcs; cela donne, quelque action aura lieu, et 
je ne doute pas que les Grecs ne se montrent dignes de leur patrie et de 
la reputation, qu’ils on justement gagnee par leur bravoure.

Voila tout ce que les lettres de la Grece nous donnent. Mettez les 
journeaux en coutumace et continuez a aimer votre veritable ami.

Le Metropolitain Ignace
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2.

Pise le 7 /19 Decembre 1825

Monsieur,

Par des lettres du 17 /29 Novembre, que nous venons de recevoir, on 
nous donne la nouvelle authentique, que la seconde armee Turque, qui 
etait assiegee depuis longtemps dans la ville de Salone, n’ayant point 
regu des renforts et des provisions, prit le parti de se sauver par une fuite 
precipitee, en abondonnant aux Grecs les canons, les munitions et les 
tentes, les Grecs les suivirent, les attaquerent plus d’une fois, et tuerent 
beaucoup et en firent aussi un grand nombre de prisonniers, et ceux qui 
parvinrent a se sauver, n’hasarderont pas une seconde fois a prendre les
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armes contre les Grecs. Le Commandant en chef Turc dans la Grece 
occidentale est environne par les Grecs, qui attendent une partie de l’ar- 
mee victorieuse de Salone pour l’attaquer et punir son opiniatrete et son 
audace. J’espere que nous saurons bientot sa defaite et la fin de la cam- 
pagne dans le continent de la Grece.

Les flottes reunies des Mahomethans apres avoir effectue leur de- 
barquement dans les forteresses de Navarin et de Mothon, celle d’Egypte 
prit la route de Candie, et le Capoutan Pacha ayant sous son commande- 
ment les batiments des cantons d’Afrique est entre dans le golfe de Le- 
pante et jette l’ancre sous les canons de la forteresse de Patras; les Grecs, 
qui le poursuivirent, sont vis-a-vis de lui dans les parages de Mesolongii 
et quelque action aura lieu si les vents le permettent; en cas contraire 
ils le poursuivront jusqu’aux Dardanelles et ne le laisseront pas d’entrer 
intact a Constantinople.

Le nombre des troupes debarquees en Moree est beaucoup moins de 
ce qu’on a publie, et par consequent le satrape Egyptien ne sera pas a 
meme de faire quelque chose d’important; au contraire j’aime a esperer, 
qu’il payera cher le mal qu’il a cause dans la Peninsule. Tout va bien; 
les actions de cette campagne couvriront les Grecs de gloire.

Tout - a - vous 
Le Metropolitain Ignace

3.

Pise le 7/19 Fevrier 1826

Monsieur,

J’ai regu votre aimable lettre d’hier. Prive des nouvelles de la Grece 
je n’avais rien a vous ecrire, et c’est la cause de mon silence. Les nouvel
les, que les journaux donnent, sont de dates anterieures et pas tout-a-fait 
exactes. Ce qui est vrai c’est que la flotte grecque est arrivee dans les 
parages de la Grece occidentale, et qu’une action generale aura lieu tot 
ou tard; car celle des Mahomethans sous le commandement du Capoutan 
Pascha se trouve aussi dans le Mesolongi avec huit mille Egyptiens; 
la garnison l’attend de pied ferine, persuadee qu’elle le repoussera, s’il 
s’approche pour attaquer la ville. On dit que le brave Caraisqaky a atta-
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que ce superbe satrape dans son quartier et qu’il lui a fait beaucoup de 
mal; mais cette nouvelle est de Corfou et merite confirmation. L’Egyptien 
perdra son credit et peut-etre sa vie dans cette temeraire entreprise; 
mais il y a quelque chose, qui me tient dans une grande inquietude; 
c’est que cette ville sacree, ce boulevard de la Grece manque de muni
tions de bouche et que le Gouvernement, faute d’argent, n’est pas a meme 
de lui en fournir. On a repare le besoin du moment par une contribution 
de deux cents mille piastres turques, que les chefs des troupes ont offer- 
tes volontairement; mais que feront-ils pour l’avenir? Ayez la bonte, 
Monsieur, de prendre en consideration cette affaire si importante, parce( 
qu’il s’agit du salut ou de la perte d’un peuple entier. Soyez l’avocat de 
ces braves gens aupres des respectables Comites de Paris et de Geneve; 
implorez leurs secours et leurs bons offices, et dites-leur que c’est une 
oeuvre de charite chretienne de sauver un peuple entier en danger par 
de petits sacrifices.

L’argent, que vous avez mis dans la disposition des deux jeunes vo- 
yageurs, les met a meme de remplir leur mission avec honneur et 
utilite. Ils trouveront chez le President du Gouvernement un paquet a 
leur adresse, contenant des lettres de recommandation a tous les Chefs 
Grecs, et ils seront bien regus partout.

Agreer l’assurance de la consideration et de l’estime la plus distin- 
guee, avec lesquelles j’ai l’honneur d’etre.

Tout - a - vous 
Le Metropolitan! Ignace

4.

Pise le 12/24 Fevrier 1826

Monsieur,

Je m’empresse de Vous communique!· les nouvelles suivantes, que 
je viens de recevoir d’une lettre de Zante du 30 Janvier/11 Fevrier par 
le courrier d’aujourd’liui.

L’amiral Miaoulis a attaque la flotteTurque, on ne dit pas le jour, 
dans le golfe de Lepante et a brule une fregate et un autre batiment; il 
a pris aussi une corvette, La Capoutan Pascha apres cette perte prit
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la fuite, et se sauva sous les canons des forteresses de Patras et de Lepante. 
Le satrape Egyptien reste dans l’inaction aupres de Mesolongi. Les trou
pes Grecques privees totalement des munitions de bouche furent obli- 
fees de faire de grandes marches en Thessalie et a Zeitouni pour se pro
curer des vivres; ils y reussirent, mais le plan d’attaquer l’ennemi can- 
tonne en Etolie n’a pas eu lieu. Les Grecs de Zante toujours genereux 
fournirent a Mesolongi des provisions pour quarante jours. Le brave 
Miaoulis a aussi donne du biscuit pour dix jours, et il a escorte quelques 
batiments marchands jusqu’au port de cette ville, de maniere qu’on 
croit que Mesolongi a deja des vivres pour trois mois. J’ai eu l’honneur 
de vous prier par ma lettre precedente d’ecrire aux respectables Comi
tes le besoin urgent de cette place si importante pour le salut de la Grece, 
et de reclamer leurs secours. Je reitere mes prieres pour ces braves defen- 
seurs de la liberte, qui sont dignes de la protection de toutes les gens de 
bien, et j’espere, Monsieur, que vous prenniez aussi un interet vif en 
leur faveur.

