The Gleaner

Vol 15 (1979)

Ο Κόχραν, οι Ιωαννίτες και το Αιγαίο στα 1827
Ευρυδίκη Α. Αμπατζή
doi: 10.12681/er.354

To cite this article:
Αμπατζή Ε. Α. (1979). Ο Κόχραν, οι Ιωαννίτες και το Αιγαίο στα 1827. The Gleaner, 15, 75–100.
https://doi.org/10.12681/er.354

https://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at: 09/01/2023 23:26:45

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ο ΚΟΧΡΑΝ, ΟΙ ΙΩΑΝΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΑ

182?

Τον 'Οκτώβριο του 1827 δ λόρδος T h . Cochrane, άρχιναύαρχος
του ελληνικού στόλου, περνο^ντας άπα τή Νάξο, πρότεινε στους Δημο
γέροντες της να υψώσουν τα νησιά του Αιγαίου τή σημαία των Ί ω α ν νιτών Ι π π ο τ ώ ν , δηλαδή ουσιαστικά να αποτελέσουν τον εδαφικό έκεϊνο
χώρο, ό όποιος τους ήταν απαραίτητος για να επανιδρύσουν το κράτος
τους, πού άπο το 1798, με την απώλεια της Μάλτας, είχε πάψει να
υφίσταται. Ό Κόχραν ισχυρίστηκε αργότερα, δτι προχώρησε στην ενέρ
γεια του αύτη, επειδή, σύμφωνα με τήν αντίληψη του, τα νησιά του
Αιγαίου δεν θα περιλαμβάνονταν στα δρια του νέου Ελληνικού Κράτους
και υπήρχε κίνδυνος να ξαναγυρίσουν στην κυριαρχία τών Τούρκων.
Κατά τή γνώμη του μάλιστα, οι Ι π π ό τ ε ς , με τον τρόπο αυτό, θα ήταν
σίγουροι σύμμαχοι και υπερασπιστές τους ενάντια στους Τούρκους.
Η πρόταση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, τόσο άπ' τήν πλευρά της
Ελληνικής Κυβέρνησης, δσο και άπο τους Νησιώτες, τελικά δμως δεν
είχε συνέχεια 1 . Το επεισόδιο αυτό δημιουργεί ορισμένα ερωτηματικά.
Γιατί έκανε ό Κόχραν τήν πρόταση αυτή στους Δημογέροντες και ποιόν
εξυπηρετούσε; 'Ανέκδοτα έγγραφα συνδυασμένα με δημοσιευμένες άλλες
πηγές δίνουν τή δυνατότητα να ερμηνευθεί ή συμπεριφορά του Κόχραν 2 .
Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση του ζητήματος, θα ήταν σκόπιμο
να αναφερθούμε συνοπτικά στην κατάσταση πού επικρατούσε στην
επαναστατημένη Ελλάδα μέσα στην οποία τοποθετείται ή στάση του
Κόχραν. Τή χρονιά αυτή δύο σημαντικά γεγονότα δεσπόζουν στον
1. Ό μόνος πού αναφέρει το επεισόδιο αυτό του 'Ελληνικού 'Αγώνα είναι ό
Ν. Σπηλιάδης, 'Απομνημονεύματα, τ. Γ', Άθ. 1857, σ. 568 και τ. Δ' (έκδ. Κ. Α.
Διαμαντή), Άθ. 1970, σ. 54. Πβ. Π. Κοντογιάννης, 'Ιστορικά έγγραφα αναφε
ρόμενα εις τήν Έλληνικήν 'Επανάστασιν εκ τών αρχείων τον 'Υπουργείου εξωτερι
κών, Άθ. 1927, σ. 67-73. Α. Λιγνοΰ, Άρχεϊον της Κοινότητος "Υδρας, Πειραιάς
1930, σ. 320-322, 328, 357. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα - Πηγαι της 'Ιστορίας της
'Ελληνικής 'Επαναστάσεως, τ. Β', μερ. Β', Άθ. 1967, σ. 655, 694. Άρχεϊον Λα
ζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, τ. Γ, Άθ. 1966, σ. 59-60.
2. Ευχαριστώ και άπο τή θέση αυτή τήν κ. Δέσποινα Θεμελή - Κατηφόρη,
πού μοϋ υπέδειξε τήν ύπαρξη του αρχειακού αυτού υλικού.
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ελληνικό χώρο. Στις 6 'Ιουλίου 1827 υπογράφεται, ή συνθήκη του Λον
δίνου και τον 'Οκτώβριο

του ίδιου χρόνου έχουμε τη ναυμαχία του

Ναβαρίνου, σημαντικό βήμα για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Είναι
γνωστό

δτι στη συνθήκη του 1827

δέν καθορίζονται

τα

σύνορα του

νέου Ελληνικού Κράτους. 'Απλώς αναφέρεται οτι «τα δρια του εδάφους
επί της ηπειρωτικής Ελλάδος
'Αρχιπελάγους

και δ προσδιορισμός

τών νήσων

εις τάς όποιας θέλει έφαρμοσθή ό συμβιβασμός

του

αυτός

3

θέλουν άποφασισθή εις έπομένην διαπραγμάτευσιν» .
Τόν 'Οκτώβριο του 1827, αμέσως μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου,
άπό

φόβο μήπως

μείνουν

εξω

άπό τα Ορια του

νεοσχηματιζόμενου

κράτους περιοχές πού και αύτες είχαν επαναστατήσει στη διάρκεια του
4

'Αγώνα ,
και

αποφασίστηκε ή οργάνωση επιχειρήσεων

'Ανατολική

και Δυτική

Ελλάδα. Την

στη Χίο,

αρχηγία της

Κρήτη,

εκστρατείας

στη Χίο αναλαμβάνει ό Φαβιέρος πού στις 17 'Οκτωβρίου αποβιβάζεται
στό Μαυρολιμένα Χίου. Μια μέρα αργότερα φθάνει στό νησί και ό
Κόχραν φέρνοντας μαζί του πολεμικό υλικό.
Μέσα σ' αυτό τό κλίμα ρευστότητας και ανησυχίας, πού υπάρχει
στον ελληνικό χώρο, σχετικά με τόν καθορισμό τών ορίων του μελλον
τικού κράτους, καί τών προσπαθειών τών Ελλήνων να πετύχουν σ' αυτό
3. Βλ. Α. Δασκαλάκης, δ.π, σ. 637-641. Α. Μάμουκας, Τα κατά την Άναγέννησιν της 'Ελλάδος, ήτοι συλλογή τών περί την άναγεννωμένην 'Ελλάδα συντα
χθέντων πολιτευμάτων,
νόμων καί, αλ.λων επισήμων πράξεων άπό το 1821 μέχρι
τέλους 1832, τ. ΙΑ', Ά θ . 1852, σ. 716. Πρβλ. Ed. Driault-M. Lheritier, Hi
stoire Diplomatique de la Grèce de 1821 à nos Jours, τ. Ι, ΙΙαρίσι 1927,
σ. 430. Στις οδηγίες δμως πού στάλθηκαν άπό τη συμμαχική διάσκεψη τοϋ Λον
δίνου στους ναυάρχους Κόδριγκτον, Χέυδεν καί Δεριγνύ πού όριζαν την έκταση τοϋ
αποκλεισμού τών ελληνικών παραλίων πού θα εφάρμοζαν οι τρεις Δυνάμεις εναντίον
τών Τούρκων, καθορίζονταν δτι αύτη θα έπρεπε να εκτείνεται, «εφ' δλων τών ακτών
της Ελλάδος άπό του κόλπου του Βόλου προς Ανατολάς μέχρι τών εκβολών τοϋ
Άσπροποτάμου προς Δυσμάς, "καί τών νησιών" τοϋ έλληνικοΰ Αρχιπελάγους».
Βλ. τις οδηγίες προς τους Ναυάρχους για την εφαρμογή τοϋ αποκλεισμού, στοΰ
Α. Δασκαλάκη, δ.π., σ. 652. 'Αργότερα δπως θ' αποδειχθεί αυτή θα είναι ή έκταση
τοϋ πρώτου ελληνικού ανεξάρτητου κράτους. Για τή λύση τών οροθετικών προβλη
μάτων συνέρχεται, δπως είναι γνωστό, το Σεπτέμβριο τοϋ 1827 ή Συνδιάσκεψη τοϋ
Πόρου. Βλ. Α. Δασκαλάκης, δ.π., σ. 792-843. D. C. Fleming, John Capodistrias
and the Conference of London (1828-1831),
Θεσσαλονίκη 1970, a. 48-66.
4. Είναι χαρακτηριστικό δτι στο άρθρο 4 τοϋ β' κεφ. τοϋ Συντάγματος της
Τροιζήνας τοϋ ΐδιου χρόνου διατυπώνεται δτι «Έπαρχίαι της 'Ελλάδος είναι δσαι
έλαβον καί θα λάβουν τα δπλα κατά της οθωμανικής δυναστείας»· βλ. Α. Μάμουκας,
δ.π., τ. Θ', Ά θ . 1841, σ. 129. Π β . Σ π . Τρικούπης, 'Ιστορία 'Ελληνικής
'Επανα
στάσεως, τ. Δ', Ά θ . 3 1888, σ. 166.
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το ζήτημα την ευνοϊκότερη λύση, τοποθετούνται, οι ενέργειες του Κόχραν σχετικά με την ΰψωση της σταυροφορικής σημαίας στις Κυκλάδες.
Οι τρεις ναύαρχοι των Μεγάλων Δυνάμεων, όταν πληροφορούνται
5

την εκστρατεία στη Χίο, στέλνουν προκήρυξη στο Νομοθετικό Σ ώ μ α ,
γραμμένη σε έ'ντονο ύφος, δπου δηλο')νουν οτι δεν θα ανεχθούν ((να κά
μουν οί "Ελληνες ούδεμίαν εκστρατείαν, ούδεμίαν έπιδρομ,ήν, ούδένα
άποκλεισμον πέραν τών ορίων του Βόλου, της Ναυπάκτου, περιλαμβα
νομένων της Σαλαμίνος, της Αίγίνης, της "Τδρας και των Σπετσών» 6 .
Ό Φαβιέρος αγνοεί την προκήρυξη και μόλο πού πιέζεται άπο τον
Δεριγνύ να εγκαταλείψει το νησί, συνεχίζει τον αγώνα, σε αντίθεση
με τον Κόχραν πού φεύγει άπο τη Χίο και πλέει προς τη Νάξο 7 . Στο
δρόμο του προς τη Νάξο, ό Κόχραν περνάει άπο τη Σάμο καί στέλνει
προκήρυξη στους Σαμιώτες οπού μιλά επαινετικά για τη γενναιότητα
τους καί τους συμβουλεύει να είναι προσεκτικοί για να μην ξαναπέσουν
στα χέρια τών Τούρκο^ν8. Την 'ίδια προκήρυξη στέλνει καί στην Πάτμο
καί στη Νάξο δπου φθάνει στίς 26 'Οκτωβρίου: «"Αραξε εις τον Κριόν,
επήγαν οί κοινοί Δημογέροντες προς χαιρετισμον καί βασιλεύοντας ό
ήλιος ήλθαν οπίσω, έβγαλαν λόγο οτι ό λόρδ Κοχράνης τους ειπεν οτι
το Αιγαίον πέλαγος εμεινεν εις τους Τούρκους καί τους συμβούλευσε
δια να κράξουν καί τους προύχοντας τών άλλων νήσων να κάμουν συνέλευσιν καί να υψώσουν σημαίαν σταυροφορικήν καί να γράψουν άναφοράν προς τους Ναυάρχους τών τριών Δυνάμεων οτι δεν δέχονται τον
ζυγον του Σουλτάνου καί οτι θέλει ευρουν πολλούς ύπερασπιστάς» 9 .
Τα λόγια αυτά προκαλούν αναταραχή καί αντίδραση ανάμεσα στους
Ά ξ ι ώ τ ε ς . Ό Παροναξίας 'Ιερόθεος, στέλνει την ί'δια μέρα γράμμα
στην 'Αντικυβερνητική 'Επιτροπή καί γράφει, οτι ή προκήρυξη τών
τριών ναυάρχων, «οριστικώς μας απομακρύνει άπο τήν ύπεράσπισιν
του ελληνικού στόλου καί τάς άγκάλας της φιλόστοργου ημών Διοική
10
σεως» . 'Αναφέρεται στή συνέχεια στα οσα πρόσφεραν οί Αίγαιοπελαγίτες στην Επανάσταση καί στίς θυσίες πού έκαναν γι' αυτήν 1 1
5. Βλ. Άρχεΐον 'Υπουργείου 'Εξωτερικών (στή συνέχεια: ΛΥΕ) 1827 α.α. 18,
Ιβ ΠΙ (24 'Οκτωβρίου 1827). Πβ. Άρχεΐον της Κοινότητος Ύδρας, δ.π., σ. 320-322.
6. AYE, δ.π. (24 'Οκτ. 1827). Πβ. Άρχ. "Υορας, δ.π., σ. 320-322.
7. Βλ. Σπ. Τρικούπης, δ.π., σ. 173.
8. AYE, δ.π. (7 Ό κ τ . 1827). Πβ. Π. Κοντογιάννης, δ.π., σ. 67.
9. Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους (καί στή συνέχεια: ΓΑΚ), Ύπουργεΐον ' Ε 
ξωτερικών, φακ. 113 (5 Νοεμ. 1827).
10. ΓΑΚ, Ύ π . Έσ., φακ. III (26 Ό κ τ . 1827).
11. Τα πράγματα δεν είναι έτσι πού τα παρουσιάζει ό 'Ιερόθεος. Τα περισ-
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και τελειώνει λέγοντας, οτι δεν πρόκειται «να υποκύψουν τον αυχένα
12
εις το όθωμανικον κράτος, ή εις το σύνταγμα των σταυροφόρων» ,
άλλα έχουν σκοπό να μετοικήσουν όλοι στην ελεύθερη Ελλάδα.
Στο μεταξύ ό Κόχραν αντιλαμβάνεται, οτι θα του ζητηθούν εξη
γήσεις για την ενέργεια του αύτ/j, καί σπεύδει να αναιρέσει, με γράμμα
του προς το συνταγματάρχη Ούρκχαρτ, την πρόταση πού έκανε, λέ
γοντας, δτι τα λόγια του παρεξηγήθηκαν 1 3 . Αυτό το γράμμα, ό Ουρκ
χαρτ το δίνει στην 'Αστυνομία Νάξου καί ό αστυνόμος Βασίλης Μπαρλας το γνωστοποιεί στο νησί. Συγχρόνους με έγγραφα του 1 4 ό αστυ
νόμος, ενημερώνει και τη Γραμματεία των 'Εσωτερικών, για τα δσα
γίνανε με τον ερχομό του Κόχραν στο νησί.
Το γράμμα φαίνεται δτι διοχετεύθηκε ταυτόχρονα, άγνωστο άπο
ποιόν, άλλα πάντως άπο κύκλους πού ανησύχησαν άπο την πρωτοβουλία
του Κόχραν, στη γαλλόφωνη εφημερίδα της Σμύρνης Le S p e c t a t e u r
Oriental, πού το δημοσίευσε στο φύλλο της 1 Δεκεμβρίου 1828, με μια
μικρή εισαγωγή οπού ή πολιτεία του Κόχραν κρίνεται με αυστηρότητα:
«ό λόρδος Κοχράνης, οίκειοποιούμενος έκτακτα καί ενάντια του πολι
τικού συστήματος πληρεξούσια, έσυμβούλευσε τα νησιά να ταχθώσι κάλλιον υπό την ύπεράσπισιν του τάγματος τών 'Τωαννιτών καί να στήσωσι
την σημαίαν τούτου του τάγματος» 1 4 ".
Λαβαίνοντας υπόψη τήν έκθεση του Μπαρλά ή 'Αντικυβερνητική Έ σότερα νησιά τών Κυκλάδων καί ιδιαίτερα ή Σύρος, Τήνος, Νάξος καί Σαντορίνη
δεν έπαιξαν το ρόλο πού θα μπορούσαν να παίξουν στον 'Αγώνα «ένεκα διχονοιών
καί ιδία αντιδράσεως τών καθολικών πολλαχώς άντιπραξάντων καί ύπονομευσάντων
τον 'Αγώνα. . . » Άνδρ. Μαρούλης, «Ναξιακά έγγραφα», Έπετηρίς Κυκλαδικών
Μελετών, τ. Δ', σ. 431. Πβ. Ε. Ρόζος, 01 Νησιώτες τον Αιγαίον στον 'Αγώνα,
Άθ. 1971, σ. 114-115.
12. ΓΑΚ, Ύπ. Έσ., φακ. III (26 Όκτ. 1827).
13. ΓΑΚ, δ.π., (28 Όκτ. 1827). ΑΤΕ, δ.π., (28 Όκτ. 1827). Πβ. Π. Κοντογιάννης, δ.π., σ. 68. 'Αρχ. "Υδρας δ.π., σ. 327. Πρόκειται για τον συνταγματάρχη
Gordon Urquhart, πού υπηρετεί στο μπρίκι «Σωτήρ». Στο G. Urquhart καί στον
"Αγγλο αξιωματικό Bannister είχε αναθέσει ό Κόχραν τή σύσταση τακτικού ναυ
τικού σώματος για να επιβάλει τήν τάξη στα νησιά καί στα πλοία. Βλ. C. M.Woodhouse, The Philhellenes, Αονδίνο 1969, σ. 80. D. Dakin, British and American
Philhellenes during the War of Greek Independence: 1821-1833, Θεσσαλονίκη
1970, σ. 148, 149-155, 203, 206.
14. ΓΑΚ, Ύπ. Έσ., φακ. 112 (10 Όκτ. 1827) καί φακ. 113 (5 Νοεμ.
1827).
14α. Βλ. εφ. Le Spectateur Oriental, φ. 296 (1.12.1827), σ. 2. Πβ. εφ. 'Ελ
ληνικός Τηλέγραφος, φ. 4 (15.1.1828), σ. 15.
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πιτροπή, με απόφαση της Βουλής , «διατάτει να έκδοθώσι εγκύκλιοι
έπιστολαί προς τους κατοίκους των Νήσων του Αιγαίου

