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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ 

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ του Ά λ ή Πάσα έχει γίνει επανειλημμένα 

αντικείμενο έρευνας και αρκετά βιβλία αφιερώνουν μεγάλο μέρος 

τους στο θέμα αυτό. Συχνά επίσης έχουν εξεταστεί και οί επαφές του Ά λ ή 

με τους σύγχρονους του ξένους περιηγητές. Εντούτοις ή ιδιαίτερη αύτη 

σχέση πού ανέπτυσσε, ό Ά λ ή Πασάς, καί σε μικρότερο βαθμό ό γιος του 

Βελή Πασάς, με τους ξένους πού τους επισκέπτονταν, σε αντίθεση με τους 

άλλους υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους της 'Οθωμανικής Αυτοκρα

τορίας, δεν τονίζεται πάντοτε επαρκώς, ούτε άλλωστε διερευνάται βα

θύτερα. 

Στην πραγματικότητα ή στάση του αυτή αποτελούσε μια μορφή άσκη

σης της εξωτερικής πολιτικής του. Καί τούτο ε'ίτε γιατί οι ξένοι αυτοί πε

ριηγητές είχαν τή διπλή ιδιότητα του ταξιδιώτη και του επίσημου αντι

προσώπου ενός κράτους, κατά κύριο λόγο τής Γαλλίας ή τής Βρετανίας, μέ 

συγκεκριμένη αποστολή στην επικράτεια του, ε'ίτε διότι οί περιηγητές αυ

τοί ήταν, η ό Άλής πίστευε δτι ήταν, πρόσωπα σημαντικά στην πατρίδα 

τους, πού θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν τα σχέδια του καί 

να διαδώσουν τή φήμη του. Σέ κάθε περίπτωση ό Άλής προσπαθούσε, 

συχνά μέ μεγάλη επιτυχία, να δημιουργήσει ευνοϊκή εικόνα για το άτομο 

του δίνοντας την εντύπωση τού άξεστου 'ίσως, άλλα Ικανού, φιλοπρόοδου 

καί φωτισμένου ηγέτη πού μέ επιτυχία κυβερνούσε ώς απόλυτος μονάρχης 

τήν επικράτεια του και εισήγαγε νέο πνεύμα και μεθόδους άγνωστες στην 

υπόλοιπη 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Ή εντυπωσιακή προσωπικότητα τού Ά λ ή , οί έξυπνοι χειρισμοί του 

καί ή πονηριά μέ τήν οποία κολάκευε τή ματαιοδοξία των ξένων είχαν τις 

περισσότερες φορές το επιθυμητό αποτέλεσμα. "Ετσι οί περισσότεροι επι

σκέπτες έφευγαν άπο τα Γιάννινα γοητευμένοι καί επαινώντας το έργο 

του, έχοντας δώσει μικρή ή καθόλου σημασία στην τυραννική του διακυ

βέρνηση, στον συμφεροντολογικό χαρακτήρα των ενεργειών του καί στις 

αρνητικές συνέπειες πού είχε ή επέκταση τής εξουσίας του στον ελλαδικό 

χώρο. Δέν ήταν πολλοί εκείνοι πού πρόσεξαν μέν τα νεωτεριστικά στοιχεία 
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πού είχε εισαγάγει., αντιλήφθηκαν όμως παράλληλα και τα μελανά σημεία 

της διακυβέρνησης του και τις οδυνηρές επιπτώσεις πού είχε για τους 

"Ελληνες, χωρίς να παρασυρθούν άπο το προσωπείο πού παρουσίαζε για να 

εντυπωσιάσει τους περιηγητές.1 

Πιο κάτω θα εξετάσουμε ορισμένες επιστολές του Ά λ ή Πασά προς 

τρία πρόσο^πα —τα δύο άπ' αυτά, ό Γεώργιος Φορέστης και ό William 

Martin Leake, είχαν άμεση σχέση μέ τη διαμόρφωση της εξωτερικής πο

λιτικής του. Ό γνο^στος περιηγητής William Martin Leake, πού βρισκό

ταν σε ειδική αποστολή στην Ελλάδα άπο το 1804 σταλμένος άπο το 

Foreign Office, εκπροσωπούσε επισήμως τή Βρετανία στην αυλή τοΰ Ά λ ή 

Πασά άπο το 1809. Μετά τήν αναχώρηση του στή θέση αυτή τον διαδέ

χτηκε ό Γεώργιος Φορέστης το 1810. Το τρίτο πρόσωπο μέ το όποιο 

επίσης αλληλογραφούσε ο Ά λ ή Πασάς ήταν ό φιλέλληνας Frederick 

North, ό μετέπειτα λόρδος Guilford, τον όποιο ό Βεζύρης είχε γνωρίσει 

ώς απλό περιηγητή. Ά π ο τα γράμματα αυτά μπορούμε να δούμε διάφο

ρες πτυχές και πρακτικές της πολιτικής τοΰ Άλή σέ σχέση μέ τή Μεγάλη 

Βρετανία, καθώς οί άντρες στους οποίους απευθύνονταν ήταν οι μεν δύο 

Βρετανοί και ό τρίτος "Ελληνας άλλα και αυτός στην υπηρεσία της Βρε

τανίας. Ταυτόχρονα μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέχρι κάποιο σημείο 

τή νοοτροπία τοΰ Ά λ ή , διάφορα θέματα πού σχετίζονται μέ γεγονότα στο 

έσ(οτερικο της επικράτειας του άλλα και τον άντίχτυπο των διεθνών πολι

τικών εξελίξεων στις πράξεις και τή διαμόρφωση της πολιτικής του. 

Ή πρώτη, και χρονικά παλαιότερη, επιστολή τοΰ Ά λ ή , γραμμένη άπο 

τά Γιάννινα στίς 2/14 Δεκεμβρίου 1808, απευθύνεται στον Γεώργιο 

Φορέστη. Ό Γ. Φορέστης ήταν γιος τοΰ Σπυρίδοονα Φορέστη άπο τή Ζά

κυνθο* ό πατέρας του ήταν αρχικά γενικός πρόξενος της Βρετανίας στην 

Κέρκυρα, και μέ τήν 'ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας διορίστηκε, στίς 

29 'Ιουνίου 1803, άπο τον Γεώργιο Γ' τής Μ. Βρετανίας «επιτετραμμένος 

λειτουργός» (Resident Minister) στο 'ίδιο νησί. Οί Βρετανοί τοΰ προσέ-

1. Για μια συνθετική παρουσίαση των πληροφοριών και των εντυπώσεων, θε
τικών και αρνητικών, τών ξένων περιηγητών σχετικά μέ τήν προσωπικότητα και το 
έργο του Άλή Πάσα βλ. Helen Angelomatis-Tsougarakis, The Eve of the Greek 
Revival. British Travellers' Perceptions of Early Nineteenth Century Greece, 
Λονδίνο και Νέα 'Υόρκη 1990, σ. 18, 32, 34, 45, 46, 49, 51, 55, 60-62, 64, 66, 68, 
69, 70, 71, 73, 75, 80, 86, 101, 106, 109, 150, 151, 156, 159, 162, 158, 169, 201, 
203, 208. Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην *Ελ?.άδα, τ. Γ', 1 και 2, 'Αθήνα 
1975, σποραδικά και ιδιαίτερα Γ', 2, σ. 563-571. 
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φεραν για τις υπηρεσίες του τίτλο ευγενείας.2 Ό Γεώργιος Φορέστης είχε 

σταλεί νά σπουδάσει στην 'Αγγλία, άλλα ή συμπεριφορά του νέου εκεί δεν 

προδίκαζε την καλή εξέλιξη πού θα είχε αργότερα —το είχε ρίξει στη χαρ

τοπαιξία και αναγκάστηκε να γυρίσει μάλλον άδοξα στην πατρίδα του. 3 

Μετά την επιστροφή του άρχισε να εργάζεται κι αυτός για τους "Αγγλους, 

δεν γνωρίζουμε ομ,ως πότε και πώς άρχισε τή σταδιοδρομία του. Την 

εποχή πού του γράφει ό Ά λ ή Πασάς ό Γεώργιος Φορέστης δεν είχε, άπο 

οσο ξέρουμε, κάποιο επίσημο αξίωμα στην υπηρεσία της Βρετανίας, το 

γράμμα όμως κάνει φανερό δτι είχε δραστήρια ανάμειξη στην πολιτική της 

στην περιοχή. "Οπο^ς ήδη αναφέρθηκε, ό Γ. Φορέστης ορίστηκε πρόξενος 

στα Γιάννινα τους πρώτους μήνες του 1810 και άπο τότε ή δράση του 

2. Ό Σπυρίδων Φορέστης, μέλος της γνωστής ζακυθινής οικογένειας, έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της Επτανήσου στα τέλη τοϋ 18ου και στις 

αρχές του 19ου αιώνα. Μολονότι αναφέρεται συχνά άπο τις πηγές, ή προσωπικότητα 

και το έργο του δεν έχουν εξεταστεί ιδιαίτερα και συστηματικά, καί αυτό αφήνει κενά 

και ασάφειες" π.χ. πριν διοριστεί Resident Minister στην Κέρκυρα, αναφέρεται ως 

πρόξενος τής Βρετανίας άλλοτε στην Κέρκυρα, άλλοτε στη Ζάκυνθο καί άλλοτε στην 

"Ηπειρο, στην τελευταία περίπτωση ίσως γιατί συγχέεται με το γιό του Γεώργιο. 

Ή τ α ν ένθερμος υποστηρικτής των βρετανικών συμφερόντων στην περιοχή καί ή κα

τάληψη τής Ζακύνθου άπο τους Βρετανούς οφείλεται σε μεγάλο μέρος στις ενέργειες 

του. Βλ. Π. Χιώτης, Σειρά 'Ιστορικών 'Απομνημονευμάτων, 'Ιστορία της 'Επτανή

σου και Ιδίως τής Ζακύνθου άπο Βενετοκρατίας μέχρι τής ελεύσεως των ''Αγγλων 

1500-1816, τ. 3, Κέρκυρα 1863, σ. 790, 825-6, 884, 900-2, 929. Γ. Ε. Μαυρο-

γιάννης, 'Ιστορία τών 'Ιονίων Νήσων αρχομένη τω 1797 και λήγουσα τω 1815 μετά 

προεισαγωγής εν ή εκτίθενται ai προηγούμενοι τνχαι αυτών, 'Αθήνα 1889, τ. 1, 

σ. 300-1, 361-3, 408-411· τ. 2, σ. 60, 62, 63, 180, 220, 224. John Baggally, Ali 

Pasha and Great Britain, 'Οξφόρδη 1938, σ. 9, 83. Norman E. Saul, Russia and 

the Mediterranean 1797-1807, Σικάγο καί Αονδίνο 1970, σ. 88, 90, 166. 169. John 

Galt, Voyages and Travels in the Years 1809, 1810, and 1811, Αονδίνο 1812, σ. 39, 

52-53. 'Εξυπηρέτησε πλήθος Βρετανών περιηγητών πού πέρασαν άπο τα Επτάνησα 

καί συνήψε φιλίες με αρκετούς άπο αυτούς. Ό Σ. Φορέστης διατήρησε ιδιαίτερες σχέ

σεις με τον περιηγητή του 18ου α'ι. John Hawkins, στο προσωπικό αρχείο τοΰ οποίου 

πού βρίσκεται στο Chichester, West Sussex County Record Office, σώζονται πλή

θος επιστολές τοΰ ϊδιου καί τής γυναίκας του "Αντζολας Φορέστη προς τον περιηγητή, 

άλλα καί γράμματα πολιτικών καί στρατιωτικών προσωπικοτήτων τής Βρετανίας 

προς αυτόν, καθώς καί άλλο ενδιαφέρον βιογραφικό υλικό. Βλ Francis W. Steer, The 

Hawkins Papers; a Catalogue edited by Francis W. Steer, Chichester issued by 

the West Sussex County Council, 1962. 'Αρκετές επιστολές τοϋ Σ. Φορέστη βρί

σκονται επίσης ανάμεσα στα χαρτιά τοϋ Guilford στα τοπικά 'Αρχεία τοΰ Kent στο 

Maidstone. 

3. Το πληροφορούμαστε άπο τ' απελπισμένα γράμματα τής μητέρας του προς 

τον John Hawkins, West Sussex County Record Office. 
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κοντά στον Ά λ ή και οι ενέργειες του αναφέρονται συχνά τόσο στα επίσημα 

έγγραφα της εποχής οσο και άπο τους περιηγητές πού επισκέπτονταν τ χ 

Γιάννινα.4 Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εργασία για την 

προσωπικότητα και τη δράση ούτε του Σπυρίδο^να ούτε του Γεωργίου 

Φορέστη, μολονότι αποτελούν σημαντικές προσωπικότητες για την εποχή 

τους και έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στα Επτάνησα κατά τή διάρκεια της 

Άγγλοκρατίας άλλα και πριν άπο αυτήν, καΐ αναφέρονται πολύ συχνά άπύ 

τους περιηγητές της εποχής. 

Ή επιστολή προς τον Γ. Φορέστη είναι αντίγραφο και βρίσκεται ανά

μεσα στις αναφορές πού έστειλε ό William Martin Leake προς το Foreign 

Office5 κατά τή διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα στα πλαίσια 

4. Βλ. Π. Χιώτης, δ.π., τ. 3, σ. 924" τ. 6, σ. 247. John Baggally, δ.π., 

σ. 43, 44, 46, 51-55. Gabriel Remérand, Ali de Tébélin Pacha de Janina (1744-

1822), Παοίσι 1928, 143, 144, 214. William Plomer, The Diamond of Jannina. 

Ali Pasha 1741-1822, Λονδίνο 1970, 155-8, 190, 196, 200, 214. Thomas Smart 

Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania, Λονδίνο 1820, τ. I, 438, 441, 443, 

446, 448, 449, 450, 464, 465-9' τ. 2, 87, 189. F. G. H. L. Pouqueville, Histoire 

de la Régénération de la Grèce, comprenant le précis des événements depuis 1740 

jusqu'en 1824..., Παρίσι 1825, τ. 1, σ. 452, 461, 468, 471. 'Ανάμεσα στα άλλα 

χαρτιά τοϋ John Hawkins, West Sussex County Record Office, Bundle 20/5, 

σώζονται ορισμένα κείμενα τοΰ Γ. Φορέστη. Το ενα άφορα τα 'Ιόνια Νησιά και γρά

φτηκε το 1815 κατά παράκληση τοΰ Λόρδου Castlereagh, υπουργού των 'Εξωτερικών 

της Μ. Βρετανίας, προφανώς για να τοϋ χρησιμεύσει στο Συνέδριο της Βιέννης: ((Ac

count of the Seven Ionian Islands, drawn up by Mr George Foresti at the desire 

of Lord Castlereagh. Vienna January 3rd 1815». "Ενα άλλο φέρει τον τίτλο ((Pro

ject for the cession of the Seven Islands to Austria and Observations, by George 

Foresti, 9 April 1815», και είναι φανερό δτι θα χρησίμευε πάλι στις διαπραγματεύ

σεις τοϋ Συνεδρίου της Βιέννης. Τέλος υπάρχει καί μία έκθεση σχετικά με την Κεφα-

λονιά το 1814 (πληθυσμός, παραγωγή, εμπόριο κτλ.) πού δέν αποδίδεται ρητά σ' αυ

τόν, άλλα καθώς συμπεριλαμβάνεται μαζί με τις άλλες δύο εκθέσεις θα πρέπει μάλλον 

να θεωρηθεί δτι οφείλεται στον ΐδιο. Ή ουσιαστική βοήθεια τοϋ Γεωργίου Φορέστη 

στην κατάληψη της 'Αγίας Μαύρας μνημονεύεται με 'ιδιαίτερα θερμά λόγια άπο τους 

'ίδιους τους "Αγγλους. The Annual Register, or a View of the History, Politics, 

and Literature,' for the Year MDCCCX, Λονδίνο 1810, τ. 52, σ. 440. R. Adair, 

The Negotiations for the Peace of the Dardanelles in 1808-09 with despatches 

and official documents, Λονδίνο 1845, τ. 2, σ. 322-3, 325. 

5. Public Record Office (στο έξης PRO), FO 78/65, φ. 76. Ή επιστολή εκδί

δεται πιο κάτω, σ. 179-180 με την άδεια τοΰ PRO. Για την ειδική αποστολή και τις 

αναφορές τοΰ Leake προς το βρετανικό υπουργείο 'Εξωτερικών καθώς επίσης καί τή 

σημασία των εγγράφων αύτων βλ. Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, « Ή Μάνη στις 

αναφορές τοΰ Leake προς το Foreign Office καί το έργο του Travels in the 

Morea», Θηαανοιαμα. 'Αοιατεϊον Πνεν/ιατικον εις τον ίικ.ΊΪον Β. Βαγιακάκον, Λα-
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τής ειδικής αποστολής του άπο το βρετανικό υπουργείο 'Εξωτερικών. 

Το αντίγραφο της επιστολής και ή αγγλική του μετάφραση ήταν εσώ

κλειστα στην αναφορά υπ' αρ. 12 γραμμένη άπο τον Leake στα Γιάννινα 

στις 31 Μαΐου 1809. Οι λόγοι πού υπαγόρευσαν τήν αποστολή της θα 

εκτεθούν πιο κάτω. Τήν εποχή πού γράφτηκε ή επιστολή ό Γ. Φορέστης 

βρισκόταν στή Μάλτα, όπως φανερώνει σημείωση στην αγγλική της με

τάφραση* στο ελληνικό κείμενο δεν υπάρχει ένδειξη για τον τόπο προορι

σμού της. Ή επιστολή του Ά λ ή προς τον Γ. Φορέστη δέν ήταν ούτε ή πρώ

τη ούτε ή μοναδική, δπως γνωρίζουμε άπο διάφορες μνείες, είναι όμως ή 

μόνη πού έχει μέχρι στιγμής βρεθεί. Μολονότι, δπως αναφέρθηκε, ό Γ. 

Φορέστης δέν φαίνεται να είχε κάποια γνωστή σ' εμάς επίσημη ιδιότητα 

στην υπηρεσία τής Βρετανίας τήν εποχή εκείνη, το γράμμα πού απευ

θύνεται σ' αυτόν του ζητούσε στην ουσία να διαβιβάσει τα αιτήματα του 

Πασά στή βρετανική ναυτική διοίκηση τής Μεσογείου. 

Στην αρχή τής επιστολής του ό Ά λ ή ς αναφέρει ότι είχε στείλει πριν 

λίγες μέρες και άλλο γράμμα στον Φορέστη με ραγιάδες του πού ταξίδευαν 

για εκεί, δηλαδή για τή Μάλτα, στο όποιο εξέθετε «εις πλάτος τά δέοντα» 

καί περίμενε απάντηση. Ά λ λ η έ'νδειξη για το περιεχόμενο εκείνου του 

γράμματος δέν δίνεται. Κατόπιν τον ενημερώνει για τις ειδήσεις πού έ'λαβε 

άπο τήν Κωνσταντινούπολη σχετικά με τήν εξέλιξη των διαπραγματεύ

σεων στα Δαρδανέλλια ανάμεσα στον εκπρόσωπο τής Υψηλής Πύλης 

Σαχήτη Έφέντη καί τον Robert Adair, πληρεξούσιο πρεσβευτή τής Μ. 

Βρετανίας για τή σύναψη ειρήνης μεταξύ των δύο κρατών. Κατά τίς πλη

ροφορίες του Άλή, οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν Ικανοποιητικά καί, 

κατά τή γνώμη του, πρέπει να εϊχαν πια ολοκληρωθεί και ό βρετανός πρε

σβευτής να είχε εισέλθει στην Κωνσταντινούπολη* τήν επιβεβαίωση του 

γεγονότος τήν περίμενε εντός τών ήμερων. Αυτό δέν ήταν απολύτως ακρι

βές, διότι ή επιστολή γράφτηκε εϊκοσι περίπου μέρες πριν άπο τήν υπογρα

φή τής συνθήκης ειρήνης πού έγινε στις 5 'Ιανουαρίου 1809. 

Είναι πολύ πιθανό εν γνώσει του ό Άλής να έγραψε με διπλωματικό 

τρόπο αυτή τήν, τυπική 'ίσως, ανακρίβεια ώστε να παρουσιάσει πιο επεί

γοντα οσα ζητούσε αμέσως πιο κάτω άπο τή βρετανική κυβέρνηση. Ή 

εικασία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι ό 'ίδιος ό Ά λ ή Πασάς είχε παίξει 

σημαντικότατο ρόλο στην επίτευξη τής ειρήνης αυτής, δπως δηλώνει ό 

Leake: «... his having assisted us in effecting the peace concluded 

between His Majesty and the Porte . T h a t his assistance upon this 

κωνικαΐ Σπονδαί, 10 (1990), 339-342. Helen Angelomatis-Tsougarakis, δ.π., 
σποραδικά. J . Β. Baggally, δ.π., σ. 29 κ.έ, 48, 56, 57. 
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impor tant occasion was of the greatest uti l i ty has been acknow

ledged by Mr Adair and imputed to him by our enemies, and I lately 

received a convincing proof of it in the communication which his 

Highness made to me of a letter wr i t ten to him by t h e O t t o m a n 

Ministry a short t ime before t h e arrival of the Grand Vezir Toussouf 

Pasha at Constantinople.» 6 Θα πρέπει λοιπόν να ήταν απόλυτα ενημε

ρωμένος για δλες τις εξελίξεις μέσα σέ διάστημα πέντε ή εξι ημερών, δσο 

δηλαδή έκαναν οί τατάρηδές του την απόσταση Κωνσταντινούπολη-Γιάν

νινα, ώστε ή δήλωση της άποψης του δτι οί διαπραγματεύσεις πρέπει να 

είχαν ολοκληρωθεί και ό πρεσβευτής να είχε εγκατασταθεί στην Πόλη 

τρεις εβδομάδες πριν άπο το γεγονός φαίνεται περίεργη. Ό Ά λ ή Πασάς 

είχε ί'σως τήν καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση άπο δλους μέσα στην 

'Οθωμανική Αυτοκρατορία χάρη στους πράκτορες του και τήν οργάνωση 

του δικτύου τών τατάρηδών του, του ταχυδρομείου του. Συχνά ήταν εκεί

νος πού ενημέρωνε πρώτος τους βρετανούς πράκτορες για τις εσωτερικές 

και εξωτερικές εξελίξεις, δπως φαίνεται και άπο τήν επιστολή υπ' άρ. 5 

προς τον Leake πού δημοσιεύεται και σχολιάζεται πιο κάτω, άλλα και άπο 

τις αναφορές του 'ίδιου του βρετανού περιηγητή και άπο άλλες πηγές. 7 Είναι 

χαρακτηριστικό δτι ή ανακριβής πληροφορία του Ά λ ή για τήν ολοκλή

ρωση τών διαπραγματεύσεων για τήν ειρήνη προκάλεσε προβλήματα στους 

Βρετανούς, και για το λόγο αυτό ό R. Adair το αναφέρει σέ επιστολή του 

προς τον Πασά και με διπλωματικό τρόπο τον παρακαλεί να είναι πιο 

προσεκτικός στή μετάδοση πληροφοριών.8 

Στή συνέχεια ο 'Αλής δήλωνε δτι περίμενε τις αναγκαίες οδηγίες και 

αμέσως κατόπιν εξέθετε τις απαιτήσεις του άπο τή Βρετανία. Ζητούσε 

λοιπόν να δοθεί εντολή άπο το ναύαρχο Collingwood ώστε ό βρετανικός 

στόλος πού βρισκόταν στην περιοχή να τεθεί υπό τις διαταγές του και νά 

παραμείνει πάντοτε κοντά του. Κι αυτό γιατί είχε τήν πρόθεση, άμεσους 

μόλις ερχόταν ή είδηση δτι ό πρεσβευτής R. Adair μπήκε στην Πόλη, να 

κινηθεί με δλες του τις δυνάμεις κατά τών έχθρων τους, δηλαδή τών Γάλ

λων, και χρειαζόταν τή συνδρομή τών βρετανικών πλοίων με τήν ελπίδα 

«να κάμωμεν μεγάλην δουλίαν». Στο τελευταίο μέρος της επιστολής ό 

'Αλής ζητούσε άπο τον Φορέστη να μεταβιβάσει στον βρετανό ναύαρχο τα 

6. PRO, FO 78/65, φ. 743. Αεπτομέρειες για το ΐδιο θέμα επαναλαμβάνονται 
και σέ μια πολύ μεταγενέστερη αναφορά, FO 78/65, φ. 127ß. 