J’ai Phonneur d’etre 
Tout - a - vous 

Le Metropolitain Ignace

5.

Pise le 19 Fevrier /3 Mars 1826

Monsieur,

J’ai recu de Livorne le reponse pour les renseignements, que j’ai 
demande, et vous la trouverez ci-incluse. Nous aurons en peu de jours 
celle d’Ancone et vous serez a meme de prendre les mesures les plus con- 
venables pour tout ce qui regarde l’affaire de Mesolongi. Pour le moment 
cette place est pourvue; mais il est a souhaiter qu’elle ne soit pas une 
seconde fois exposee a se rendre faute de munitions de bouche et de 
guerre.

Les nouvelles du combat naval sont confirmees; une division d’Hy- 
dra, commandee par l’Amiral Miaoulis, brava les forces superieures du 
grand amiral Turc. La garnison de Mesolongi fut renforcee par huit 
cents soldats, et la place est en etat de resister a toute force superieure.

J’ai l’honneur d’etre 
Tout - a - vous 

Le Metropolitain Ignace



’Ακολουθεί έπιστολή τοΰ ’Ιγνατίου τής 6 Μαρτίου 1826, ή οποία έχει 
δημοσιευθή άπο τον Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η  (II ’Αλληλογραφία, τεΰχ. II, σ. 229
230). Μολαταύτα άπό τήν έπιστολή αύτή λείπει τό υστερόγραφο, τό όποιο 
παραθέτω άμέσως παρακάτω.

PS. Les lettres de Corfou du 17 Fevrier donnent les nouvelles sui- 
vantes: L’amiral Miaoulis apres avoir approvisionne Mesolongi, qui 
etait le but de son expedition, se mit a la voile pour Hydra. La flotte 
Turque partit aussi apres lui et va, dit-on, en Egypte. Imbraim Pascha 
a detache un corps de son armee et l’a envoye a Tripolitza pour renforcer 
la garnison de cette place; chemin faisant ce corps fut battu par les 
Grecs, on ne dit pas ou, et force a retourner apres une perte en hommes, 
et de 800 chevaux charges de provisions.

Ce n’est pas par zele pour le service du Grand Seigneur que Mehmet 
Aly fait tant d’efforts. II connait le Gouvernement Turc et le sort qui 
l’attend. En s’emparant des lies et de la Moree et placant la ses avant 
postes, il aura sous ses ordres la marine grecque et sa flotte une fois mai- 
tresse de l’Archipel, il n’aura plus rien a craindre du Gouvernement Turc 
qu’il hait et qu’il sert. On dit que I’on a commence a Constantinople a 
deviner l’intention de ce satrape puissant, et que c’est le seul motif, qui 
a produit cette condescendence du grand Seigneur a traiter avec les 
Grecs. .

6.

Pise le 24 Fevrier /8 Mars 1826

Monsieur,

Je viens de recevoir votre lettre d’hier etje m’empresse de vous en 
faire la reponse en vous transmettant le paquet ci-inclu pour le Presi
dent du Gouvernement Provisoire de la Grece.

Ayez la complaisance, je vous prie, de me recommander a votre 
respectable ami Monsieur Crewford, et priez-le enfin qu’il m’accorde la 
permission de lui ecrire quelque fois en le chargeant de quelque lettre 
pour le Gouvernement Grec, ou pour Mesolongi, et c’est en cas de quel
que besoin urgent, car c’est le canal le plus sur.

Je vous saurai gre aussi si vous voulez bien recommander a ce Mon-
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sietir cleux de mes gens, qui sont etablis depuis long-temps a Corfou, et 
qui y tiennent des maisons de commerce, dont l’un est Monsieur Con
stantin Mostras, frere de mon Secretaire, et l’autre Monsieur Constantin 
Jerostathy, tous deux tres honnetes gens, et dont 'la connaissance lui 
sera utile qu’agreable.

J’ai l’honneur d’etre 
Tout - a - vous

' Le Metropolitain Ignace

7.

, Pise le 5/17 Mars 1826

Monsieur,

J’ai regu votre lettre d’hier. Votre maniere de voir les choses est 
bien juste et je suis tout-a-fait de votre avis. Je connais un des freres 
de Stephanos de Zante; leur maison m’a servi autre fois, et j’en fus con
tent. Charges de cette commission, en cas que les bleds seraient chers 
a Zante, ils peuvent les faire venir d’Ancone, ou de quelque autre pays; 
ils connaissent les prix courrans a chaque place, et c’est d’eux qu’il 
depend de faire le mieux.

Je vous remercie de l’interet, que vous avez bien voulu prendre 
pour ma recommandation. Vous trouverez ci-jointes deux lettres a mes 
gens de Corfou, et j’espere que votre ami sera bien content de leur con
naissance, parce qu’ils sont a meme de lui rendre des services, ainsi que 
de lui donner des conseils dont il aura besoin.

II est arrive hier a Livorne un batiment pour vingt jours de Zante, 
qui n’a point porte de nouvelles. II parait que l’inaction des Turcs pro- 
vient de leur faiblesse qui s’augmente dans leur etat stationnaire a 
mesure qu’ils perdent du monde par des epidemies, qui regnent dans leurs 
troupes. Par des lettres de Corfou en date du 11 /23 Fevrier on nous an- 
nonce que la garnison Egyptienne de Tripolitza, privee du necessaire, 
a voulu se faire un passage, et gagner Modone, ce qu’elle n’a pas pu 
effectuer, car les Grecs, qui bloquent cette place l’attaquerent vivement 
et la forcerent de retourner dans la ville.