Πελάγους,

α'ίτινες υποδεικνύουν μ' δλην την άκρίβειαν τα ολέθρια απο
τελέσματα και εις αυτήν και εις όλόκληρην την έπικράτειαν της Ελλάδος,
της περί σταυροφορίας διασπαρήσης φήμης,

και ότι το έλληνικον

έθνος δεν θέλει συγκατάνευση ποτέ να άποσπασθη το Αιγαίον Πέλαγος
άπο τήν όλομέλειαν της ελληνικής επικρατείας, και να συλληφθούν
εκείνοι, ο'ίτινες έστάθ/]σαν οί πρωταίτιοι του να διαδοθή εις τους λαούς
των Νήσων του Αιγαίου Πελάγους μία τοιαύτη ιδέα, καί να παιδευθοΰν
αναλόγως του εγκλήματος των άφ' ού κριθούν να έκδοθή επιστολή προς
τον άξιότιμον στόλαρχον κοινοποιούσα προς αυτόν τα διατρέξαντα εις
τήν Νήσον Νάξον, . . . ., και να ζητηθούν πληροφορίαι ακριβείς άπ' αυ
τόν περί τών διατρεξάντων εις τήν Νήσον Νάξον» 1 6 .
Έξαλλου στις εγκύκλιες επιστολές πού εκδίδονται άπο τή Γραμ
ματεία τοΰ 'Εσωτερικού καί τής 'Αστυνομίας, «προς τους Δημογέροντας
καί τους κατοίκους τών Νήσίον τοΰ Αιγαίου Πελάγους», καταδικά
ζονται οι φήμες πού κυκλοφόρησαν, «δτι το Αιγαίον Πέλαγος δεν θέλει
λάβη τήν ιδίαν τύχην τής λοιπής Ελλάδος, πράγμα το όποιον όσον
απέχει τής αληθείας, καί τούτο γίνεται δήλον άπο τήν συνθήκην τής
6ης 'Ιουλίου, άλλο τόσον είναι μακράν άπο τάς αποφάσεις τής τρίτης
εθνικής συνελεύσεως» 17 .
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή αντίδραση ενός έ'λληνα έμπορου
άπο τή Σύρα, τοΰ οποίου αγνοούμε το πλήρες όνομα — υπογράφει Στέ
φανος Δ . . . — άνθρωπου «έν μεγάλη ύπολήψει παρά τοις συμπατριώταις του» '

, που έγραψε στον ΙΑοχραν για να εκφράσει τις αντιρρήσεις

του στην πρόταση τοΰ ναύαρχου. Το γράμμα υποδεικνύει στον Κόχραν
να περιορίσει τις πρωτοβουλίες του στα δρια τών αρμοδιοτήτων του
καί να ασχοληθεί με θέματα πού είναι στή δικαιοδοσία του: τήν καταστολή
τής πειρατείας, πού ή έκταση της θίγει ιδιαίτερα τους έ'μπορους τής Σύρας καί τής Ελλάδας γενικώτερα. Το γράμμα αυτό είναι καί ή πιο
αυστηρή κριτική πού γνωρίζουμε να έχει ασκηθεί δημόσια στα χρόνια
εκείνα, για τή δράση τοΰ άγγλου ναύαρχου στην Ελλάδα. Φαίνεται οτι
15. ΓΑΚ, 'Τπ. Έ σ . , φακ.115 (άρ. 1 1 0 - 7 Νοεμ. 1827) καί (12 Νοεμ.
1827).
16. ΓΑΚ. ' Τ π . Έ σ . , φακ. 115 (άρ. 814 - 13 Νοεμ. 1827).
17. ΓΑΚ, 'Τπ. Έ σ . , φακ. 115 (άρ. 1504 - 15 Νοεμ. 1827.)
17α. Βλ. εφ. Le Spectateur Orientai, δ.π. Πβ. εφ. 'Ελληνικός
Τηλέγρα
φος, δ.π.
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αντιγράφτηκε και κυκλοφόρησε σε χειρόγραφα αντίγραφα, μερικά άπο
τα όποια έφτασαν ως τή Σμύρνη. Ό Spectateur Oriental

δημοσιεύει

αμέσως γαλλική μετάφραση, άπο την οποία μεταφράζει ξανά στα ελ
ληνικά ό «Ελληνικός Τηλέγραφος» της Βιέννης, στο φύλλο του της
15 'Ιανουαρίου 1828'™:
Σύρα, τη 9.(21) Νοεμβρ. 1827
Μυλόρδε ! Οι "Ελληνες εμαθον μετά λύπης την άνιαράν σημασίαν,
την οποίαν δίδεις εις το προς την ήμετέραν Έπιτροπήν της διοικήσεως
γράμμα τών τριών ναυάρχων. "Αχρι τούδε έπιστεύομεν, ότι το λαμπρόν
κατόρθωμα κατά το Ναυαρΐνον, μετά το όποιον εξεδόθη εκείνο το γράμ
μα, δεν έδύνατο να άποβλέπη εις το να μας ύποτάξη εκ νέου εις τον
ζυγόν, τον όποιον έπεχειρήσαμεν να άποτεινάξωμεν έστοχαζόμεθα, οτι
ό σκοπός τών φοβερισμών τών ναυάρχων υπάρχει να κατάπαυση το
πειρατικόν σύστημα, το όποιον ατιμάζει τό Έλληνικόν έθνος ενώπιον
δλης της Ευρώπης, καθότι πάντα ταύτα τα κακά αποδίδονται εις δλον
το έθνος. 'Ημείς στενάζομεν υπό τήν μάστηγα της αναρχίας και της
συμφοράς· οί ημέτεροι ναΰται ύστερηθέντες τών συνειθισμένων πόρων
του εμπορίου, έπραξαν εναντίον τών πολεμικών δικαίων, και παρά πολ
λοί φευ εξ αυτών, αμνήμονες προς τήν πατρίδα των και αναίσθητοι προς
τα δεινά, τα όποια δύνανται να τή παρασκευάσοοσιν, έδραξαν τό επιτή
δευμα της πειρατείας. Ά φ ' ού, προσμένοντες τόσον καιρόν, ϊδομεν Σε
τέλος πάντων έλθόντα εις τήν Ελλάδα, είλπίζομεν να κατάπαυση μετ'
ολίγον έκείνας τάς αταξίας ή ενέργεια του χαρακτήρος σου, ή δυνατή
κατ' αμφότερα τα 'Ημισφαίρια ύπόληψις του ονόματος σου και τών κα
τορθωμάτων σου, ώστε ψηφισθείς ναύαρχος του Ελληνικού στόλου δια
να τον καθοδήγησης εις νίκας κατά τών ημετέρων εχθρών, είχες να
συγκαταπολεμής και τον ήμέτερον κινδυνωδέστατον έχθρόν, τάς ημε
τέρας λέγω αντιζηλίας και τήν ήμετέραν άναρχίαν. 'Ημείς συνωδεύομέν
Σε με τάς εύχας ημών και πνευματικώς καθ' δλα τα επιχειρήματα Σου
κατά τήν Κυλλήνην, Πειραιέα, Άλεξάνδρειαν, και εως κατά τήν Χίον
αυτήν πάντα σου λόγου ήκροαζόμεθα άτενώς, και πάσα ημών ή προσοχή
υπήρχε προς Σε προσηλωμένη. 'Ημείς έμεμφόμεθα μόνον τήν κακήν
μοΐραν, δτε έχρημάτιζες άτυχης εις τάς εκστρατείας Σου, ποτέ δέ δεν
έγογγύσαμεν εναντίον τών στόλων τών συμμαχικών Δυνάμεων ως βαλόντων δήθεν τό μικρότατον εμποδον εις τα επιχειρήματα σου, διότι
ποτέ δεν ήλθεν ε'ις τάς άκοάς ημών τοιούτο τί. Σύ διαθέτεις και τήν σή170. ο.π.
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μερον το 'Αρχιπέλαγος άκωλύτως, καί βέβαια της ψιλής τύχης έργον
ύπήρχεν αν διέφυγαν σε μεμονωμένους περιπλέοντα Τουρκικά πλοία, πάντη
δε εσχάτως και ό Ταχίρ Πασιας (πλέων άπα Ναυαρίνου εις Κωνσταντι
νούπολη). Μεταξύ των ασχολιών σου και φροντίδων ε'ίτε υπέρ σωτηρίας
της Ελλάδος, ε'ίτε υπέρ παλιγγενεσίας ενός πολυθρυλλήτου τάγματος
τολμώμεν και αύθις να σε παρακαλέσωμεν να ρίψης βλέμμα εις τούτο
το θέατρον της ημετέρας δυστυχίας καί των ημετέρων ελαττωμάτων.
Έ ν ονόματι της Ελλάδος έξορκίζομέν σε να στρέψης την έμπιστευθεΐσαν
σοι δύναμιν ουχί πλέον εναντίον τών Τουρκικών στόλων, άπο τών οποίων
ήλευθερώθημεν, άλλ' εναντίον τών κακούργων ο'ίτινες κρημνιζουσί μας
εις άπώλειαν στρέψε λέγω την ένέργειάν σου καί τα όπλα σου εναντίον
τών πειρατών, τών οποίων αϊ πράξεις καθιστώσιν ημάς μισητούς παρά
πάση τη Χριστιανοσύνη, έν ώ χρέος έχομεν ίκετεύοντες δλην την Χριστιανοσύνην να όμολογώμεν αύτη χάριτας. Δίδαξον ημάς σύ, ό μαχησάμενος τόσον πολυκλεώς έν ταϊς σειραΐς πεπολιτισμένων εθνών, τους κα
νόνας καί την χρήσιν του δικαίου τών εθνών. Μη, έξαπατών ημάς με
ψευδείς φόβους ή ψευδείς ελπίδας, διεγείρης διχόνοιαν μεταξύ ημών,
ούτε δέ, παριστών εκείνους, δσοι χθες έμάχοντο υπέρ ημών, ως θέλοντας
δήθεν αύριον να μάς παραδώσωσιν απλώς καί ετυχεν εις τους ημετέρους
εχθρούς, αύξανε την τόσον εύκολον εις δυστυχείς δυσπιστίαν, καί τότε
δεν θέλει μετανοήσει ή Ελλάς, Οτι προηυτρέπισέ σοι άνταμοιβάς, άλλα
μάλιστα ευγνώμων δια τάς έκδουλεύσεις σου άνεγερεΐ σοι ανδριάντας
καί έγχαράξει το ονομά σου έπί τω μνημείω τής ελευθερίας. Δέχθητι,
ώ Μυλόρδε, φιλοφρόνως ταύτας τάς παρατηρήσεις καί σκέψεις ενός αν
δρός, όστις αγαπά τωόντι την δόξαν καί εύδαιμονίαν τής πατρίδος του.
" Ε χ ω την τιμήν κ.λ.π.
Στέφανος Δ . . .
Στις εξηγήσεις, πού δίνει με γράμμα του στην 'Αντικυβερνητική
Ε π ι τ ρ ο π ή , ό Κόχραν παρουσιάζει το πέρασμα του άπο τή·- Νάξο καί
το σταθμό του εκεί σαν τυχαίο: «ό άνεμος ήτον ενάντιος δια τον Βόλον
δπου κατ' αρχάς έσκόπευα». Τήν πρόταση πού έ'καμε στους Ά ξ ι ώ τ ε ς
την δικαιολογεί λέγοντας δτι, δταν έφτασε στή Νάξο, ανέβηκαν στο
πλοίο του «δύο άνθρωποι» καί δταν έγινε λόγος για τήν προκήρυξη
τών τριών ναυάρχων τους είπε, «δτι αν οι σκοποί ευρωπαϊκής τινός
δυνάμεως έκατώρθωσαν να περιορίσουν τήν έλευθέραν Έλλάδαν, εις τα
στενά δρια άπο τον Βόλον εως τήν Ναύπακτον, περιέχοντα τα γειτονεύοντα μικρά νησιά, Σαλαμίνα, Αίγινα, "Γδρα καί Σπέτσες, ήτο καλόν
δια τους κατοίκους τών άλλων νήσων να προσέχουν μήπως υποταχθούν
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έξαφνα εις τον τουρκικον ζυγόν. Και αν δεν τους συγχωρεθή να μεταχειρίζωνται τήν έλληνικήν σημαίαν, να προτιμήσουν εις πάσαν περί
σταση να αποθάνουν υπό τον σταυρόν παρά να ζήσουν πλέον υπό τήν
ήμισέληνον». Στή συνέχεια του γράμματος του δ Κόχραν