7. Βλ. πιο κάτω σ. 182-3. PRO, FO 78/65 passim. Κ. Γ. Σφήκας, «Το ταχυ
δρομείο τοϋ Άλή Πασά», 'Ηπειρωτική 'Εστία 2 (1953),1133-6.Βλ.καί έδώ σ.148-9. 

8. Robert Adair, δ.π., τ. 2, σ. 133. 



142 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 19 (1993) 

παραπάνω και επαναλάμβανε με έμφαση την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ο 

αγγλικός στόλος εγκαίρως και να μη χαθεί ή ευκαιρία για την επίτευξη του 

κοινού σκοπού πρίν προφτάσουν να δυναμώσουν οι εχθροί τους. Τέλος, έ

γραφε ότι θα περίμενε την απάντηση του Φορέστη στο αίτημα του. 

Ή ουσία της επιστολής του Ά λ ή , τουλάχιστον δπως την εκτίμησαν οι 

Βρετανοί, ήταν πώς ό Πασάς ήταν απόλυτα πρόθυμος να συμμετάσχει σε 

επιχειρήσεις κατά των Γάλλων αμέσως μόλις υπογραφόταν ή ειρήνη ανά

μεσα στη Μ. Βρετανία και την Τουρκία. Επίσης θεωρήθηκε δτι ό Άλής 

δεν ζητούσε ανταλλάγματα, ούτε έθετε ορούς προκειμένου να κινηθεί εναν

τίον των Γάλλων. Αυτό τουλάχιστον δηλώνει ό Leake στο έγγραφο πού 

ήδη αναφέραμε, στο όποιο επισυνάπτει καί το γράμμα του Ά λ ή μέ τη με

τάφραση του. Ή αναφορά του Leake, γραμμένη δεκαεπτά σχεδόν μήνες 

μετά το γράμμα προς τον Γ. Φορέστη, σχετίζεται μέ τις υπαναχωρήσεις 

της πολιτικής του Άλή στο θέμα αύτο καί τις απαιτήσεις πού ήγειρε προ

κειμένου να κινηθεί κατά των Γάλλων. Ό Leake είχε συναντήσει τον Ά λ ή 

για να προσπαθήσει να του επισημάνει δτι ό αγώνας του κατά του 'Ιμπραήμ 

Πασά του Μπερατίου ήταν πολιτικά λανθασμένος καί δτι ή διαίρεση θα 

ωφελούσε μόνο τους Γάλλους στην Κέρκυρα. 

Ό Πασάς προσπάθησε να δικαιολογηθεί για τή στάση του δσο μπο

ρούσε, χωρίς δμως να δείξει κάποια πρόθεση να αλλάξει τήν τακτική του. 

Επανέλαβε πάντως τήν υπόσχεση να εγκαταλείψει τα σχέδια του καί να 

επιτεθεί κατά των Γάλλων δποτε τοΰ δοθεί ή εντολή άπο τήν 'Υψηλή Πύ

λη, ή αν ελάμβανε οικονομική βοήθεια άπο τή Βρετανία. Ό Leake τότε 

αναγκάστηκε να τοΰ υπενθυμίσει τήν πρόταση πού είχε κάνει στον βρετανό 

ναύαρχο, τον διοικητή τοΰ στόλου της Μεσογείου, λίγο πρίν άπό τήν άφιξη 

τοΰ ίδιου στην Πρέβεζα, καί να τοΰ παρουσιάσει ένα αντίγραφο τής επι

στολής πού είχε στείλει στον Φορέστη στις 2/14 Δεκεμβρίου 1808, γιατί 

καί στις δύο περιπτώσεις έδινε τήν ίδια ξεκάθαρη διαβεβαίωση δτι ήταν 

πρόθυ μος να συνεργαστεί άμεσα μέ τους Βρετανούς εναντίον των Γάλλων. 

Ό Ά λ ή ς προσπάθησε να εξηγήσει δτι καί στις δύο εκείνες περιπτώσεις 

ή προσφορά του να δράσει κατά των Γάλλων χωρίς προηγουμένως να έχει 

κηρυχτεί πόλεμος μεταξύ τής Τουρκίας καί τής Γαλλίας βασιζόταν πάν

τοτε στην προϋπόθεση δτι σε μια τέτοια περίπτωση ή Μ. Βρετανία θα τοΰ 

παρείχε ολα δ σα είχε ζητήσει κατά τή συνάντηση πού είχε με τον Leake 

το 1807 καί για τήν εξασφάλιση των οποίων είχε στείλει στή Βρετανία τον 

Σειτ Α χ μ έ τ Έ φ έ ν τ η . 9 Σ ' αυτά ό Leake απάντησε δτι ήταν κρίμα πού ό 

9. Βλ. PRO, FO 78/57, φ. 191-202«, 214-217, FO 78/61, φ. 36, 38-40, 52-
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Άλής δεν είχε εκφραστεί σαφέστερα στο γράμμα του προς τον Φορέστη, 

καθώς δεν είχε προφανώς πειστεί, μετά την επιστροφή του Σεΐτ 'Αχμέτ 

Έφέντη άπο τήν 'Αγγλία, ότι δεν υπήρχαν παρά ελάχιστες ελπίδες για να 

του δοθεί χρηματική βοήθεια εκ μέρους της Βρετανίας. Ό Leake απέφυγε 

να σχολιάσει περαιτέρω το θέμα έ'χοντας πειστεί ότι ο Πασάς είχε ήδη 

κατανοήσει τή δυσαρέσκεια πού ή συμπεριφορά του προκαλούσε στή Βρε

τανία. Ή άποψη του ήταν επίσης ότι θα έπρεπε να μεταχειρίζονται τον 

Ά λ ή πάντοτε με μεγάλο σεβασμό και υπομονή δσο ο'ι Γάλλοι κατείχαν τήν 

Κέρκυρα και λόγω της μεγάλης και σχεδόν ανεξάρτητης δύναμης πού είχε 

στην περιοχή, καί τέλος εξαιτίας του σπουδαίου ρόλου πού έπαιξε, δπως 

αναφέρθηκε, στή σύναψη της ειρήνης με τήν Τουρκία. 

'Από τήν επιστολή του Ά λ ή προς τον Φορέστη και τή σχετική με αυ

τήν αναφορά του Leake βλέπουμε λεπτομερέστερα ορισμένες πτυχές της 

εξωτερικής πολιτικής του καί του τρόπου πού χειριζόταν τις διπλωματι

κές επαφές του με τους Βρετανούς, θέματα αρκετά ϊσως συζητημένα καί 

λίγο ως πολύ γνωστά άπο τήν αλληλογραφία του με τον βρετανό ναύαρχο 

G. L. Ν. Collingwood 1 0 το 1808-9 καί άλλες πηγές πού παρουσιάζουν 

δμως ακόμη πολλά κενά, τα όποια θα καλυφθούν δταν δημοσιευτούν οι 

ανέκδοτες ακόμη πηγές για το θέμα αυτό. 

Οι τέσσερις επιστολές τοΰ Ά λ ή πού ακολουθούν, οι υπ' άρ. 2-5, απευ

θύνονται προς τον William Martin Leake καί προέρχονται άπο το προ

σωπικό αρχείο τοΰ περιηγητή πού βρίσκεται στο Hertfordshire County 

Record Office.11 To αρχείο αύτο ήταν προηγουμένως στην κατοχή απο

γόνου της οικογένειας τοΰ Leake άπο τον όποιο είχε λάβει τήν άδεια να 

55. John Baggally, ο.π., σ. 31-36. Βλ. επίσης πιο κάτω σημ. 67. Στη συνάντηση 
εκείνη ό 'Αλής είχε ζητήσει την παρουσία του βρετανικού στόλου στις ακτές της επι
κράτειας του ώστε να μπορέσει να αποφύγει τον ανεφοδιασμό τών Γάλλων στα 'Ιόνια 
μέ τΙς αναγκαίες προμήθειες- είχε επίσης ζητήσει τήν ενίσχυση του μέ πυροβολικό, 
πυρομαχικά καί χρήματα, αν βρισκόταν στην ανάγκη να αποκρούσει γαλλική εισβολή 
άπο τή Δαλματία. Τέλος, είχε απαιτήσει οι Βρετανοί να καταλάβουν για λογαριασμό 
του καί να τοΰ παραδώσουν τήν 'Αγία Μαύρα. Ή απαίτηση του να του δοθεί το νησί 
δεν έγινε δεκτή άπο τους Βρετανούς. Ό ναύαρχος G. L. Ν. Collingwood σε γράμμα 
του προς τον Άλή στίς 9 Δεκεμβρίου 1807 είχε αρνηθεί να χρησιμοποιήσει βρετανικά 
πλοία καί στρατεύματα για άλλο λόγο παρά για τον αποκλεισμό τών 'Ιονίων, ώστε 
να μή λαβαίνουν εφόδια οί Γάλλοι, καί είχε δηλώσει ότι αν ό Πασάς το επιθυμούσε 
θα μπορούσε ό ΐδιος να καταλάβει τήν Κέρκυρα μέ τους 'Αρβανίτες του μέσα σε λίγες 
μέρες. Βλ. G. L. Ν. Collingwood, A Selection from the Public and Private Cor
respondence of Vice-Admiral Lord Collingwood, Αονδίνο 1829, σ. 322-3. 

10. Στο ϊδιο, σ. 322-3, 346, 370, 383, 425, 450. 
11. Ή έκδοση τών επιστολών γίνεται μέ τήν άδεια τοϋ 'Αρχείου. 



144 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 19 (1993) 

δημοσιεύσει τέσσερις ακόμη επιστολές του Ά λ ή Πάσα ό F. Η. Marshall. 1 2 

"Ολες οί επιστολές φυλάσσονται σήμερα στο τοπικό βρετανικό αρχείο πού 

αναφέρθηκε. Οι επιστολές πού εκδόθηκαν τότε είχαν επιλεγεί επειδή, οί 

τρεις άπο αυτές τουλάχιστον, ήταν περισσότερο ενδιαφέρουσες. Ό χωρι

σμός δμως αυτός τελικά εμπόδισε τον ολοκληρωμένο σχολιασμό του συνό

λου τών επιστολών, την παρακολούθηση της εξέλιξης της προσωπικής σχέ

σης των δύο προσώπων, τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής του Ά λ ή 

κατά τή διάρκεια ενός σχεδόν έτους, καί φυσικά τη δυνατότητα σύγκρισης 

τών στοιχείων πού περιέχουν μέ τίς αναφορές του Leake προς το Foreign 

Office. Πιο κάτω θα προσπαθήσουμε, παράλληλα μέ τήν παρουσίαση τών 

ανέκδοτων επιστολών, να συσχετίσουμε, οσο είναι εφικτό στα πλαίσια τής 

εργασίας αυτής, τα πιο πάνω στοιχεία ώστε να αποκτήσουμε σαφέστερη 

εικόνα. 

Ή χρονικά παλαιότερη επιστολή του Άλή, ή υπ' άρ. 2, γράφτηκε στην 

Πρέβεζα στις 24 Μαρτίου, δ Απριλίου μέ το καινούριο ημερολόγιο, 

1809.1 3 Ό Leake πού είχε φτάσει άπο τήν Α γ γ λ ί α στην Πρέβεζα ως δια

πιστευμένος εκπρόσωπος τής χώρας του στην αυλή του Πασά, συνοδεύον

τας ταυτόχρονα τα κανόνια καί τα πυρομαχικά πού έ'στελναν οί Βρετανοί 

στον Ά λ ή , 1 4 είχε αποβιβαστεί στην Πρέβεζα τήν 1η Μαρτίου 1809 καί 

εϊχε συναντήσει τον Πασά. 1 5 Στή συνάντηση εκείνη ο Άλής είχε ενημερώ

σει τον βρετανό απεσταλμένο για τις δραστηριότητες του Robert Adair 

στην Κωνσταντινούπολη, οπού είχε πλέον εισέλθει ως πρεσβευτής τής Μ. 

Βρετανίας, καί τίς οδηγίες πού είχε λάβει άπο αυτόν. Τον εΐχε επίσης ενη

μερώσει για τίς έγγραφες διαμαρτυρίες του γάλλου διοικητή τών 'Ιονίων 

Νήσων σχετικά μέ τήν αναμενόμενη επίθεση κατά τής Πάργας* είχε επί

σης εκθέσει τίς δικές του απόψεις δσον άφορα μια ενδεχόμενη γαλλική ει

σβολή, είχε εκθειάσει τήν ετοιμότητα τών δικών του στρατευμάτων. Τέλος, 

συνέχιζε να απαιτεί τήν κατάληψη τής Α γ ί α ς Μαύρας για λογαριασμό του 

καί είχε εκφράσει τήν απογοήτευση του για το γράμμα πού τοΰ είχε στεί

λει ό βρετανός βασιλιάς. Μετά τή συνάντηση αυτή ό Leake, άφοΰ παρέ

μεινε ένα διάστημα στην Πρέβεζα, αναχώρησε στις 15 Μαρτίου για Βόνι

τσα καί άπο έκεΐ προχώρησε για να περιοδεύσει τήν Ακαρνανία καί τήν 

12. «Four letters of Ali Pasha to William Martin Leake», Byzantinisch-
Neugriechiesche Jarhbilcher 9 (1932), 158-168. 

13. Hertfordshire County Record Office, Ace. 599, No 85621. Βλ. καί πιο 
κάτω σ. 180-1. 

14. Για το θέμα αυτό βλ. σχετικές πληροφορίες πιο κάτω σ. 176-8. 
15. PRO, FO 78/65, φ. 17-20. 
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Αιτωλία. Στις 24 Μαρτίου / 6 'Απριλίου 1809, όταν του έγραψε το γράμμα 

ό Πασάς, βρισκόταν στο χωρώ Μπαμπίνι του Ξίηρομέρου.16 "Οπως θα δού

με, οι συνέχεις μετακινήσεις του περιηγητή και ή απόσταση άπο την Πρέ

βεζα δεν παρουσίαζαν κανένα πρόβλημα και το γράμμα του Πάσα έφτασε 

αμέσως στον προορισμό του. 

Στο σύντομο γράμμα του ό Άλής παραπονιόταν επειδή, οσο διάστημα 

βρισκόταν στην Πρέβεζα, δεν είχε δει κανένα βρετανικό πλοίο στην περιο-

/ ή . Καθώς ήδη σχολιάστηκε, ή παρουσία του βρετανικού στόλου στις α

κτές του ήταν μόνιμη απαίτηση του Ά λ ή . Στή συνέχεια ό Πασάς ζητούσε 

να επιστρέψει ό Leake το δυνατόν γρηγορότερο στην Πρέβεζα, γιατί ήθελε 

να συζητήσουν επειγόντως για μια «πολλά άναγκαίαν ύπόθεσιν», σχετικά 

με την όποια δεν μπορούσε να του γράψει. 

Το γράμμα πρέπει να έφτασε στα χέρια του περιηγητή μέσα στις προ

σέχεις δύο μέρες, καθώς τα ξημερώματα της 9ης 'Απριλίου 1809, Κυρια

κή του Πάσχα, κατέπλευσε άπο τή Βόνιτσα στην Πρέβεζα. 1 7 Ή συνάντη

ση με τον Ά λ ή , «μυστική», όπως χαρακτηρίζεται, πραγματοποιήθηκε τήν 

'ίδια ήμερα, και αυθημερόν πάλι ό Leake έγραψε αναφορά για το θέμα 

αυτό προς τον George Canning, υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, άπο 

δπου και αντλούμε και τις σχετικές πληροφορίες.18 

Ό Πασάς είχε πληροφορηθεί άπο τον πράκτορα του στην Πόλη δτι 

στίς 23 Μαρτίου (μάλλον σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, γιατί δεν θα ήταν 

δυνατόν να είχε μάθει ό Άλής τα νέα σε μία μόνο μέρα, άφοΰ στίς 24 του 

'ίδιου μήνα κατά το παλαιό έγραψε το γράμμα προς τον Leake) τρεις 

αξιωματικοί, ένας Γάλλος και δύο Ρώσοι, είχαν φέρει επιστολή του Τσάρου 

Αλεξάνδρου προς τήν Πύλη. Με αυτή τήν πληροφορούσε δτι διέκοπτε τις 

ρωσοτουρκικές διαπραγματεύσεις στο Ίάσι υστέρα άπο τήν υπογραφή 

ειρήνης ανάμεσα στην Τουρκία και τή Μ. Βρετανία. Ά ν ή Τουρκία επιθυ

μούσε τήν επανάληψη τών διαπραγματεύσεων, θα έπρεπε να εκδιώξει τον 

βρετανό πρεσβευτή άπο τήν Κωνσταντινούπολη.1 9 Απάντηση στα πιο πά

νω αναμενόταν μέσα σε δεκαοκτώ ώρες. Το Ντιβάνι προσπάθησε να κερ

δίσει χρόνο πριν δώσει απάντηση, άλλα καθώς οι απεσταλμένοι επέμεναν 

ελήφθη ή απόφαση να τους απαντήσουν αρνητικά. Το γεγονός της διάκο

ι 6. Βλ. William Martin Leake, Travels in Northern Greece, Λονδίνο 1835, 

τ. 3, σ. 492-578'T. 4, σ. 8. 

17. William Martin Leake, δ.π., τ. 4, σ. 25. 
18. PRO, FO 78/65, φ. 42-45. 
19. Για το ί'διο θέμα έγραψε στον Leake και ό βρετανός πρεσβευτής άπο τήν Πό

λη στίς 27 Μαρτίου 1908, βλ. Robert Adair, δ.π., τ. 2, σ. 144-5. 
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πής των ρωσοτουρκικών διαπραγματεύσεων κοινοποιήθηκε αμέσως στους 

κυβερνήτες τών επαρχιών της αυτοκρατορίας, διότι προοιώνιζε πόλεμο με 

τη Γαλλία. Ό Ά λ ή Πασάς ήταν ένας άπο τους κυβερνήτες αυτούς. Παράλ

ληλα, ό πράκτορας του στην Πόλη τον πληροφόρησε οτι, σε περίπτωση πο

λέμου, ή οθωμανική κυβέρνηση ομολογούσε καθαρά οτι θα ήταν ανίκανη 

να του στείλει προμήθειες, χρήματα ή στρατεύματα και συνιστούσε να βα

σιστεί αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις. 

Κατόπιν ό Πασάς διαβεβαίωσε με έμφαση την προσήλωση του στη 

Βρετανία ασχέτως με τήν υπάρχουσα κρίση καί τήν απόφαση του να 

υπερασπίσει μέχρις εσχάτων τήν Ελλάδα καί τήν 'Αλβανία, καί πρότεινε 

να αρχίσει επιθετική δράση κατά του κοινού εχθρού με τή βοήθεια της βρε

τανικής κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, πρότεινε με τή βοήθεια τών βρε

τανικών πολεμικών, και όσων ενδεχομένως έστελνε ή Τουρκία, να εκδιώ

ξει τους Γάλλους άπό τα Επτάνησα καί. άφοΰ είχε έτσι εξασφαλιστεί ό 

ίδιος άπό μια πιθανή επίθεση, να αφήσει τους γιους του ως κυβερνήτες στα 

Γιάννινα και να έκστρατεύσει ό ίδιος επικεφαλής 30.000 ανδρών προς τή 

Δαλματία ή τον Δούναβη. Για να επιτύχει τή συγκέντρωση αυτού τοΰ 

στρατεύματος, όμως, ζητούσε άπο τή Βρετανία μια εξαμηνιαία επιδότηση 

250 γροσίο^ν για κάθε στρατιώτη, πού μέ τήν τρέχουσα ισοτιμία της λίρας 

ισοδυναμούσε προς 450.000 στερλίνες για το στράτευμα τών 30.000 αν

δρών. Στην περίπτωση επιθέσεως στίς ακτές της 'Αδριατικής, ζητούσε 

αγγλικά πλοία να μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος τοΰ στρατού του, κα

θώς τα δικά του δεν μπορούσαν να μεταφέρουν παρά μονάχα 3.000 άνδρες. 

Ό Άλής ισχυριζόταν οτι, αν δεν εκδιώκονταν οί Γάλλοι άπό τά Επτάνησα 

καί δεν λάβαινε χρηματική βοήθεια για λόγους ασφαλείας τών δικών του 

περιοχών, δεν θα μπορούσε να έκστρατεύσει προς τή Β. Τουρκία. "Ηθελε 

επίσης να ειδοποιηθεί ή βρετανική κυβέρνηση οτι σε ενδεχόμενο πόλεμο μέ 

τή Γαλλία θα χρειαζόταν απαραιτήτως, πέρα άπο οσα είχε ήδη λάβει, 

50.000 λίβρες μολύβι μέ τα απαιτούμενα υλικά για τήν κατασκευή σφαιρών 

και 20 πυροβόλα τού μεγαλύτερου διαμετρήματος για τήν ασφάλεια τών 

φρουρίο)ν του. Χρειαζόταν επίσης τή βοήθεια πεπειραμένου αξιωματικού 

τοΰ μηχανικού μαζί μέ πέντε ή εξι τεχνίτες, κυρίως δμως είχε ανάγκη 

ενός αξιωματικού τού πυροβολικού καί 150 πυροβολητών. 

Ό Leake καθησύχασε τον Ά λ ή οτι το ενδεχόμενο άμεσης επίθεσης 

τών Γάλλων είτε κατά τοΰ ίδιου είτε κατά της Τουρκίας ήταν απίθανο, Οσο 

ό αυτοκράτορας της Αυστρίας συνέχιζε να τηρεί τήν ίδια πολιτική καί οσο 

οί Γάλλοι ήταν απασχολημένοι στην 'Ισπανία. Στην περίπτωση πάντως 

πού οί Αυστριακοί επέτρεπαν τή διέλευση γαλλικών στρατευμάτων άπο τή 
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χώρα τους, ή Βρετανία τότε θα έπραττε δπως και στην περίοδο της ειρήνης 

του Τιλσίτ, οπότε και τον είχε στείλει προσωπικά να προειδοποιήσει τον 

Ά λ ή , και θα του πρόσφερε τη βοήθεια του στόλου της για τη διατήρηση 

της ανεξαρτησίας του. Σχετικά με τις άλλες απαιτήσεις του το μόνο πού 

μπορούσε να κάνει ήταν να τις διαβιβάσει στην κυβέρνηση του. Καθώς δεν 

υπήρχε βρετανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή και καθώς ο Πασάς είχε 

ήδη αποφασίσει να στείλει πλοίο του στη Μάλτα με το μήνυμα αυτό, ό 

Leake περιοριζόταν σε οσα ήδη αναφέρθηκαν, χωρίς να εκφράσει τις από

ψεις του ή να προσθέσει κάτι επί πλέον. 

Ουσιαστικά οι προτάσεις και οι απαιτήσεις του Άλή στή συγκεκρι

μένη περίπτωση είναι μια διευρυμένη εκδοχή, προσαρμοσμένη στις νέες 

εξελίξεις, των δσων είχε και προηγουμένως προτείνει και ζητήσει σε διά

φορες περιστάσεις. Ή βρετανική κυβέρνηση, δπως είδαμε, είχε εν μέρει 

ικανοποιήσει παλαιότερη αίτηση του Ά λ ή να του σταλούν κανόνια,2 0 παρέ

μενε δμως σταθερά κατηγορηματικά αντίθετη στο να του δοθεί οικονομική 

βοήθεια. 

Ή επόμενη επιστολή του Ά λ ή προς τον Leake 2 1 γράφτηκε στον «Μπα-

χτζέ» στις 5/17 'Ιουνίου 1809 (ή ημερομηνία εδώ αναγράφεται και με το 

παλαιό και με το νέο ημερολόγιο). Ό βρετανός παραλήπτης της ήταν τότε 

στα Γιάννινα. "Οπως φαίνεται άπο το βιβλίο του, πρέπει να είχε επιστρέ

ψει λίγο πριν άπο μια μάλλον σύντομη περιοδεία στην "Ηπειρο πού πραγ

ματοποίησε ανάμεσα στις 4 και στις 11 'Ιουνίου.2 2 Όπωσδήποτε βρισκό

ταν στην πόλη αυτή στις 19 'Ιουνίου, καθώς βλέπουμε άπο τήν αναφορά 

του προς το υπουργείο των εξωτερικών-** στην οποία σα αναφερθούμε πιο 

κάτω. 