J’ai l’honneur d’etre 
Tout - a - vous 

Le Metropolitain Ignace
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P.S. Voici les nouvelles de Mesolonghi par des lettres de Corfou du 
8 Mars: “Hier soir s’est arrive une barque directement de Mesolonghi 
pour 3 jours avec la nouvelle authentique de la victoire complete, que 
la garnison a remporte contre I’ennemi. Ibrahim Pacha ayant sous son 
commandement 25.250 hommes, c’est-a-dire 8.800 troupes disciplinees, 
6450 africoegyptiens, et 10.000 Turcs appartenant a Rechid Pacha, a 
commence le canonnement et le bombardement le 12 /24 Fevrier contre 
la ville, et croyant que ses defenseurs etaient effrayes, il donna trois fois 
1’assaut dans les jours du 13 /25 et 14 /26 Fevrier et fut toujours repousse 
avec une perte considerable; apres ces tentatives inutiles la garnison fit 
une sortie et fit un grand carnage en repoussant l’ennemi jusqu’aux pieds 
de la montagne. Le butin des braves fut considerable; les canons et les 
bombes de l’ennemi, qu’on n’a pas pu transporter, furent encloues.

On a re<ju la nouvelle suivante, confirmee par toutes les lettres. 
Ibrahim avait place devant Missolongi une batterie de 30 pieces de 
canons de gros calibre et de 12 mortiers. Pendant trois jours, il fit faire 
un feu tres vif contre la place, et lorsqu’il crut de lui avoir fait assez de 
mal et d’avoir decourage la garnison, le 24 Fevrier il donna trois assauts. 
Les deux premiers ayant completement echoue, le troisieme fut pousse 
avec le plus grand acharnement. Les Turcs etaient deja parvenus aux 
murs de la ville, et l’on se battait corps a corps, lorsque plusicurs corps 
de Grecs, qui etaient coneertes a quelque distance de la place, firent 
impetueusement sur eux, en les mettant entre deux feux. Des ce moment 
tout, pour les Turcs, ne fut plus que desordre et mort, et les Grecs rem- 
porterent la victoire la plus complete.

Dans leur deroute, les Turcs furent poursuivis l’epee aux mains 
jusqu’au pied des montagnes. Les Grecs se sont empares de beaucoup de 
munitions et de beaucoup de canons, et ont encloue ceux qu’ils n’ont pu 
emporter. On fait monter le nombre des morts de 4 a 5.000.

Les Turcs etaient au nombre de 25.000,dont 9.000 environ de troupes 
regulieres, 6.000 tant Egyptiens qu’irreguliers, et 10.000 de Reschid 
Pacha. Le butin a ete immense.

8.

Zante 26 Aprile 1827 

II Signore Emmanuelle Xeno, rappresentante dell’isola di Patmo,
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scrive da Poro in data de 4 corrente, che l’assemblea Nazionale lia pro- 
clamato Lord Cochrane Ammiraglio Greco, il General Church Generale 
in Capo delle forze terreste. La detta assemblea ha nominato il Signore 
Conte Gio. Capodistria Presidente del Governo per sette anni; ha eletto 
un Governo Provvisorio fino a tanto che venga il Conte Capodistria, 
composto di tre membri, che sono Giorgio Mauromichali (quello ch’era 
in Ancona), un certo Naco di Livadia, ed un certo Marcacci di Psara. 
Si dice che i Sfacciotti presero una corveta che andava da Livorno in 
Egitto per conto di Meemet Ali Pascia.

Lord Cochrane ha posto sotto bloco Modone, Corone, Patrasso, 
Navarino, e tutte le coste della Morea. Giorni sono Ibrai'm Pascia disce- 
se sulle spaggie qui di rimpetto, vicino a Gastuni, e fece un gran massacro 
di donne e fanciulli.

Altra lettera dice, che il Governo ha eletto una deputazione per 
invitare il Conte Gio. Capodistria.

Στήν συνέχεια τής επιστολής αυτής ακολουθεί ή παρακάτω μετάφραση 
στά γαλλικά έπιστολής τοϋ Βιάρου Καποδίστρια.

9.

Corfou le 15 /27 avril 1827

Traduction de la lettre du Comte Yiaro Capodistrias.

La citadelle d’Athenes n’etait pas libre le 5. du mois courrant, mais 
Lous les chefs de l’armee Grecque voyaient la destruction des assiegeants 
inevitable. Le Colonel Bavarois par sa lettre du 28 Mars me dit, que si 
la citadelle se soutient encore vingt jours, le seraskier sera perdu; vu 
qu’il n’a point de munitions de guerre et de bouche, et qu’il ne peut pas 
en avoir. Si je ne puis pas done vous assurer maintenant de la delivrance 
de cette place sacree, j’espere du moins faire cela bientdt.

II est entre dans notre port un batiment national pour prendre le 
depot, qui etait entre nos mains, et qui etait expedie a Nauplie avant 
son arrivee. Ce batiment a retju ordre de partir a 24 heures, et il se mit a 
voile bientot. La Grece occidentale aura de grands besoins, si le theatre 
de la guerre y est transfere, et si nous ne pouvons pas fournir d’ici a 
cette annee d’objets en nature, nous pouvons du moins lui envoyer
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de l’argent. Le Colonel Heideck m’a ecrit, qu’il convient mieux d’envoyer 
de 1’argent, que des choses en nature, vu que tout ce trouve dans ces con- 
trees en bon marche et en abondance.

Les nouvelles elections des chefs de la flotte, de l’armee de lerre, 
et du Gouvernement ont eu les bons effets que l’on attendait apres la 
nomination du Lord Cochrane au commandement des forces navales 
du General Church a celui des forces de terre, et de mon frere a la pre- 
sidence du Gouvernement pour sept ans, les dissensions sont entierement 
cessees, et la concorde et le calme ont eu lieu. Je ne sais pas quoi dire 
sur la nomination de mon frere; mais si la chose est possible, et si sa 
presence dans ees contrees est utile aux Grecs, c’est un sacrifice que nous 
devons a la Patrie et j’espere, Monseigneur, que ses amis ne l’abandon- 
neront pas seul.