ισχυρίζεται

πώς αργότερα έμαθε, δτι ή συμβουλή του ερμηνεύτηκε έτσι, πού να
φανεί δτι επιδιώκει το χωρισμό των νησιών του Αιγαίου άπο τήν υπό
λοιπη Ελλάδα, ένώ αντίθετα εκείνος πρότεινε τήν καλύτερη λύση στο
αδιέξοδο, στο όποιο οδηγούσε τους νησιώτες ή προκήρυξη τών τριών
ναυάρχων. Δεν επιθυμεί, συνεχίζει, τήν υποταγή τών νησιών «εις οιαν
δήποτε έξωτερικήν έξουσίαν», καί γι' αύτο το λόγο άφησε στο νησί
τρεις βδομάδες ακόμα το τακτικό καί συμβούλευσε τους Ά ξ ι ώ τ ε ς να
οργανώσουν πολιτοφυλακή για τήν υπεράσπιση του νησιού τους, «επειδή
καθώς έφαίνετο άπο το νόημα του γράμματος τών ναυάρχων, δεν
εϊχαν να ελπίσουν πλέον ύπεράσπισιν άπο τήν έλληνικήν θαλασσινήν
δύναμιν». 'Υπακούοντας μάλιστα στή διαταγή τών τριών ναυάρχων,
για να μήν βλάψει τον 'Αγώνα, δπως πιστεύει, κοινοποίησε τήν προ
κήρυξη τους στα ελληνικά κανονοφόρα πλοία «Φιλέλλην Ά γ γ λ ί ς » καί
«Βαβάρια» καί με τήν κορβέτα «"Υδρα» καί το μπρίκι «Σωτήρ» μπήκε
«εντός τών ορίων, εις τα όποια περιωρίσθηκαν τα κινήματα του ελ
ληνικού στόλου» 1 8 .
Με τις εξηγήσεις αυτές τοΰ Κόχραν ή ελληνική Κυβέρνηση φάνηκε
ικανοποιημένη. Τι άλλο μπορούσε άλλωστε να κάνει. 'Οπωσδήποτε οχι
να διώξει τον Κόχραν. Το θέμα όμως δεν φαίνεται να είναι τόσο απλό
καί ανώδυνο, δσο το παρουσίασε ό Κόχραν στις εξηγήσεις του προς τήν
ελληνική Κυβέρνηση. Στην ερμηνεία του θα βοηθήσει μια σύντομη
αναδρομή στις ενέργειες τοΰ διαλυμένου πια τάγματος τών Ίωαννιτών,
για εγκατάσταση στον ελληνικό χώρο κατά τήν ελληνική 'Επανάσταση,
οι όποιες έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης καί προώθησης διάφορων
19
συμφερόντων στην 'Ανατολική Μεσόγειο .
Οι Ίωαννίτες εμφανίζονται για πρώτη φορά στον επαναστατημένο
ελληνικό χώρο τήν εποχή τοΰ συνεδρίου της Βερόνας, το 1822, οπότε
διατυπώνουν προτάσεις συμμαχίας στην ελληνική αντιπροσωπεία, που
έχει φθάσει στην 'Ιταλία με σκοπό να παρουσιάσει στο συνέδριο της
Βερόνας τήν κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή επαναστατημένη Έ λ 18. ΑΤΕ, δ.π. (30 Νοεμ. 1827). Πβ. Π. Κοντογιάννης, ό'.π., σ. 71. Α. Δασκαλάκης, ο.π., σ. 655.
19. Βλ. C. E. Engel, Histoire de l'Ordre de Malte, Γενεύη 1968, όπου καί
·' σχετική βιβλιογραφία.
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ελληνική αποστολή απέτυχε, επειδή, όπως είναι γνωστό,

ή μετάβαση της στή Βερόνα απαγορεύτηκε. Ό

Ά ν . Μεταξάς, επικε

φαλής τής αντιπροσωπείας, επηρεασμένος άπο τήν αποτυχία αύτη, και
υστέρα άπο υπόδειξη του υπουργού των Εξωτερικών

τοΰ Παπικού

κράτους, καρδινάλιου Γκονζάλβι, καί τήν πίεση τοΰ γάλλου φιλέλληνα
P h . J o u r d a i n , πού μετέχει στην ελληνική αποστολή, έρχεται σε επαφή
με τον τοποτηρητή τοΰ Μεγάλου Μάγιστρου τοΰ τάγματος Α. Bouska,
ό όποιος προτείνει συμμαχία των 'Ιπποτών μέ τήν επαναστατημένη
Ελλάδα. Ό Α. Μεταξάς εξουσιοδοτεί τον J o u r d a i n να διαπραγματευθεί
μέ τή Διοικητική 'Επιτροπή τοΰ Τάγματος στο Παρίσι, δπου καί ό
γάλλος φιλέλληνας υπογράφει τελικά μια προσωρινή συνθήκη συμμαχίας.
Ό J o u r d a i n , πλοίαρχος τοΰ γαλλικού ναυτικού, πού δρα και σαν γάλλος
πράκτορας στην Ελλάδα, Ικανοποιημένος άπο τήν υπογραφή τής συν
θήκης αυτής πιστεύει, δτι ή προώθηση τοΰ τάγματος στο Αιγαίο θα
εμποδίσει τή μονοπώληση τοΰ εμπορίου στή Μεσόγειο άπο τήν 'Αγγλία,
ή οποία κατέχει ήδη το Γιβραλτάρ καί τή Μάλτα 2 1 .
"Οσο κρατάνε οι διαπραγματεύσεις, πολλοί "Ελληνες τοΰ έξωτερικοΰ
παίρνουν θετική ή αρνητική θέση σχετικά μέ τή συμμαχία. Ό 'Ιγνάτιος,
πού σέ γράμμα του στον Ά λ . Μαυροκορδάτο 22 , φαίνεται να βρίσκει
στην αρχή συμφέρουσες τις προτάσεις τοΰ τάγματος, επισημαίνει μια
ενδεχομένη αντίδραση τής 'Αγγλίας καί τελικά αποτρέπει τήν ελληνική
κυβέρνηση άπο τή συμμαχία συμβουλεύοντας την όμως να απορρίψει
μέ διπλοίματικότητα τήν πρόταση τών 'Ιπποτών, ώστε να μήν έ'ρθει
20. Βλ. Ph. Jourdain, Mémoires historiques et militaires sur les événements de la Grèce, τ. Ι, Παρίσι 1828, σ. 187-300. Ν. Σπηλιάδης, δ.π., τ. Ι, Ά θ .
σ. 503. Σπ. Τρικούπης, ο.π., τ. Γ', σ. 78-79. Η. Γεωργίου, Ό Ph. Jourdain και
ό S. Κ. Molay εν τή κατά το 1823 συνθήκη τών Ίωαννιτών μετά της 'Ελληνικής
Κυβερνήσεως, Ά θ . 1952. Δ. Πασχάλης, αΟί 'Ιππότες της Μάλτας καί απόκρυφοι
ένέργειαι αυτών περί καταλήψεως διαφόρων νήσων του Αιγαίου κατά τήν διάρκειαν
τής Ελληνικής Επαναστάσεως», Ίίμερολόγιον Μεγάλης 'Ελλάδος, 1932, σ. 235248. Ν. Βλάχος, « Ή άναβίωσις τών κατακτητικών βλέψεων τών 'Ιπποτών του
τάγματος τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τής 'Ιερουσαλήμ εν ταΐς έλληνικαις χώραις κατά τήν
Έλληνικήν Έπανάστασιν τοΰ 1821», 'Επιστημονική ' Επετηρις Παντείου Σχολής,
1949-1950, σ. 477. Ε. Γ. Πρωτοψάλτης, Κατακτητικαί βλέψεις τών Μελιταίων
'Ιπποτών επί τών ελληνικών νήσουν τοΰ Αιγαίου (1822-1824), 'Αθηνά 56 (1952),
σ. 142-187. Τοΰ ίδιου, 'Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ονγγροβλαχίας 1766-1828, Α',
Ά θ . 1959, σ. 225-228.
21. Βλ. Ph. Jourdain, ο.π., σ. 192.
22. Βλ. Ε. Πρωτοψάλτης, Κατακτητικαί
βλέψεις, σ. 163-164. Τοΰ ί'διου,
'Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ονγγροβλαχίας, σ. 227.
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σέ αντίθεση με τή Γαλλία ή οποία βρίσκεται σέ φιλικές σχέσεις με αυτούς
και έχει

συμφέροντα

άπα την εγκατάσταση τους στην

'Ανατολική

Μεσόγειο 2 3 .
Ή προσπάθεια των Ίωαννιτών να επωφεληθούν άπο την κακή
τροπή πού είχαν πάρει εκείνη τήν εποχή τα πράγματα στην Ελλάδα
δεν καρποφόρησε. Οι παράλογες απαιτήσεις τους και ό τυχοδιωκτικός
χαρακτήρας της υπόθεσης αυτής έγινε έγκαιρα αντιληπτός άπο τήν ελλη
νική κυβέρνηση, πού σταμάτησε κάθε συζήτηση. Στην πραγματικότητα
«αντί να βοηθηθή ή Ε λ λ ά ς υπό του τάγματος, ως ήλπιζεν, επρεπεν αυτη να το βοηθήση και να το παραςη εκ του μή οντος εις το είναι»**.
Στα μέσα του 1826 οί 'Ιππότες του Άγιου Ιωάννου της Μάλτας
επανεμφανίζονται στο χώρο της 'Ανατολικής Μεσογείου. Λεπτομέρειες
μας παρέχει ό κόμης de R u m i g n y στα 'Απομνημονεύματα του 2 5 .
Συγκεκριμένα ό Rumigny γράφει, με ημερομηνία 28 'Ιουνίου 1826,
οτι οί 'Ιππότες, μέ πρωταγωνιστές παλιούς αξιωματούχους του Τάγμα
τος, θέλησαν να ανασυστήσουν το τάγμα καί να του ξαναδώσουν ζωή.
Τότε κάποιος Γάλλος επιχειρηματίας καί τυχοδιώκτης, ό O u v r a r d 2 6 ,
πλησίασε έναν άπο τους πρωταγωνιστές της κίνησης, τον στρατηγό
J. Dubourg, καί προσφέρθηκε να βοηθήσει το τάγμα στην προσπάθεια
του αυτή, παρέχοντας τήν απαιτουμένη οικονομική βοήθεια, πού έγινε
αποδεχτή άπο τους 'Ιππότες. Ό Ouvrard όμως κάθε άλλο παρά εν
διαφέρεται για τήν τύχη του τάγματος: γι' αυτόν οί 'Ιππότες είναι
«le masque qu'il m e t en a v a n t pour marcher à son b u t » : χρησιμο23. Βλ. Ε. Πρωτοψάλτης, Ιγνάτιος Μητροπολίτη; Ονγγροβλαχίας, δ.π., σ.
227-228.
24. Βλ. Σπ. Τρικούπης, δ.π., σ. 79.
25. Βλ. R. M. Gourand d'Ablancourt, Souvenirs du général Comte de
Rumigny, Παρίσι 1921, σ. 192-194. Πβ. D. Dakin, ((British intelligence of
events in Greece, 1824-1827», ΔΙΕΕ, 13 (1956) 1815. Ό Rumigny ήταν υπα
σπιστής του δούκα της 'Ορλεάνης. Πβ. Κ. Ν. Ράδος, Περί το στέμμα της 'Ελλάδος:
Ή απόπειρα των Όρλεανιδών 1825-1826, Άθ. 1917, σ. 21, 52. D. Dakin, British
and American Philhellenes, δ.π., σ. 51.
26. Ό Ouvrard πλούτισε στην αρχή της Γαλλικής Επανάστασης κάνοντας
εμπόριο χαρτιού. 'Αργότερα έγινε προμηθευτής τοϋ στόλου. Τήν εποχή τοϋ Διευ
θυντηρίου καί της Αυτοκρατορίας ανέλαβε τήν προμήθεια στρατιωτικού ύλικοϋ.
Τον υποπτεύθηκαν για άπατη καί τον φυλάκισαν. Παρόλα αυτά το 1823 διορίζεται
στρατηγός τροφοδότης της εκστρατείας στην 'Ισπανία. Ό συνεταίρος του τον
κατηγορεί γι' άπατη καί ό Ouvrard, προκειμένου να πληρώσει, προτιμάει να πάει
φυλακή για 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1828. Πεθαίνει το 1847. Βλ. R. M. Courand
d' Ablancourt, δ.π., σ. 192.
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ποιώντας τους 'Ιππότες σαν προκάλυμμα, θέλει να πετύχει την κατά
ληψη της Ρόδου και της Κρήτης και σκοπεύει να ιδρύσει στην τελευταία
μια εμπορική εταιρία πάνω στα πρότυπα της Εταιρίας των 'Ανατο
λικών 'Ινδιών. Σύμφωνα με το σχέδιο του, υπάρχουν μεγάλες πιθανό
τητες να δεχτούν οι "Ελληνες να έκχοορήσουν τα δύο νησιά στους ' Ι π 
πότες, και ό Κόχραν, πού στο μεταξύ θα έχει μυηθεί στο σχέδιο, θα
είναι το μέσον, πού θα χρησιμοποιήσει ό O u v r a r d για να τα αποκτήσει.
Συγκεκριμένα ό "Αγγλος ναύαρχος θα αναλάμβανε την κατάληψη τους
άπο τους Τούρκους, ενισχυμένος