Ό Ά λ ή Πασάς στο γράμμα του πληροφορούσε τον Leake δτι τού 

έστελνε τήν αλληλογραφία του πού μόλις είχε φτάσει άπο τήν Κωνσταν

τινούπολη. Του έστελνε επίσης και Ινα «μπουλετΐνον με τάς ειδήσεις άπο 

το Παραδούναβο». Πρόσθετε και λίγες πληροφορίες σχετικά με τα πιο 

πρόσφατα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή για τα όποια του είχαν γρά

ψει. Μετά τή μάχη στην «Ίμπραήλα» (Βραΐλα), στις όχθες του Δούναβη, 

ει/ε γίνει κι άλλη, πού διήρκεσε ακατάπαυστα δύο μερόνυχτα. Δεκαπέντε 

χιλιάδες Ρώσοι πού επιτέθηκαν στο κάστρο της Βραΐλας «καταχαλάσθη-

20. Για τις συνεχείς προσπάθειες του Άλη να αποκτήσει πυροβολικό και για τις 
αποστολές πυροβόλων άπο τή Βρετανία βλ. πιο κάτω σ. 162, 165, 176-8. 

21. Hertfordshire County Record Office, Ace. 599, 85620. Βλ. πιο κάτω. 
.22. W. Martin Leake, δ.π., τ. 4, σ. 87-127. 
23. PRO, FO 78/65, φ. 94-95. 
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καν», σώθηκαν μόνο δύο χιλιάδες, και τα τουρκικά στρατεύματα τους απώ

θησαν με πολλές απώλειες μέχρι τον ποταμό Σερέτη. 2 4 Στο τέλος ό Πασάς 

ζητούσε άπα τον Leake να πάει να τον δει για να συζητήσουν. 

Το περιεχόμενο της επιστολής καθαυτό δεν φαίνεται να παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δίνει όμως την ευκαιρία για σχολιασμό δύο θεμάτων 

για τα όποια αντλούμε τις πληροφορίες από άλλη πηγή. 'Αρχικά μας επι

τρέπει να εξετάσουμε και πάλι τό ζήτημα τοΰ ταχυδρομείου του Ά λ ή , πού 

συνεχώς επανέρχεται καθώς είχε μεγάλη σπουδαιότητα για την άσκηση 

της εξωτερικής του πολιτικής. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε Οτι 

ή αλληλογραφία τοΰ Leake με τήν Κωνσταντινούπολη και πιό συγκεκρι

μένα με τον Robert Adair γινόταν μέσω τών τατάρηδων τοΰ 'Αλή Πασά. 

Ό 'ίδιος ό Leake είχε πληροφορήσει τόν βρετανό πρεσβευτή για τόν τρόπο 

αυτό επικοινωνίας τους και για τις ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις. Σε 

επιστολή του άπό τήν Πρέβεζα στις 25 'Απριλίου 1809 τοΰ έγραφε ότι 

ύπό τίς παρούσες περιστάσεις δέν πίστευε πώς ή αλληλογραφία τους κιν

δύνευε περνοόντας άπό τα χέρια τών τατάρηδων τοΰ Ά λ ή , πρότεινε όμως 

σέ όλες τις σπουδαίες περιπτώσεις να χρησιμοποιείται απεσταλμένος της 

πρεσβείας. Ό Leake είχε επίσης συμφωνήσει μέ τό διοικητή τών βρετα

νικών πλοίων πού βρίσκονταν στίς δυτικές ακτές της Ελλάδας να μετα

φέρεται άπό εκεί ή αλληλογραφία τής πρεσβείας τους στή Μάλτα, όποτε 

έκρινε ό πρεσβευτής ότι ήταν αναγκαία ή ταχεία και ασφαλής αποστολή 

της. Διευκρίνιζε πάντως Οτι è 'ίδιος θα ήταν πάντοτε αναγκασμένος να εμ

πιστεύεται τήν αλληλογραφία άπό τή Μάλτα στα χέρια τών ταχυδρόμων 

τοΰ Πασά, καθώς δέν υπήρχαν άλλοι. Ό 'ίδιος ό Ά λ ή ς είχε εκφράσει τήν 

προθυμία του να εξυπηρετεί στό θέμα αυτό τους Βρετανούς.25 

Είναι γνωστό και άπό άλλες πηγές Οτι ό Ά λ ή Πασάς έ'λεγχε απολύ

τως τήν ταχυδρομική διακίνηση κάθε είδους αλληλογραφίας στην επικρά

τεια του, κατεξοχήν δέ παρακολουθούσε τήν αλληλογραφία τών προξένων. 

'Ιδιαίτερα ή αλληλογραφία τοΰ γάλλου προξένου Pouqueville ήταν αντι

κείμενο συνεχών υποκλοπών και κατασκοπίας.2 6 Τό γεγονός αυτό φυσικά 

24. Πρόκειται για τον ποταμό Σερέτ (Sereth καί Seret) στή Ρουμανία, αριστε
ρό παραπόταμο τοϋ Δούναβη, πού πηγάζει άπό τα Καρπάθια, διασχίζει τη Μολδαβία 
καί έκβάλλει κοντά στο Γαλάζιο (Γαλάτσι). 

25. Βλ. PRO, FO 78/57, φ. 53. 
26. Βλ. Κλεάνθης Νικολαΐδης, « Ό ανταγωνισμός Γαλλίας καί 'Αγγλίας εν Ή -

πείρω καί 'Αλβανία προ τής Ελληνικής Επαναστάσεως τοΰ 1821. Το μέρος δ διε-
δραμάτισεν εν αύτω ό Άλή Πασάς Τεπελενλής. —Το σχέδιον τοϋ Μεγάλου Ναπολέον
τος περί άποβάσεως. — Ή αλληλογραφία του εις Ελλάδα μετά τοϋ Πουκεβίλλ. Έ κ 
τοϋ αρχείου τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926), 42-



Ε. Τσουγκαράκη, ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ TOT ΛΛΙΙ ΠΑΣΑ 149 

το γνώριζε ό Leake και το μνημονεύει σε διάφορες περιπτώσεις και μά

λιστα σε μια αναφορά του άπο 14 'Ιουνίου 1809 με την ευκαιρία της αναγ

γελίας της αναχώρησης του Pouqueville άπο τα Γιάννινα για την Κέρ

κυρα. «The Vezir had more t h a n once intercepted the plans of in

vasion which the French agent t ransmit ted to his Government as 

well as other parts of his correspondence indicating the designs for 

which he was sent to Greece.» 2 7 Για το λόγο αύτο άλλωστε ό Leake συμ

βούλευσε τον R. Adair τα σπουδαία έγγραφα να αποστέλλονται άπο την 

Πόλη στα Γιάννινα με τον άγγελειαφόρο της πρεσβείας. Για τον 'ίδιο 'ίσως 

λόγο οι αναφορές του είναι πάντοτε εξαιρετικά προσεκτικά και διακριτικά 

διατυποψένες, και οί μνείες στον Ά λ ή Πασά γίνονται πάντοτε με από

λυτη τυπικότητα και ευγένεια, με χρήση του τίτλου του και με ύφος κατά 

το δυνατόν ουδέτερο, διαβιβάζονται απλώς σκέψεις, παραγγελίες και πλη

ροφορίες ανάμεσα σε δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Το οτι ό Leake θεωρούσε 

προσωρινά ασφαλή τή μεταφορά της βρετανικής αλληλογραφίας άπο τους 

τατάρηδες του Ά λ ή δεν σημαίνει οτι τον εμπιστευόταν κιόλας. Προφανώς 

δμως γνώριζε οτι ό έλεγχος της άπο αυτόν ήταν οΰτως ή άλλως αναπό

φευκτος και 'ίσως λιγότερο αυστηρός, όσο ό Πασάς αισθανόταν ασφαλής, 

επειδή τή διακινούσε ο 'ίδιος, και οί σχέσεις του με τή Βρετανία ήταν φιλι

κές. Υπήρχε επίσης το πρόσθετο προτέρημα οτι ή μεταφορά της γινόταν 

μέ τον ταχύτερο δυνατόν καί ασφαλέστερο τρόπο, κάτι καθόλου ευκατα

φρόνητο υπό τις επικρατούσες συνθήκες. 

Το δεύτερο σημείο τής επιστολής για το όποιο μπορούμε να επιση

μάνουμε ορισμένα πράγματα σχετίζεται μέ τήν πρόσκληση τοΰ Άλή προς 

τον Leake να τον επισκεφθεί για να συζητήσουν. Το περιεχόμενο τής συζή

τησης μεταξύ τών δύο ανδρών γνωστοποιείται στο βρετανικό υπουργείο 

'Εξωτερικών καί στον πρεσβευτή τους στην Κωνσταντινούπολη άπο τον 

Leake μέ αναφορά του στις 19 'Ιουνίου 1809. 2 8 Ό Πασάς, φοβούμενος 

43, 51-52. Τάκης Αάππας, «'Αθανάσιος Λιδωρίκης ό σφραγιδοούλακας του Άλή 
Πασά», Ηπειρωτική 'Εστία 4 (1955), 881-2. Guillaume de Vaudoncourt, Me
moirs on the Ionian Islands, considered in a commercial and military point of 
view; in which their advantages of position are described, as well as their relations 
with the Greek continent; including the life and character of Ali Pacha, the 
present ruler of Greece; together with a comparative display of the ancient and 
modern geography of Epirus, Thessaly, Morea, part of Macedonia Ó?c, φ-c, 
Λονδίνο 1816, σ. 275-6. Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στψ 'Ελλάδα 1810-1821, 
'Αθήνα 1975, τ. Γ', 2, σ. 410-3. 

27. PRO, FO 78/57, φ. 92ß, 1133, Π 5 * . 
28. P R O , FO 78/65, φ. 94-95. 
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σύντομα ρήξη μεταξύ Τουρκία; καΐ Γαλλίας και επίθεση των Γάλλο^ν, 

ζητούσε ό βρετανός πρεσβευτής να ασκήσει την επιρροή του στην Υψηλή 

Πύλη για να του σταλούν τέσσερα τουρκικά πολεμικά πλοία, γιατί πί

στευε, και ό Leake συμφωνούσε σ' αυτό, δτι, αν μια τέτοια δύναμη ενωνό

ταν με τή βρετανική, θα μπορούσε να επιτύχει τήν παράδοση της Κέρκυ

ρας και θα εξανάγκαζε τις πλησιόχωρες περιοχές πού διέκειντο φιλικά προς 

τους Γάλλους να αλλάξουν τήν πολιτική τους. Ό Άλής ισχυρίστηκε επί

σης δτι, αμέσως μετά τήν κατάληψη της Βιέννης άπο τους Γάλλους, του 

έ'στειλαν απεσταλμένο άπο τήν Κέρκυρα προτείνοντας τήν παράδοση της 

Πάργας καί της 'Αγίας Μαύρας σ' αυτόν με τήν προϋπόθεση δτι θα συμ

μαχούσε με τον Ναπολέοντα, καί απειλώντας στην περίπτωση πού αυτό 

δεν γινόταν δεκτό. Ούτε ή πρόταση ούτε οι απειλές, αναφέρεται, επηρέα

σαν τον Πασά. Καθώς δεν υπάρχουν άλλες μαρτυρίες για το θέμα αυτό, 

δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί με βεβαιότητα δτι πραγματικά έγινε 

στον Ά λ ή μια τέτοια πρόταση επισήμως άπο τους Γάλλους, θα μπορούσε 

ενδεχομένως το δλο θέμα να ήταν μια επινόηση τού Πασά για να παρουσιά

ζεται αρεστός στους Βρετανούς ή για άλλους δικούς του λόγους. Σε άλλη 

περίπτωση γράμμα τού Bessières προς τον Ά λ ή , γραμμένο στα ελληνικά, 

είχε δοθεί στον Leake καί εκείνος με τή σειρά του είχε στείλει το αντί

γραφο καί τή μετάφραση του στο υπουργείο Εξωτερικών της Βρετα

νίας. 2 9 

Ή επόμενη επιστολή τού Ά λ ή Πασά προς τον L e a k e 3 0 γράφτηκε στις 

30 Σεπτεμβρίου / I l 'Οκτωβρίου 1809 άπο το Σωπίκι . 3 1 Λίγες μέρες 

νωρίτερα, στις 24 Σεπτεμβρίου / 5 'Οκτωβρίου, του είχε γράψει καί άλλη 

επιστολή άπο το Δελβινάκι. Αυτή περιλαμβάνεται στις τέσσερις επιστο

λές τού Ά λ ή προς τον Leake πού δημοσίευσε ό F. Η. Marshall. 3 2 Με το 

γράμμα εκείνο ό Πασάς τον ειδοποιούσε δτι καθυστέρησε να επιστρέψει 

στα Γιάννινα εξαιτίας των περιστάσεων καί δτι θα επέστρεφε εκεί σε δύο 

ή τρεις ήμερες. Εξέφραζε επίσης με έμμεσο τρόπο τήν ανησυχία του, ή καί 

29. PRO, FO 78/65, φ. 36*-40«. 
30. Hertfordshire County Record Office, Ace. 599, No 85627. Βλ. πιο κάτω 

σ. 181-2. 
31. Ή Σωπική, ή το Σωπίκι, είναι χωριό της Πωγωνιανής, βλ. Κοσμάς ό Θε-

σπρωτος καί 'Αθανάσιος Ψαλίδας, Γεωγραφία 'Αλβανίας και 'Ηπείρου εξ ανεκδότου 
χειρογράφου τον Κοσμά Θεσπροηον με τοπογραφικά σχεδιογραφήματα καί γεω
γραφικούς χάρτας τον ίδιον, Προλεγόμενα καί σημειώσεις Άθαν. Χ. Παπαχαρίση, 
'Ιωάννινα 1964, σ. 11, 56, 60, 64. 

32. «Four Letters of Ali Pasha to William Martin Leake», Byzantinisch-
Neugriechische Jahrbücher 9 (1932), 158-161. 
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τη δυσαρέσκεια του, επειδή, αν και είχαν φθάσει πια ol "Αγγλοι, προφα

νώς εννοούσε το στόλο πού κατέλαβε τα 'Ιόνια Νησιά, δεν είχε καμιά είδη

ση άπο τον Leake σχετικά με οσα είχαν συζητήσει, και ζητούσε να ειδο

ποιηθεί στην περίπτωση πού ό Leake είχε λάβει κάποια απόκριση εκ μέ

ρους τους. Τέλος του έγραφε διάφορες πληροφορίες για τις πολεμικές εξε

λίξεις. Στην επιστολή αυτή φαίνεται δτι απάντησε ό Leake ζητώντας, 

όπως θα δούμε άμεσους, τα απαραίτητα πουγιουρλδιά για να ταξιδέψει και 

δικαιολογώντας, άγνωστο πώς, την έλλειψη ειδήσεων άπο τήν πλευρά της 

Βρετανίας. Στο γράμμα τοΰ Πασά πού ακολούθησε μερικές μέρες αργό

τερα και το όποιο εξετάζουμε ό Άλής έγραφε πώς έστελνε εσώκλειστα τα 

πουγιουρλδιά πού του είχε ζητήσει για «να περιέλθη τάς επαρχίας της 

Ελλάδος». Εξέφραζε δμως τήν επιθυμία του να συναντήσει τον Leake 

πριν αναχωρήσει. Τον πληροφορούσε και πάλι δτι επρόκειτο να επιστρέψει 

στα Γιάννινα σύντομα, σέ 4-5 ημέρες, αφού πρώτα είχε συνομιλίες μέ τους 

«περατινούς αγάδες» πού πήγαιναν να τον συναντήσουν. Σέ υστερόγραφο 

τον παρακαλούσε ξανά να μην ξεκινήσει για το ταξίδι του πρίν ανταμωθούν 

και ζητούσε, αν ερχόταν κάποιος άνθρωπος για τον όποιο είχε μιλήσει 

στον Πάνο Κομηνιο'ίτη,33 να του τον στείλουν. 

Έ κ πρίότης όψεως και αυτή ή επιστολή δεν φαίνεται να μας πληροφο

ρεί πολλά πράγματα, εξετάζοντας την δμως παράλληλα μέ τις αναφορές 

και τα βιβλία τοΰ Leake γίνεται αφορμή για να αποκαλυφθεί μια καμπή 

στις σχέσεις των δύο ανδρών πού επηρεάζονταν άμεσα άπο τις πολιτικο-

στρατιωτικές εξελίξεις και τήν απροθυμία τών υπευθύνων τοΰ βρετανικού 

στόλου να δώσουν κάποια απτή απόδειξη τών προθέσεο^ν της βρετανικής 

κυβέρνησης να υποστηρίξει πιο ενεργά τον Ά λ ή Πασά. 

Στο διάστημα πού μεσολάβησε άπο το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο 

τοΰ 1809 ό Άλής είχε προσωρινά διακόψει τις επεκτατικές του κινήσεις 

εναντίον τοΰ 'Ιμπραήμ Πασά τοΰ Μπερατίου, ϊσως και μετά τήν προτροπή 

τοΰ Leake ή οποία ήδη αναφέρθηκε. Ό βρετανός δμως πράκτορας δέν είχε 

αυταπάτες και γνώριζε δτι σύντομα ό Πασάς θα επαναλάμβανε τή δράση 

του. 3 4 "Ετσι το φθινόπωρο, επικεφαλής δυνάμεως 'Αλβανών, ό Άλής άρ

χισε να κινείται πάλι κατά τοΰ 'Ιμπραήμ Πασά. 3 5 Για το λόγο αυτόν βρι

σκόταν στή Σωπική και περίμενε να συναντήσει τους αγάδες τοΰ Μπερα

τίου, πού προφανώς προσπαθούσε να προσεταιριστεί, θ ά περνούσαν μερι-

33. Το πρόσωπο αυτό δέν μπορέσαμε να το ταυτίσουμε' θα πρέπει, αν κρίνουμε 
άπο το επώνυμο, να κατήγετο άπο το χωριό Κομηνιο της Παραμυθιάς. 

34. PRO, FO 78/65, φ. 1043-105«, 1153, 117«. 
35. PRO, FO 78/65, φ. 117-118. 
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κοί μήνες ακόμη μέχρι να εισέλθει δ 'ίδιος θριαμβευτικά στο Μπεράτι, στίς 

8 'Ιανουαρίου 1810, με το νέο ημερολόγιο. Οι κινήσεις του κατά του ' Ι 

μπραήμ όμως δεν τον απασχολούσαν αποκλειστικά και είναι φανερό άπο 

την επιμονή στο γράμμα του δτι ενδιαφερόταν έντονα να συναντήσει τον 

Leake. Ά π ο όσο μπορούμε να κρίνουμε άπο τις αναφορές του τελευταίου 

προς το βρετανικό υπουργείο 'Εξωτερικών καΐ τον βρετανό πρεσβευτή 

στην Πόλη ή συνάντηση αυτή μάλλον δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς κα

μιά μνεία της δεν άπαντα, σε αντίθεση με 6,τι συνέβαινε σε άλλες περι

πτώσεις. Τουναντίον, φαίνεται οτι πιθανότατα ό Leake αναχώρησε γιά 

την περιοδεία του στην "Ηπειρο, Θεσσαλία και Στερεά χωρίς να περιμένει 

να συναντήσει τον Πασά. Ή περιοδεία αυτή διήρκεσε σχεδόν έ'να τρίμηνο, 

άρχισε πριν άπο τις 25 'Οκτωβρίου 1809 και τελείωσε στις 16 'Ιανουαρίου 

1810 με τήν επιστροφή του στα Γιάννινα.36 Ά π ο οσο εϊναι γνωστό, στο εν

διάμεσο διάστημα ό Leake επέστρεψε μόνο μία φορά στα Γιάννινα ανά

μεσα στίς 10 και 19 Νοεμβρίου.37 Ούτε και τότε πάντως υπάρχει κάποια 

ένδειξη οτι συναντήθηκε με τον Πασά. Το γεγονός είναι περίεργο και 

οπωσδήποτε 6χι τυχαίο, γιατί ό Leake μετά τήν επιστροφή του άπο τή 

Βρετανία, ως εκπρόσωπος της πια στην αυλή του Ά λ ή Πασά, δεν απομα

κρυνόταν για μακρό διάστημα άπο τον Πασά και πάντοτε ανταποκρινόταν 

στις προσκλήσεις του, δπως του υπαγόρευε ή αποστολή του. Ή αιφνίδια 

αυτή μεταβολή της στάσης του ερμηνεύεται όμως άπο όσα γράφει ό ϊδιος 

στίς αναφορές του. 

Στίς 4 και 5 Σεπτεμβρίου, όπως μαθαίνουμε άπο επιστολή του βρε

τανού πρεσβευτή, ό Leake του είχε γράψει γιά μια συνάντηση πού είχε με 

τον Ά λ ή Πασά. Το 'ίδιο το γράμμα δεν έχει σωθεί άλλα για τή συνάντηση 

και το τί ελέχθη σ' αυτή μας πληροφορεί παράλληλα και μεταγενέστερη 

αναφορά και επιστολή του Leake. Ό Leake αποκάλυπτε σε αύτες οτι σε 

συνάντηση πού είχε με τον Ά λ ή Πασά στίς 4 Σεπτεμβρίου ό τελευταίος 

απειλώντας τον είχε φανερώσει τήν πρόθεση του να τον περιορίσει στα 

Γιάννινα σε περίπτωση κάποιας ιδιαίτερης κρίσης. Το γεγονός, φυσικά, 

δεν μπορεί παρά να ανησυχούσε τον Leake, ο όποιος είχε ήδη στο παρελ

θόν κρατηθεί μία φορά αιχμάλωτος στη Θεσσαλονίκη, άπο τον Φεβρουά

ριο μέχρι τον 'Οκτώβριο τοΰ 1807, ύστερα άπο τήν κήρυξη του πολέμου 

ανάμεσα στή Βρετανία και τήν Τουρκία. Στο αρχικό του γράμμα προς τον 

R. Adair ό Leake είχε ζητήσει να σταλεί άπο τον πρεσβευτή επίσημο 

36. William Martin Leake, δ.π., τ. 4, σ. 228-547. 
37. William Martin Leake, δ.π., τ. 4, σ. 256-8. PRO, FO 78/65, φ. 142-7. 
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γράμμα προς τον Ά λ ή με το όποιο να ζητείται ή μετάβαση του στην 

Κωνσταντινούπολη το ταχύτερο δυνατόν, με το πρόσχημα οτι χρειάζεται 

να του δοθούν μυστικές οδηγίες. Πραγματικά, ό πρεσβευτής έστειλε την 

επιστολή αυτή προς τον Πασά, γραμμένη στα αγγλικά και στα ελληνικά, 

καθώς και ενα αντίγραφο της μαζί με το γράμμα του προς τον Leake, 

αφήνοντας στή διάκριση τοΰ τελευταίου το εάν και πότε θα έκανε χρήση 

της παραδίνοντας την στον Ά λ ή . Ό Adair εξέφραζε φυσικά τή δυσφορία 

του για τις απειλές, άλλα ήταν απρόθυμος να διατάξει τή διακοπή της 

αποστολής τοΰ Leake, και δήλωνε Οτι πίστευε πώς θα τοΰ έστελναν 

σύντομα οδηγίες άπο το Λονδίνο για το τί πρέπει να πράξει κάτω άπο τίς 

συνθήκες αυτές. 3 8 

Είναι λίγο περίεργο το οτι ό Leake δεν ενημέρωσε άμεσους για το θέμα 

αυτό και το υπουργείο 'Εξωτερικών της Βρετανίας. Για πρώτη φορά ενα 

μήνα αργότερα, στις 5 'Οκτωβρίου 1809, ο Leake ανακοινώνει σε ανα

φορά του την απόφαση του να εγκαταλείψει τα Γιάννινα για μερικές εβδο

μάδες, δσο ό Άλής ήταν απασχολημένος μέ τις επιχειρήσεις του κατά τοΰ 

'Ιμπραήμ. Ώ ς σκοπό τοΰ ταξιδιοΰ του ανέφερε τήν ανάγκη της συνέχισης 

των παρατηρήσεων του γύρω άπο τήν κατάσταση της σύγχρονης Ελλάδας 

για να δει τις τυχόν αλλαγές στίς πολιτικές διαθέσεις των Ελλήνων μετά 

τήν αύξηση της δύναμης της οικογένειας τοΰ Ά λ ή Πασά. Αναφέρει επίσης 

ώς πρόσθετο λόγο τήν άποψη στην οποία είχε καταλήξει οτι ήταν προτι

μότερο να συναντά περιοδικά μόνο τον Πασά, λόγω της φύσης τών σχέσεων 

τους και τοΰ περίεργου χαρακτήρα τοΰ Ά λ ή . Πουθενά όμως δέν αναφέρει 

τίς απειλές του. 3 9 Σ ' αυτές αναφέρεται σέ δύο επόμενα έγγραφα του, το πρώ

το άπο 30 'Οκτωβρίου και το δεύτερο άπο 1 Νοεμβρίου 1809, καί τα δύο 

γραμμένα άπο τήν Πρέβεζα. Το πρώτο απευθυνόταν στον βρετανό πρε

σβευτή στην Πόλη, τον Robert Adair, καί το δεύτερο προς τον υπουργό 

τών Εξωτερικών George Canning. 4 0 

Στα έγγραφα αυτά αποκάλυπτε τις απειλές τοΰ Άλή εναντίον του κατά 

τή συνάντηση πού είχαν στις 4 Σεπτεμβρίου. Υποθέτουμε οτι μέχρι τότε 

χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη ή σπασμωδικότητα ό Leake προετοίμαζε τήν 

αναχώρηση του ώστε να μήν αιφνιδιαστεί άπο κάποια ενέργεια τοΰ Ά λ ή , 

αν μεταβάλλονταν οι πολιτικοστρατιωτικές καταστάσεις. Εκείνο πού είχε 

38. R. Adair, δ.π., τ. 2, σ. 217, 219. 

39. PRO, FO 78/65, φ. 119. Στο ί'διο θέμα αναφέρεται συνοπτικά ό Γ. Α. 

Σιορόκας, «Η αγνοημένη υπόθεση Ι. Λενδρινού (1809) και οι πολιτικές και κοινω-

νικές προεκτάσεις της», Δωδώνη 19 (1990), 78-79. 