10.
Pise le 6/18 janvier 1828

Monsieur,

Je viens de recevoir la lettre ci-incluse, que je m’empresse de vous 
transmettre. L’opiniatrete du Grand Seigneur est tout entiere en faveur 
des Grecs, car ils auront du tems pour s’emparer du territoire, qui leur 
convient, et pour se trouver maitres d’une frontiere bonne et naturelle, 
quand sa hautesse fatiguee de ses inutils efforts entrera en negotiations 
avec les Souverains Allies les protecteurs de la Grece. Telle sera Tissue 
de cette affaire, j’espere, si mes compatriotes se conduisenl comme il 
faut sous leur illustre Gouverneur, et si leurs amis leur conservent en
core pour quelque tems la meme bienveillance et l’assistance, dont ils 
ont besoin.

J’observe avec une joie inexprimable, Noble ami, que Vous avez 
toujours a coeur la cause des Grecs, et je ne doute pas, que les Philhel- 
lenes de l’Europe ne soient animes du meme esprit. Si done Dieu protege 
la Grece, ainsi que ce siecle des lumieres, dont l’Europe s’honore, que 
fera le barbarisme?

Agreez, je vous prie, l’assurance de l’estime et de la consideration 
tres distinguee, avec lesquelles j’ai l’honneur d’etre.

Tout - a - Vous 
Le Metropolitain Ignace

6
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Pise le 13/25 Janvier 1828

Monsieur,

Milady Church a regu des lettres de son mari du 27 Decembre, par 
jesquelles il lui annonce son debarquement a Dragamesti, les positions, 
qu’il occupe entre Missolonghi et Vonitza, ou il est bien fortifie, la bonne 
disposition de ses troupes malgre tant de privations et l’espoir bien fonde 
de delivrer la Grece Occidentale. Aujourd’hui je viens de recevoir par 
la voie de Venise une lettre du Comte Viaros, par laquelle il me dit, qu’il 
a regu une lettre du General Church du 2 janvier avec la nouvelle de la 
prise de Vasilady, et l’introduction d’une flotille nationale dans les 
lagunes de Missolonghi; ce sont des nouvelles, que nous savions deja, 
mais pas officiellement. Ce qui est nouveau, c’est un combat livre aux 
environs de Missolpnghi par le General Grec Colophotia, qui forga les 
Turcs a rentrer dans la ville apres une perte considerable, et qui les 
tient assieges dans cette ville.

Le Comte son frere etait a Malte pendant qu’il m’ecrivait apres 
une lettre, qu’il avait regue de lui di Sasino; il me charge de Vous com- 
muniquer ces nouvelles avec ses complimens affectueux, et je m’em- 
presse, Monsieur, de m’acquitter de cette commission.

J’ai l’honneur d’etre avec la consideration tres distinguee

Tout - a - Vous 
Le Metropolitain Ignace

11.

12.

Pise le 3/15 Fevrier 1828

Monsieur,

J’ai l’honneur de Vous transmettre les nouvelles, qui Milady Church 
a regues de son mari par une lettre du ler Janvier ecrite de Vasilady. 
Par des lettres posterieures de Corfou du 19/31 Janvier nous savons un 
combat livre a Lidoriki province voisine de Lepante et gagne par les
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notres, ainsi que l’arrivee d’Omer Pacha Vrionis a Arta, qui se prepare 
pour aller debloquer Messolonghi; mais comme tous les postes forts 
sont occupes par les notres, j’espere que ses efforts seront infructueux. 
C’est un brave Chef, mais pas heureux dans ses entereprises; il a ete tou
jours battu par les Grecs, et on ne peut pas attendre de lui de grandes 
choses.

Notre ami le nouveau Gouverneur de la Grece est deja dans son 
poste; sa prudence, son desinteressement, le credit, dont il jouit aupres 
de la Nation, ainsi que la protection, que les Gouvernemens des Souve- 
rains allies lui ont promis, sont des titres suffisans pour le mettre a meme 
d’etablir le bon ordre, d’ou depend le salut et le bonheur de la Grece; 
mais il aura absolument besoin encore pour quelque tems de Votre 
assistance, ainsi que de la bienveillence des respectables Comites, dont 
vous etes membre, et j’aime a croire, que Vous ne la lui refuserez pas.

Continuez a secourir encore pour quelque tems la Grece, et elle 
sera sauvee, ne le doutez pas. J’ai l’honneur d’etre avec la consideration 
tres distinguee

Tout a Vous 
Le Metropolitain Ignace

13.

Pise le 6/18 Fevrier 1828

Monsieur, \

L’archeveque de Mytilene m’ecrit, qu’il n’y avait dans cette lie, 
que deux medecins, dont l’un est mort, et l’autre fut enleve par la force 
pour servir les nouvelles troupes regulieres. Prelat eclaire et attache aux 
devoirs de bon pasteur, il a soustrait cette ile de tant de calamites, qui 
la menacaient, par ses conseils paternels aux Grecs de ne pas s’empresser 
a faire quelque demarche intempestive, qui pourrait leur produire des 
suiLes funestes, et par sa conduite prudente aupres du Gouvernement, 
ainsi qu’aupres des Turcs indigens du pays; mais on n’a laisse aux habi
tants de cette ile, que la vie; tout ce qu’ils avaient avant la revolution, 
et que le pays produit, passe dans les caisses du Gouvernement, ou des 
Gouverneurs, et les pauvres Chretiens sont esclaves dans toute la force
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du terme, et vivent comme les juifs sous les Pharaons. L’Archeveque 
passe sous silence tout ce que l’on souffre dans son diocese; c’est le por- 
teur de sa lettre, un jeune homme envoye par lui pour etudier la me- 
decine, qui m’a fait naivement ce recit, qui aurait dechire meme les 
entrailles des avocats des Turcs, qui se plaisent de les presenter en Euro
pe comme des gens dignes de gouverner des hommes,

Prive des moyens pour faire les depenses de 1’education de ce jeune 
homme et de satisfaire ce bon Eveque, parce que j’ai regu en meme tems 
un autre jeune homme du meme pays pour la meme destination, que 
quelques un de mes parens me recommandent, je reclame Votre assi
stance, et je vous prie de vouloir bien me tirer de l’affaire en trouvant 
quelque place pour ce jeune homme a Dresde, d’oii Vous avez regu autre 
fois des promesses pour les fils du Prince Soutzo, ou a quelqu’ autre 
comite de l’Allemagne, et je vous en serai infiniment reconnaissant. Ce 
jeune Grec est intelligent, de bonnes moeurs et connalt bien la langue 
grecque ancienne, de maniere que les depenses faites pour lui ne seront 
pas perdues; on fera en meme tems du bien a un peuple entier, dont la 
misere ne lui permet pas de faire de petites depenses pour avoir un me- 
decin, si necessaire dans son pays.