με 6 εκατομμύρια φράγκα πού θα

πρόσφερε ό O u v r a r d 2 7 . Ό Ά λ . Ά ξ ι ώ τ η ς 2 8 ό όποιος βρίσκεται ήδη σέ
συμφωνία με το γάλλο τυχοδιώκτη, πού κινεί άπο τή φυλακή τα νή
ματα της τεράστιας αυτής επιχείρησης, θα αναλάμβανε να στρατο
λογήσει 2-3 χιλιάδες άνδρες και ό Κόχραν θα ριχνόταν στην Κρήτη,
άφοΰ προηγουμένως θα εΐχε καταστρέψει το τούρκικο στόλο με τα
ατμόπλοια του 2 9 .
Ό O u v r a r d διαπραγματεύεται με το Τάγμα, υπογράφει ιδιωτικά
συμφωνητικά με τους 'Ιππότες — το Τάγμα νομικά δεν υφίσταται —
βάζοντας πολύ σκληρούς δρους με άπο>τερο σκοπό να μή μπορέσουν
να αντεπεξέλθουν στα συμφωνημένα και να αναγκαστούν να αποσυρθούν.
Κατά το σχέδιο του, όταν αργότερα θα είχε στα χέρια του κάποιο τμήμα
της Κρήτης, θα κοινοποιούσε τα σχέδια του για τή σύσταση της εταιρίας
σέ Ευρωπαίους τραπεζίτες και θα προχωρούσε σέ διαπραγματεύσεις
27. Για όλα αυτά βλ. R. M. Courand d'Ablancourt, δ.π., σ. 193.
28. Ό 'Αλέξανδρος Άξιώτης στάλθηκε, το Νοέμβριο του 1826, άπο τους
γαλλόφρονες στο Παρίσι, στο Δούκα της 'Ορλεάνης, για να διαπραγματευθεί μια
ενδεχόμενη αναγόρευση του δευτερότοκου γυιοϋ του Δούκα σαν βασιλιά των 'Ελλήνων.
Βλ. Ν. Σπηλιάδης, δ.π., τ. Β', σ. 391-392.
29. Ό Κόχραν υπόγραψε στις 4/16 Αυγούστου 1825 συμφωνητικό με 11
δρους προκειμένου να αναλάβει, ναύαρχος του ελληνικού στόλου. «Οι απεσταλμένοι
της Ελλάδος παραλαμβάνουν τον Λόρδον Κόχραν άπο της σήμερον μέχρι της αγα
θής έκβάσεως του αγώνος των ε'ις την ύπηρεσίαν της 'Ελληνικής Κυβερνήσεως ώς
Ναύαρχον δλου τοϋ ξένου επικουρικού στόλου εις τον παρόντα μεταξύ 'Ελλάδος
καΐ Τουρκίας πόλεμον». Βλ. Δ. Ι. Λαζαρόπουλος, Το πολεμικον Ναντικον
της
'Ελλάδος από της ανεξαρτησίας μέχρι βασιλείας "Οθωνος 1821-1833, Ά θ . 1936,
σ. 94. Σαν ξένος επικουρικός στόλος χαρακτηρίζεται ό στολίσκος άπο τις δύο φρε
γάτες καί τα πέντε ατμοκίνητα πλοία τοϋ οποίου ό λόρδος Κόχραν, για διπλωματι
κούς λόγους, θα εΐχε τήν εικονική ιδιοκτησία. Τα πέντε ατμόπλοια παραγγέλθηκαν
στον μηχανικό Galloway στο Λονδίνο, ύστερα άπο απαίτηση τοϋ Κόχραν, άφοΰ
προκαταβλήθηκαν 113.000 λίρες άπο το β' δάνειο. Ή παραγγελία τους ήταν δρος
για να αναλάβει ό Κόχραν ναύαρχος (δ.π., σ. 94).
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μαζί τους για τή σύναψη δανείου 30 εκατομμυρίων φράγκων, πού θα
του έδινε τή δυνατότητα να συνεχίσει τον πόλεμο και να αποκτήσει τήν
υπόλοιπη Κρήτη καθώς και τή Ρόδο. Στή φάση αυτή θα πρόσφερε
βοήθεια και στους "Ελληνες, με το σκοπό να τους κάνει να ενδιαφερθούν
για τήν επιτυχία του σχεδίου του για τήν εταιρία. 'Αντιλαμβάνεται δτι
χωρίς τους "Ελληνες ή υπόθεση της εταιρίας δέν μπορεί να πετύχει,
άλλα πιστεύει, δτι οι "Ελληνες θα προσφέρουν βοήθεια, εφόσον χωρίς
τήν εταιρία δέν θα έχουν οΰτε χρήματα ούτε πλοία. Σχεδίαζε να εγκατα
στήσει στην Κρήτη Ινα διαμετακομιστικό σταθμό για τή διακίνηση
εμπορευμάτων άπο τή Συρία και ολη τήν 'Ανατολή. Ή εταιρία θα
έμπαινε κάτω άπο τή προστασία της Γαλλίας δπως οί 'Ινδίες βρίσκονταν
κάτω άπο τή προστασία της

'Αγγλίας 3 0 .

Κατά τήν αντίληψη του O u v r a r d ή τωρινή θέση του Κόχραν και
άλλες περιστάσεις θα εξασφάλιζαν τή συνεργασία του για τή πραγματο
ποίηση του σχεδίου. Και τούτο επειδή τήν εποχή αυτή ό Κόχραν βρί
σκεται χωρίς χρήματα, ένώ τα ατμόπλοια πού κατασκευάζονται στο
Λονδίνο άπο τον Galloway, δέν του παραδίνονται 3 1 . Προσχωρώντας
λοιπόν ό Κόχραν στο σχέδιο του Ouvrard, θα πρότεινε συγχρόνως
στους "Ελληνες: «Με τα ατμόπλοια δέν έγινε τίποτα, οί εκπρόσωποι
σας κατασπατάλησαν τα χρήματα του δανείου και τα πλοία δέν μπορούν
να βγουν άπο τον Τάμεση. Σας προσφέρω 6 εκατ. Μ' αυτά θα πολεμήσω
τους Τούρκους. Ά λ λ α τα χρήματα θα έρθουν στα χέρια μου μόνον
εφόσον εκχωρήσετε τήν Κρήτη και τή Ρόδο» 3 2 . Στή συνέχεια του
σχεδίου του ό O u v r a r d αντιμετωπίζει ακόμα και τήν περίπτωση να
αρνηθεί ή ελληνική κυβέρνηση, οπότε θα προσπαθούσε να τήν πιέσει,
εξαγοράζοντας πρόσωπα μέ επιρροή στους κυβερνητικούς κύκλους.
Σημειώνοντας ό R u m i g n y τα σχέδια αυτά, μας πληροφορεί δτι
ήδη είχε κινητοποιηθεί ό Th. Gordon και ό εκπρόσωπος των 'Ιπποτών
στρατηγός J. Dubourg, πού άρχισαν να αναζητούν τον Κόχραν στή
Μεσόγειο, άπο το Παλέρμο και το Κάλιαρι μέχρι τή Μάλτα. Και προσ
θέτει ακόμα, δτι σ' αυτό το σημείο βρίσκεται ή δλη υπόθεση, ένώ ό
30. Βλ. Courand d'Ablancourt, δ.π., σ. 193.
31. Έ ν ώ έπρεπε να παραδοθούν μέσα σε τρεις μήνες είχε περάσει ένας ολό
κληρος χρόνος και δέν είχαν παραδοθεί ακόμα, καί αυτό, γιατί ή επανάσταση στην
Ελλάδα βρισκόταν σέ κρίσιμη καμπή — ό 'Ιμπραήμ αλώνιζε στην Πελοπόννησο —
καί οί Ρικάρδοι θέλησαν να έξασφαλήσουν τα χρήματα του δανείου πού έδωσαν
στους Έλληνες, κρατώντας τα πλοία. Μέ τή μεταστροφή της Ευρωπαϊκής πολιτι
κής παραδίνονται καί τα πλοία. Βλ. Δ. Ι. Λαζαρόπουλος, δ.π., σ. 96-97, 102, 106.
32. R. Μ. Courand d'Ablancourt, δ.π., σ. 194.
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Ouvrard γελάει όταν σκέφτεται, δτι «les vieilles perruques de l'ordre
de Malte sont assez folles» για να πιστέψουν δτι θα σπαταλούσε τον
καιρό του και την περιουσία του στην ανασύσταση ενός τάγματος ξε
πεσμένου, πού οί οποιεσδήποτε προοπτικές βοηθείας, και οί πιο ασή
μαντες ακόμα, άναζωπύροοναν τίς ελπίδες τους για αναγέννηση. Στο
πραγματικό σχέδιο λίγοι είναι οι μυημένοι. Ό Ouvrard, άπο τη φυ
λακή πάντα, διευθύνει τήν τυχοδιωκτική αυτή επιχείρηση πιστεύοντας,
οτι και ή κατάσταση στην Ελλάδα θα ευνοήσει τήν επιτυχία του σχεδίου
του, άλλα και τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας δεν θα της επι
τρέψουν να βοηθήσει τήν Κρήτη, δταν στο μεταξύ ό Κόχραν θα τήν
33
έχει αποκλείσει .
Τί τελικά έγινε ύστερα άπ' όλες αυτές τίς μηχανορραφίες και τα
σχέδια δεν ξέρουμε. Ό Rumigny δέν μας δίνει άλλα στοιχεία. Το πιο
πιθανό είναι δτι αύτη ή Ιστορία δέν είχε καμιά συνέχεια, με τον τρόπο
τουλάχιστον πού τή συνέλαβε και τή σχεδίασε ό Ouvrard. Καί οι Ι π 
πότες, πού «depuis que la Grèce c o m b a t pour s'affranchir du joug
des Turcs et pour redevenir une nation libre et indépendente,
. . . se d o n n e n t à leur t o u r du m o u v e m e n t dans l'espoir de faire revivre leurs anciennes institutions et de leur donner encore une place
dans le m o n d e politique» 3 4 δέν εγκαταλείπουν τίς προσπάθειες να
αποκτήσουν γη στην 'Ανατολική Μεσόγειο.
Στο τέλος του 'ίδιου χρόνου ό Έυνάρδος μεσολαβεί για λογαριασμό
τών 'Ιπποτών στην ελληνική κυβέρνηση καί της υποδεικνύει να επανε
ξετάσει τις προτάσεις συμμαχίας του Τάγματος 3 5 . Στο σχετικό γράμμα
του Έυνάρδου ή ελληνική κυβέρνηση άπαντα, δτι μια τόσο σημαντική
απόφαση μόνο ή 'Εθνική Συνέλευση μπορεί να πάρει 3 6 . Ό 'Ιγνάτιος,
πού ενημερώνεται άπο τήν ελληνική κυβέρνηση για τή μεσολάβηση του
Έυνάρδου, προσπαθεί να του εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους
οι "Ελληνες δέν μπορούν να αποδεχτούν τίς προτάσεις συμμαχίας υπο
στηρίζοντας δτι: α) « . . . δ έ ν ημπορούν οί Έλληνες να παραχωρήσωσι
τόπον ελεύθερον, διότι είναι άδικον καί εναντίον εις τήν τιμήν του γέ33. ο.π., σ. 194.
34. Βλ. Σπ. Θεοτόκης, 'Αλληλογραφία
Ι. Α. Καποδίστρια - Ι. Γ. Έυνάρδου
1826-1831, Ά θ . 1929, σ. 16.
35. Βλ. Ε. Πρωτοψάλτης, 'Ιγνάτιο; Μητροπολίτη; Ούγγρο β λαχία;, δ.π., σ.
228-230.
36. Βλ. ΓΙ. Κοντογιάννης, ο.π., σ. 189-191. Πρβλ. Ε. Πρωτοψάλτης, ο.π.,
σ. 229.
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νους, β) οτι, ένώ γίνεται, πραγματεία εις Κωνσταντινούπολη περί συμ
βιβασμού άπο τους πρέσβεις τών χριστιανών βασιλέων το να είσάξωσιν
οί "Ελληνες εις το Αιγαίον το τάγμα τών ιππέων, το όποιον είναι ώρκισμένον να κράτη παντοτεινον πόλεμον εναντίον τών απίστων είναι το
αυτό ως να θελήσωσι να δώσωσιν ευλογον πρόφασιν εις την Πόρταν
δια να απόρριψη τα περί συμβιβασμού προβλήματα, και να άποδώσωσιν
οί μεσολαβοΰντες την άποτυχίαν της πραγματείας των εις το φέρσιμον
τών Ελλήνων, γ) οτι οί "Ελληνες χρεωστούν πολύ εις την Μεγάλην
Βρεττανίαν, καί δ,τι πειράζει αυτήν τήν μεγάλην γειτονικήν δύναμιν
δεν θέλουν το κάμει ποτέ, διότι φερόμενοι αγνώμονες, χάνουν τήν προστασίαν της, ήτις δια τήν θέσιν των θέλει τους είναι παντοτεινά ανα
γκαία». Και συνεχίζει ό 'Ιγνάτιος, δτι, μόνο αν δεν δεχόταν ό Σουλτάνος
τή μεσολάβηση τών Μεγάλων Δυνάμεων καί συνεχιζόταν ό πόλεμος,
θα μπορούσαν να συζητηθούν οί προτάσεις τοΰ τάγματος. Καί πάλι,
μόνον εφόσον αναφέρονται σε περιοχή πού δεν θα είχε ακόμα ελευθερω
θεί, καί ύστερα άπο τή συγκατάθεση της 'Αγγλίας 3 7 . 'Επιμένει ό 'Ιγνά
τιος στο δτι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οί "Ελληνες να έρθουν σε
αντίθεση με τήν 'Αγγλία. Καί στή συγκεκριμένη περίπτωση το πιθανό
τερο είναι οτι μια συμμαχία με το τάγμα θα τήν δυσαρεστήσει, γιατί
φαίνεται δτι ή Γαλλία βλέπει μέ ευχαρίστηση μια προώθηση τών
'Ιπποτών στο Αιγαίο. Ή μεσολάβηση μάλιστα τοΰ Έυνάρδου, ό όποιος
έ'χει δεσμούς μέ τή Γαλλία 3 8 κάνει τον 'Ιγνάτιο ακόμα πιο προσε
κτικό.
Κατά τον Ι. Καποδίστρια, πού μέ γράμμα του σπεύδει καί αυτός
να διαφωτίσει τον Έυνάρδο σχετικά μέ «τα πραγματικά» σχέδια τοΰ
τάγματος, οί 'Ιππότες 'ίσως δέν έπιθυμοΰν να αποκτήσουν τόσο τή
Ρόδο ή κάποιο άλλο νησί στο Αιγαίο, άλλα τή δύναμη καί τα ωφελήματα
πού θα τους προσπόριζε ή συμμαχία, δηλαδή τ' ατμόπλοια πού ναυπη
γήθηκαν στην 'Αγγλία, τήν φρεγάτα πού κατασκευάζεται στην 'Αμερική,
τα δάνεια, τήν εύνοια πού έχει ή ελληνική υπόθεση στην Ευρώπη, τις
δωρεές τών Ευρωπαίων καί τή συνεργασία μέ το λόρδο Κόχραν, που
ή φήμη της γενναιότητας καί τών ανδραγαθημάτων του έχει απλωθεί
παντού 3 9 . "Υστερα άπ' δλα αυτά ό Έυνάρδος αντιλαμβάνεται δτι οι
"Ελληνες δέν θα εϊχαν κανένα ουσιαστικό όφελος άπο μια συμμαχία
37. Βλ. ΓΙ. Κοντογιάννης, ό'.π., σ. 190. Ε. Πρωτοψάλτης, ό'.π., σ. 229-230.
38. Πβ. Μ. Β. Σακελλαρίου, «J. G. Eynard, κορυφαίος φιλέλλην», Μνήμη
'Ιωάννη-Γαβριήλ Έυνάρδου (1775-1863), Ά θ . 1977 σ. 19 έξ.
39. Βλ. Σ π . Θεοτόκης, ο.π., σ. 14-15 (27 Νοεμ./9 Δεκ. 1826).
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με το τάγμα και γράφει, στον Ι γ ν ά τ ι ο οτι δεν είχε καμιά ανάμιξη στην
40