40. PRO, FO 78/65, φ. 123α-125*, 126*-128ß. 
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διαβλέψει ό Leake, και στο όποιο δικαιώθηκε πολύ σύντομα, ήταν ή κα

τάληψη των 'Ιονίων Νήσων από τους Βρετανούς. Μ' αυτήν άλλαζε ουσια

στικά το πολιτικό και στρατιωτικό σκηνικό στην περιοχή, έτσι ή πολιτική 

της Βρετανίας έναντι του Ά λ ή ήταν ενδεχόμενο να αναθεωρηθεί. Ό 'ίδιος 

άλλοοστε πίστευε δτι, άφοΰ θα είχε πια εκλείψει καί ό κύριος λόγος της 

παραμονής του κοντά στον Πασά, πού δεν ήταν άλλος άπο το να τον παρα

σύρει σε ανοιχτή σύγκρουση με τους Γάλλους, δεν θα υπήρχε πια ανάγκη 

να εκπροσωπείται ή χώρα του άπο έναν στρατιωτικό, και μάλιστα χαμηλό-

βαθμο, άλλα ένα πολιτικό πρόσωπο θα ήταν πιο ενδεδειγμένο για να κατέ

χει τή θέση αύτη. 4 1 Το γεγονός τής κατάληψης τής Ζακύνθου, της Κεφα-

λονιάς, τής 'Ιθάκης και των Κυθήρων άπο τους "Αγγλους ανάμεσα στις 4 

καί 12 'Οκτωβρίου 1809 αναμφισβήτητα πρέπει να έπεισε τον Leake δτι 

είχε έρθει ή ώρα να πραγματοποιήσει τήν αναχώρηση πού προετοίμαζε, 

άφοΰ μάλιστα δεν είχε συγκεκριμένες εντολές για το τί έπρεπε να πράξει 

σε μια τέτοια περίπτωση. "Ετσι έφυγε άπο τα Γιάννινα πριν άπο τις 25 

'Οκτωβρίου, οπότε ξέρουμε άπο το βιβλίο του οτι βρισκόταν στο χωριό 

Πέτα καί είχε ήδη επισκεφτεί τήν "Αρτα, χωρίς να αποστείλει προηγου

μένως νέες αναφορές προς τους ανωτέρους του, είτε γιατί περίμενε δτι θά 

λάμβανε σύντομα οδηγίες, δπως του είχε γράψει 6 πρεσβευτής του, είτε 

γιατί δεν είχε εξασφαλίσει τον τρόπο μεταφοράς τους. Αύτο το έκανε λίγες 

μέρες αργότερα, ίσως γιατί φοβόταν δτι δεν είχε άλλα χρονικά περιθώρια. 

"Ετσι στις αναφορές εκείνες έκανε πια λόγο για τις απειλές του Ά λ ή , ώστε 

να καταστήσει φανερό το αναγκαίο τής επείγουσας αναχώρησης του, καί 

ζητούσε οδηγίες για τή μελλοντική του δράση. "Οσο για τον Πασά, στις 

30 Σεπτεμβρίου / I l 'Οκτωβρίου 1809 πού έγραφε το γράμμα, θά πρέπει 

ήδη να είχε πληροφορηθεί τήν κατάληψη τουλάχιστον τής Ζακύνθου καί 

γι ' αύτο επιθυμούσε τόσο έντονα να συναντήσει τον Leake. 

Πριν άπο τήν επόμενη ανέκδοτη επιστολή μεσολάβησαν δύο ακόμη 

γράμματα του Ά λ ή Πασά προς τον Leake πού έχουν εκδοθεί. Το πρώτο 

φέρει χρονολογία 27 Νοεμβρίου / 8 Δεκεμβρίου 1809.4 2 Τις μέρες εκείνες 

ό Leake περιόδευε τή Θεσσαλία καί τή Φθιώτιδα.4 3 Ά π ο το γράμμα τοΰ 

Πασά πληροφορούμαστε δτι ό Leake τοΰ είχε στείλει επιστολή με εσώ

κλειστο γράμμα τοΰ βρετανοΰ πρεσβευτή Robert Adair. Ό Άλής στην 

απάντηση του προς τον Leake, αναφερόμενος στο δεύτερο αύτο γράμμα, 

ζητοΰσε να μεταβιβαστεί στον πρεσβευτή ή προθυμία του να υπηρετήσει τα 

41. PRO, F 0 78/65, φ. 1121«-122. 
42. F. Η. Marshall, «Four letters...», δ.π., σ. 162-4. 
43. Βλ. William Martin Leake, δ.π., τ. 4, σ. 326-371. 
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βρετανικά συμφέροντα. 'Υποθέτουμε ότι ή επιστολή στην όποια αναφέρεται 

ό Πασάς δεν πρέπει να είναι εκείνη πού έστειλε 6 πρεσβευτής άπο 11 ' Ο 

κτωβρίου 1809 προς τον Leake για να μεταβιβαστεί στον Ά λ ή . Ό Leake 

είχε κρίνει τότε, δπως μαθαίνουμε άπο την αλληλογραφία του με τον 

Adair, 4 4 ότι ή επιστολή αυτή δεν ήταν σκόπιμο να δοθεί αμέσως στον Πα

σά. Είναι άγνωστο αν το γράμμα εκείνο παραδόθηκε ποτέ. Πρόκειται μάλ

λον για άλλη επιστολή, πού είχε σκοπό να καθησυχάσει τίς ανησυχίες του 

Πασά για διάφορα θέματα: για τις σχέσεις της Βρετανίας μέ τήν Πύλη, 

για τίς ευνοϊκές προθέσεις του 'ίδιου προς το πρόσωπο του Ά λ ή , καθώς και 

για τή βεβαιότητα συνδρομής του βρετανικού στόλου στην περίπτωση 

επιθέσεως εναντίον του. 4 5 Μετά τήν παρέλευση ενός περίπου μήνα, είναι 

πιθανό να τή μεταβίβασε θείορώντας πώς οι περιστάσεις ήταν πλέον κατάλ

ληλες. 

'Από τήν επιστολή τού Ά λ ή πού ήδη αναφέρθηκε βλέπουμε Οτι, μετά 

τήν κατάκτηση των 'Ιονίων άπο τους "Αγγλους, ο Άλής ήγειρε και νέα α

παίτηση. Τή φορά αυτή ζητούσε άπο τον Leake να μεσολαβήσει στή βρε

τανική διοίκηση ώστε να κρατηθούν οί οικογένειες των κλεφτών πού είχαν 

καταφύγει στα 'Ιόνια, ιδιαίτερα τού Καραΐσκου και τού Ά λ ή Φαρμάκη, 

και να παραδοθούν σ' αυτόν και στο γιό του Βελή Πασά. Τήν απαίτηση 

του τή στήριζε στο γεγονός δτι οί κλέφτες συνέπρατταν μέ τους Γάλλους 

εναντίον του καί ή κράτηση τών οικογενειών τους άπο αυτόν θα εμπόδιζε 

τή δράση τους εναντίον του. Ή ενέργεια αυτή θα ήταν παράλληλα συμφέ

ρουσα και για τους Άγγλους, καθώς 6 ίδιος θα έμενε πια απερίσπαστος 

άπο τίς ενοχλήσεις τών κλεφτών για να αφοσιωθεί στα κοινά τους σχέδια. 

Το γράμμα τού Ά λ ή φαίνεται δτι το συνόδευε και ένας ξεχωριστός κατά

λογος μέ τίς οικογένειες τών κλεφτών πού βρίσκονταν στην 'Ιθάκη καί 

στην Κεφαλονιά.46 

Το άλλο έκδεδομένο γράμμα τού Πασά προς τον βρετανό αντιπρόσωπο, 

πού βρισκόταν τότε στην Πρέβεζα, χρονολογείται άπο 16 / 28 Φεβρουαρίου 

1810. Σ ' αυτό ό Πασάς ζητούσε εσπευσμένα ενα βρετανικό πολεμικό πλοίο 

για να συνοδεύσει δικά του καράβια πού θα μετέφεραν σιτηρά άπο τή συγ

κέντρωση τού Μπερατίου, πού είχε καταληφθεί πριν άπο ενα μήνα περίπου, 

στην Πρέβεζα. Το α'ίτημά του ήταν επείγον, διότι υπήρχε σιτοδεία στις 

περιοχές Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Ά ρ τ α ς καί Πρέβεζας καί οί ραγιάδες 

44. PRO, FO 78/65, φ. 126. 
45. PRO, FO 78/65, ο. 133, 136-8. Πβ. Robert Adair, ό',.τ., τ. Π, σ. 220-2. 
46. F. Η. Marshall, «Four letters...», δ.π. 9 (1932), 162-4. Πβ. καί John 

Baggally, δ.π., σ. 41-42. 
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έστελναν στον Πασά συνεχείς αναφορές για το θέμα αυτό. Της συγκεκρι

μένης αυτής σιτοδείας, εμείς τουλάχιστον, δεν γνωρίζουμε μνεία άπο άλλες 

πηγές. Δεν ήταν ομο^ς και ή μόνη περίπτωση κατά την οποία δ Άλής είχε 

εξαναγκαστεί να φροντίσει για την εξασφάλιση σιτηρών για το λαό, ανοί

γοντας τις αποθήκες του και πουλώντας σε χαμηλή τιμή, ύστερα άπο το 

ξέσπασμα λαϊκής οργής. Κάτι παρόμοιο συνέβη δύο χρόνια αργότερα, το 

1812, οπότε ό λαός εξεγέρθηκε εξαιτίας τής έλλειψης σιτηρών. Ή έλλειψη 

είχε προκληθεί άπο το συνδυασμό τής κακής εσοδείας και τής απαγόρευ

σης τών εισαγωγών άπο τη Θεσσαλία. Ή απαγόρευση τών εισαγωγών είχε 

γίνει για κερδοσκοπικούς λόγους, για να αυξηθούν δηλαδή τεχνητά οι τι

μές τών δημητριακών πού ό Πασάς είχε το μονοπώλιο τους στην επικρά

τεια του παρά τις απαγορεύσεις τής Υψηλής Πύλης.4 7 Δέν είναι γνωστό αν 

υπήρξε κάτι ανάλογο και στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Ή επόμενη ανέκδοτη επιστολή τοΰ Ά λ ή Πασά προς τον Leake 4 8 δέν 

φέρει ούτε προσφώνηση ούτε χρονολογία, με βεβαιότητα δμως απευθύνε

ται σ' αυτόν. Ά π ο τα γεγονότα τα όποια αναφέρονται σ' αυτήν είναι εύ

κολο να τοποθετηθεί χρονικά τον Φεβρουάριο του 1810, λίγο μετά τα μέσα 

τοΰ μηνός κατά το παλαιό ημερολόγιο, τέλος ή αρχές Μαρτίου κατά το νέο. 

Εϊναι δηλαδή σύγχρονη ή λίγο μεταγενέστερη άπο την αμέσως προηγου

μένη επιστολή τοΰ Ά λ ή . Αυτό συνάγεται άπο το οτι μνημονεύονται γεγο

νότα πού συνέβησαν στη Σαξονία στις 13 Φεβρουαρίου, καθώς επίσης και 

το ότι τελείωσε το συνοικέσιο του Ναπολέοντα μέ τή Μαρία-Λουίζα, κόρη 

τοΰ αυτοκράτορα τής Αυστρίας. (Το συμβόλαιο τοΰ γάμου αύτοΰ εϊχε υπο

γράφει στις 7 Φεβρουαρίου, μέ το νέο ημερολόγιο, ο'ι υπόλοιπες δμως δια

δικασίες ήταν σέ εξέλιξη και ό θρησκευτικός γάμος έγινε την 1η Απριλίου 

1810.) 

'Επειδή το έγγραφο δέν φέρει ούτε προσφώνηση ούτε υπογραφή, καί 

ακόμη επειδή άπο το περιεχόμενο του μοιάζει περισσότερο μέ πληροφο

ριακό σημείωμα πού περιέχει απλή απαρίθμηση ειδήσεων παρά μέ επι

στολή, και τέλος επειδή δέν γίνεται καμία μνεία υποθέσεων τοΰ Ά λ ή , εικά

ζουμε ότι πρέπει να συνόδευε ή κάποια επιστολή πού δέν σώθηκε ή τήν επι

στολή του άπο 16 / 28 Φεβρουαρίου 1810. Ή δεύτερη περίπτωση είναι δυ

νατή μόνο μέ τήν προϋπόθεση οτι ή ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου πού ανα

φέρεται στο γράμμα εϊναι μέ το νέο καί οχι μέ το παλαιό ημερολόγιο. Αυτό 

47. Βλ. Thomas Smart Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania, 
Λονδίνο 1820, τ. 2, σ. 79-80. Helen Angelomatis-Tsougarakis, δ.π., σ. 191. 

48. Hertfordshire County Record Office, Ace. 599, No 85619. Βλ. πιο κάτω 
σ. 182-3. 
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θα ήταν εξάλλου λογικό άφου πρόκειται για ειδήσεις πού είχαν γραφτεί 

άπο τη Σαξονία. Ά ν όμως για κάποιο λόγο ή αρχική ημερομηνία είχε με

τατραπεί κατά το παλαιό ημερολόγιο, τότε θα ήταν σχεδόν αδύνατο τα νέα 

να είχαν φτάσει κιόλας στην αυλή του Πασά στις 16 του 'ίδιου μήνα ώστε 

να διαβιβαστούν στον Leake αυθημερόν. 

Στο σημείωμα αυτό, ή γράμμα, αναφέρεται μέ συνοπτικό τρόπο πλή

θος στρατιωτικών και πολιτικών γεγονότων άπο διάφορες χώρες της Εύ-

ροόπης. Έ κ τ ο ς άπο την είδηση για το γάμο τοΰ Βοναπάρτη αναφέρεται ή 

άφιξη γαλλικών στρατευμάτων στην 'Ιταλία μέ προορισμό την Κέρκυρα 

και πιο συγκεκριμένα δτι 300 άνδρες είχαν αφιχθεί στο νησί τήν προηγού

μενη Κυριακή. Έ ν α άλλο στράτευμα άπο 40.000 Γάλλους είχε περάσει 

στή Δαλματία μέ κατεύθυνση, κατά πληροφορίες τοΰ Ά λ ή , τη Σκόδρα μέ 

σκοπό να βοηθήσει τήν Κέρκυρα και τα Επτάνησα. 

"Αλλες ειδήσεις, όπως αναφέρεται, είχαν προέλευση τις εφημερίδες τής 

Νεαπόλεως. Σύμφωνα μέ αυτές ό στρατηγός Sebastiani, πρώην πρεσβευ

τής της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, είχε καταλάβει τή Σεβίλλη, τή 

Μάλαγα και άλλες ισπανικές πόλεις και δλα έ'δειχναν πώς νικούσαν οι Γάλ

λοι στην 'Ισπανία, Οχι όμως ακόμη στην Πορτογαλία. "Αλλη είδηση αφο

ρούσε τήν τοποθέτηση τοΰ προγονού τοΰ Ναπολέοντα, τοΰ Ευγενίου Beau-

harnais, πού ήταν πρίγκιπας στην 'Ιταλία, ως μεγάλου δούκα της Φραγ

κφούρτης, πού είχε τήν προεδρία τών βασιλέων της ένο^σεως τοΰ Ρήνου. 

'Αξιοσημείωτο θεωρούσε ό Άλής και ενα νέο πού γράφτηκε στή Σαξονία 

στις 13 Φεβρουαρίου, δπως είδαμε. Σύμφωνα μέ αυτό, στα σύνορα της 

Ρωσίας μέ το δουκάτο της Βαρσοβίας οι Ρώσοι άνοιγαν και έλεγχαν ολα 

τα γράμματα άπο τή Σαξονία προς τή Ρωσία. Παράλληλα, ενα μεγάλο 

σώμα Ρώσων είχε φθάσει στα σύνορα μέ τή Βαρσοβία παρά τις συνθήκες-

είχε επίσης κατασχεθεί ή περιουσία ένας γερμανού μεγιστάνα στις γερμα

νικές περιοχές της Ρωσίας. Οί Σάξονες είχαν προσπαθήσει να διαψεύσουν 

τα γεγονότα αυτά ως είδηση προερχόμενη άπο κάποια εφημερίδα της Φλάν

δρας. 

'Από άλλη πηγή, τήν Εφημερίδα της Βιέννης, προερχόταν ή πληροφο

ρία δτι ή 'Τψηλή Πύλη στην Κωνσταντινούπολη είχε διατάξει να φρου

ρούνται καλά τα Δαρδανέλλια και δτι γινόταν προσπάθεια να συμφωνηθεί 

ειρήνη μέ τους Ρώσους μέ τή μεσολάβηση τοΰ γάλλου πρεσβευτή. Τέλος, 

αναφερόταν δτι βρετανικός στόλος πού μετέφερε στρατεύματα ετοιμαζό

ταν να αποπλεύσει άπο τή Σικελία μέ προορισμό τον Μοριά ή τήν Κέρ

κυρα. 

Ή έκταση και ή ποικιλία τών παρεχομένων πληροφοριών άπο τόσες 
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διαφορετικές πηγές είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό για τα μέτρα 

της εποχής. Το δίκτυο πού πρέπει να είχε δ Πασάς για τη συλλογή πληρο

φοριών και τη γρήγορη μετάδοση τους άπο τις πόλεις της Ευρώπης, για 

το όποιο σημειωτέον δεν έχουμε παρά μόνο πολύ γενικές γνώσεις, φαίνεται 

δτι λειτουργούσε άψογα και ή επιστολή αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό πα

ράδειγμα της επάρκειας του. 

Ή τελευταία σωζόμενη επιστολή του Ά λ ή προς τον Leake, πού έχει 

εκδοθεί άπο τον F. Η. Marshall, 4 9 γράφτηκε στις 27 Μαρτίου 1810, δταν 

πια ό βρετανός αξιωματικός είχε 'ίσως αναχωρήσει άπο τήν επικράτεια του 

Πασά. Ό Άλής φαίνεται να γνώριζε που βρισκόταν ό Leake καί δείχνει 

πώς θεωρούσε τήν απουσία του ως προσωρινή καί σαν να είχε, ενδεχομέ

νως, σχέση με τή λήψη κάποιων οδηγιών άπο τή βρετανική διοίκηση. 'Υπο

θέσεις για το θέμα αυτό μπορούν να γίνουν διάφορες. "Ισως μάλιστα ό Leake 

να είχε κάνει χρήση της παλαιάς επιστολής του Adair καί ό Πασάς νό

μιζε δτι πρόκειται να πάει στην Πόλη για να συναντήσει τον βρετανό πρε

σβευτή, όπως είδαμε δτι του είχε ζητηθεί μερικούς μήνες πρίν. Ό Πασάς 

τον παρακαλούσε με έμφαση να γυρίσει γρήγορα «με δλαις ταΐς άναγκαιαις 

προβλέψεις κατά τήν συμφωνίαν μας καί ύπόσχεσίν σου, καί με τήν βεβαί-

Ούσιν τούτων τών δύο αποκτημάτων της Άγιας Μαύρας καί Πάργας εις τήν 

έξουσίαν μου δια άσφάλειαν καί του εαυτού μου καί δλων τών λοιπών το-

πων μου άπο κάθε ύποψίαν». Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό ήταν 

Ινα αυθαίρετος ισχυρισμός τοΰ Ά λ ή ή ό Leake τον είχε κατά κάποιο τρόπο 

παραπλανήσει σχετικά με τό θέμα αυτό. Ό Leake ήταν πάντοτε πολύ προ

σεκτικός στις υποσχέσεις του προς τον Ά λ ή , γι' αυτό καί μια αλλαγή στην 

τακτική του χωρίς επίσημη εξουσιοδότηση, ή όποια βεβαίως δεν υπήρχε, 

φαίνεται πολύ περίεργη. Θα μπορούσε 'ίσως όμως να ερμηνευτεί αν είχε 

προβληθεί ως κάποιο, ή καί τό μοναδικό, πρόσχημα για το ταξίδι του ώστε 

να φύγει χωρίς πρόβλημα. Υπάρχει βεβαίως καί τό ενδεχόμενο πραγμα

τικά να έφυγε ό Leake για να συναντήσει, στα 'Ιόνια ή στή Μάλτα, υπευ

θύνους της βρετανικής διοίκησης στην περιοχή για να ζητήσει οδηγίες καί 

να μεταβιβάσει τα αιτήματα τοΰ Πασά. Τήν άποψη αυτή όμως φαίνεται 

μάλλον να τήν αντικρούει τό γεγονός οτι ό βρετανός πρεσβευτής δεν είχε 

ενημερωθεί για τό θέμα, καί τήν αναχώρηση τοΰ Leake τήν πληροφορή

θηκε πια άφοΰ εκείνος είχε ήδη φθάσει στή Μάλτα, αν βεβαίως ό ισχυρι

σμός του αυτός σέ επιστολή του προς τον Πασά ήταν αληθινός.50 Είναι γε-

49. «Four letters...», δ.π. 9 (1932), 165-8. Πβ. επίσης John Baggally, δ.π., 

σ. 44-46. 
50. Βλ. John Baggally, δ.π., σ. 43-44. Robert Adair , δ.π., τ. 2, σ. 323. 
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γόνος πάντως δτι το γράμμα κατά κάποιο τρόπο έφτασε στον προορισμό 

του, άφοΰ βρέθηκε μέσα στα χαρτιά του Leake, κι αυτό συνηγορεί με τη 

σκέψη πώς ό Πασάς μπορεί να αγνοούσε τις προθέσεις του Leake 6 χ ι όμως 

και το που ταξίδευε. 

Ή επιστολή αυτή, πού επιγράφεται απλώς «οι στοχασμοί μου», είναι 

μακροσκελής και αισθητά διαφορετική σε ύφος και διατύπωση άπο τις 

προηγούμενες, μολονότι δεν κάνει άλλο παρά να συνοψίζει τα γνωστά παρά

πονα και τις απαιτήσεις του Ά λ ή άπο τους Βρετανούς. Ό Πασάς παρα

πονιόταν για την έλλειψη βοήθειας καί τή μή πραγματοποίηση τών υπο

σχέσεων τών "Αγγλων, απειλούσε δτι θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τους 

"Αγγλους και να συμμαχήσει μέ τους Γάλλους παρά την προσωπική του 

προτίμηση προς τους πρώτους, καί κατέληγε, όπως είδαμε, ζητώντας να 

του δοθούν, σύμφωνα μέ προηγούμενες υποσχέσεις, ή 'Αγία Μαύρα και ή 

Πάργα. Σκέψεις είχαν γίνει καί υποσχέσεις, άλλοτε έμμεσες καί άλλοτε 

σαφέστερες, είχαν δοθεί πραγματικά προηγουμένως στον Ά λ ή για την 

παραχώρηση τουλάχιστον της Πάργας εκ μέρους τών Βρετανών. Παράλ

ληλα όμως είχαν υπάρξει καί συνεχείς διπλωματικές υπαναχωρήσεις πού 

συνεχίστηκαν μέχρι πολύ αργότερα* έτσι ή παραχώρηση της Πάργας 

πραγματοποιήθηκε τελικά το 1819.5 1 Είναι έξαλλου σαφές άπο τις ανα

φορές του Leake οτι ό ίδιος έβλεπε πώς ήταν πολύ δύσκολο να συνεχί

ζουν οι Βρετανοί νά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Πασά, χωρίς να 

του παρέχουν έστω καί κάτι άπο εκείνα πού ζητούσε, άφοΰ ουσιαστικά 

άπο τήν εποχή πού τού έφερε τα πυροβόλα καί τα πυρομαχικά καί μέχρι 

τήν αναχώρηση του κανένα άλλο αίτημα του 'Αλή δέν είχε ικανοποιηθεί. 