Je viens de recevoir des lettres du Comte Capodistrias et de son 
frere Viaro; tous deux me chargent de Vous dire mille et mille belles cho
ses de leur part: le premier est tres content de la reception, qu’il a. eu 
a Malte de la part des amiraux Anglais et Russe; il esp6re de remplir bien 
ses devoirs en arrivant en Grece sous les auspices et sous la protection 
des Gouvernemens Allies; il fut encore tres content de la petite colonie 
Grecque de Malte; outre d’une genereuse souscription, que l’on a faite 
pour les orphelins, un des negocians, qui ne veut point etre nomme, lui 
a remis 4.000 Colonnati en le priant de les employer ou il jugerait le 
plus utile au service de la Patrie. Le second est aussi content de tout ce 
qui se passe dans la Grece continentale, et il espere une continuation de 
bons succes. Dieu benisse leurs efforts.

J’ai l’honneur d’etre avec la consideration tres distinguee

Tout - a - Vous 
Le Metropolitain Ignace
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Έπιστολές τοΰ Κωνσταντίνου Γεροστάθη καί τοΰ Βιάρου Καποδίστρια 
πρός τόν πρίγκιπα Άλέξ. Καντακουζηνό καί Έϋνάρδο.

1.

A Son Excellence le Prince 
Alexandre Cantacuzene a Dresde

Corfou, le 6/18 Aout 1826

Mon Prince,

Votre lettre du 6 Juillet que votre patriotisme a adresse a Monsieur 
Gerostathi me fut remise, parce qu’il est absent a present a cause de la 
mauvaise sante, et je me trouve a sa place occupe de tout ce dont il 
s’occupait auparavant pour servir notre cause sacree a laquelle nous 
devons tout ce que nous pouvons.

Tout ce que vous annoncez avoir fardie Votre coeur est tres vrai, et 
moi plus que tout autre, je suis en etat de juger, qui je viens de me voir 
en contact journalier avec une centaine de ces malheureux, que j’eus le 
bonheur de faire delivrer en suite des comissions, et des fonds que j’ai 
regu de Monsieur Eynard de Geneve. II faut voir ces infortunes, il faut 
les entendre parler, pour connaitre jusqu’a quel point les Turcs ont 
pousse leur cruaute barbare.

Mes commissions sont ouvertes en plusieurs endroits oil se trouvent 
des malheureuses victimes du veritable amour de la Patrie, et ils en 
arrivent presque journellement, ainsi si ce fond que l’humanite des 
Paxons(?) destine a cette oeuvre charitable, il doit etre pour cela em
ploye, il serait bien 1, le faire parvenir par l’entremise de Mon
sieur Eynard, si l’on ne preservait pas quelque autre moyen juge plus

1. Λέξη δυσανάγνωστη.

15
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facile. Je propose l’entremise de Monsieur Eynard, parce que je sais qu’il 
est en correspondance aussi avec le comite de Berlin, et parce qu’il me 
semble utile, par plusieurs egards, que le Philhellenisme Europeen ait 
un centre d’union. C’est alors que la distribution des fonds se fait avec 
une meilleure connaissance des choses.

Vous me permetterez, cher Prince, de vous observer, que l’idee d’af- 
fecter telle somme a telle chose, et telle autre, a milliers de lieux de 
distance du pays que Ton veut secourir, n’est pas de toutes choses la 
meilleure parce que la facilite de Γ execution des commissions peut amener 
le resultat, qu’il en ait de trop, quelques fois pour une chose, tandis qu’il 
n’y a pas assez pour une autre que le moment rend essentielle, et de la 
plus grande importance.

C’est pour cela, que je me suis toujours souhaite d’apprendre que 
les Philhellenes de 1’Europe etablissent lpur centre d’union et qui a ce 
centre ont donne le plein pouvoir de distribuer les secours, selon les 
demandes qu’il recevrait du Gouvernement de la Grece, qui connait ce 
qu’il lui faut et pour le present, et pour l’avenir. Vous rendrez, cher 
Prince, un veritable service a Notre Nation, si vous reussirez a etablir 
cette union, et ainsi nous aurons etabli l’union pour la Grece au dehors 
de la Grece, dans un moment, dans lequel le manque de cette union qui 
a beaucoup nui dans l’interieur, le Dieu merci, commence a disparaitre, 
et dernierement je viens d’apprendre que les desordres de temps passe 
n’existent plus et que toute chose prenne une bonne allure.

Le gouvernement ne pourrait pas encore remercier pour un benefice 
qui n’est qu’annonce. Cependant, je pense, que Monsieur Eynard, qui 
se trouve en correspondance avec tous les comites philhelleniques, con
nait les sentiments que le gouvernement nourrit pour tous ceux qui se 
sont proposes d’agir, et agissent a applanir les difficultes que ce nouveau 
gouvernement rencontre dans sa marche.

V. Capodistria

2.

Corfou le 6 Mars 1827

Monsieur le Chevalier J.-G Eynard,

Le President du Congres nous a envoye pour vous l’expedier l’acte 
du 3 Mars qui vous concerne.
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Nous ne pouvons qu’applaudir a la justice que l’on Vous a rendu 
et joindre notre faible voix a celle de nos compatriotes pour Vous appeller 
1’Ami et le Pere de notre Patrie. Cet acte est dans son authentique et 
nous avons cru convenable d’en ajouter la traduction.