ολη υπόθεση παρόλες τις πιέσεις πού δέχτηκε .
Έ δ ώ πρέπει να παρατηρήσουμε δτι ιδιαίτερο
σύνδεση, πού επιβεβαιώνεται άπο τον Καποδίστρια

ενδιαφέρον έ'χει ή
41

— ανάμεσα στον

Κόχραν και τους Ίωαννίτες, οί όποιοι στο τέλος του 1827 εμφανίζονται
— σύμφωνα με τα έγγραφα μας — για τελευταία φορά στον ελληνικό
χώρο και πάλι πίσω άπό τον "Αγγλο ναύαρχο. Ή σύνδεση αύτη, ενδε
χόμενα, χρονολογείται από την εποχή του O u v r a r d 4 2 . Φαίνεται οτι,
χφοΰ ναυάγησε ή τυχοδιωκτική εκείνη επιχείρηση για την κατάληψη
της Κρήτης καί της Ρόδου, ό Κόχραν διατήρησε επαφές με το τάγμα,
περιμένοντας να παρουσιαστεί ή κατάλληλη ευκαιρία για να του προσ
φέρει έκδούλευση, διευκολύνοντας το στην απόκτηση γης στη Μεσόγειο.
Τώρα δεν στρέφεται πια στην Κρήτη και τή Ρόδο, γιατί αντιλαμβάνεται,
δτι οΰτε οί "Ελληνες τών νησιών αυτών θα δέχονταν τους καθολικούς,
ούτε οι Τούρκοι θα άφηναν να παρθούν νησιά τόσο σημαντικά δσο ή
Κρήτη καί ή Ρόδος. 'Εξάλλου θα έ'πρεπε να πολεμήσει τους Τούρκους
για να τα αποκτήσει, ενώ οί Σποράδες καί οί Κυκλάδες είναι ελεύθερες
καί ενα μεγάλο μέρος τών κατοίκων τών νησιών αυτών, πού ήταν κα
θολικό, θα έβλεπε με ευχαρίστηση τον ερχομό τών ομοθρήσκων τους
στα νησιά 4 3 . "Αλλωστε δεν υπάρχουν καί τα χρήματα για να ξεκινήσει
έναν πόλεμο με το Σουλτάνο, απλώς έκμεταλεύεται το κύρος πού δίνει
ή θέση του άρχιναυάρχου τοΰ ελληνικού στόλου, στηρίζεται καί στην
ψυχολογική κατάσταση πού δημιούργησε στους νησιώτες τοΰ Αιγαίου
ή προκήρυξη των τριών ναυάρχων 4 4 , αφήνοντας απροστάτευτα τα νησιά
τους, καί επισείοντας το ενδεχόμενο της επανόδου τών Τούρκων, προ
τείνει σ' αυτά να υψώσουν τή σημαία τών 'Ιπποτών τοΰ 'Αγίου Ί ω ά ν 40. Βλ. Ε. Πρωτοψάλτης, ο.π., τ. Β', σ. 261-262.
41. Βλ. Σπ. Θεοτόκης, ο.π., σ. 13-16.
42. Ό Ν. Σπηλιάδης, (ο.π., τ. Γ', σ. 568), υποστηρίζει δτι ό Κόχραν «καί
πριν ή Ιλθη εις την Ελλάδα εΐχεν εις την κεφαλήν του τοιούτον σχέδιον».
43. Οί καθολικοί τών νησιών Σύρου, Νάξου, Τήνου καί Σαντορίνης θα τους
δέχονταν, πιθανώτατα, με μεγάλη ευχαρίστηση, μια καί άπο την αρχή τοΰ 'Αγώνα,
είχαν επιδιώξει με επιμονή τή γαλλική προστασία καί κατά ενα μέρος τήν πέτυχαν.
Βλ. Ε. Ρόζου, ο.π., σ. 114-115. Πβ. G. Hofmann, «Das Papstum und der
Griechische Freiheitskampf 1821-1829», Orientalia Cristiana 136, Ρώμη 1952.
Άντ. Παπαδόπουλος, « Ή στάσις τών Ελλήνων Καθολικών έναντι της 'Επαναστά
σεως τοϋ 1821», 'Επιστημονική Έπετηρίς της Θεολογικής Σχολής
'Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παράρτημα 9, τ. 16, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 152.
44. ΑΤΕ, ό'.π., (24 'Οκτ. 1827). Πβ. Άρχ. Ύδρας, ο.π., σ. 320.
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νου, γεγονός πού πέρα άπο τήν προστασία του τάγματος θα τους προσέ
45

φερε και τήν προστασία των καθολικών της Ευρώπης .
Στο σημείο αυτό πρέπει ν' αναρωτηθούμε αν δ Κόχραν ενεργεί
άπο ενδιαφέρον για τους "Ελληνες ή εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα.

Ό

"Αγγλος ναύαρχος πέρα άπο τις πολλές ιδιότητες αρχηγού πού είχε,
ψυχραιμία, αντίληψη, ευστοχία και τόλμη, ήταν παράλληλα φαντασμένος
46

καί φιλόδοξος . Έ ν ώ παρουσίαζε τον εαυτό του σαν πρόμαχο της ελευ
θερίας, καταπονούσε τις κυβερνήσεις

πού τον προσλάμβαναν με τις

συνεχείς καί υπερβολικές απαιτήσεις του, φροντίζοντας επίμονα για το
47

συμφέρον τ ο υ . Καί αυτή τή στιγμή προσφέροντας έκδούλευση στους
'Ιππότες τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου — δεν ξέρουμε μέ τί αντάλλαγμα — εξυ
48

πηρετεί καί τή Γαλλία , πού ή πολιτική της, πάντα φιλική προς το
49

Τ ά γ μ α , ευνοούσε, ιδιαίτερα τώρα, μια εγκατάσταση τους στην 'Ανα
τολική Μεσόγειο καί μάλιστα στα νησιά τοΰ Αιγαίου. Ή εγκατάσταση
τών 'Ιπποτών στα νησιά θα δημιουργούσε το χώρο άπ' οπού θα μπο
ρούσε να ασκήσει

μεγαλύτερη

επιρροή πάνο;> στο

νεοσχηματιζόμενο

ελληνικό κράτος.
Φαίνεται οτι ή προκήρυξη τών τριών Ναυάρχων τελικά, δεν ήταν
παρά το πρόσχημα πού χρειαζόταν ό Κόχραν για να δράσει 5 0 . 'Εκείνο
πού μας κάνει εντύπωση είναι δτι ο'ι νησιώτες υποψιάστηκαν δτι κάποιοι
άλλοι κρύβονταν πίσω άπο τήν πρόταση αυτή. Ό

αστυνόμος Νάξου

κάνει «συμπερασμον οτι ο'ι λόγοι αυτού δεν είναι αθώοι, άλλα μέ φρό45. Βλ. Π. Κοντογιάννης, δ.π., σ. 71. Α. Δασκαλάκης, δ.π., σ. 655. Πβ.
ΑΤΕ, ο.π. (30 Νοεμ. 1827).
46. Βλ. Ghabaud - Arnault, La marine pendant les guerres de l'Amérique du Sud, σ. 18. Πβ. Κ. Ράδος, Φράνκ "Αμπνεϋ "Αστιγξ ("Εγγραφα καί σημειώ
σεις περί τον έργον αύτον εν 'Ελλάδι), Ά θ . 1917, σ. 99.
47. Βλ. Chabaud-Arnauld, σ. 18.
48. Το φιλελληνικό κομιτάτο τοΰ Παρισιού φροντίζει μέ περίσσεια προθυμία
να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση του. Βλ. G. Gervinus, Insurrection et regeneration
de la Grèce, τ. Β', Παρίσι 1863, σ. 320-321.

49. Βλ. J. Godechot, «La France et la Malte au XIII siècle», Revue
Historique, T. 206, Παρίσι 1951, σ. 67.
50. Ή προκήρυξη αυτή δεν βάρυνε καθόλου στον καθορισμό τω ορίων
τοΰ ελληνικού κράτους. Ό λόγος πού έκανε τους τρεις Ναυάρχους να τήν στείλουν
είναι συγκεκριμένος: θέλησαν να προλάβουν τήν επέκταση τοΰ θεάτρου τοΰ πολέμου
καί τή δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων άπο τους "Ελληνες άπο τή μιά, καί να
περιορίσουν τήν πειρατεία άπο τήν άλλη. Είδικώτερα θέλησαν να εμποδίσουν τήν
εκστρατεία στή Χίο. Βλ. επιστολή του στρατηγού Guilleminot, Γάλλου πρέσβυ
στην Κωνσταντινούπολη 11 Νοεμ. 1827 στοΰ Α. Δασκαλάκη, δ.π., σ. 694.

91

Ε. Α. Άμπατζΐ), ΚΟΧΡΑΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΤΕΣ

νήμα καμμιάς νέας φατρίας ή οποία θέλει να φέρη σχίσμα εις την Ε λ 
λάδα, και αυτός ως όμοιόφρων ήπατήθη εΰγαλε το μυστικόν, άλλ' επειδή
ειδεν δτι έ'καμεν κρότον πασχίζει να ανατρέψει με προφασιστικούς λό
γους, τα οσα έκοινοποιήθησαν εις τους δ η μ ο γ έ ρ ο ν τ α ς . . . » 5 1 .

Ό Σπ.

Τρικούπης, γράφοντας στον Α. Μαυροκορδάτο, ανάμεσα στ' άλλα τον
πληροφορεί για το γεγονός και το χαρακτηρίζει «σαν νόστιμο» 5 2 .

Ό

Α. Ζαίμης ά π ' την άλλη σε γράμμα του στον Κουντουριώτη αναρωτιέ
ται

«οποίαν ύπεράσπισιν δύναται

να δώση εις αυτά ή

σταυροφορική

σημαία ενός συστήματος, το οποίον σήμερον είναι ανυπαρκτον» 0 *.
Ό

Κόχραν μετά άπο τα γεγονότα αυτά και άφοΰ απέτυχε γενικά

στην Ελλάδα, αναχώρησε στις 29 Δεκεμβρίου με το «Μονόκερω» για
τήν 'Αγγλία. "Υστερα άπο οκτώ μήνες ξαναεμφανίζεται στις ελληνικές
θάλασσες με το ελληνικό ατμόπλοιο « Έ ρ μ η ς » , τακτοποιεί τους λογα
ριασμούς του με το ελληνικό κράτος «και άπεχαιρέτησε δια παντός τήν
Ε λ λ ά δ α μηδέν πράξας

άξιον της φήμης του ή των προσδοκιών και

θυσιών τών Έλλήνο^ν και φιλελλήνων» 5 4 .