Οι επόμενες επιστολές, οι υπ' άρ. 6 εως 9,5 2 προέρχονται άπο το Kent 

Archives Office καί τή Βιβλιοθήκη της 'Αναγνωστικής Εταιρείας Κερ-

51. Βλ. John Baggally, δ.π., σ. 36-40, 47-63. PRO, FO 78/65, e?. 143, 55«, 
873, 88«, 90«, 913. 

52. Βλ. πιο κάτω σ. 183-7. Οι τρεις άπο αυτές, οι υπ' άρ. 6, 8 καί 9 στην έκ
δοση μας, προέρχονται άπο το Kent Archives Office στο Maidstone, αριθμός 
καταλόγου U471 C114/30/1, U471 C115/44, U471 C124, μέ τήν άδεια του οποίου 
καί δημοσιεύονται. Τή δεύτερη στή σειρά επιστολή, δηλαδή τήν ύπ' άρ. 9, συνοδεύει 
καί αντίγραφο αγγλικής επιστολής μέ τον ίδιο παραλήπτη καί περιεχόμενο σχετικό μέ 
αυτή. 'Αντίγραφο της ίδιας αυτής επιστολής του Άλή Πασά σώζεται στο 'Αρχείο 
Guilford τής 'Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, άπο δπου προέρχεται καί ή ύπ' 
άρ. 7 επιστολή πού φέρει τον αριθμό Φ. Π.6, βλ. Δάφνη Ι. Δ. Κυριακή, «Κερκυραϊκό 
'Αρχείο Guilford», "Εκτακτο Δελτίο 'Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύρας 1984, σ. 
30, 41. 
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κύρας οπού καί βρίσκονται διαφορετικά τμήματα του αρχείου του λόρδου 

Guilford. Οι επιστολές απευθύνονται στον Frederick North πριν αυτός 

κληρονομήσει τον τίτλο του κόμητα του Guilford μετά το θάνατο του αδελ

φού του. Τις τέσσερις αυτές επιστολές συμπληρα)νουν άλλες τέσσερις πού 

έχουν την 'ίδια προέλευση" αυτές απλώς θα σχολιαστούν. Ή μία άπο αυτές 

είναι γραμμένη άπο κάποιον Frederick Griggs,5 3 ενα πρόσωπο για το 

όποιο γνίορίζουμ,ε άπο τις επιστολές τοΰ βρετανού φιλέλληνα προς διάφορα 

συγγενικά του πρόσο^πα ότι δρούσε ώς πράκτορας ή υπάλληλος του στο 

Λονδίνο κατά τη διάρκεια των μακρών απουσιών του* ή ακριβής ιδιότητα 

τού Griggs δεν μας είναι γνο^στή. Οι άλλες τρεις επιστολές είναι τοΰ 'ίδιου 

τοΰ Frederick North προς τον Ά λ ή . 5 4 

Τα γράμματα αυτά τού Ά λ ή Πασά εντάσσονται στή γενικότερη πο

λιτική του να καλλιεργεί καλές σχέσεις με τους ξένους περιηγητές, κυ

ρίως τους Βρετανούς, ιδίως μετά το 1805 μέσα στο πλαίσιο της φιλοβρε-

τανικής πολιτικής του. Έ π ί πλέον όμως ο'ι δύο άπο τις επιστολές αυτές 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αναφέρονται σέ μια άγνωστη 

ενέργεια τοΰ Ά λ ή , σημαντική καθ' εαυτή, πού αποκτά επίσης ευρύτερες 

διαστάσεις καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνει θέματα για τα όποια οι γνώ

σεις μας δέν είναι επαρκείς ή είναι αμφισβητούμενες. 

Ό Frederick North είχε συναντηθεί μία μόνο φορά μέ τον Ά λ ή Πασά 

κατά τή διάρκεια της σύντομης επίσκεψης του στα Γιάννινα, οπού είχε 

παραμείνει για τρεις μόνο ήμερες, άπο 30 Απριλίου ή 1 Μαΐου μέχρι 3 

Μαΐου 1811 κατά το νέο ημερολόγιο. Τήν πληροφορία τή δίνει ό ίδιος στο 

λόρδο Sheffield,55 σύζυγο της αδελφής του Anne, σέ έ'να άπο τα πολλά 

γράμματα πού τοΰ είχε στείλει κατά τή διάρκεια τών περιηγήσεων του 

στην Ελλάδα και τήν υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο.56 Ή συνάντηση πε

ριγράφεται άπο τον περιηγητή ώς έξης: «The Pasha received us with 

53. Kent Archives Office, U471 C115/44. 
54. Προέρχονται και αυτές άπο το Κερκυραϊκό 'Αρχείο Guilford, Φ Π. 9,18,47. 
55. Ό John Baker Holroyd, first Earl of Sheffield (1735-1821), ήταν στρα

τιωτικός και πολιτικός. Κατά τή διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του κατέλαβε 
διάφορα δημόσια αξιώματα. 'Εθεωρείτο αυθεντία σέ θέματα σχετικά μέ το εμπόριο 
και τή γεωργία. Μέ την αδελφή τοϋ φιλέλληνα Frederick North, και κόρη του Fre
derick North, second Earl of Guilford, την Anna North (1764-1832), είχε νυμ
φευτεί σέ τρίτο γάμο το 1798. 

56. Βλ. Έλένη-Νίκη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Οί περιηγήσεις τοϋ λόρδου 
Guilford στην Ελλάδα», Πρακτικά τοϋ Ε' Διεθνούς Πανιονίον Συνεδρίου ('Αργο
στόλι-Ληξούρι, 17-21 Μαίου 1986), 'Αργοστόλι 1990, τ. 2, 'Ιστορία άπο το 1809 
μέχρι και τον 20òv αιώνα, σ. 71-82. 
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part icular kindness, and made us remain at Yannina three days t o 

dine with him, which is an honour he had never done to any Euro

pean. He gave us the dinner in a kiosk of his own invention built by 

one of the best architects of Constantinople... We talked a good deal 

about the events of Europe, and particularly about Lucien Bonapar

te's stay in England, and seemed to th ink it odd t h a t he should be al

lowed to converse with the gentlemen of the country, but I persuaded 

him t h a t there was no danger of our electing him king or any of his 

family, whose he declared to be a διαβολισμένον σπητι or devilish 

House... We left Yannina on the third of May...» 5 7 

Ή γνώμη του F. North για τον Ά λ ή , όπως τη διατύπωνε στο ϊδιο 

γράμμα, 5 8 δεν διέφερε ουσιαστικά άπο τις απόψεις πού εξέφραζε ή πλειο

νότητα των βρετανών περιηγητών την 'ίδια εποχή. 5 9 Θεωρούσε τη διοίκηση 

τοΰ Ά λ ή Πασά γενικά ευεργετική για τις εκτεταμένες περιοχές πού βρί

σκονταν υπό τήν εξουσία του, επειδή είχε επιτύχει να επιβάλει κάποια τά

ξη και ασφάλεια στην επικράτεια του και να συγκρατήσει στα Γιάννινα 

τους πλούσιους εμπόρους της πόλης πού είχαν εμπορικούς δεσμούς μέ τή 

Βιέννη. 

Ά π ο τις τέσσερεις συνολικά επιστολές πού γνωρίζουμε δτι απηύθυνε 

ό Ά λ ή Πασάς προς τον Frederick North οί δύο πρώτες στάλθηκαν το 

1813, λίγο πριν άπο τήν αναχώρηση του άπο τή Ζάκυνθο για τή Βρετανία, 

ή τρίτη ενα χρόνο αργότερα και ή τελευταία το 1815. Ή πρώτη επιστολή 

άπο 27 Μαρτίου 1813 6 0 άπο τα Γιάννινα είναι γραμμένη στα λατινικά και 

πρέπει να είχε συνταχθεί άπο τον Αθανάσιο Ψαλίδα, μολονότι δεν φαίνεται 

να είναι γραμμένη άπο το χέρι του, όπως φανερώνει ό γραφικός χαρακτή

ρας. Ή ταυτότητα τοΰ συντάκτη της επιστολής επιβεβαιώνεται και άπο 

μία επιστολή του F. North προς τον Ψαλίδα πού σώζεται στο Αρχείο 

Ψαλίδα. 6 1 Το γράμμα τοΰ Ά λ ή Πασά είναι καθαρά φιλοφρονητικό. "Οπως 

57. British Library, Add. Ms 61982, φ. 41*-42«. 
58. British Library, Add. Ms 61982, φ. 39a-40ß. 
59. Πβ. Helen Angelomatis-Tsougarakis, δ.π., σ. 46, 49, 51, 75, όπου πα

ρουσιάζονται συνοπτικά οί απόψεις αυτές. 
60. Kent Archives Office, U471 C124. Βλ. πιο κάτω τήν επιστολή υπ' άρ. 

6, σ. 183-4. 
61. Ή επιστολή δημοσιεύτηκε άπο τον Κ. Α. Διαμαντή, (('Ο 'Αθανάσιος Ψαλί

δας και το 'Αρχείο του», Δελτίον τής 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας τής 'Ελ
λάδος 16 (1962), 332. Το σχέδιο τής επιστολής αυτής σώζεται στη Βιβλιοθήκη 
τής 'Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, βλ. Δάφνη Κυριακή, ((Κερκυραϊκό 'Αρ
χείο Guilford», 'Έκτακτο Δελτίο 'Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύρας 1984, σ. 31. 
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δείχνει ή επιστολή, δ Πασάς είχε πληροφορηθεί αμέσως τόσο την άφιξη 

του North στη Ζάκυνθο δσο καί την πρόθεση του να επιστρέψει στη Βρε

τανία, και εξέφραζε τη λύπη του επειδή δέν θα είχε τήν ευχαρίστηση να τον 

συναντήσει εκ νέου και παρακαλούσε να μην τον λησμονήσει. Στην επιστο

λή αναφέρεται οτι κομιστής της ήταν ό Henry Holland, για τον όποιο ό 

Άλής εξέφραζε τήν ευαρέσκεια του. 

Σώζεται επίσης το σχέδιο της απαντητικής επιστολής του F . N o r t h 

γραμμένο στα ελληνικά στις 7/19 'Απριλίου 1813 στή Ζάκυνθο. Σ ' αύτο 

ευχαριστούσε τον Ά λ ή για τή φιλοξενία πού πρόσφερε στον Holland όταν 

ήταν στα Γιάννινα και ανέφερε τήν απώλεια των /ειρογράφων του τε

λευταίου.62 Κατόπιν εξέθετε τις δυσκολίες πού υπήρχαν καί πού δέν του 

επέτρεπαν μια νέα συνάντηση με τον Πασά. 6 3 

Πιθανότατα, πριν λάβει τήν πιο πάνω απάντηση του North, ό Ά λ ή 

Πασάς του έστειλε, στις 9 'Απριλίου του 'ίδιου χρόνου, και δεύτερο γράμμα, 

στα ελληνικά αυτή τή φορά.6 4 Σ ' αυτό τον προσκαλούσε και πάλι να τον επι

σκεφτεί, αν τοΰ ήταν δυνατόν, καί σε περίπτωση πού αύτο ήταν αδύνατο 

εξαιτίας της αναχώρησης του του ευχόταν ακαλον κατευόδιον», προτρέ

ποντας τον ταυτόχρονα να τοΰ γράφει. Στην ουσία δηλαδή μέχρις ενα ση

μείο ή δεύτερη επιστολή επαναλαμβάνει όσα αναφέρονται στην πρώτη. 

'Αμέσως πιο κάτω δμως γίνεται φανερός ό πραγματικός σκοπός τοΰ γράμ

ματος. Ό Πασάς τοΰ έγραφε δτι υπάρχουν δύο ευφυείς νέοι πού θέλει να 

τους βάλει σε κάποια σχολή ((δια να σπουδάξουν τήν τέχνην της μηχανι

κής εις κατασκευήν κανονιών καί άλλων σιδηρικών οργάνων» καί παρα

καλούσε για τήν άμεση απάντηση τοΰ βρετανού φιλέλληνα. Δέν τοΰ ζητοΰ-

Θά πρέπει να προστεθεί οτι ό νέος πού αναφέρεται στο πιο πάνω γράμμα δτι είχε προ
βλήματα καί τον όποιο δέν μπόρεσε να ταυτίσει ή Δ. Κυριακή —τον εξέλαβε ώς νεαρό 
σπουδαστή— είναι δ γνωστός ταξιδιώτης γιατρός Henry Holland καί το θέμα πού τοΰ 
είχε προκαλέσει τόση στενοχώρια ήταν ή απώλεια των χειρογράφων του κατά τή 
διάρκεια των ταξιδιών του. Στο ΐδιο θέμα αναφέρεται ό αποστολέας της επιστολής καί 
σε γράμμα του προς τον Άλή για το όποιο θα μιλήσουμε πιο κάτω. 

62. Ό ϊδιος ό βρετανός περιηγητής μιλάει για τήν απώλεια αυτή στό βιβλίο του, 
βλ. Henry Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia 
etc., during the Years 1812 and 1813, Λονδίνο 1815, σ. V, 505, 506. 

63. Βλ. Δάφνη Κυριακή, δ.π., σ. 31. 'Εσφαλμένα ή Δ. Κυριακή θεωρεί δτι το 
γράμμα αυτό αποτελεί απάντηση στην από 9 'Απριλίου 1813 επιστολή τοΰ Άλή προς 
τον F. North, ή όποια δημοσιεύεται πιό κάτω άπό τό Κερκυραϊκό Αρχείο. Το σχέ
διο της επιστολής αναφέρεται στό υπό εξέταση γράμμα της 27 Μαΐου 1813, δπως γί
νεται αμέσως φανερό άπό τίς ημερομηνίες καί τό περιεχόμενο. 

64. Κερκυραϊκό Αρχείο Guilford, Φ. Π. 6. Βλ. καί πιό κάτω τήν επιστολή υπ' 
άρ. 7, σ. 184. 
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σε συγκεκριμένα να αναλάβει εκείνος τη φροντίδα για το θέμα αυτό, όμως 

ό υπαινιγμός ήταν σαφής. 

Και σ' αύτο το γράμμα σώζεται το σχέδιο της απάντησης του Guil

ford στο Κερκυραϊκό 'Αρχείο. 6 5 Μολονότι δεν φέρει ένδειξη τόπου ή χρό

νου, είναι φανερό δτι ή επιστολή γράφτηκε στή Ζάκυνθο το 1813, οπωσδή

ποτε μετά τη 19η 'Απριλίου, οπότε είχε γραφτεί το λατινικό γράμμα προς 

τον 'Αθανάσιο Ψαλίδα στο όποιο αναφερθήκαμε, δχι δμως και πολύ αρ

γότερα άπο αύτο καθώς δείχνει το περιεχόμενο της. Ό αποστολέας αναγ

γέλλει δτι αναχωρεί την επομένη με πλοίο του βασιλικού βρετανικού ναυ

τικού για τήν πατρίδα του και φυσικά δεν μπορούσε να τον συναντήσει. 

Δηλώνει επίσης δτι λόγω της άμεσης αναχώρησης του αδυνατεί να πάρει 

μαζί του τους δύο νέους για τους οποίους ενδιαφερόταν ό Πασάς να σπου

δάσουν στο εξωτερικό, υπόσχεται δμως να μεριμνήσει για το θέμα αύτο 

αργότερα στή Βρετανία. 

Έ ν α χρόνο και μερικούς μήνες αργότερα, στις 1 1 / 2 3 Σεπτεμβρίου 

τοΰ 1814, ό Ά λ ή Πασάς έστειλε τρίτη επιστολή στον F . North στο Λον

δίνο, αυτή τή φορά γραμμένη ιταλικά.6 6 Μετά τις συνηθισμένες φιλοφρο

νήσεις, ό Άλής παραπονιόταν δτι δέν είχε πάρει γράμμα τοΰ North για 

να μάθει καί τήν κατάσταση της υγείας του και να βεβαιωθεί για τή συνέ

χιση της φιλίας τους πού τόσο τήν υπολόγιζε. Δήλωνε πώς θα ήθελε να 

πιστεύει δτι ή σιο^πή του δέν έχει άλλη αιτία παρά τις ασχολίες του και 

είχε τήν ελπίδα δτι ή φιλία τους παρέμενε βέβαιη καί σταθερή και θα εκ

δηλωνόταν με τήν υποστήριξη του προς αυτόν στις παρούσες πολιτικές κα

ταστάσεις, γεγονός για το όποιο θα τοΰ χρεωστούσε αιώνια ευγνωμοσύνη. 

Ό Άλής δέν διευκρίνιζε ποιες ήταν αυτές οί πολιτικές καταστάσεις 

για τις όποιες ζητούσε τήν υποστήριξη τοΰ Guilford, δμως σχεδόν με βε

βαιότητα θα μποροΰσε να υποστηριχθεί δτι πρόκειται για το γνωστό θέμα 

της παραχώρησης της Πάργας'πού άπο χρόνια προωθούσε ό Πασάς καί πού 

είχε άναζοοπυρωθεΐ έντονα ιδίως μετά τήν κατάληψη της πόλης άπο τους 

Βρετανούς στις 22 Μαρτίου 1814. Ό Ά λ ή Πασάς προφανώς υπερεκτιμού

σε τή δυνατότητα παρέμβασης καί τήν έκταση της πολιτικής επιρροής τοΰ 

βρετανού φιλέλληνα, αν πίστευε δτι θα μποροΰσε να επιδράσει ουσιαστικά 

στή διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Βρετανίας. Ό Frederick 

North, παρά τή σημαντική κοινωνική θέση της οικογένειας του καί τις δια-

65. Βλ. Δάφνη Κυριακή, ό'.π., σ. 34. 

66. Kent Archives Office, U471 CH4/30/1. Βλ. καί πιο κάτω επιστολή υπ' άρ. 

8,σ. 185. 
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συνδέσεις του, συγγενικές καί κοινωνικές, με τα υψηλότερα κλιμάκια της 

βρετανικής αριστοκρατίας και πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης, δεν ήταν 

το κατάλληλο πρόσωπο για να παίξει έναν τέτοιο ρόλο και αυτό, δπως 

θα δοΰμε αμέσως πιο κάτω, του το έγραψε και ο 'ίδιος σε ένα γράμμα. 

Μερικούς μήνες αργότερα, στις 14/26'Απριλίου 1815, ό Ά λ ή Πασάς 

άπο την Πρέβεζα ξανάγραψε στον North στο Λονδίνο. Στο γράμμα ση

μειώνεται οτι ό Πασάς είχε λάβει απάντηση σε προηγούμενη επιστολή 

του F. North «τον προπαρελθόντα Ίανουάριον» στην οποία εξέφραζε τις 

φιλικές του διαθέσεις, άλλα ταυτόχρονα του δήλωνε οτι παρέμενε «μακράν 

άπο τάς πολιτικάς υποθέσεις», κάτι πού ό Ά λ ή ς το άκουσε με «δυσαρέ-

σκειαν». Μετά τήν πληροφορία αυτή ό Πασάς δήλωνε οτι είχε τήν ελπίδα 

πώς σύντομα θα μάθαινε με μεγάλη του ευχάριστη err] οτι ό North θα ανα

λάμβανε «ύπουργήματα και βαθμούς» αντάξια του χαρακτήρα και της 

αξίας του ώστε να υπηρετήσει πιστά και άξια τή βρετανική κυβέρνηση, 

άλλα και να «έχει τήν εύκαιρίαν δια να συντρέχει και εις τάς χρείας και 

επιθυμίας των φίλων της». 

Θα ήταν εύλογο να σκεφτεί κανείς οτι το γράμμα πού αναφέρεται οτι 

είχε λάβει ό Πασάς είναι ή απάντηση στην άπο 1 1 / 2 3 Σεπτεμβρίου 1814 

επιστολή του, στο όποιο δηλωνόταν ή αδυναμία του F. North να τον υπο

στηρίξει στις πολιτικές του υποθέσεις. Δημιουργεί δμως δυσκολία ή χρο

νική τοποθέτηση της επιστολής τοΰ βρετανού φιλέλληνα «τον προπαρελ

θόντα Ίανουάριον», δηλαδή τον 'Ιανουάριο τού 1813. Επομένως, αν δεν 

πρόκειται για φραστική παραδρομή καί αναφέρεται στην πραγματικότητα 

«εις τον προπαρελθόντα Ίανουάριον», θα πρέπει 'ίσως να υποθέσουμε οτι ό 

Πασάς είχε στείλει καί κάποιο άλλο γράμμα πού δεν σώθηκε ή λανθάνει, 

οπού καί πάλι ζητούσε κάποια εξυπηρέτηση, καί σ' αυτό αποτελεί απάν

τηση το μνημονευόμενο γράμμα. 

Στή συνέχεια της επιστολής του άπο 14 / 26 Απριλίου 1815 ό Πασάς 

γράφει πώς χρειάστηκε να στείλει τον Σε'ίτ Α χ μ έ τ Έφένδη 6 7 στο Λονδίνο 

67. Ό Σεΐτ 'Αχμέτ Έφένδης, μαροκινός τυχοδιώκτης καί έμπιστος του Άλή, 
είχε ξαναπάει στο Λονδίνο το 1808 μεταφέροντας γράμμα τοΰ Βεζύρη προς τον βρε
τανό βασιλιά, FO 78/61, φ. 36, 38-40, 52-55, βλ. καί John W. Baggally, ο.π., σ. 37. 
Α. Boppe, L'Albanie et Napoléon (1797-1814), Παρίσι 1914, σ. 152-3. Ό Pou-
queville, Histoire de la Régénération de la Grèce ..., τ. 1, σ. 306, γράφει πώς ήταν 
Τούρκος άπο τα Σάλωνα καί οτι μετά τήν επιστροφή του άπο τή Βρετανία δ Άλής τοΰ 
πήρε δλα τα δώρα πού τοΰ είχαν δώσει στο ταξίδι του. Το δεύτερο ταξίδι τοΰ Σε'ϊτ 
'Αχμέτ αναφέρεται οτι πραγματοποιήθηκε το 1816, βλ. Gabriel Remérand, ο.π., 
σ. 215, είναι δμως φανερό άπο τήν επιστολή πού εξετάζουμε οτι εΐχε φθάσει στο Λον
δίνο στο τέλος τοΰ 1815. 
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με μήνυμα προς «τήν Βρεταννικήν Διοίκησαν»68 και με την ευκαιρία αύτη 

επιθυμούσε να τον συστήσει προς τον North, πού απουσίαζε βέβαια άπο 

τη βρετανική πρωτεύουσα, άλλα δ Άλής είχε την ελπίδα οτι θα επέστρεφε 

στο μεταξύ, ώστε να του προσφέρει τή φιλική συνδρομή του σέ κάθε του 

ανάγκη. 

Ή αποστολή του Σεΐτ 'Αχμέτ Έφένδη αποτελούσε τμήμα μόνο της έν

τονης διπλωματικής δραστηριότητας πού ανέπτυξε ό Άλής, κατά τή διάρ

κεια του 1815, στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει τήν παραχώρηση της 

Πάργας άπο τή Βρετανία, πού στο μεταξύ καθυστερούσε να τοΰ δώσει 

απάντηση περιμένοντας τις τελικές αποφάσεις του Συνεδρίου της Βιέν

νης. 6 9 Στο περιθώριο όμως αυτού τοΰ εξαιρετικά ζωτικού για τον Πασά 

θέματος ή αποστολή τού Σεΐτ είχε και έναν άλλο σκοπό, καθώς βλέπουμε 

άπο τή συνέχεια της επιστολής του. 