II nous a envoye aussi 30 copies de 1’adresse aux Comites de I’Euro- 
pe mais pour ne pas rendre trop lourd notre pli, nous ne envoyons que 
quatre.

Les nouvelles que nous Vous mandons, nous furent aussi confirmees 
par Janina. La delivrance d’Athenes parait ainsi certaine, et nous en 
attendons impatiamment des details.

Nous Vous prions d’agreer l’hommage de notre consideration distin- 
guee.

Vos tres humbles serviteurs

Nouvelles·.

Extrait d’une lettre digne de foi ecrite de Napl. de Romanie le 12 /24 
Avril.

Le Samedi 9 /21 de ce mois une grande bataille fut donnee au Sera- 
skier qui fut force de se retirer deux heures et demi de la ville d’Athenes 
et l’Acropole est sauvee. L’Amiral Cochrane avait ordonne a 1.000 Hydrio
tes, commandes par dix de leur Capitains, de debarquer et occuper quel- 
ques positions. Mille autres d’elite avaient l’ordre d’entrer dans I’Acro- 
pole. Les 1.000 Hydriotes ont commence l’attaque, les mille d’elite la 
sabre a la main sont entres dans le camp ennemi, qui fut alors attaque 
de tous cotes par les autres corps. Les mille d’elite entrerent dans l’Acro- 
pole, et la bataille devenue generale, a donne le resultat que nous Vous 
mandons. La perte de l’ennemi est grande. Nous avons perdu aussi des 
notres.Les details nous manquent parce que cette nouvelle l’a donne au 
General Griva un homme venu de l’armee, qui a risque de mourir en 
route par l’empressement qu’il s’est donne afin d’etre le premier a appor- 
ter ces bonnes nouvelles au General.

Un autre ecrit dans la meme date, et de meme lieu.
L’Amiral Cochrane fait des preparatifs extraordinaires dans les 

brulots. II a envoye des batimens mettre le blocus a Smirne, Scio, Myti- 
lene, Modone, Coron, Navarin et dans toutes les places jusqu’a Tenedo.

Le Gouvernement va acheter des navires des iles pour les avoir a 
lui. On pense que la premiere entreprise de Cochrane sera 4’entrer dans 
le golfe. Personne ne sait pas ce qu’il pense. II y a beaucoup de mystere 
dans ce qu’il veut faire.
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Les memes

P.S. Le petit Bozzaris avec la compagnie d’une personne de la confiance 
de la famille va partir pour Trieste, d’ici a quinze jours. Je Vous en 
previens et il serait convenable de le faire savoir a S.M. le Roi de Baviere 
pour qu’il n’y ait de difficultes dans son passage par les etats autriehiens 
pour se rendre a Munich. ,

7 du meme
Nous venons de recevoir Votre lettre du 18 Avril. Les incluses pour 

la Commission de Nap. de Romanie vont partir demain pour Zante.
Pour les 20 mille Francs que Vous nous avez envoye sur Monsieur 

Necker nous avons autorise Monsieur Xeno de les verser dans la caisse 
de la (Commission (sans donner de preference a personne) et de prendre 
son rembousement sur Monsieur Stefano de Zante, s’il le veut, ou de 
nims indiquer dans quelle place il aime que ce fond lui soit remis.

Nous nous sommes occupes de voir comment pouvait s’etablir une 
voie permanente pour l’envoi d’argent a Nap. de Romanie. Xeno nous 
ecrit, qu’il serait utile de faire des fonds a Smirne ou a Constantinople 
ou a Syra. Nous partageons son opinion, et Vous le faisons savoir.

Sur l’addition de Monsieur Xeno aux deux autres Commissaires, 
nous n’avons qu’applaudir Votre choix: mais nous aurions aime, que ce 
compatriote n’eut point d’autres occupations, pour qu’il puisse se donner 
tout entier a la Commission. D’apres ce que nous savons il ne s’est pro
nonce pour aucun parti, mais nous pensons qu’en Grece il n’a jamais 
exist£ de partis, puisque ce titre ne convient pas aux pretentions qui ont 
porte de la divergence dans la volonte et dans les desirs des individus.

Les deliberations du Congres en sont une preuve bien claire. Que 
la base du Gouvernement fut democratique etait de I’avis de tous les 
membres du Congres et leurs divisions ne provenaient que du choix des 
personnes en lesquelles confier le pouvoir executif. Ils ont ete tous d’accord 
sur la personne de Monsieur Capodistria, parce que cet individu faisait 
eviter les pierres et les pans de toutes les couleurs, tous restaient egaux 
et le service de l’etat se faisait et en resserrant le pouvoir executif en cette 
personne, nul ambitieux a pense avoir eu le dessous. Nous Vous envoy- 
ons le traduction du decret de son election.

Toujours avec la plus haute estime et parfaite consideration
Les memes

Je prends la liberte de Vous prier d’envoyer l’incluse a Mon Frere.
Vos tres humbles serviteurs 

. V. Comte Capodistria 
Constantin Jerostathy
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3.

Corfou le 12 mai 1827

Monsieur le Chevalier,

Les etats de l’emploi des vivres, ei des fonds que Vous nous avez 
confies, et d’autres qui nous ont ete confies d’autre part, etant rediges, 
nous avons l’honneur de Vous les envoyer, Vous priant de les examiner, 
et d’y donner Votre agrement, si Vous les en trouverez dignes.

Les pieces a 1’appui de chaque depense, et de chaque distribution, 
nous les gardons aupres de nous, et ne Vous en envoyons pas copie, pour 
ne rendre trop lourd notre pli. Elies sont toujours a Votre disposition.

Nous avons suivi vos instructions en detaillant, tant que possible, 
separement, les fonds provenans de differens sources, et c’est pour cela 
que Vous trouverez ci-inclus.