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α : ΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ 5 5

1
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους,
Υπουργείο 'Εσωτερικών, φακ. 115.
Προς τήν Σε: Κυβέρνησιν

της 'Ελλάδος

Ή φιλάνθρωπος προκήρυξις τών τριών Ναυάρχων τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων
θανατηφόρον πληγήν εκαμεν εις τήν καρδίαν ημών τών ΑΙγαιοπελαγιτών,
ήτις
οριστικώς μας απομακρύνει άπο τήν ύπεράσπισιν τον 'Ελληνικού Στόλου, διότι
δεν τον αφήνουν λέγουσι να έκπλεύση μακράν άπο τάς μεγάλας ξυράς, διότι θέλουν
τον καύση, και λοιπόν ήμεις εις τίνος ύπεράσπισιν ευρισκόμεθα; μένομεν λοιπόν
ελεϊνά θύματα τοΰ αίμοχαροϋς τυράννου και πειρατών.
Μας απομακρύνουν ούτοι οι τρεις φιλάνθρωποι Ναύαρχοι με τήν προκήρνξιν
των και από τάς άγκάλας της φιλόστοργου ημών μητρός Διοι: διότι εμποδίζουν
τήν διάπλευσιν κάθε ελληνικού πλοίου, πώς θέλει είσακουόμεθα μετά της Διοική
σεως μας; με τάς κούρτας τοΰ Δουνάβεως; δεν φανερώνουν άλλο, με ταύτην τους
τήν φιλάνθρωπον προκήρυξιν, παρ' δτι θέλουν να είμεθα πάλι ελεεινά θύματα της
απάνθρωπου και αιμοβόρου τυραννίας τοϋ Αίμοχαροϋς
Σουλτάνου.
51.
52.
53.
54.
55.

ΓΑΚ, Ύ π . Έ σ . , φακ. 112 (29 'Οκτ. 1827).
ΓΑΚ, 'Αρχ. Μαυροκορδάτου, Κ 13 003905.
Βλ. Άρχείον Ααζάρου και Γεωργίου Κονντουριώτου, ο.π., σ. 59.
Βλ. G. Gervinus, ο.π., σ. 443. Σ π . Τρικούπης, δ.π., τ. Γ', σ. 173.
Στην έκδοση τών εγγράφων τήρησα τήν ορθογραφία τών πρωτοτύπων.
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Σε: Αιοικηταί! τα δικαιώματα των Κυκλάδων και σποράδων νήσων ήταν
άσυγκρίτω λόγω ανώτερα απ 'ότι εΐχον τ' άλλα μέρη της 'Ελλάδος, επειδή και το
Όθωμανικόν κράτος ανέκαθεν δεν τάς κατάκτησε καθώς και τάς αλλάς επαρχίας
της 'Ελλάδος με την αιματόεσαν ρομφαίαν του, άλλ' αΰται μόναι επρόσφεραν την
ύποταγήν των εις το Όθωμανικον κράτος, καθώς και οί ίδιοι νακτιναμέδες τοϋ
τότε Σουλτάνου φανερώνουν, οι όποιοι εμπεριέχουν διάφορα κεφάλαια συνθηκών,
τα όποια ήτον δικαιώματα ιερά των κατοίκων τών Κυκλάδων και σποράδων νήσων,
και τα όποια προϊόντος του καιρού τα κατεπάτησε και εμεταχειρίσθη με τους κατά
καιρόν καπετάν πασάδες, και δραγομανέους, όχι πλέον αυτούς ώς αυτοκλήτους
υποτελείς φόρου, άλλ' ώς "Ιλωτας. μδλον ότι, αενάως άνεφέροντο προς αυτόν ελεεινολογοϋντες γοερώς τάς θλίψεις των, δι επισήμων άρτζουχαλίων, αλλ' ουδέποτε
ήσακούσθησαν, άλλα μάλλον ώς ταϋτα πάσχοντες και παρρησιάζοντες,
εΰρισκον
αμέσως τον τερπνότατον μπάνιον, ή την δολοφονίαν ή την γλαφυροτάτην λέξιν (•••)•
Τούτων οϋτως εχόντων λοιπόν είχον τό δικαίωμα αί Κυκλάδοι και σποράδοι νήσοι,
ν αποστατήσουν απ ενα τοιούτον άπιστον και παραβάτην Δεσπότην (ούτω υπαγο
ρεύει ή ουράνιος δικαιοσύνη και ό ορθός λόγος) και να προσφέρουν τον εαυτόν των
δπου ήθελον. και ήθελε βέβαιον τό κάμουν προ πολλών ήδη χρόνων, αν δεν επερίμενον την Γενικήν Έθνεγερσίαν, με τήν οποίαν νά συναποστατήσουν και αΰται, συνεργούσης της Θείας πρόνοιας, και να συνενωθούν ώς φυσικοί πρόγονοι εκείνων τών
παλαιών 'Ελλήνων κατοίκων τών Κυκλάδων και σποράδων νήσων, τό όποιον και
τό έκαμαν, διότι ποτέ δεν έκαταδέχοντο νά ενδυθούν άλλου Έθνους όνομα, άλλ'
ηθέλησαν νά είναι Έλληνες, και νά Διοικούνται άπό Έλληνικήν Διοί: καθώς και τό
απέδειξαν εμπράκτως, διότι άποστατήσασαι
δλαι αί νήσοι, εις ενα και τό αύτο
έτος εις ενα και τον αυτόν μήνα. και ευθύς έτρεξαν είς βοήθειαν τής πατρίδος, όπως
ήδυνήθη ό καθείς, άλλος με τό Ιδιον του σώμα (τα πεδία τοϋ "Άρεως 'Αθηνών και
Τριπολιτζάς τά όποια είσί βαμένα άπό αίμα, ε'ισί μάρτυρες τών χυθέντων αιμάτων
τών Κυκλάδων και σποράδων νήσων) άλλος μηχανήματα άλλος με όπλα, κ' άλλος
μ άλλα και καθεξής.
Άφ ου τό Έθνος κατά τό δεύτερον έτος τής εθνεγερσίας έσύστησε νόμιμον
Διοί: με τους πληρεξουσίους τών επαρχιών, και τών νήσων, ευθύς υπέκυψαν είς
τάς διαταγάς τής Διοικήσεως των. και εις τήν οποίαν επρόσφεραν
άγογκίστως
και προθύμως τάς άποδεκατώσεις των, τά τελωνεία των, τάς συνεισφοράς των, τα
βίαια δάνεια κοινώς και μερικώς και άτι άλλο διετάσσοντο. τέλος διεφύλαξαν εις
τους κόλπους των και έπερίθαλψαν τους καταφυγόντας προς αυτούς ομογενείς των,
Πελοποννησίους, Στερεοελλαδίτας, Εύβίους, Μοδενιείς, Χίους, Κρήτας, και τους
άπ' άλλα διάφορα μέρη 'Ασίας και Ευρώπης προς αύτάς καταφυγόντας. υπέφεραν
αρκετά δεινά και ζημίας, και εκ τούτων τών ομογενών των, πλην δέν έγόγκησαν,
λεηλατήθησαν και σχεδόν λεηλατούνται καθημερινώς άπό τους θαλασσίους πειρατάς, υπέφεραν και υποφέρουν και τούτο βαθέυίς είς τήν ψυχήν των φέροντες τήν
λύπην, ελπίζοντες με κρυμένην χαράν εις τήν καρδίαν των δτι θέλει συμμεθέξουν
και αύται τής γλυκύτατης ελευθερίας και ανεξαρτησίας.
'Αλλ' αύτη ή προκήρυξις τών τριών Ναυάρχων (καθώς ό έξοχώτατος Αόρδ
Κόχραν δια λόγου είπε προς τους δημογέροντας μας, ώς ούτοι μας εϊπον) δτι δταν
ai νήσοι τοϋ Αιγαίου πελάγους εξερεθοϋν άπ' τήν όλομέλειαν τής ανεξαρτησίας τής
Ελλάδος, νά υψώσουν μίαν σταυροφορικήν σημαίαν και τότε θέλει εϋρουν πολλούς
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τών Ευρωπαίων ύπερασπιστάς, μας απελπίζει, ή μάλλον ειπείν μας θανατώνει
πολιτικώς, δια τούτο παρακαλούμεν την κοινήν ημών μητέραν Διοι: και τους αντι
προσώπους τον Αιγαίον πελάγονς Κυκλάδων και σποράόων νήσων, να ερωτήσουν
τούτους τους φιλάνθρωπους τρεις Ναυάρχους επισήμως, τι εννοούν εις ταύτην
τους την προκήρυξιν, και αναφέρουν μόνον ρητώς μέσα εις αυτήν Σπέτζες, "Υδραν,
Πόρον, Αίγινα και Κούλουρην. και τάς επίλοιπους νήσους του Αιγαίον
πελάγους
τάς αποσιωπούν.
Άν φρονούν δτι θέλει υποκύψουν τον αυχένα εις το σύνταγμα τών σταυρο
φόρων, εΐναι πολλιά λανθασμένοι, ήμεθα "Ελληνες, και "Ελληνες χριστιανοί, κανένας
λόγος ρητορικώς δεν θέλει ισχύσει ποτέ να μας απόσπαση από την όλομέλειαν
τών ομογενών μας. ή όλοι θ' άποθάνωμεν, ύποκάτιο της εθνικής μας χριστιανικής
σημαίας, ή βλέποντες το άμετάθετον και άκαμπτον τής φιλανθρωπίας, θέλει μετοικήσωμεν όλοι εις την έλευθέραν Έλλάδαν. και άφήνομεν ταύτας τάς ξυράς πέτρας
έρημους, δια να τάς κατεξουσιάση το 'Οθωμανικοί' κράτος, ή οποίος άλλος θέλει,
άτομα όμως ελεύθερα, δεν θέλει δυνηθώσι ποτέ νά έξουσιάσωσι. έπίτιδες στέλλω
τον ίεροδιάκονον 'Ιωσήφ, δια νά παρρησιάση ταύτην μου την άναφοράν προς την
Σε: Κυβέρνησιν και προς τους αντιπροσώπους του ΑΙγαίου πελάγους και παρακαλώ
ταχύτατα χωρίς την παραμικράν άναβολήν την ερευναν και άπάντησιν ταύτης τής
προκηρύξεως, και τέλος πάντων ειδοποιήσατε επισήμως τάς νήσους διά νά λάβουν
τά απαιτούμενα σωτήρια και δραστήρια μέτρα, και ή δυνατόν, παρακαλώ αύτη μου
ή αναφορά νά καταχωρηθή είς την Γενικήν Έφημερίδαν, και εις τά πρακτικά τής
Διοι:. γνωρίζω δε διά χρέος καϊ δικαίωμα μου το νά αναφέρω ταύτα προς την Σε:
Διοί: ως Άρχιερεύς τών τριών νήσων τής επαρχίας ταύτης και εξαρχος πνευματικός
παντός Αιγαίου πελάγονς. διότι οπόταν πάλιν υποκύψουν αϋται ai νήσοι είς την
τνραννίαν και πάσχουν πολιτικώς, θέλει πάσχη και ή 'Εκκλησία, διά τοντο λέγει
«μάχου υπέρ πίστεως και υπέρ πατρίδος», μένω δέ εύσεβάστως.
1827 Όκτωβρίον
Ό

ειλικρινής

Παροναξίας

26, εν Νάξω.
πατριώτης
'Ιερόθεος.

ΓΑΚ. ' Τ π . Έ σ . , φακ. 112.
'Αδελφέ

κόντε 'Ανδρέα

σε

ασπάζομαι.

Προχθές σας ήδέασα τά 'όσα μέ τον ενταύθα έρχομόν τον ό Κόχραν ανέφερε
περί τών Νήσων εις τους Δημογέροντας Νάξου οϊτινες επήγαν προς έπίσκεψιν του,
και τώρα με τον ερχομόν τον Κυρίου Βασιλήου Μπαρλά και 'Αστυνόμου τής Νάξου
πληροφορεϊσθε τά πάντα περισσότερον, όστις φέρει ίσον του Γράμματος με τό όποιον
αναιρεί ό Κόχραν τά δσα εΐπεν, και άλλο Ισον τής απολογίας τών
Δημογερόντων
προς πάντας διά τά δσα τοις είπε, και δεν είναι ανάγκη νά σας περιττολογώ, επειδή
από δλα αυτά ήδεάζεσθε, εγώ δμως κάμνω σνμπερασμόν δτι οι λόγοι αυτού δεν
είναι αθώοι, άλλα μέ φρόνημα καμμιάς Νέας φατρίας, ή όποια θέλει νά φέρη σχίσμα
εις την 'Ελλάδα, και αυτός ώς όμοιόφρων ήπατήθη και εύγαλε το μυστικόν, αλλ'
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επειδή ε'Ιδεν δτι εκαμεν κρότοι» πασχίζει να άνατρέψη με προφασιστικούς
λόγους,
τα όσα έκοινοποιήθησαν εις τους Δημογέροντας, οι όμόφρονες τον δμως λατινοι
δια να συγκεντρώσουν μετά ταϋτα την αυτήν φατρίαν, έπαρακίνησαν και μερικούς
από τονς εδώ 'ρωμαίους και εκαμον άναφοράν προς τον Κόχραν δια να τους άφήση
δια εύταξίαν της Νήσου τον λεγόμενον άνεψιόν του Κολονελ Οϋρχαρτ, τον όποιον
προλαβόντως είχε στείλει εδώ δια να γύμναση τακτικόν, με δλονς δσους είχεν εδώ
γυμνασμένους, το οποίον και έκαμε χωρίς να συλλογισθή δτι παραβαίνει τα χρέη
του. δια τοϋτο κάμει και ή ευγένεια σου στοχασμόν και συμβουλεύσου και με την
Ιδίαν κυβέρνησιν να μή παράβλεψη τα τοιαύτα ολέθρια κινήματα, επειδή τώρα
όπου είναι εις νηπιότητα το πράγμα ημπορεί να γένη κάθε διόρθωσις, εάν δμως
άδιαφορήση ημπορεί να αύξηση εις τρόπον όπου Ίατρειάν δεν θέλει έχει πλέον, αυτά
δλα σας τα λέω ώς αληθινός "Ελλην, και ή ευγένεια σου μην άδιαφορήσης. το γράμμα
μου δμως βάστατο μυστικό δια κάθε εναντίον, ταϋτα και μένω.
Έν Νάξω τη 29 8βρίου

1827.