Μετά τή συνομιλία πού είχε στα Γιάννινα, όπως γράφει, στην όποια 

τού είχε αναφέρει τήν επιθυμία του να στείλει «εις Λόνδραν» δύο νέους για 

να μάθουν μια τέχνη πού τοΰ ήταν πολύ αναγκαία, και της μεταγενέστερης 

επιστολής τοΰ Guilford πάνω στο 'ίδιο θέμα πού αντιμετώπιζε θετικά τήν 

επιθυμία αυτή, τού έστελνε στην 'Αγγλία, μέ συνοδεία τον Σεΐτ, δύο νέους, 

τον Παναγιώτη Διαμαντή Τζουκαλά και τον Γεώργιο Τζοΰρο. Τον πα

ρακαλούσε να τους δεχθεί «φιλοφρόνως και να φροντίση τήν γύμνασίν των 

εις τέχνας κατασκευής δουφεκίων, κανονιών, βομβάρδων, βάλων, σιδηρο-

εργαλείων της άλτηλιερίας και σχεδόν κάθε ε'ίδους οργάνων πολεμικών». 

Προσέθετε οτι αν λόγω της ευφυΐας τους μπορούσαν να εκπαιδευτούν και σέ 

κάποια άλλη τέχνη, αυτό θα ήταν «ξεχωριστόν τους προτέρημα», ό κύριος 

στόχος τους όμως θα έπρεπε να είναι οι τέχνες πού αναφέρθηκαν. Ή επι

στολή τελειώνει μέ φιλοφρονήσεις και τήν έκφραση της υποχρέωσης, τήν 

όποια δηλώνει πώς αισθάνεται ό Πασάς, και της ελπίδας οτι θα μπορούσε 

να τού φανεί και ό 'ίδιος χρήσιμος στο μέλλον. Βλέπουμε οτι ό Αλη Πάσας 

δύο χρόνια μετά τήν πρώτη του απόπειρα να στείλει στο Αονδίνο τους 

δύο νέους μέ τή βοήθεια τοΰ βρετανοΰ περιηγητή το επέτυχε κάπως πρα

ξικοπηματικά, γιατί ή άφιξη τους ήταν απρόσμενη και οι νέοι είχαν στα-

68. Ή αποστολή του σχετιζόταν φυσικά μέ τή συνεχή προσπάθεια του να εξα
σφαλίσει τήν παραχώρηση της Πάργας άπο τους Βρετανούς. Στην περίπτωση αυτή 
παρουσιάστηκε έγγραφο υπογεγραμμένο άπο δήθεν Παργινούς πού ζητούσαν να τεθεί 
ή Πάργα ύπο τήν προστασία της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πρόταση τοϋ Άλή 
προς τον Thomas Maitland να αγοράσει ό ί'διος ό Πασάς τήν Πάργα, Gabriel Re-
mérand, ο.π., σ. 215. 

69. Βλ. John W. Baggally, ό'.π., σ. 64-65. 
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λεΐ χωρίς κάποια προηγούμενη, πρόσφατη τουλάχιστον, ενημέρωση του F. 

North, πού την εποχή εκείνη δέν βρισκόταν στην 'Αγγλία, αν και πιθα

νότατα δεν είχε λησμονήσει αυτή τήν ιστορία, όπως θα δοΰμε αμέσως πιο 

κάτω. 

Ό Άλής αναφέρει στο γράμμα του δτι είχαν συζητήσει το θέμα αυτό 

σε κάποια συνάντηση τους στο παρελθόν. 'Από οσο είναι δμως γνωστό, οι 

δύο άνδρες είχαν συναντηθεί μέχρι τότε μία μόνο φορά, στις αρχές Μαΐου 

1811, καί, δπως ε'ίδαμε, ό 'ίδιος ό περιηγητής πού περιγράφει τή συνάντηση 

και αφηγείται το περιεχόμενο της συνομιλίας τους δέν μνημονεύει κάτι 

τέτοιο. 'Επίσης, άπο το πρώτο γράμμα του Ά λ ή στις 9 'Απριλίου 1813 

δέν συνάγεται μια προσυνεννόηση για το θέμα αυτό, αντίθετα φαίνεται κα

θαρά δτι το αίτημα του Πασά διατυπώθηκε ξαφνικά και για πρώτη φορά. 

Ή πιθανότητα να υπήρξε μια πολύ μεταγενέστερη συνάντηση μεταξύ τους 

στο διάστημα άπο τον Σεπτέμβριο του 1814 μέχρι τον 'Ιανουάριο του 1815 

θα πρέπει τα αποκλειστεί σχεδόν μέ απόλυτη βεβαιότητα. 'Από τήν αλλη

λογραφία του N o r t h 7 0 μέ πρόσωπα του οικογενειακού καί φιλικού του 

περιβάλλοντος άπο τήν οποία μπορεί να παρακολουθήσει κανείς λεπτομε

ρειακά τις μετακινήσεις του στην Ευρώπη δέν προκύπτει ταξίδι σέ κανένα 

μέρος της Ελλάδας στο σχετικό χρονικό διάστημα ούτε συνάντηση του 

μέ τον Ά λ ή . 7 1 

Τί συνέβη στην Αγγλία δταν έφθασαν ξαφνικά οι δύο νέοι άπο τα 

Γιάννινα το μαθαίνουμε άπο το αντίγραφο μιας επιστολής πού συνοδεύει 

το γράμμα το όποιο εξετάζουμε καί βρίσκεται στα Α ρ χ ε ί α του Kent. 

Αυτή στάλθηκε άπο τον Frederick Griggs στις 28 Νοεμβρίου 1815 προς 

τον Guilford πού βρισκόταν τότε στή Νεάπολη, ή τουλάχιστον εκεί λά

βαινε το ταχυδρομείο του. Στο γράμμα αναφέρεται ή αιφνίδια άφιξη του 

Σεΐτ Ά / μ έ τ Έφένδη καί των δύο νέων πού στάλθηκαν άπο τον Ά λ ή κα-

70. British Library, Ms Add. 61981, 61982, 61983. Bodleian Library, The 
North Papers. West Kent Archives Office, Centre for Kentish Studies, The 
Papers of Frederick, the fifth Earl of Guilford. 

71. Πολύ αργότερα, στις 25 Μαρτίου 1820, δ Guilford έγραψε ενα σχέδιο επι
στολής προς τον Άλή Πασά, πού εικάζουμε δτι θα πρέπει καί να στάλθηκε, στο όποιο 
του πρότεινε να συναντηθούν στην Πρέβεζα καί δήλωνε δτι για το λόγο αυτό εΐχε επι
σπεύσει καί τήν επιστροφή του άπο τή Βρετανία. Στο γράμμα δέν αναφέρεται ποιος 
ήταν αυτός δ σημαντικός λόγος πού υπαγόρευε τήν ταχεία επάνοδο του καί τή συνάν
τηση τους, σέ μια εποχή μάλιστα πού ή πανώλη μάστιζε τή χώρα καί θα έπρεπε να 
ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας τους άπδ τήν επιδημία, βλ. Δάφνη Κυριακή, 
δ.π., σ. 59. Λεν υπάρχουν στοιχεία για το αν αυτή ή συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
ποτέ. 
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τόπιν κάποιας προγενέστερης, υποτίθεται, συμφωνίας του με τον Guilford. 

Καθώς φαίνεται, ή πρώτη αντίδραση του άγγλου υπαλλήλου ήταν να προ

σπαθήσει να στείλει πίσω τους απρόσμενους επισκέπτες πού δεν ήξερε τί 

να τους κάνει. "Υστερα από τήν επιχειρηματολογία του Σεΐτ, πού ισχυρί

στηκε δτι δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς τή ρητή εντολή του 

Guilford, το θέμα αναφέρθηκε στους κυρίους Milne και Boyd, προφανώς 

τους δικηγόρους του, μήπως γνώριζαν τίποτε γι' αυτό, άλλα και εκείνοι δεν 

μπόρεσαν να δώσουν λύση. Τότε ό Σεΐτ αναγκάστηκε να ανοίξει το γράμμα 

του Ά λ ή και να δώσει ένα αντίγραφο του στον F. Griggs, ό όποιος και το 

έστειλε μαζί με το δικό του γράμμα προς τον F. North στή Νεάπολη. 

Πρόκειται, καθώς φαίνεται, για το αντίγραφο της επιστολής του Ά λ ή πού 

σώζεται σήμερα στο 'Αρχείο της 'Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, το 

όποιο ήδη αναφέραμε. 

Μετά τήν άνάγνο^ση της επιστολής αυτής οι νέοι, πού ό Σε'ίτ τους είχε 

φέρει ντυμένους «alla Franca», παρέμειναν στο Λονδίνο στή φροντίδα του 

πράκτορα του North, στον όποιο ό Σεΐτ άφησε και πενήντα λίρες για τα 

εξοδά τους, μέχρις δτου λάβει τήν απάντηση του εργοδότη του. Ό πρά

κτορας δήλωνε στο γράμμα του δτι σκόπευε να βάλει τους νέους σε ένα 

σχολείο και κατόπιν ζητούσε οδηγίες σχετικά με το αν θα έπρεπε να τους 

στείλει πίσω στα 'Ιωάννινα ή να τους κρατήσει έκεΐ μέχρι τήν επιστροφή 

τοΰ εργοδότη του. Τέλος, ώς επί πλέον λόγο τής ανάμειξης του στην υπό

θεση, πρόσθετε οτι ό Γεώργιος Φορέστης είχε συναγάγει άπο κάποιες συ

ζητήσεις με τον 'ίδιο τον North δτι ανέμενε αυτούς τους "Ελληνες, και εξέ

φραζε τήν ελπίδα οτι έπραξε το σωστό δεχόμενος να τους κρατήσει. 

Σε υστερόγραφο τοΰ ϊδιου γράμματος έχει προστεθεί δτι έφτασε το 

πλοίο με τα βιβλία άπο τή Βενετία και δτι ό Βοναπάρτης έφτασε στην 

'Αγία Ελένη στις 15 'Οκτωβρίου. 

Τή συνέχεια τής ιστορίας αυτής με κάποια ενδιάμεσα κενά τήν παρα

κολουθούμε άπο το σχέδιο επιστολής τοΰ Frederick North προς τον Ά λ ή 

Πασά πού σώζεται στο Αρχείο τής Αναγνωστικής Εταιρείας. 7 2 Ή επι

στολή, πού είναι γραμμένη στα ελληνικά, διατηρείται σε μέτρια κατά

σταση, ή γραφή είναι έξίτηλη, και δεν φέρει ένδειξη χρόνου ή τόπου. Ή 

Δάφνη Κυριακή7 3 εσφαλμένα τή χρονολογεί στο 1815, με βάση το αντί

γραφο τής προηγούμενης επιστολής πού μόλις εξετάσαμε, στην οποία θεω-

72. Κερκυραϊκό 'Αρχείο Guilford, Φ. II. 47, βλ. και Αάφντ, Κυριακή, ό'.,τ., σ. 

42-43. 
73. Στο ίόιο, σ. 42. 
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ρεΐ οτι αποτελεί απάντηση. Στην πραγματικότητα το περιεχόμενο του 

γράμματος φανερώνει οτι αυτό γράφτηκε στην Κέρκυρα, οπού μόλις την 

προηγούμενη ημέρα είχε φτάσει ό συντάκτης του, και αποτελεί απάντηση 

σε κάποιο άλλο γράμμα του Άλή προς τον North και οχι σε αύτο του 

'Απριλίου του 1815. Επομένως ή επιστολή είναι πολύ μεταγενέστερη του 

1815. 

Για τη χρονολόγηση της επιστολής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

ακόλουθα. Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 1815 δεν είχε φύγει άπο την 'Αγγλία το 

αντίγραφο της επιστολής του 'Αλή με το συνοδευτικό γράμμα προς τον 

Guilford στη Νεάπολη. 'Από την αλληλογραφία τοΰ N o r t h 7 4 είναι φα

νερό οτι πέρασε όλο σχεδόν το 1815 στην 'Ιταλία με μία άπο τις αδελφές 

του, την Cathrine Anne, και τον γαμπρό του Sylvester Douglas, Baron 

G l e n b e r n e . Τα δύο επόμενα χρόνια, 1816 και 1817, συνέχισε τα ταξίδια 

του σε διάφορες πόλεις τής 'Ιταλίας, στο Τυρόλο, στη Στουτγάρδη, στο 

Παρίσι και τέλος στο Αονδίνο. Έκεΐ , στίς 29 Μαΐου 1817, επρόκειτο να 

καταλάβει τη θέση του στη Βουλή των Λόρδων, αφού είχε κληρονομήσει 

τον τίτλο τού Earl of Guilford μετά το θάνατο τοΰ αδελφού του Francis 

πού είχε πεθάνει στις 11 'Ιανουαρίου 1817 χωρίς απογόνους. Το 1818 

σκόπευε να επισκεφθεί τήν Κέρκυρα κατόπιν πιέσεων τοΰ Sir Thomas 

Maitland, πιθανότατα για να συζητήσουν θέματα σχετιζόμενα με τήν 

ίδρυση τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας. Μολονότι σε γράμμα του άπο 10 Φεβρουα

ρίου 1818 άπο τή Ρώμη προς τον ανιψιό του και γνωστό περιηγητή Fred

erick Sylvester North Douglas 7 5 περιέγραψε τα σχέδια του για τήν πραγ

ματοποίηση αυτού τοΰ ταξιδιοΰ, πού δεν το έβλεπε και με μεγάλο ενθου

σιασμό επειδή θα έ'πρεπε να περάσει ενα μήνα στην καραντίνα, το ταξίδι 

αύτο στην Κέρκυρα τελικά δεν έγινε για άγνωστο λόγο. 'Αντίθετα, τον 

'Ιούνιο τοΰ 1818 βρέθηκε να ταξιδεύει στή Μόσχα και μετά στην Πετρού

πολη, όπως φανερώνει ή αλληλογραφία του. Πάντως ή πρόθεση του να 

ταξιδέψει στα Επτάνησα είχε κοινολογηθεί, γιατί αναφέρεται άπο τον 

'Ελληνικό Τηλέγραφο.™ 

Ή μόνη βέβαιη πληροφορία για ενα πραγματικά ταξίδι αστραπή τοΰ 

Guilford στην Κέρκυρα προέρχεται άπο γράμμα τοΰ 'ίδιου άπο 19 Μαΐου 

1819 άπο το πλοίο τοΰ Άγγλικοΰ Βασιλικού Ναυτικού «Scout» ύστερα 

άπο τήν αναχώρηση του άπο το νησί.77 Το ταξίδι είχε γίνει για να πραγμα-

74. British Library, Ms Add. 61982, 61983. 
75. British Library, Ms Add. 61983, φ. 24 κ.έ. 
76. Τεϋχος 16, 6 Φεβρουαρίου 1818. 
77. British Library, Ms Add. 61983, φ. 60. 
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τοποιηθεΐ ή συνάντηση με τον Sir Thomas Maitlancl και να συζητηθούν 

τα σχετικά με την 'ίδρυση του Πανεπιστημίου. Ό Guilford, μη θέλοντας 

να υποστεί την καραντίνα πρώτα στην Κέρκυρα και μετά στην 'Ιταλία, δεν 

αποβιβάστηκε στην ουσία στο νησί, άλλα συνάντησε τον Maitland για 

ενα τέταρτο της ώρας στην τάφρο τοΰ Κάστρου. Θα μπορούσε λοιπόν ή 

επιστολή αυτή να γράφτηκε κατά τή διάρκεια αύτοΰ τοΰ ταξιδιού ή ακόμη, 

πράγμα πού φαίνεται πιθανότερο, τήν άνοιξη τοΰ επόμενου χρόνου, Μάρ-

τιο-Άπρίλιο 1820, οπότε 6 Guilford ξαναγύρισε στα'Ιόνια Νησιά για πε

ρισσότερο άπό τρεις εβδομάδες, και ενα διάστημα το πέρασε στην Κέρ

κυρα, για να ασχοληθεί μέ τήν οργάνωση τοΰ Πανεπιστημίου.7 8 

Συνοψίζοντας βλέπουμε οτι ό Guilford έλαβε μία ακόμη επιστολή τοΰ 

Ά λ ή Πάσα στο Λονδίνο αρκετά αργότερα, στην οποία απάντησε άπό τήν 

Κέρκυρα, οπού μόλις είχε φτάσει, το 1819 ή ακόμη πιθανότερο το 1820. 

Στο γράμμα του ο Πασάς εξέφραζε τήν επιθυμία νά μάθει για τήν πρόοδο 

των δύο νέων πού είχε στείλει στο Λονδίνο για να σπουδάσουν. Σε απάντηση 

λοιπόν ό βρετανός φιλέλληνας τοΰ έγραψε οτι εξ αρχής κατέβαλε κάθε προ

σπάθεια για να τους βοηθήσει και οτι το καλοκαίρι πού είχε επιστρέψει στο 

Λονδίνο φρόντισε προσοοπικά νά πληροφορηθεί για τήν πρόοδο τους. Σύμ

φωνα μέ οσα έμαθε, ο Τζουκαλάς «ό όποιος δείχνει πολλήν ικανότητα εις 

αυτό το έργον ευδοκιμεί πολλά καλά. όθεν άφησε το άρχάριον σχολεΐον και 

είναι ένας χρόνος άφ' ου και τον έβαλα εις τήν φροντίδα ενός πολλά εμπεί

ρου Ίνητινιέρου μετ' ολίγον όταν δυναμωθή και ό Τζοΰρος θέλει και μέ 

αυτόν ακολουθήσω τον ΐδιον τρόπον δια νά χρησιμεύουν και ο'ι δύω [...] 

προς δούλευσιν της ύψηλότητος, ως τόσον τους χρειάζεται ακόμη γύμνασις 

αρκετή δια νά γίνουν άξιοι και κατά τήν θέλησίν σας. και είναι ανάγκη 

νά τους δώσοομεν τον άρμόδιον καιρόν». Κατόπιν δήλο^νε οτι ό 'ίδιος θα συ

νέχιζε τίς φροντίδες του για τους δύο νέους και στο μέλλον. Κλείνοντας το 

γράμμα εξέφραζε τήν επιθυμία του νά επισκεφθεί τον Ά λ ή , άλλα, καθώς 

τα χρονικά περιθώρια για τήν επιστροφή του στο Λονδίνο ήταν μικρά και 

υπήρχε και καραντίνα στην επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, δεν θα είχε 

τον απαιτούμενο χρόνο νά το κάνει και επιφυλασσόταν για μια άλλη ευ

καιρία. 

Οι πληροφορίες πού παρέχονται για τίς σπουδές τοΰ Τζουκαλά και 

τοΰ Τζούρου είναι αρκετά σαφείς, μολονότι δεν διευκρινίζεται το είδος τοΰ 

σ/ολείου το οποίο παρακολούθησαν σε πρώτη φάση. Θα ήταν εύλογο νά 

υποτεθεί οτι πρόκειται για σχολείο στο όποιο θα μάθαιναν 'Αγγλικά, ώστε 

78. British Library, Ms Add. 61983, φ. 73. 
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να μπορούν κατόπιν να μαθητεύσουν κοντά σε κάποιο μηχανικό. Το πόσο 

διάστημα χρειάστηκε να μείνει στο σχολείο αύτο ό ικανότερος άπο τους 

δύο νέους, ό Παναγιώτης Διαμαντής Τζουκαλάς, δεν διευκρινίζεται, και 

πάλι δμοος θα μπορούσε κανείς να υποθέσει δτι θα απαιτείτο σημαντικό 

χρονικό διάστημα. Σε δλη τη σχετική αλληλογραφία δεν γίνεται μνεία για 

το ποιος έφερε τα έξοδα των σπουδών τών νεαρών Ηπειρωτών. Γνωρίζου

με μόνον δτι ό Σεΐτ άφησε αρχικά το ποσό τών πενήντα λιρών για τα έξο

δα τους. Θα ήταν πολύ εύκολο να υποθέσει κανείς δτι θα τα αναλάμβανε 

τελικά ό Guilford, άφοΰ τόσοι "Ελληνες οΰτως ή άλλοις σπούδασαν κατά 

καιρούς στην Ευρώπη με τήν ενίσχυση του. 'Υπάρχουν δμως μνείες, πού θα 

δοΰμε πιο κάτω, δτι και ό Ά λ ή Πασάς έστελνε νέους να σπουδάσουν μέ 

έ'ξοδά του στο εξωτερικό. Τί απέγιναν οι δύο αυτοί νέοι, αν τελείωσαν τΙς 

σπουδές τους, δεν το γνωρίζουμε, διότι εδώ διακόπτεται ή σχετική αλ

ληλογραφία. 

Υπάρχουν δμως ορισμένα σημεία πού σχετίζονται μέ το θέμα και τα 

όποια θα πρέπει να διερευνηθούν. Το ενα άπο αυτά, το στενότερο, άφορα 

τήν ταυτότητα τών δύο νέων πού στάλθηκαν στην 'Αγγλία. 'Υπάρχουν 

επίσης και δύο γενικότερα ερωτήματα: α) ή πρωτοβουλία του Ά λ ή Πασά 

να στείλει νέους να σπουδάσουν στο εξωτερικό αποτελούσε μεμονωμένη 

ενέργεια πού υπαγορεύτηκε άπο τις στρατιωτικές του ανάγκες, πού δεν 

μπορούσε να Ικανοποιήσει διαφορετικά, ή αποτελούσε έκφανση μιας γε

νικότερης πολιτικής; β) Είχαν υπάρξει άλλες, και ποιες, ενέργειες εκ μέ

ρους του προκειμένου να εξασφαλίσει τον έξοπλισμ,ο πού χρειαζόταν για να 

σχέδια του μέ άλλους τρόπους ; 

Ώ ς προς το πρώτο θέμα, δηλαδή τήν ταυτότητα τών δύο νέων, ή έ'ρευ-

να άπέδοοσε πολύ λίγα πράγματα για τον ενα μόνο άπο αυτούς, τον Πανα

γιώτη Διαμαντή Τζουκαλά, ενώ για τον δεύτερο, τον Γεώργιο Τζοΰρο, δεν 

βρέθηκε τίποτε σχετικό. "Οπως φαίνεται, ό Παναγιώτης Διαμαντής Τζου

καλας πρέπει να ήταν αδελφός τού Κωνσταντίνου Διαμάντου Τζουκαλά, 

του συγγραφέα της έμμετρης «Ιστορίας τού Βεζύρ Ά λ ή Πασιά Τεπε-

λενλή...)).79 Σαφής μαρτυρία γι' αύτο δεν υπάρχει, άλλα ή σύμπτωση τού 

επιθέτου καί πατρώνυμου, πού δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, φαίνεται 

αρκετά πειστική. 'Εξάλλου οι συγγενικοί δεσμοί της οικογενείας Τζουκαλά 

μέ τους Ζωσιμάδες —ό συγγραφέας ήταν γιος της πρώτης εξαδέλφης τους 

79. Βλ. Φ. Σαγκούνης, (('Ιστορία του Βεζύρ Άλή Πασια Τεπελενλή ήγεμόνος 

της 'Ηπείρου συντεθεΐσα παρά τοϋ λογιωτάτου Κωνσταντίνου Διαμάντου Τζουκαλά 

Ίωαννίτου 1823», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 9 (1934), 3-80. 



Ε. Τσουγκαράκη, ΟΨΕΙΣ Τ Η Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ TOT ΑΛΗ ΠΑΣΑ 171 

Λαμπρινής ή Λαμπρώς Τζουκαλα 8 0 — θα δικαιολογούσαν εύκολα το γε

γονός της γνωριμίας και της επιλογής αυτού του συγκεκριμένου νέου άπο 

τον Ά λ ή . 

Σχετικά με το μεμονωμένο ή ο/ι της ενέργειας του Ά λ ή Πάσα να 

στείλει στο εξωτερικό τον Τζουκαλα και τον Τζοΰρο θα πρέπει να παρα

τηρήσουμε τα ακόλουθα. Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες πού αποδίδουν 

στον Ά λ ή μια ασυνήθιστη για το άξίοψα και τήν καταγωγή του φροντίδα 

για τήν εκπαίδευση των Έλλήνουν. Ό Άλής βέβαια προέβαινε και σε άλλες 

εξίσου ασυνήθεις για τήν εποχή του και τήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 

ενέργειες, π.χ.τήν κατασκευή δρόμων ή εγγειοβελτιωτικών έργων, γι 'αυτά 

όμως δεν δαπανούσε ό ΐδιος, ούτε απασχολούσε τμήματα τών Αλβανών 

του, επειδή δλα γίνονταν με δαπάνες ή αγγαρείες τού χριστιανικού πληθυ-

σμ,οΰ.81 Στο θέμα της παιδείας οι λίγες σαφείς αναφορές στις θετικές επεμ

βάσεις τού Ά λ ή παρουσιάζουν και μια άλλη άποψη. Αναφέρεται π.χ. οτι 

συνιστούσε στους αρχιερείς της επικράτειας του να ενθαρρύνουν τήν εκ

παίδευση τών Ελλήνων και συχνά προέτρεπε τον Κοσμά Μπαλάνο να εκ

παιδεύσει με επιμέλεια τους νέους της σχολής του και να τους δίνει το καλό 

παράδειγμα γνωρίζοντας οτι θα απολαμβάνει πάντα τήν προστασία του. 