Sub. A.L’etat des vivres regus, et leur distribution.
Sub.B. idem des Livres 1.200 provenans des Philhellenes Prussiens.
Sub.C. idem des Colonati 3.900 pour le payment des rachetes.
Sub.D. idem de la totalite des fonds regus, et de leur emploi.
La patrie de notre compte general en date de 20 Decembre comprend 

les 2.500 piastres fortes d’Espagne, provenant du Comite de Munich, et 
a ce meme objet a trait notre lettre separee ci-incluse, et sub. E. Vous 
trouverez la copie de l’etat, que Vous a envoye le Colonel Heideck de 
1’emploi qu’il en a fait. Le reste de la somme envoye dans cette epoque, 
jusqu’a 3.000, provient pour 442, 28 d’autre source, qui Capodistria 
Vous a fait connaitre. Vous trouverez, dans le fait, reduite la somme pre- 
cedamment annoncee, mais permettez de ne pas Vous en dire le pour- 
quoi, pour le moment.

L’autre partie du meme compte, sous la date 28 Fevrier, comprend 
les 10.000 Francs provenans du Comite de Dresde, dans la somme de 
3.000 Colonati, qui ont ete mis a la disposition de la Commission, et 
pour lesquels Monsieur Xeno nous ecrit, qu’ils seront payes, sans retard, 
a sa requete de Monsieur Bailly, et Heideck. Vous trouverez une autre
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lettre separee, et ad hoc 10.000 Francs, pour en faire 1’usage que Vous 
avez desire.

Nous avons l’honneur d’etre 
Viaro Capodistria 

Constantin Jerostathy

Jerostathy dans son particulier, 
nous envoi aussi par la presente, 
le compte definitif concernant 
1’emploi fait, sur les piastres fortes 
6.600, qui par Votre ordre a 
tire sur M. Perugia.

4.

Corfou le 7 /19 Novembre 1827

Monsieur le Chevalier,

J’ai l’honneur de Vous accompagner l’incluse que je viens de rece- 
voir par la poste maritime de hier, et qui me fut envoyee par le Gouver
nement.

Je suis certain que Vous lirez volontiers la lettre que le Docteur 
Gosse m’a dernierement ecrit, et qui Vous presente la tableau precis de 
l’efcat des choses.

Cette lettre Vous parviendra par l’entremise de Monseigneur Igna- 
ce, parce que j’aime qu’elle soit comme de mon frere, et je confie ce dou
ble office a Son obligeance, dans le cas que mon frere soit parti de chez 
Vous.

Vous verrez a quoi nous sommes,les maux, et le remede. Conservez- 
moi Votre tres precieuse amitie, et croyez-moi toujours avec la consi
deration la plus distinguee.

Notre tres humble serviteur 
V. Comte Capodistria
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Corfou le 6 Fevrier 1828

Monsieur le Chevalier,

Ayant reiju de la Commission du Gouvernement les deux lettres a 
cachet volant, que j’ai l’honneur de Vous remettre, je saisis cette occasion 
pour me rappeller a Votre souvenir.

J’aurais aime, Vous avoir envoye, jusqu’a present, tous les etats de 
la recette, et de la depense de l’admistration passee, si la serieuse maladie 
de laquelle Gerostathi vient a peine de sortir, et si Monieur Necker de 
Trieste n’ayant pas encore envoye des resultats positifs des deux derniers 
credits ouverts sur lui des 19.000 Francs et de 12.000 Colonati ne 1’eus- 
sent pas empeche. Cependant je me flatte que cela aura lieu bientot, pour 
que Vous puissiez recevoir en comptes, et les rendre a Vos commettans.

On bruite, et je le crois, que mon frere soit arrive a Egine, et puis a 
Naples de Romanie, le 19 du mois passe, mais de lui je n’ai pas encore 
des nouvelles. J’espere que nous aurons sous peu notre correspondance 
regulierement etablie, parce que Son Excellence le Haut Commissionai
re a envoye son secretaire rejoindre mon frere, et etablir avec lui la 
correspondance reguliere de la poste, avec les iles Ioniennes.

Si Vous avez a faire des remises de fonds en Grece, je me fais un de
voir de Vous prevenir, que pour des jeunes gens qui doivent aller a Ge
neve achever leur education, j’ai fait quelque projet a Monsieur Hentsch 
pour 20.000 Francs, pour placer a Geneve ce capital, pour les besoins 
de ces jeunes hommes, et il vous sera facile de Vous entendre avec lui, 
et je ferai passer par ici 1’argent en Grece.

Le General en Chef est toujours a Dragameste, et fait avancer les 
choses graduellement. Missolonghi est strictement serre par mer, et par 
terre, et le General se flatte l’avoir bientot, par capitulation.

J’ai ici un officier du camp, et nous tachons a present de faire ce 
qui est necessaire pour recruter un petit corps de Cavalerie.

Monseigneur Ignace Vous fera avoir une traduction du rapport de 
la Commission de Chio au Gouvernement; a l’heure qu’il est, peut-etre 
le chateau meme de cette ile, est a la Republique.

Agreer l’assurance de ma consideration distinguee

Monsieur le Chevalier 
Votre tres humble serviteur 

V- Comte Capodistrias

5.
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Έπιστολές τοϋ Αύγουστίνου Καποδίστρια προς τον Έϋνάρδο.

1.