3
ΓΑΚ. ' ΐ π . Έ β , φακ. 112.
'Ελληνική

Πολιτεία.

Προς τήν "Εξοχον Γραμματείαν των Εσωτερικών
και αστυνομίας της 'Επικρατείας
Ή

Προσωρινή

αστυνομία

Νάξου

Σήμερον ol κάτοικοι της χώρας Νάξου εκρότησαν συνέλενσιν δια να εκλέξουν
άπεσταλμένον, τον όποιον να στείλουν εις τήν Σεβ. Κυβέρνησιν δια να προτείνη
τα δσα έξοδα εως τώρα είχε καμωμένα ή Νάξος με Αιαταγήν της Κυβερνήσεως,
δια να ζητήση τήν άπαιτουμένην άποζημίωσιν, και εις τον "Ιδιον καιρόν να προβάλη
προφορικώς και τους λόγους όπου ό λορδ. Κόχραν επρότεινεν εις τους Δημογέρον
τας της Νήσου, επροτήνθη λοιπόν εις αυτήν τήν Συνέλευσιν δτι συμφέρει να σταλθή
ένας άπό τους Δημογέροντας ό όποιος ήκουσεν εκστόματος του Κόχραν αυτούς τους
λόγους, είς τον "Ιδιον καιρόν λοιπόν όπου εγίνετο σκέψις δια να σταλθή το αυτό
ύποκείμενον δηλ. ό κύριος Δημήτριος Βάλβης, έσηκώθη με αύθάδειαν, καϊ φατριαστικόν πνεύμα ό κύριος Νικόλαος 'Λταλιώτης, και λέγει παρόντος δλης της Συν
ελεύσεως δτι δεν ήμποροϋμεν να πηγαίνωμεν να κρισολογούμεθα με τον Κόχραν
διότι καμμίαν ελπίδα δεν εχομεν άπό αυτήν τήν σκατοδίοικησιν, και άλλους καθαπτέους λόγους κατά της Κυβερνήσεως, αλλά θα κοιτάξωμε τα συμφέροντα τοϋ
τόπον μας. βλέποντας λοιπόν ποίον είναι τό πνεύμα τοϋ Ν. Άταλιώτη, ένας Δημο
γέροντας ευρισκόμενος παρόν, εξέσχίσεν τό συστατικόν γράμμα όπου ήτον ετοιμον
να άπερασθή τοϋ απεσταλμένου τό δνομα, και ούτως άνεχώρησεν, μήν ΐ)ποφέρωντας
να άκούη τέτοιας παραλόγους ύβρεις κατά της κυβερνήσεως, τό δμοιον εποίησαν
και άλλα πολλά μέλη της Συνελεύσεως, και ούτως εδιαλύθη ή συνέλευσις.
'Εγώ λ,οιπόν κατά χρέος αναφέρω τα τοιαύτα κινήματα, προς τήν εξοχον

β. Α. Άμπχτζη, ΚΟΧΡΑΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΤΕΣ

05

Γραμματείαν ταύτην, δια να λάβη τα αναγκαία μέτρα προς άπάντησιν των τοιούτων
καταχρήσεων, και με το προσήκον σέβας μένω.
Τη 30η 8βρίον 1827.
'Εν απουσία τον προσ. άστννόμον,
Έν Νάξω.
ό Γραμματεύς τον
Μ. Λιάσκας
Προσθήκη.
εις τάς ΙΙώρας της παρούσης ημέρας επεριφέρετο ένας στρατιώτης μας εις την
άκρογιαλιάν, επήγαν μερικοί τακτικοί και τον εμπροξαν, επειδή ήθελαν αίτίαν
να άνοίξονν καυγά και ευθύς τον εξαρμάτωσαν, και όέρνωντας τον επήγαν εις τήν
καζάρμα. εν φ τον έδερναν έβγήκεν ένας άλλος εδικός μας στρατιώτης
Γιαταγάνας
ονομαζόμενος, και αξιωματικός, και μαγκατζής μας άπα τον καψψενε να Ιδή τι
τρέχει ενθνς και αυτόν τον έπιασαν και τον εξαρμάτωσαν, και τον επήγαν εις τό
κονάκι τον κολωνέλον. λοιπόν τον επήραν χαμπάρι οι άλλοι σννδροψοι μας, και
ενθνς έκλεισαν τάς πόρτας τον κονακ'ιον επειδή εβρέθησαν μέσα εις τό κονάκι,
και δσο να κατέβω εις τήν αύλήν επειδή έγραφα τό όπισθεν γράμμα, βλέπω μία κο
λώνα όπον ήρχετο από τακτικούς επάνω μας, τους φωνάζωμεν οπίσω, αυτοί ερχό
μενοι εως μίαν ντονφεκιάν δρόμον, αρχησαν να μας ντονφεκίζονν, και να μας πο
λιορκούν, άλλοι μαζί με τονς άξιώτας από έναν μαχαλ.ά όνομαζόμενον νέον χωρίον,
αρχησεν λοιπόν ό πόλεμος μέσα και εξω ακατάπανστα μία ώρα. εις αυτό τό μεταξύ
καθώς έμαθα επήγεν ό καπετ. άνδρέας Πάτμος εις τον κολονέλον, και ετζι μας
έσήκωσαν τήν πολιορκίαν όπον μας είχαν, άφ' ού ήσύχασεν λοιπόν ό πόλεμος, εκί
νησα να νπάγω εις τον κολωνέλον και να τον δώσω τό παρόν (τον όποιον είναι άντίγραφον) μον είπαν πώς άνέβηκεν εις τό κάστρο να κοιμηθή, και έγύρισα οπίσω,
και εμεινεν δια τήν αϋριον.
Σεβ. Γραμματεία! αντά εΐναι τα εδώ διατρέχοντα, και ως χρέος μον σας τα
ειδοποιώ, και ή Σεβ. Γραμματεία ας διάταξη τα δέοντα, τό τι τρέχει εις τό αιγαίον
Πέλαγος, ας τό έννοήση από τα κινήματα, ήμεϊς Διοικητικός κλάδος, και να προξενήσωμεν εις αυτήν τήν νήσον τήν ήσνχίαν, και ενταξίαν, και να πεινώμεν και
ύστερον να θέλονν να μας σκοτώσουν. Σεβ. Γραμματεία! ή εκτελεστική μας δύναμις
εξαγριώθη, και ζητά άπό τήν κνβέρνησιν δια να κάμη τήν έκδίκησιν όπως τήν έγγρίνει και να διάταξη να τής δωθή και ό μισθός και σιτηρέσια κατά τήν διαταγήν
της Σεβ. κνβερνήσεως.
ώρα έκτη τής ννκτός κνριακής!

ό Γραμμ. τον

Μπαρλά.

Μ. Λιάσκας.
4
ΓΑΚ.'Αρχείο Μαυροκορδάτου Κ 13, 003905.
'Αδελφέ

μον.

Μάθετε 'ένα νόστιμον. ό λόρδ Κοχράνης ταΐς 26 Όκτωβρίον
επαρονσιάσθη
είς Χρνοννι λιμένα τής Νάξον, και είπεν εις τονς προκρίτους τα άκόλονθα τα οποία
εκείθεν εγράφησαν εδώ). Και έρχομαι εις Νάξον ώς είς κεντρικήν νήσον και σας
λέγω να προσκαλέσετε και τονς προκρίτονς και τών άλλων Νήσων να συμβονλεν-
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θήτε περί τών συμφερόντων σας. "Ισως θελήσουν να σας βιάζουν οι Σύμμαχοι va âποσπασθήτε από την όλομέλειαν τοϋ 'Ελληνικού Κράτους, και να υποκύψετε πάλιν
εις τους Τούρκους, σεις γράψετε από τώρα μίαν διακήρυξιν και διαμαρτυρηθήτε
ενώπιον θεοϋ και ανθρώπων καί 'όταν ελθη ή ωρα υψώσατε την σταυροφορικήν
σημαίαν. θέλετε εΰρει, τοϋτο κάμνοντες, πολλούς ευρωπαίους ύπερασπιστάς. Να
και ή σταυροφορία εις την μέσην! οι αίγαιοπελαγ'ιτες εδώ συνέχισαν εις το επί των
διαπραγματεύσεων συμβούλων και απεφασίσθη (έδωσα μάλιστα και εγόί εις τίνας
αυτήν την γνώμην) να γραφή γράμμα απ το συμβούλων προς τον σταυροφόρον
στό?.αοχον λέγον ότι το συμβούλων με άπορίαν έμαθε το και τό, ότι περί τούτου
δεν έχει τήν παραμικράν εϊδησιν, και ότι τον προκαλεί να στείλη δλας τάς περί
τούτον αναγκαίας πληροφορίας τάς οποίας αυτός έχει περί τούτου, και να Ιδώμεν
τι θα άποκριθή. δεν βλέπει τήν συνθήκην ότι λέγει περί το αιγαίον πέλαγος, αν
δεν ήξερα ότι προϋπήρχε τοϋτο το σχέδων ήθελα ειπεί ότι τα περί Σάμου λεγόμενα
τα εξέλαβε δια όλον τό αιγαίον πέλαγος, ωστόσο θα μας (...)
ταραχήν εις τα νησιά.
Περί Χίου βέβαιον τίποτε άλλωστε και περί τής Ευβοϊκής εκστρατείας, μολονότι
λέγεται ότι και ο'ι περί τον Καρατάσον συν εκστρατεύουν, τοϋ Κολέτη τα εξεύρομεν
ως και εντεύθεν τα γράφετε, από Σνραν τίποτα οντε καράβιν ήλθεν εκεί άπα Πόλιν
δια πολλάς ημέρας, ϊσως αληθώς το εμπόδισμα των καραβιών, αυτά είναι τα νέα
μας. Χθες το βράδυ μας ήλθεν και 6 Ζωγράφος, τον είδα επί ποδός παρόντων πολλών
και τίποτα δεν έμαθα ακόμα.
Αίγινα

1η Νοεμβρίου 1827

ό αδελφός σου,
Σ.

Τρικούπης.

5
ΓΑΚ. *Υπ. Έ σ . , φακ. 113.
Προς τήν εξοχον

Γραμματείαν

τών εσωτερικών

και τής αστυνομίας

τής

επικρατείας.
κατάχρεος μου αναφέρω προς τήν εξοχον ταΰτην Γραμματείαν και (. . .)
τών εσωτερικών, και άστυνομίαν ότι τήν 26: τοϋ 'Οκτώβρη ήλθεν ό Στόλαρχος
λορδ Κόχραν εις Νάξον και άραξεν εις τον Κριόν. επήγαν ο'ι κοινοί Δημογέροντες
προς χαιρετισμόν. και βασιλεύοντας ό ήλιος ήλθαν οπίσω, έβγαλαν λόγο ότι ό λορ
Κόχραν τους εΐπεν ότι το αιγαίον πέλαγος εμεινεν εις τους Τούρκους καΐ τους συμβούλευσεν δια να κράξουν και τους προύχοντας τών άλλων νήσων νά κάμουν συνέλευσιν και να υψώσουν σημαίαν σταυροφορικήν και να γράψουν άναφοράν προς τους
τρεις Ναυάρχους τών τριών Δυνάμεων ότι δεν δέχονται τον ζυγον τον Σουλτάνου
και ότι θέλει ενρουν πολλούς ύπερασπιστάς. αντή ή φωνή έδωσε μεγάλον κρότον εις τήν ψυχήν μας μάλιστα τους δμήλησα παρρησία τα δέοντα καθώς πολλοί
καϊ άλλοι καλοί πατριώτες έκαμαν προκήρυξην κατά το χρέος μου ότι νά ήσυχάζη
ό καθ' εις (. . . ) τοϋτο και φυλάτη εκείνα τα χρέη όπου τό έθνος τοϋ εμπιστεύθη
και άς λείψουν αμέσως και συνελεύσεις ώς εμποδισμένοι από τήν Γ' Έθνικήν σννέλενσιν. άς γνωρίζουν ai εσωτερικοί φατρίαι ότι ή σεβαστή Κυβέρνηση θέλει πάρη
μέτρα δια τους τοιούτους και θέλει τους παίδευση κατά τον νόμον. ο'ι φατρίαι σας
οΐτινες είχαν τό φρόνημα αυτό τής σταυροφορίας έστειλαν εις λορ Κόχραν και άπε-
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κρίθη είς τον συνταγματάρχην καθώς ή κόπια διαλαμβάνει όπον εις την άγοράν
έκολήθη. οι κοινοί Δημογέροντες άπεκρίθησαν ομοίως εις αυτόν εις την άγοράν
καθώς φένεται. εγώ κατά το χρέον εσήκωσα τά δύω κόπιας και τάς παρρησιάζω
με την φερομένην άναφοράν της εξόχου Γραμματείας, όπου νά παρθούν τά αναγκαία
μέτρα επειδή άν ό λορ Κόχραν εϊχεν αυτήν τήν ίδέαν, δια ποίαν αΐτίαν δεν άνεφέρνετο
είς τήν Διοίκησιν όπου το "Εθνος είναι και αντιπρόσωποι δλων των επαρχιών παρήσταινον το "Εθνος δλόκληρον άς σκεφθή καλός το πράγμα δτι αυτή είναι φατρήα
χωρισμού και φατρήα φθοράς, τό αιγαίον πέλαγος εγίνετο άνω κάτω από τοιαύτας
φατρήας. ή έξοχος γραμματεία άς μή δώση προσοχήν εις άλλο ή μή άς βάλη βάσιν
ε'ις δσα ανήκουν δια νά σβύνη αυτόν τό κακόν επειδή υπάγει αύξάνωντας. καθώς
και προπολλοϋ κατά χρέος μου σας Ιδέασα είμαι και πρόθυμος νά δώσω και τον
λόγον είς δσα αναφέρω, και με τό προσήκον σέβας μένω.
τη 5:νοεμ:

1827: Αίγινα

ό εύπηθής αστυνόμος

της Νήσου

Νάξου

Β. Μπαρλάς

6
ΓΑΚ. ' Τ π . Έ σ . , φακ. 115.
Περίοδος Δ'. Άριθ:
110.
'Ελληνική
Πολιτεία.
Ή Βουλή των Έλ,λήνων.
Προς τήν Άντικυβερνητικήν

Έπιτροπήν.