Ό William Martin Leake, 8 2 πού δίνει τήν πληροφορία, αμφέβαλλε για 

τήν ειλικρίνεια τών προθέσεων τού Ά λ ή , και προσθέτει οτι ό Πασάς εν

θάρρυνε τήν εκπαίδευση τών Ελλήνων 6χι άπο τα καλά του αισθήματα, 

80. Στο ϊόιο, σ. 3. 'Εντούτοις και ή πληροφορία αύτη μπορεί να μην είναι απο

λύτως ακριβής διότι συγκρούεται με άλλα στοιχεία πού παρέχονται άπο τήν ϊδια πηγή 

και δημοσιεύονται άπο τον ϊδιο εκδότη, χωρίς να σχολιάζεται ή ακρίβεια τους ή να 

προτείνονται κάποιες εξηγήσεις, βλ. Φ. Σαγκούνης, «'Ανέκδοτος αλληλογραφία τών 

Ζωσιμάδων της κοινότητος 'Ιωαννίνων και τών επιτρόπων των και άλλα έγγραφα 

εκ του 'Αρχείου Φίλιου», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 6 (1931), 206, 233* 7 (1932), 

32" 8 (1933), 64-66, 69. Στο τελευταίο άπο αυτά τά άρθρα ή Λαμπρινή ανα

φέρεται ως σύζυγος τοϋ Μιχαήλ Τζουκαλα με τον όποιο απέκτησε δύο παιδιά, 

τον Θεόδωρο και τον 'Ιωάννη πού πέθαναν άκληροι, στα άλλα αναφέρονται και θυγα

τέρες, πουθενά όμως γιοι Κωνσταντίνος ή Παναγιώτης. Πάντως σχέση ενός Διαμαντή 

Παναγιώτου, πιθανότατα τοϋ πατέρα του συγγραφέα της έμμετρης ιστορίας και τοϋ 

νέου πού στάλθηκε στο Αονδίνο, με τήν οικογένεια τών Ζωσιμάδων πρέπει οϋτως ή 

άλλως να υφίσταται άφοΰ μέσα στην αλληλογραφία τους περισώθηκε και μια εξό

φληση χρεωστικής ομολογίας του. Ή ομολογία αυτή τοϋ 1791 άπο το χωριό Άεβάτ 

τής Θεσσαλονίκης ήταν για το σημαντικό ποσό τών 2.500 γροσιών. 

81. Βλ. Σ π . Π. Άραβαντινός, 'Ιστορία Άλή Πασά τοϋ Τεπελενλή σνγγραφεϊσα 

επί τ/} βάσει ανεκδότου έργον τον Παναγιώτου Άραβαντινον, 'Αθήνα 1895, Μέρος 

τρίτον, σ. 344-6. Helen Angelomatis-Tsougarakis, ó'.rr., σ. 34, 51, 55, 64. 

82. Travels in Northern Greece, -.. 4, σ. 149. 
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άλλα αποβλέποντας σε κάποια υποθετικά άμεσα πλεονεκτήματα πού εν

δεχομένως θα του πρόσφερε αυτή, αδιαφορώντας για τις απώτερες συνέ

πειες πού θα προέκυπταν άπο την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου τών Ε λ 

λήνων. 'Αντίστοιχη παρατήρηση για την υποκριτική, άλλα και επιδεικτική 

φροντίδα του Ά λ ή για την παιδεία τών Ελλήνων κάνει και δ γάλλος συν

ταγματάρχης Guillaume de Vaudoncour, 8 3 πού γράφει δτι δ Πασάς προ

σπαθούσε να χρησιμοποιήσει οσο μπορούσε το ελληνικό στοιχείο της επι

κράτειας του και ενδιαφερόταν για τη μόρφωση του, πολλές φορές μά

λιστα καλούσε Ελληνόπουλα τού σεραγιοΰ να τοΰ επαναλάβουν το μά

θημα τους. Αυτά δμως γίνονταν μέσα στο πλαίσιο πού εξυπηρετούσε τους 

σκοπούς του. 

"Αλλη μνεία της φροντίδας τοΰ Ά λ ή για την παιδεία είναι το γεγονός 

δτι, μετά την απώλεια τού μεγαλύτερου τμήματος τοΰ προικοδοτήματος 

της Σχολής της Ά ρ τ α ς στις αρχές τοΰ 19ου αι., χορηγοΰσε δ 'ίδιος για τη 

συντήρηση της 1.200 γρόσια το χρόνο.8 4 Ά ν αληθεύει ή πληροφορία, προ

ξενεί έκπληξη ή γενναιοδοορία τοΰ Ά λ ή στην περίπτωση αυτή, μολονότι 

και πάλι δεν αποκλείεται να είχε βρει, δπως συνήθιζε, κάποιο τρόπο να 

αποσπά τα χρήματα αυτά άπο άλλους, ενδεχομένως και με κέρδος, ενώ δ 

ΐδιος παρουσιαζόταν ως ευεργέτης της Σχολής. 

Μια άλλη αναφορά σε ανάμειξη τοΰ Ά λ ή Πασά σε εκπαιδευτικά θέ

ματα ανάγεται στα 1789, δταν με έγγραφο του παράγγελνε στους χριστια

νούς της Πρεμετής να προσλάβουν ως δάσκαλο τον Μήτρο, γιο τοΰ Φιλή, 

και να τον πληρώνουν άπο το κληροδότημα τοΰ Ζίότου Ντούρου στή Βιέννη 

χωρίς να κρατάνε τίποτε. 8 5 Στην περίπτωση αυτή δ 'ίδιος μεν δ Πασάς δέν 

συνεισέφερε τίποτε και ή επέμβαση του θα μπορούσε να θεωρηθεί ώς τρό

πος εξυπηρέτησης ή ανταμοιβής προς τον συγκεκριμένο άνθρωπο χωρίς 

δική του επιβάρυνση, κάτι πού κι αύτο χαρακτήριζε πολύ συχνά τις πρά

ξεις του. 

Το γεγονός δτι δ Άλής επιθυμούσε νά εμφανίζεται, και μέχρι κάποιο 

83. Memoirs on the Ionian Islands, considered in a commercial, political 
and military point of view... including the life and character of Ali Pasha the 
present ruler of Greece..., Λονδίνο 1816, σ. 271. 

84. Βλ. 'Ιωάννης Λαμπρίδης, 'Ηπειρωτικά άγαθοεργήματα και άλλα δημοσιεύ
ματα (Ζαγοριακά - 1870, διάφοροι λόγοι κτλ.), 'Ιωάννινα 1971 (φωτομηχανική επα
νέκδοση της Έ ν 'Αθήναις εκδόσεως τοϋ 1880), τ. 1, σ. 101. Ό Λαμπρίδης δυστυχώς 
δέν αναφέρει άπο ποϋ άντλησε την πληροφορία πού παρέχει. 

85. Τρ. Εύαγγελίδης, Ή Παιδεία επί Τονρκοκρατίας. Έλλ.ηνικα σχολεία άπο 
της αλώσεως μέχρι Καποδιστρι'ον, 'Αθήνα 1936, τ. 1, σ. 193. 
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βαθμό το επιτύγχανε, ώς προστάτης των γραμμάτων αντανακλάται 'ίσως 

στα δημοσιεύματα κάποιων ήπειρωτών λογίων της εποχής αυτής. "Ετσι δ 

Μιχαήλ Στεφάνου Παρτζούλλας8 6 από την Κλεισούρα, συγγραφέας του βι

βλίου Γραμματική Γαλλική θεωρητική και πρακτική...,87νη δεύτερη έκδοση 

του έργου του, Βιέννη 1815, τήν άφιέροοσε στον Ά λ ή Πασά μέ εξαιρετικά 

κολακευτικό πρόλογο. 8 8 Μερικά χρόνια αργότερα ένας άλλος Ήπειρο')της, 

άπο τα Γιάννινα αυτή τή φορά, ό Δημήτριος 'Αθανασίου8 9 στο άρθρο του 

για τήν εκπαίδευση στα Γιάννινα πού δημοσιεύτηκε στον Λόγιο Έρμη90 

τήν 1η Μαρτίου 1817 γράφει τα έξης: « Ή μ ε ΐ ς [οι Γιαννιώται], ο'ίτινες 

περισσοτέρους τρόπους παρά τους άλλους έ'χομεν και τήν εις τάς μαθήσεις 

ύπεράσπισιν και προστασίαν του υψηλοτάτου ημών Αύθέντου άπαλαμβά-

νομεν, όστις, ώς ήδη γνωστόν τοις πάσιν, άπέστειλεν εις τήν σοφήν Εύρα)-

πην μέ ι'διά του έξοδα τόσους νέους δια να σπουδάσωσι, και προ μικρού 

ετοιμάζεται να στείλη τρεις ευφυείς εις τήν Αόντραν, δια να έμπορέση ποτέ 

να είσάξη εις τήν έπικράτειάν του τάς έπιστήμας και τέχνας και ν' άπο-

καταστήση τήν καθέδραν του λαμπράν και περίβλεπτον.» Στο απόσπασμα 

αύτο βρίσκουμε τήν πρώτη σαφή μνεία άπο ελληνική πηγή δτι ό Ά λ ή ς 

έ'στελνε νέους να σπουδάσουν στην Εύρο.)πη μέ έξοδα του. Είναι επίσης φα

νερό δτι ή εί'δηση για τους νέους πού πρόκειται να σπουδάσουν «εις τήν 

Λόντραν» αναφέρεται στο πραγματικό γεγονός της αποστολής του Τζου-

καλά και του Τζούρου παρά τις ανακρίβειες στις λεπτομέρειες πού έχουν 

παρεισφρήσει, και πού δεν θα ήταν δύσκολο να ερμηνευτούν αν ληφθεί ύπό-

86. Βλ. Α. Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, ήτοι Κατάλογος 

των άπο πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν 

Έλλ.άδι βασιλείας τνπωθέντων βιβλίων παρ" Ελλήνων εις τήν όμιλ,ονμένην, ή εις τήν 

Άρχαίαν'Ελλψικήν γλώσσαν, 'Αθήνα 1854, 1856, μέρος Β', σ. 174, 317. Ματθαίος 

Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί τής εν τω Έλληνικώ εθνει καταστάσεως των 

γραμμάτων άπο αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως(1453 μ.Χ.) μέχρι των άρχων τής ένε-

στώσης(ΙΘ') εκαντονταετηρίδος, Κωνσταντινούπολη 1867, σ. 60. 

87. Βλ. Α. Χατζηδήμος - Γ. Σίμος, «Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. 

Προσθήκες», Ό Ερανιστής 3 (1965), 251 (*Α 396). 

88. Μ. Σ. Παρτζούλλας, ό'.π., σ. [δ'-η']. Βλ. και Τρ. Ε. Εύαγγελίδης, 'Ιστορία 

Άλή-πασά του Τεπελενλή σατράπου τής 'Ηπείρου (1741-1822), 'Αθήνα 1896, σ. 

649-651. 

89. Βλ. Π. Άραβαντινός, Βιογραφική συλ.λογή λογίων τής Τουρκοκρατίας, 

Εισαγωγή -'Επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιωάννινα 1960, σ. 5-6. Του 'ίδιου, Χρονο

γραφία τής 'Ηπείρου των τε ομόρων Έλλ.ηνικών και 'Ιλλυρικών χωρών διατρέχου-

σα κατά σειράν τά εν αύτοις συμβάντα άπο τοϋ σωτηρίου έτους τον 1854..., 'Αθήνα 

1856, τ. 2, σ. 269,270, 271. 

90. Λόγιος 'Ερμής 7 (1817), 84. 



174 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 19 (1993) 

ψη ή απόσταση και δ τρόπος μέ τον όποιο μπορεί να έλαβε τήν πληροφορία 

του ό Δημήτριος 'Αθανασίου. 

Ή έρευνα για να διασταυρωθεί ή πληροφορία του Δημητρίου 'Αθα

νασίου σχετικά μέ τήν αποστολή και άλλων νέων για σπουδές έκτος Ε λ 

λάδος μέ δαπάνες του Ά λ ή απέδωσε δύο ακόμη ονόματα 'Ηπειρωτών. Ό 

έ'νας άπο αυτούς ήταν ό γιατρός Λουκάς Βάγιας, αδελφός του Θανάση 

Βάγια, προσωπικός γιατρός και έμπιστος του Ά λ ή . Γι' αυτόν αναφέρεται 

δτι είχε σταλεί να σπουδάσει ιατρική στη Γερμανία, δπου και παρέμεινε 

δεκαπέντε χρόνια πριν επιστρέψει να εγκατασταθεί στα Γιάννινα ως για

τρός του Βεζύρη. 9 1 Μια σύγχρονη μέ τα γεγονότα πηγή, ό περιηγητής 

Henry Hol land 9 2 πού είχε γνωρίσει τον Αουκά Βάγια, δίνει ακόμη πιο 

συγκεκριμένες πληροφορίες* σύμφωνα μ' αυτές ό 'Αλής έστειλε τον Λουκά 

να σπουδάσει στην Παβία, στή Βιέννη καί στή Λιψία, δπου και παρέμεινε 

δώδεκα χρόνια. Στα Γιάννινα είχε γυρίσει Ινα χρόνο περίπου πριν άπο τήν 

επίσκεψη του βρετανού περιηγητή πού πραγματοποιήθηκε το 1812. Πάν

τως ώς χρονολογία επιστροφής του Λουκά Βάγια πρέπει να δεχθούμε το 

1810, σύμφωνα καί μέ τήν πληροφορία πού παρέχεται σέ μια σύγχρονη 

επιστολή τοΰ Pouqueville πού μνημονεύει το γεγονός.9 3 

Ό δεύτερος'Ηπειρώτης πού αναφέρεται είναι ό Ευάγγελος Μεξικος 

ή Μέξης, ό όποιος, σύμφωνα μέ τον Π. Άραβαντινό, μετά τήν εκπαίδευση 

του στα Γιάννινα κοντά στον 'Αθανάσιο Ψαλίδα στάλθηκε μέ έξοδα τοΰ 

Ά λ ή στή Νεάπολη για να σπουδάσει και αυτός 'ιατρική. "Οπως προκύ

πτει άπο το συνδυασμό τών πληροφοριών για τα δύο αυτά πρόσωπα, ό 

Ευάγγελος Μεξικος ή Μέξης προϋπήρξε γιατρός τοΰ Ά λ ή καί τον ύπη-

91. Βλ. Π. Άραβαντινός, δ.π., σ. 16-17. Περιέργως, ό γιος του, ό Σπ. Π. Άρα

βαντινός, δ.π., Μέρος τρίτον, σ. 472, σημ. 2, φαίνεται να αγνοεί τα δσα γράφει για τον 

Λουκά Βάγια ό πατέρας του στο πιο πάνω έργο του, καί αναφέρει γι' αυτόν δτι ήταν 

«Εμπειρικός μάλλον Ίατροχειρουργός, αύτάδελφος τοϋ Θανάση Βάγια καί τοΰ αύ-

τοΰ, ώς εκείνος ήθικοϋ». 

92. "Ο.π., σ. 256-7. Για τον Αουκά Βάγια, πού εΐχε παντρευτεί τη θυγατέρα τοϋ 

Ά θ . Ψαλίδα Ελισάβετ βλ. ακόμη Λ. Βρανούσης, 'Αθανάσιος Ψαλίδας ο Διδάσκαλος 

τοϋ Γένους (1767-1829). Ό πατριώτης - è πολιτικός - ό αγωνιστής, 'Ιωάννινα 1952, 

σ. 45, 61, 63, 95, 124, 125, 129, 131, 132, 135, 136. Κ. Θ. Διαμαντής, « Ό 'Αθα

νάσιος Ψαλίδας καί το άρχεΐον του», Δελτίον της 'Ιστορικής και Εθνολογικής Εται

ρείας της 'Ελλάδος 14 (I960), 555, 562, 567, 568, 569, 575, 576. Ε. Πρωτοψάλ

της, 'Ιστορικόν 'Αρχεΐον 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου [Μνημεία της Ελληνικής 

Ιστορίας], τ. 5, τχ. 3, 'Αθήνα 1968, σ. 130, 181, 322, 342, 481· τ. 5, τχ. 4, 'Αθήνα 

1974, σ. 479, 516, 598, 900. 

93. Α. Boppe, ο.π., σ. 57 σημ. 2. 
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ρέτησε με τήν ιδιότητα αυτή μέχρι το 1810, όποτε καί αντικαταστάθηκε 

άπο τον Λουκά Βάγια υστέρα άπο ραδιουργίες των δύο αδελφών Βάγια. 

Ά ν ληφθεί υπόψη και ή ηλικία του Μέξη —λέγεται οτι πέθανε στην Τρι-

πολιτσά 60 περίπου ετών το 1818— θα πρέπει να υποθέσουμε δτι αυτός 

είχε σταλεί πρώτος για να σπουδάσει στο εξωτερικό, με τήν προϋπόθεση 

πάντοτε οτι αληθεύει ή πληροφορία πού δίνει ό Π. Άραβαντινός. 9 4 

Είναι αμφίβολο αν θα μπορούσαν να προκύψουν ασφαλή γενικότερα 

συμπεράσματα άπο το σύνολο τών μαρτυριών σχετικά με τήν εκπαιδευτική 

πολιτική του Ά λ ή Πασά. 'Αδιαμφισβήτητα έδειχνε ενα ασυνήθιστο ενδια

φέρον για τα εκπαιδευτικά θέματα, πού δεν θα έπρεπε όμως να εκληφθεί ως 

συστηματική προσπάθεια ανόρθωσης της παιδείας στην επικράτεια του. 

Ό Ά λ ή ς είχε τήν ικανότητα να διακρίνει και να υιοθετεί οποίες δραστη

ριότητες εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του, άσχετα αν αυτές εντάσσονταν 

στις παραδοσιακές αντιλήψεις και συνήθειες της 'Οθωμανικής Αυτοκρα

τορίας, αν αντιπροσώπευαν ιδέες τών χριστιανών υπηκόων του, ή ήταν 

νεωτεριστικές θεωρίες και πρακτικές εισαγόμενες άπο τή Δύση. Μέσα στο 

πνεύμα αυτό χρησιμοποιούσε, περιστασιακά ίσως, και τήν εκπαίδευση 

ώστε να έ'χει τή δυνατότητα να αντλεί το ανθρώπινο υλικό πού θα τοΰ ήταν 

απαραίτητο για τήν πραγμάτωση τών σχεδίων του. Λεν φαίνονται συνε

πώς απίθανες οι πληροφορίες πού παρέχονται άπο τις πηγές πού εξετά

σαμε, δηλαδή ε'ίτε να έστειλε ό 'ίδιος είτε να προκάλεσε με διάφορους τρό

πους τήν αποστολή νέων στην Ευρώπη για να εκπαιδευτούν σέ ειδικότητες 

πού τις χρειαζόταν άμεσα ή καί στο απώτερο μέλλον. Το γεγονός οτι δέν 

διαθέτουμε περισσότερα στοιχεία για το θέμα αυτό μπορεί να είναι τυ

χαίο, αφού καί ο αριθμός τών νέων αυτών δέν θα ήταν πολύ μεγάλος, μπο

ρεί ομοος καί να υποδηλώνει τήν απροθυμία εκείνων πού ωφελήθηκαν άπο 

μια τέτοια εύνοια να ταυτίσουν τις απαρχές της σταδιοδρομίας τους με το 

πρόσωπο τοΰ Ά λ ή καί τήν καθ' οιονδήποτε τρόπο ενίσχυση τους άπο αυτόν 

ύστερα άπο το θάνατο του καί τήν Ελληνική 'Επανάσταση. 

94. "0.π., σ. 122-3. Για τον Ευάγγελο Μεξικό ή Μέξη βλ. καί Α. Παπαδό
πουλος Βρετός, δ.π., τ. 2, σ. 174, 307. Δ. Γκίνης καί Β. Μέςας, 'Ελληνική Βιβλιο
γραφία 1800-1860. 'Αναγραφή τών κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε 
'Ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει μετά π'ινακος τών εφημερίδων 
και περιοδικών της περιόδου ταύτης, τ. 1, σ. 131 (άρ. 810, 811). Ή πληροφορία 
του Άραβαντινοϋ σχετικά με τον θάνατο του Μεξικού ή Μέξη συγκρούεται με τα ανα
γραφόμενα άπο τον Τρ. Εύαγγελίδη, Ή Παιδεία επί Τουρκοκρατίας. 'Ελληνικά σχο
λεία άπο της άΡιώσεως μέχρι Καποδιστρίον, 'Αθήνα 1936, τ. 1, σ. 141, ό όποιος 
τον μνημονεύει ώς διδάσκαλο στις Σέρρες μετά το 1830 και μέχρι το 1834. 
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"Οσον άφορα τη συγκεκριμένη αποστολή των δύο νέων στη Βρετανία 

για να διδαχτούν την κατασκευή κανονιών και άλλων πολεμικών όπλων, 

πού αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, θα πρέπει να προστεθούν τα ακό

λουθα ώστε να μπορέσει να γίνει κατανοητή καί ευκρινής ή σύνδεση της με 

τή γενικότερη πολιτική του Ά λ ή Πασά. 

Ό Άλής άπο χρόνια προσπαθούσε συστηματικά να σχηματίσει μια 

μονάδα πυροβολικού για το στρατό του. "Ηδη περί το τέλος τοΰ 18ου και 

τά πρώτα χρόνια τού 19ου αίοίνα λειτουργούσε ενα είδος σχολής πυροβο

λικού στο χωριό Μπουνίλα, στην πεδιάδα των 'Ιωαννίνων, με επικεφαλής 

τον M. Charbonnel άλλα και άλλους γάλλους αξιωματικούς, δπου αναφέ

ρεται δτι εκτελούσαν τακτικά ασκήσεις πυροβολικού.95 Επομένως ό Άλής 

είχε ήδη πυροβόλα τήν εποχή αυτή. Καθώς φαίνεται δμως δεν τα θεωρούσε 

αρκετά κι έτσι έθεσε σ' εφαρμογή τά σχέδια του για τήν απόκτηση κι άλ

λων πυροβόλων μερικά χρόνια αργότερα. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο τοΰ 

1805 κατασκεύασε ενα χυτήριο στο 'ίδιο χωριό, τή Μπουνίλα. Στο χωριό 

αυτό είχε προηγουμένως, μετά τήν επιστροφή του άπο τήν εκστρατεία 

στή Βουλγαρία, μεταφέρει καί εγκαταστήσει μια αποικία Βουλγάρων. Ό 

William Martin Leake, 9 6 πού δίνει τήν πληροφορία, ρώτησε ό 'ίδιος τον 

Πασά πού θα έβρισκε τον απαιτούμενο μπρούντζο για το μέταλλο των 

πυροβόλων του καί πήρε τήν απάντηση οτι τον συγκέντρωνε άπο τους υπη

κόους του, πού άλλος έδινε μια παλιά κατσαρόλα, άλλος μια χύτρα. Ό 

βρετανός απεσταλμένος πού επισκέφθηκε το χυτήριο το βρήκε μάλλον 

ετοιμόρροπο' ή στέγη του ήταν έτοιμη να πέσει. "Οσο για τις ασκήσεις με 

μύδρους πού είδε ό Leake να εκτελούνται στή Μπουνίλα φαίνεται οτι ήταν 

εξίσου ανεπιτυχείς με εκείνες πού περιγράφει αργότερα ό Ibrahim Man-

zour. 'Ανάλογη πληροφορία παρέχεται για το 1807, οπότε ό Άλής άνέ-

95. F . P o u q u e v i l l e , Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l'empire othoman, pendant les années 1798, 1799, 1800 
et 1801...., Παρίσι 1805, τ . 3, σ. 48-50, Gabr ie l R e m é r a n d , δ.π., σ. 63-65. 