Odessa le 30 Juin / 11 Juillet 1832

Mon cher Monsieur,

Je pense que Vous aurez pris connaissance du protocole du 7 Mars. 
Vous aurez aisement devine que j’allois quitter la Grece. Mes lettres ante- 
cedentes Vous avaient assez nettement exprime ma fagon de penser 
pour Vous laisser la moindre doute sur cet argument. En effet je devois 
faire, et j’ai fait pour revoir et sauver ma Nation et ne pas abandonner 
l’oeuvre de mon frere toute espece de sacrifices, compatibles pourtant 
avec ma conscience et mon honneur, mais aucune raison, aucune force 
au monde ne pouvait me persuader a m’associer les hommes qui ont 
incendie la flotte Grecque et qui ont ete les complices patens et prouves 
de l’assassinat de mon frere. Mr Stratford Canning et la Conference de 
Londres ont juge autrement et MM. les Residens m’ont demande au nom 
de leurs Souverains de creer une Commission composee de ces individus. 
Des lors il ne me restait d’autre voie que cells de resigner entre les mains 
du Senat 1’autorite que la Nation venait de me conferer, laissant a MM 
les Residens la responsabilite des tristes resultats de leur travail. Les 
journaux frangais ont debute dans le temps sur cet evenement bien de 
mensonges et d’absurdites. Ce n’est pas etonnant. La mission de France 
en Grece avait le plus grand interet pour tacher de denaturer les faits. 
II est vrai qu’une bande de brigands dirigee par Coletti et soudoyee par 
M. Rouen s’etait approchee de Nauplie, mais on les aurait ecrases comme 
de mouches, sans le protocole du 7 mars qui leur donnait une espece de 
legitimite, et sans l’affection paternelle et ardente de deux Residens 
d’Angleterre et de France, lesquels a tout prix voulaient introniser ces 
pertes.
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Vous comprendrez a present quels ont ete les veritables assassins 
de mon frere et quels sont les auteurs de tous les malheurs qui abiment 
la malheureuse Grece. II serait bien penible et bien douloureux de penser 
que tant de sacrifices aient ete jetes au vent et que la cruelle perte d’un 
tel homme puisse rester sans reparation. Mais on a beau faire, Dieu sera 
toujours Dieu. Au moment de quitter Nauplie, j’ai regu les 15 mille 
Francs que Vous aviez eu la bonte de me remettre deux mois auparavant. 
Mon frere Viaro qui est en Italie et qui aura j’espere le bonheur d’aller 
Vous voir, s’est charge de liquider nos comples particuliers et Vous rem- 
bourser de 3 mille Francs que sur cette somme restent a ma charge. 
Veuillez presenter mes hommages respectueux a M. Eynard.

Croyez, mon cher Monsieur, que je conserve graves au fond de mon 
coeur les nobles sentimens d’amitie et de vif interet que Vous avez pro- 
fesse a mon frere, a ma Nation et a moi meme, et veuillez agreer l’im- 
pression de ma reconnaissance et de mon devouement.

Votre tres humble serviteur 
Augustin Capodistrias

2.

Mon cher Monsieur,

N’ayant pas reussi a Carlsbad pas plus qu’a Vienne a trouver 
une occasion assez sure pour Vous transmettre les papiers, je me suis 
decide a Vous les apporter en personne. J’ai pris ce parti avec d’autant 
plus de plaisir qu’il me procurera aussi la douce satisfaction de Vous 
exprimer de vive voix tous les sentimens que je Vous porte.

Avant hier au soir j’ai debarque ici, et bier j’ai eu deja le plaisir de 
voir notre excellent Mr. Bethant lequel m’a manifeste l’empressement 
le plus amical de concourir de toutes les forces a la bonne et prompte 
necessite de notre projet. Nous ne prendrons cependant aucun arran
gement sans avoir obtenu prealablement Votre opinion et Vos conseils 
sur tous les points importans de notre objet. Ainsi nous nous proposons, 
si cela Vous serait agreable d’avoir l’honneur d’aller jeudi prochain a 
Beaulieu, Vous presenter nos amities, et prendre avec Vous toutes les 
mesures qui seront jugees nccessaires a la reussite de la chose,
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Dans ces entrefaits Mr. Betant examinera les manuscrits, et parle- 
ra avec les imprimeurs afin d’avoir des donnees claires et suffisantes 
a pouvoir finir nos determinations.

Veuillez, je Vous prie en attendant, faire agreer mes hommages a 
Madame Eynard et agreez pour Vous meme l’expression de mon devoue- 
ment

Geneve Hotel de Bergues 
17 septembre 1838

Votre tres humble serviteur 
Augustin Capodistrias
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RESUME SOMMAIRE

Relations entre Grecs et Suisses Philhellenes pendant la Guerre del’In- 
dependance Grecque en 1821 (Contribution a I’Histoire du Philhellenisme 
en Suisse)

L’auteur du present travail ayant comme but de publier dans le pro- 
che avenir son ouvrage en frangais, se limite ici de donner les principaux 
points de son sujet. D’abord, il faut souligner que le chapitre du ph.il- 
hellenisme en Suisse n’a pas ete traite jusqu’aujourd’hui dans la biblio- 
graphie neo-hellenique. Cette etude est basee sur le materiel inedit re
cherche par l’auteur dans la Salle des Manuscripts de la Bibliotheque 
Publique et Universitaire de Geneve. C’est pourquoi que le sujet est 
consacre surtout au mouvement philhellenique du Canton de Geneve.

L’auteur divise son travail en deux parties. Dans la premiere 
partie sont examinees les origines du Philhellenisme en Suisse, les divers 
sejours de Jean Capodistrias, alors Ministre des Affaires Etrangeres 
du Tsar, a Geneve et aux autres cantons en 1813-1814 et 1822-1827, ses 
relations avec Jean - Gabriel Eynard apres 1822, l’envoi de deux Phil
hellenes en Grece en 1826 de la part des comites philhelleniques de Gene
ve et Paris et les correspondances inedites de Jean - Gabriel Eynard avec 
le gouvernement Grec (1826-1827), le Metropolite Ignatios et les freres 
Viaros et Augustin Capodistrias.

Une si riche partie, composee d’ elements inedits, comme celle-ci, 
nous permet de voir non seulement revolution du philhellenisme en 
Suisse, mais aussi de constater que le philhellenisme dans ce pays n’etait 
pas seulement influence par le romantisme et le liberalisme de cette 
epoque, mais avait principalement un aspect pratique.

Dans la deuxieme partie de son travail l’auteur examine la mission 
du Docteur Genevois Louis-Andre Gosse en Grece (1827-1829), ses 
diverses preoccupations dans ce pays et ses importantes services rendues 
a la nation grecque pendant la guerre de l’lndependance.

Dans l’annexe du meme ouvrage l’auteur publie une partie des 
principaux documents se trouvant dans divers dossiers de la Salle des 
Manuscrits de la Bibliotheque Publique et Universitaire de Geneve.
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