Εις τό υπ' άρ. 798 εγγραφον της ή βουλή άπαντα περί μεν της πρώτης προ
τάσεως, αν ό αξιότιμος Στόλαρχος ασχολούμενος εις κατεπηγούσας υποθέσεις δεν
δννηθή νά ελθη, νά ο'ικονομήση τό πράγμα ή Κυβέρνησις, είτε δι αποστολής προς
αυτόν, είτε δπως άλλως κρίνει συμφερώτερον, έχουσα πάντοτε προ οφθαλμών νά
μή προξενήση βραδύτητα τινά ή εμπόδιον εις τά πολεμικά κινήματα τον αξιότιμου
Στόλαρχον.
Περί δέ της εισπράξεως τών Δασμών ή Κυβέρνησις οφείλει νά πράξη ακριβώς
κατά τον περί της εισπράξεως ταύτης προεκδοθέντα νόμον, τάς διατάξεις και τον
κατάλογον, ειδοποιούσα περί τούτου και τον άξιότιμον Στόλαρχον, ai δε πρόσοδοι
άνήκουσιν όλοκλήρως είς τήν Βουλήν, και οντε ή Κνβέρνησις οντε άλλος τις πρέπει
νά επεμβαίνη, οντε είς τήν συναγωγήν, οντε είς τόν τρόπον της εισπράξεως αντών,
ειμή δια σνγκαταθέσεως της Βουλής.
Ό
(Τ. Σ.)

Πρόεδρος

Ν. Ρενιέρης.
ό άξ.
Χ:

ίσον άπαράλακτον

τω

Γραμμ.
Αίνιάν.

πρωτοτυπώ.

ο επί της οικονομίας Γραμμ. της
Π. Μ. λοιδορίκης.

επικρατείας.
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7
ΓΑΚ. ' Τ π . Έ σ . , φακ. 115.
'Απόσπασμα
Τή:6:νοεμ:

της 98 εκτάκτου

εκ τών πρακτικών
1827:

Μετά Ίκανήν Συζήτησιν

Συνεδριάσεως.

απεφασίσθη.

Αον. Νά γράψη ή Κυβέρνησις προς τον άξιότιμον Στόλαρχον
κοινοποιούσα
εις αυτόν τα δσα ήκολούθησαν εις τήν Νήσον της Νάξου, και ζητούσα πληροφορίας
άπ' αυτόν, να προσκληθή δε ο αξιότιμος Στόλαρχος να μετακόμιση (. .. ) τα εκεί
γυμναζόμενα δια το Ναυτικον Στρατεύματα, επειδή ή εκεί διαμονή του προξενεί
σύγχιση και ταραχή εις τους κατοίκους της Νάξου, ως επεμβαίνοντος εις τα Διοι
κητικά χρέη, νά γράψη και το συμβούλων προς τον άξιότιμον Στόλαρχον, περί της
αυτής υποθέσεως, νά σταλή δε και άξιος άνθρωπος με τάς επιστολάς ταύτας, δια
νά εξηγηθή σαφέστερον περί των τρεχόντων τούτων εις τον άξιότιμον
Στόλαρχον.
Βον. νά σταλώσι εκ μέρους της Κυβερνήσεως εγκύκλιοι προς τους κατοίκους
τοϋ Πελάγους, προσκαλούσαι αυτούς νά μην δίδωσι καμμίαν άκρόασιν εις τάς τρέ
χουσας φήμας, ως διεσπαρμένας άπα ραδιούργους και κακεντρεχείς ανθρώπους και
άτι το έλληνικον έθνος δεν θέλει συγκατανεύσει ποτέ ν άποσπασθή το Αιγαίον
Πέλαγος εκ της ολομελείας της ελληνικής επικρατείας.
Γον. νά έξετασθή ενίοι εατάθησαν οι πρωταίτιοι, εις το νά ύποθάλψωσι τοιού
τον φρόνημα και νά το διασπήρωσι παρακινόντες τους λαούς νά κλίνωσι εις τοιαύτα
ολέθρια ατοπήματα, και νά συλληφθώσι, και φερθέντες ενταύθα νά κριθώσι και κολασθώσι αναλόγως τοϋ εγκλήματος των.
Έν Αίγίνη
Ό

τή: 12: θβρίου:

αξιότιμος Γραμμ. : της

1827.
Βούλης

(Τ. Σ.) Χ. Αινιάν.
Ισον άπαράλλακτον

τω

πρωτοτυπώ

ό επί της οικονομίας Γραμμ. της

'Επικρατείας.

Π. Ν. λοιδωρίκης.

8
ΓΑΚ. ' Τ π . Έ σ . , φακ. 115.
Άριθ:

814.

'Ελληνική

Πολιτεία.

ή 'Αντικυβερνητική

επιτροπή.

'Εγκλείονται
'Αντίγραφα τοϋ υπ' αριθμ. 110 προβουλεύματος της Βουλής
και τοϋ αποσπάσματος τών πρακτικών της Βουλής της 6 : θβρίου και διατάττει
νά εκδοθώσι εγκύκλιοι έπιστολαι προς τους Κατοίκους τών Νήσων τοϋ Αιγαίου
πελάγους, κατά τήν εννοιαν τοϋ αποσπάσματος τών πρακτικών της Βουλής της 6:
θβρίου τοϋ όποιου 'Αντίγραφα νά περικλεισθώσιν, αϊτινες ν' αποδεικνύουν μ' δλην
τήν ακρίβεια τά ολέθρια αποτελέσματα και εις αυτήν, και εις δλην τήν επικράτειαν
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της 'Ελλάδος, της περί σταυροφορίας διασπαρήσης φήμης, δτι είναι δλως διόλου
εναντίον των εθνοσυμφερόντων της 'Ελλάδος, και δτι το έλληνικον έθνος ôèv θέλει
συγκατανεύσει ποτέ να αποσπασθώ το Αίγαϊον Πέλαγος από την δλομέλειαν της
'Ελληνικής επικρατείας, και να γίνη φροντις δραστήριος να συλληφθούν εκείνοι
οϊτινες εστάθησαν οι πρωταίτιοι του να διαδοθή εις τους λαούς των Νήσων τοϋ
Αιγαίου Πελάγους μία τοιαύτη Ιδέα, και να παιδευθοϋν αναλόγως τοϋ εγκλήματος
των, αφ' ού κριθούν.
να εκδοθή επιστολή προς τον Άξ. στόλαρχον, κοινοποιούσα προς αυτόν τα
διατρέξαντα εις τήν Νήσον Νάξον, από την οποίαν να μετακόμιση είς άλλο μέρος
τα εκεί γυμναζόμενα δια το Ναυτικδν στρατεύματα, επειδή ή εκεί διαμονή των
προξενεί σύγχισιν και ταραχήν εις τους Κατοίκους της Νάξου, ώς επεμβαίνοντα
εις τα Διοικητικά χρέη, και να ζητηθούν πληροφορίαι ακριβείς απ' αυτόν περί των
διατρεξάντων εις τήν Ν: Νάξον.
με τάς έπιστολάς ταύτας να σταλή Πολίτης 'Ικανός, να εξηγηθή σαφέστερον
περί των τρεχόντων τούτων με τον 'Αξ. Στόλαρχον, και να τοϋ σταλή και 'Αντίγρα
φαν τον αποσπάσματος των πρακτικών της Βουλής της 6: ϋβρίον.
να προσκληθή 'δω ο Άξ. στόλαρχος να ελθη ενταύθα, αν δεν εμποδίζεται από
παντϊ άνά χείρας τον στρατιωτικών
επιχείρημα.
Να εκδοθούν και αλλαι διαταγαϊ προς δλας τάς Κοινότητας των Νήσων τοϋ
Αιγαίου Πελάγους, περικλείουσαι και 'Αντίγραφα τοϋ νπ' αριθ. 110 προβουλεύματος, δυνάμει τοϋ όποιου ή Κυβέρνησις απαιτεί ανυπερθέτως τήν εϊσπραξιν των
Δασμών, κατά τον προεκδοθέντα Νόμον, τάς Διατάξεις και τον Κατάλογον.
ούτε ή παραμικρά παράβασις αυτών θέλει γενή εις βάρος και εις ζημίας τών
Κοινοτήτων, δι δσα έξοδα θέλει άναγκασθή ή Κυβέρνησις νά επιβάλη δι' εκτελεστικάς δυνάμεις, και δτι ή Κυβέρνησις δεν εννοεί νά δεχθή καμμίαν προφασιολογίαν
επάνω είς αυτήν τήν ύπόθεσιν, αλλ' εννοεί προς τήν ευτελή άποζημίωσιν τοϋ 'Εθνι
κού Ταμείου, νά παίδευση αυστηρά τήν εις τά οικονομικά συμφέροντα της 'Ελλάδος
άντενέργειαν.
αυτά ταντα νά γνωστοποιηθούν και προς τον Άξ. στόλαρχον, προς τον όποιον
νά εγκλνσθή και Άντίγραφον τοϋ υπ' αριθ. 110 προβονλεύματος.
al επί τών 'Εσωτερικών της Οικονομίας, τών Ναντικών Γραμματεΐαι και το
συμβούλων, νά ενεργήσωσι το παρόν διάταγμα, καθ' δσον ανήκει είς τον κλάδον

έκαστης.
Έν ΑΙγίνη

τη: 13: Νοεμβρίου:

ή Αντικυβερνητική
Ί.

1827:

επιτροπή.

Μαυρομιχάλης

Ίω : Μ: Μιλαιτης
Ίω : Νάκος
δ επί τών Ναυτικών

δ της Οικον. Γραμμ.,

Γ. Γλαράκης

Π. Ν: Αοιδορίκης.

δ επί τών

εσωτερικών.

Ά : Λούδος.
"ίσον άπαράλλακτον
τη 14: Νοεμβρίου:

τω
1827:

πρωτοτυπώ.
Αίγινα.

δ επί της οικονομίας Γραμμ.
77. Ν. Αοιδορίκης.
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Άριθ:

1504.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ή 'Επί τών 'Εσωτερικών και της 'Αστυνομίας Γραμματεία της 'Επικρατείας.
Προς τους Δημογέροντας και κατοίκους των Νήσων τοϋ Αιγαίου
Πελάγους.
Ή κυβέρνηση πληροφορείται με λύπη της από διαφόρους πήγας δτι διεσπάρησαν μεταξύ υμών λυπηρά ακούσματα, τα όποια έπρεπε δικαίως να ταράξουν την
χρυχήν σας, αλλ' εν ταυτω έπρεπε να προηγηθή και κρήσις τοϋ πράγματος, σας
εϊπον κύριοι δτι το Αιγαίον Πέλαγος, δεν θέλει λάβει την ϊδιαν τύχην της λοιπής
'Ελλάδος, πράγμα το όποιον δσον απέχει της αληθείας, και τοΰτο γίνεται δήλον
άπα την συνθήκην τής 6ης 'Ιουλίου άλλο τόσον είναι μακράν άπο τάς αποφάσεις
της τρίτης εθνικής συνελεύσεως, ε'ις αυτήν κύριοι είχατε τους πληρεξουσίους σας,
οι όποιοι έθεσαν τάς βάσεις και τους δρους, επί των όποιων μέλλει να διαπραγμα
τευθώ ή τύχη και ή ε'ιρήνη τής 'Ελλάδος, αυτήν δέ τήν διαπραγμάτευσιν τήν επιφόρτησαν εις τα δύο διοικητικά σώματα, μέρος τών όποιων αποτελούν καϊ ο'ι ημέτεροι
αντιπρόσωποι, εις τους όποιους αφιερώσατε τήν ύποστήριξιν τών δικαιωμάτων σας
και ο'ι όποιοι εν ώ φροντίζουν υπέρ τών γενικών συμφερόντων, φροντίζοντες και
Ιδίως δια τα εδικά σας, έπρεπε να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα, αλλ' επειδή και
δεν έχει αληθείας, ως είρηται, τείνουν μετά τών άλλων προς τα κοινά συμφέροντα,
αποβλέποντες εις τήν σωτηρίαν τής 'Ελλάδος, τής όποιας ήσθε μέλος, και μέλος
άναπόσπαστον, ή τύχη τής 'Ελλάδος είναι κοινή, δλοι ο'ι "Ελληνες θα άπολλάβουν
τα αυτά δικαιώματα καθ' δσον αϊ περιστάσεις τα δίκαια των, και ή συμπάθεια τών
μεσολλάβουσών και κραταιών Δυνάμεων υπαγορεύουν.
Ή Γραμματεία αυτή λοιπόν εκθέτουσα ταύτα πάντα προς υμάς δυνάμει τοϋ
υπ' άρ. 8024 διατάγματος σας προσθέτει δτι δέν πρέπει να δίδετε τήν παραμικράν
άκρόασιν εις τοιούτους λόγους, βάλλοντες προ οφθαλμών δτι ή όπόφασις τών κρα
τούντων τήν τύχην τοϋ "Εθνους θέλει αποφασίσει ολικώς τήν εδική μας και έχοντες
τήν πλέον μεγαλυτέραν πεποίθεσιν εις τήν Κυβέρνηση σας, δτι θέλει φροντίση εξ
Ισου δι υμάς καθώς και δια τους άλλους "Ελληνας.
Ή Γραμματεία αύτη περιμένει να άκούση από εσάς δτι είσθε αφιερωμένοι
ε'ις τήν Κυβέρνησίν σας και δτι επιβάλλοντες βάσιν ε'ις τα εκτεθέντα θέλετε ησυ
χάσει, και θέλετε γνωρίσει δτι κάθε άλλη πρόταση άπό όποιον δήποτε μέρος και
άν πηγάζει, έχει νποκεκρυμμένον σκοπόν από τον όποιον πρέπει να φυλαχθήτε.
Έν Αίγίνη
Ό

τ-ή 7 ή 15 Νοεμβρίου

1827.

επί τών εσωτερικών και τής 'Αστυνομίας
Γραμματεύς τής
'Επικρατείας.
'Αναστάσιος

Λόνδος.

Ενριδίκη Α.
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