96. "0.7t., τ . 1, σ. 222-3. Ό F . P o u q u e v i l l e , δ.π., τ . 3, σ. 48-50 αναφέρει καί 
αυτός τα περί της εγκαταστάσεως Βουλγάρων στή Μπουνίλα, το πότε δμως έγινε 
αυτό δεν είναι τόσο σαφές. Ό L e a k e τοποθετεί το γεγονός το 1802, ό P o u q u e v i l l e 
πάλι αναφέρεται, θεωρητικά τουλάχιστον, σε γεγονότα άπο το 1798 μέχρι το 1801 . 
Πρέπει να προστεθεί δτι ή εκστρατεία τοϋ Ά λ ή προς τή Μακεδονία καί Θράκη καί 
άπο εκεί μέχρι τή Σόφια συνέβη το 1804. Λέγεται δτι ανάμεσα στα δσα λαφυραγώ-
γησε ή με διάφορους τρόπους συγκέντρωσε καί έφερε μαζί του ό Πασάς απο την εκ
στρατεία αύτη περιλαμβάνονταν καί δσα κινητά πυροβόλα βρήκε στις οχυρές θέσεις 
άπο δπου πέρασε, Gabr ie l R e m é r a n d , δ.π., σ. 89. F . P o u q u e v i l l e , Histoire de la 
Régénération de la Grèce..., τ . 1, σ. 246. 
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λαβε να χύσει κανόνια, καί για το σκοπό αυτό έβγαλε από τις αποθήκες του 

χιλιάδες οκάδες χάλκινα μαγειρικά σκεύη πού είχε κατασχέσει από τους 

υπηκόους του. 9 7 

Ό Guillaume de Vaucloncourt, 9 8 πού ασχολείται αρκετά διεξοδικά 

με το θέμα αυτό, γράφει ότι τη διεύθυνση του χυτηρίου είχε ένας ικανός 

'Ιταλός άπο την Τοσκάνη, ό όποιος δμο^ς υπέφερε άπο την άρπακτικότητα 

και τις ενοχλήσεις του Ά λ ή και δεν μπορούσε να εργαστεί ικανοποιητικά, 

άλλοτε γιατί του έπαιρνε τα εργαλεία, άλλοτε γιατί, δέν του έδινε αρκετά 

υλικά. Μόνο μετά τη μεσολάβηση τοΰ επικεφαλής γάλλου αξιωματικού 

πού έφτασε το 1807 τού δόθηκαν τα απαραίτητα μέσα ώστε να κατασκευά

σει μύδρους, πράγμα πού το έπραξε με μεγάλη επιτυχία, καί οί μύδροι πού 

παρήγαγε ήταν αντίστοιχοι σε ποιότητα με τους εύρο^παϊκούς. Υπήρχαν 

και αρκετά εργοστάσια πού κατασκεύαζαν πυρίτιδα, άλλα ή ποιότητα της 

δέν ήταν καλή. Στην επικράτεια τού Ά λ ή δέν κατασκευάζονταν ούτε όπλα 

ούτε λάμες για τα ξίφη. Οί τελευταίες έρχονταν άπο τή Β. 'Αλβανία και 

τη Βοσνία. Τα όπλα αγοράζονταν εν μέρει άπο την 'Ιταλία. Ή αύξηση 

των τιμών δμως είχε κάνει τους 'Αλβανούς να σταματήσουν τις εισαγωγές 

τους άπο εκεί καί αυτό οδήγησε στην κατασκευή δπλων κατώτερης ποιό

τητας ώστε να διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή. Οί πηγές δέν μας πληρο

φορούν αν πραγματικά κατάφερε να κατασκευάσει ικανοποιητικά πυρο

βόλα, άλλα κάτω άπο τίς επικρατούσες συνθήκες αυτό φαίνεται απίθανο. 

Μολονότι το πυροβολικό πού είχε σχηματίσει ό Άλής, 200 περίπου 

πυροβόλα, παρουσίαζε τεράστια προβλήματα, γεγονός για το όποιο συμ-

cpcovouv όλες οί πηγές, και ή χρησιμότητα του, σύμφο^να μέ ένα ειρωνικό 

σχόλιο, ήταν μόνο για να προξενεί θόρυβο,9 9 ό Πασάς δέν εγκατέλειπε 

τίς προσπάθειες του για να το αυξήσει. 

Αυτό το κατόρθωσε πρώτα μέ τή συνδρομή τών Γάλλων καί κατόπιν 

μέ τήν ενίσχυση τών Βρετανών, πού τον υποστήριξαν φοβούμενοι ενδε

χόμενη εισβολή τών Γάλλων στην περιοχή. Κατά τή διάρκεια τοΰ Ρωσο-

τουρκικοΰ πολέμου έπεισε τους Γάλλους να του στείλουν αξιωματικούς 

του πυροβολικού, πυροβολητές, κανόνια καί πυρομαχικά. Στις αρχές τού 

97. Σπ. Π. Άραβαντινός, δ.π., σ. 361. Πβ. καί William Martin Leake, ο.π., 
τ. 1, σ. 405-6. Guillaume de Vaudoncourt, δ.π., σ. 277. 

98. "Ο.π., σ. 286-7. 
99. Βλ. Σπ. Π. Άραβαντινός, ο.π., Μέρος τρίτον, σ. 386, 387, 389-391. 

Ibrahim-Manzour, Mémoires sur la Grèce et l'Albanie, pendant le gouvernement 
d'Ali-Pacha. Ouvrage pouvant servir de complément à celui de M. Pouqueville, 
Παρίσι 1827, σ. 54-55. Guillaume de Vaudoncourt, δ.π., σ. 284-35. 
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1807 ένα απόσπασμα 22 αξιωματικών υπό τους συνταγματάρχη Nicole και 

λοχαγό Ponceton κατευθύνθηκε προς τη Β. 'Αλβανία μέσω Ραγούζας και 

Βοσνίας. Τους ακολούθησε ένας λόχος άπο το Βασίλειο της Νεαπόλεως με 

επιπλέον αξιωματικούς πού με μία κορβέτα και με μία κανονιοφόρο έ'φερ-

νε και τα πολεμοφόδια. Οί άνδρες αυτοί εγκαταστάθηκαν άπο τον Ά λ ή σε 

διάφορα μέρη της επικράτειας του κάτο:» άπο τις οδηγίες του Pouqueville, 

ενώ ό G. de Vaudoncourt παρέμεινε στην επικράτεια του Ά λ ή για να 

επιβλέπει τις αμυντικές επιχειρήσεις. 1 0 0 Λίγο αργότερα, όταν οί διαθέσεις 

του Πάσα προς τους Γάλλους άλλαξαν και ό Άλής έκανε στροφή προς τή 

Βρετανία, μία άπο τις σημαντικές απαιτήσεις του ήταν πάλι να του δοθούν 

κανόνια και πυρομαχικά. Αυτό ζήτησε ό Πασάς σε μυστική συνάντηση του 

με τον William Martin Leake στις 6 Νοεμβρίου 1807 ανάμεσα σε άλλα 

αιτήματα του, όπως τήν παρουσία βρετανικού στόλου κοντά στις ακτές 

του, τήν κατάληψη άπο τους Βρετανούς και τήν παραχώρηση σ' αυτόν της 

Αγίας Μαύρας κτλ. 'Ορισμένα άπο αυτά τα αιτήματα πραγματοποιήθη

καν κι ανάμεσα τους και ή αποστολή πυροβολικού —άλλοι αναφέρουν ότι 

τοΰ δόθηκαν τριάντα κανόνια και άλλοι δέκα— και πυρομαχικών πού μετα

φέρθηκαν άπο τή Βρετανία υπό τήν εποπτεία τοΰ ϊδιου τοΰ Leake τον επό

μενο χρόνο και έφθασαν στην επικράτεια τοΰ Άλή τον Φεβρουάριο/Μάρτιο 

τοΰ 1809. Ό Leake, δπως είδαμε πιο πάνω, αποβιβάστηκε στην Πρέβε

ζα τήν 1η Μαρτίου. Δύο μήνες αργότερα, ο Πασάς προσφέροντας καί πά

λι τή βοήθεια του προς τους Βρετανούς καί υποσχόμενος να εκδιώξει τους 

Γάλλους άπο τα 'Ιόνια Νησιά έναντι ανταλλαγμάτων ζητούσε πάλι μεταξύ 

άλλων πυρομαχικά και 150 πυροβολητές.1 0 1 'Από τή στιγμή δμως πού ή 

θέση των Βρετανών είχε αρχίσει να εδραιώνεται στα Επτάνησα, καί κυ

ρίως μετά τήν κατάληψη της Κέρκυρας καί τήν ήττα τοΰ Ναπολέοντα, ή 

ανάγκη της Βρετανίας να συνεχίσει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τοΰ Ά λ ή 

ολοένα μειωνόταν. Είναι επομένως εύλογο να υποθέσουμε οτι ό Βεζύρης 

βλέποντας τήν κατάσταση επιθυμούσε να εξασφαλίσει τή δυνατότητα 

κατασκευής τών κανονιών καί τών άλλων δπλων πού χρειαζόταν, χωρίς να 

έχει τήν ανάγκη να ζητάει ολοένα, συχνά χωρίς ανταπόκριση, πυροβόλα 

καί οπλισμό άπο τους ξένους. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο ή ανάγκη να έκ-

100. Guillaume de Vaudoncourt, δ.π., σ. 251-2. Ibrahim-Manzour, δ.π., σ. 
53. Richard Alfred Davenport, The Life of Ali Pasha of Tebeleni, Vizier of 
Epirus : surnamed Asian, or, the Lion... Λονδίνο 1837, σ. 205-6. 

101. Βλ. πιο πάνω σ. 146 καί PRO, FO 78/57, φ. 191-202. FO 78/61, φ. 59-63, 
65, 73-79. FO 78/65, σ. 42-45. John W. Baggally, δ.π., σ. 34, 37, 57. Gabriel 
Remérand, δ.π., σ. 131, 146. Α. Boppe, δ.π., σ. 153. 
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παίδευσε;, κατάλληλα για τή δουλειά αυτή δικούς του ανθρώπους ήταν επι

τακτική' έ'τσι δικαιολογείται και ή φορτική επιμονή του προς τον Guil

ford να αναλάβει τή φροντίδα των σπουδών του Τζουκαλά καί του Τζούρου 

στή Βρετανία. 

'Από το ουσιαστικά μικρό αύτο δείγμα άπο τις πολυάριθμες επιστο

λές, άλλες έκδεδομένες καί άλλες ανέκδοτες, άλλες γνωστές καί άλλες λαν

θάνουσες, τις όποιες πρέπει να είχε στείλει δ Ά λ ή Πασάς σε διαφόρους 

στο διάστημα της μακρόχρονης διακυβέρνησης του, βλέπουμε πόσα νέα 

στοιχεία μπορούν να αντληθούν, ή να διευκρινιστούν, ακόμη καί όταν εκ 

πρώτης όψεως δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ή 

ιστορική έρευνα επιτυγχάνοντας κάθε φορά να συνδυάσει τους μικρούς καί 

τους μεγάλους κρίκους της αλυσίδας τών ιστορικών γεγονότων, με ποι

κίλο κάθε φορά βαθμό επιτυχίας, μας επιτρέπει καλύτερη προσέγγιση καί 

μεγαλύτερο βαθμό κατανόησης του παρελθόντος. Στή συγκεκριμένη περί

πτωση του Ά λ ή Πασά, παρά τον ήδη μεγάλο δγκο της βιβλιογραφίας γύ

ρω άπο το πρόσωπο του καί τή δράση του, είναι φανερό οτι υπάρχουν ακό

μη πάρα πολλά καί σημαντικά στοιχεία πού ή συνεχιζόμενη έρευνα θα φέρ

νει βαθμιαία φώς. 

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ 

FO 78 / 65 φ. 76α 

Κόπια 

Έξωχότατε 

προ ολίγων ημερών είχα την ευχαρίστηση' να γράψω είς την εξωχότητά 

σον είς πλάτος τα δέοντα με έναν από τους εδώ ραγιάδες μου ερχόμενοι εις 

το άφτόβι. ελπίζω οτι θέλει λάβεις αυτήν την γραφήν μου ενγγερώς, καί 

να εχω καί τες άναγκαίαις άποκρίσες τώρα πάλιν εχω την αυτήν εύχαρί-

στισιν να σε ήδοπιήσω οτι σήμερον ελαβον ήδισες από Κωνσταντινούπολη 

βεβαίας, δια τον έξησαμον κάθε διαφοράς μεταξή της υψηλής πόρτας, καί 

ήγγλετέρας δια μέσον τών πληρεξουσίων τον Σαχήτη εφέντη, από μέρος 

της υψηλής πόρτας, και τοΰ εξοχότατου μινίστρου "Αδερ άπο μέρος της 

διοικήσεως σας όπου άπο προ πολλον ακόμη ευρίσκεται είς τά Καστέλια 

τών Δαρδανελίων δπον ελαβον άρκεταϊς συνομιλίες, καί εκαμον τον συμ-
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βίβασμόν, εως τώρα στοχάζωμαι καί δ Μινίστρος "Λδερ, να εχη εμβη 

μέσα εις τήν Κωνσταντινοϋπολιν και δεν είναι πλέον αμφιβολία δτι τα 

πρά^/ματα θέλει εϋρουν τον δρόμον τους κατά την κοινήν μας επιθνμίαν. με 

την πρότην ενκερίαν προσμένω να λάβω, καί τες άναγγέαις δρδινίες περί 

τοϋτο λοιπόν ανάγκη είναι όπου τοντη ή φλοτίλια, η οποία περί τρέχι είς 

ετούτα τα πλενρα, να λάβη τες άναγγέαις προσταγές άπο μέρος τον εξω-

χοτάτον άμμηράλιον Κωλιγγοϋδ, δια να ευρίσκεται πάντοτε πλησίων μου, 

και να ακολουθεί τες ορδινίες μου είς την χρείαν. επιδή εγώ με τες πρώ

τες εδίσεις όπου να λάβω δτι δ μινίστρος "Αδερ εμβήκε εις την Κωνσταν

τινοϋπολιν, δια νά είναι ελτζής άπο μέρους της Άγγλητέρας εχω άπό-

φασιν να βάλω είς πράξιν τα καινίματά μου, με δλας τάς δυνάμεις μου 

εναντίον τον εχθρόν μας, και ανταμώνοντας τάς δινάμεις μου με την σύν

ορο μην τών καραβιών αυτόν ελπίζω δποΰ νά κάμω μεν μεγάλην δουλίαν. 

δθεν φρόντισε νά ήδοποιήσεις περί τοντω τον εξοχώτατον άμμηράλιον 

όγολιγγδδ παρακαλο^τας τον δια νά όγληγορεύσι τες άναγγαίες προσταγές 

είς τοϋτα τα καράβια έδόθεν, με κάθε άλην χρειόδη ενδύνάμοσιν, καί 

πρόβλεψεν όπου ένίκα [...] είς την εκτέλεσιν του σκοπού μας δια να μην χά-

σωμεν αυτήν την ενκερίαν, προτού νά || λάβουν κερό οι εχθροί νά ενδυνα-

μοθοϋν, είναι περιττδν νά σοϋ γράψω περισσότερο, πρέπει νά γίνη κάθε 

επιμέληα είς την ύπόθεσιν, νά προσέχουν είς τες προδιαθέσις, καί διορι

σμούς με τοϋτα τά πολεμικά καράβια εγγλέζικα όπου εύρίσκοντε εδώ τρι-

γύρο) δια νά ώφελιθώμεν είς αυτήν τήν περίστασιν εν δσω εχωμε τον 

καιρών, και τήν εύκολίαν, καί προσμένω περί τοϋτω τήν πληρο[φοΐ\ρητι-

κήν σου άπόκρισιν δια ρεγουλάν μου, σοϋ εϋχωμαι θεόθεν ύγίαν, εντνχίαν, 

με τα καταθνμια. 

1808, Δικεμβρίου 2. 'Ιωάννινα. 
φήλος σας ειλικρινής 

Άλή πασάς 

βελής τών 'Ιωαννίνων 

2 

Hertfodshire County Record Office 

Ace. 599, No 85621 

Ευγενέστατε Καπετάν Λίκ 

Σε άκριβοχαιρετώ. Άπο τήν Κυριακήν δπον κατευωδόθην êôoj είς Πρέ-

βεζαν εως σήμερον ούτε ηνρα ούτε είδα ακόμη κανένα εδικόν σας καράβι 
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νά φανή είς τούτα τά μέρη. Είναι χρεία δια νά εύρεθής σιμμά μου τώρα ôià 

σννομιλίαν πολλά αναγκαίων υποθέσεων οπού δεν ημπορώ να σε τάς 

γράψω και λοιπόν βίασε τον ερχομόν σον όσον το ογληγορότερον. Σε 

προσμένω με άννπομονήν και σον εύχομαι θεόθεν ύγιείαν. 

1809, Μαρτίον 24. Σ.Π. 'Αγαπητός σον φίλος 

Πρέβεζα Βεζήρ 'Αλή Πασάς 

3 

No 85620 

'Αγαπητέ Σιορ Καπετάν ΑηκΙ 

αυτήν την στιγμήν ήλθε τατάρης μον από Κωνσταντινούπολη·. λάβε τά 

γράμματα σον, ομοίως και ενα μπονλετΐνον με τάς ειδήσεις από το πα-

ραδούναβο. έξω άπα τον απερασμένον πόλεμον της Ιμπραήλας μον γρά-

ψονν δτι έγινε και άλλος τώρα ογλήγοροι δύω ήμερόννκτα άκατάπανστα. 

δεκεπέντε χιλιάδες ρώσοι επήγαν δια νά πολεμήσονν το κάστρον της 

Ίμπραήλας και καταχαλάσθηκαν. καθώς γράφονν μόλις έγλύτωσαν δύω 

χιλιάδες και τά ασκέρια τά τούρκικα τους άμποίξαν μέ πολύν άφανισμον 

έως είς τον σερέτην ποταμόν. 

Τούτες τές ειδήσεις μον γράφονν, 'ίσως έχεις καί ή ευγένεια σον άλλες, 

αν αγαπάς έρχεσαι έως έδό) και όμιλονμε. 

1809: Ίοννίον 5/17, μπαχτζέ Ό ειλικρινής σον φίλος 

Βεζηρ Άλή Πασάς 

4 

No 85627 

ευγενέστατε καί ήγαπημένε μον φίλε, 

έλαβον το φιλικόν της. και ειδον νά ζητά πονγιονρλδιά μον δια νά περιέλ-

θη τάς επαρχίας τής 'Ελλάδος. Ιδού κατά την αϊτησίν της οπού της τά 

πέμπω περικλεισμένα καί ας τά λάβη. εγώ φίλε μον έπιθνμοϋσα νά αν

ταμωθώ) μεν πρώηα, καί έπειτα νά μισεύσης διά αντο το ταξίδι, ο ερχομός 

μον εις τά αυτόθι θέλει άκολονθήσει ογλήγωρα, ή ολίγη άργητα μον άκο-

λιονθά ακόμη εξ αίτιας των περατινών αγάδων, οι οποίοι έρχονται νά μέ 



182 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 19 (1993) 

ανταμώσουν, με αυτούς ομιλώ τεσσάρας πέντε ημέρας καΐ ενθνς μισεύω 

δια τα αυτόθι, και θεόθεν καλαΐς άντάμωσαις. 

1809, Σεπτεμβρίου 30, Σοπήκι (υπογραφή) 

Ύστερόγραφον. πάλιν όιψά της κάμνω να με προσμείνη να ανταμοθώμεν 

και έπειτα να μισεύση' και δια ένα ανθρωπον όπου εΐχον είπή του Πάνου 

Κομηνιώτου, παρακαλά), αν ήλθε να μοϋ τον πέμψητε. 

5 

No 85619 

Τάς ειδήσεις όπου έχω από έναν φίλον είναι ότι τό συνοικέσιον του Μπονα-

πάρτε με την θυγατέρα του αύτοκράτορος Αουστρίας έτελείοίσεν ετοϋτο 

είναι βεβαιότατον, ακόμη πλήθος στρατεύματα γαλλικά ήλθον εις Ίτα-

λίαν με σκοπον να άπεράσουν δια τους Κορυφούς, και από αυτά ήλθαν εις 

Κορυφους τήν απερασμένην Κυριακήν έως 300. 

Μία κολόνα από 40 χιλιάδας γάλλους άπέρασαν εις τήν Δαλματίαν με 

άπόφασιν, ώς λέγουν, να άπεράσουν από τήν Σκόνδραν καϊ από τα περι-

γιάλια της Ά/.βανητίας να έλθουν να βοηθήσουν τα Νησία και τους Κο

ρυφούς, και ετοϋτο εις τον τρόπον όπου μοϋ τό γράφει φαίνεται να είναι 

βέβαιον. 

Τήν περίληψη τών γαζέτων της Νεαπόλεως όπου εχω μεν είναι ότι ό γε-

νεράλ Σεβαστιανός όπου ήτον μίαν φοράν ελτζής εις τήν πάλιν έπήρεν τήν 

Σηβήλιαν όπου ήτον τό τάχτι της Δ ιοικήσεως τών Ίσπανιόλων, και από εκεί 

έπιασαν από τήν άνδαλουσίαν έως εις τήν θάλασσαν κοα επήραν TÌ)V μαλάγαν, 

κάί αλλάς πολλάς πολιτείας καϊ κοντολογής όπου παρησιάζονται οι Φραν-

τζέζοι προσκυνοϋν οι 'Ίσπανιόλοι έξω από τό Πορτογάλλο όπου ακόμι δεν 

έκινήθησαν, τον πρόγονόν τον όπου τόν είχε Πρίγκηπα της 'Ιταλίας τον 

έκαμεν μέγαν Λοϋκα τοϋ Φραγκφόρτ όπου κατά τό σύστημα όπου εϊχεν 

δώση εις τήν ένωσιν τοϋ ρήνου ήτον ό προεδρεύων ήγεμόπ επάνω εις 

όλους τους βασιλείς της ενώσεως τοϋ ρήνου, δηλαδή εις τα τζιράκια του. 

"Αξιον σημειώσεως είναι ένα νέον όπου γράφουν από τήν σαξοη'ίαν 

από τάς J3 Φεβρουαρίου ο σάξων βασιλεύς τους, καθυ^ς Ιξεύρετε, είναι και 

μέγας Λουξ της Βαρσαβίας. Αέγουν λοιπόν πώς είναι ολίγος καιρός ότι 

εις τα σύνορα της ρωσσίας όπου συνορεύει με τό δονκάτον της Βαρσαβίας 

άνοιγαν οι ρώσσοι με μεγάλην έξέτασιν όλας τάς γραφάς όπου απερνοϋ-

σαν από τήν σαξοηηκήν λεχίαν δια τήν ρωσσίαν, και ότι ένα μεγάλο σώιμα 
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ρουσσών εϊχεν φθάσει εις τα σύνορα της Βαρσαβίας \\ επάνω εις τον πο-

ταμον Μπονγ και ότι οι ρούσσοι έξο) τών συνθηκών να είχαν κάμει μοιρί 

το β ιό ενός μεγαλωσιάνον λέχον arcò την Βαρσαβίαν, όπου εϊχεν τόπους 

είς την λεχι'αν της οωσσίας. έτούτην την εϊοησιν την εισφέρουν εις την 

ΰαζωνίαν πώς τάχα το έλεγεν μία γαζέτα της όλάνδας, και αυτοί, δηλαδή 

οι σάξωνες, θέλουν να την αναιρέσουν /λέγοντες δτι δεν είναι, αλήθεια οπού 

άνοιξαν οι ρούσσοι τάς γραφας καί πώς άληθινον ητον δια τα όωσσικά 

στρατεύματα όπου ήλθαν εις το Μπούγ διιως αυτά άπέρασαν ύστερον δια 

την Βλάχομπογδανίαν και πώς 'ένα τοιούτον δεν (μπορεί να είναι δια την 

μεγάλην άρμονίαν όπου άπερνά μεταξύ φράντζας καί ρωσσίας. "Ισος ετού

το να είναι ψεύμα, ιμπορεΊ όμως να είναι και ά/.ήθεια καί να θελήσουν με 

πολητικον τρόπον να το σκεπάσουν. 

Γράφουν προς τούτοις εις την γαζέταν βιέννης ότι από ειδήσεις οπού 

έχουν από Κωνσταντινούπολ.ιν ή υψηλή πόρτα εδωσεν προσταγήν να 

φυλαχθοΰν καλά τα κάστρα άπα τα Δαρδανέλια και πώς δλ.ο ένα δουλεύουν 

την είρήνην με τους όούσσους, με το μέσον τού έλτζή της φράντζας. 

Ακόμη μία φλώτα Εγγλέζικη με στρατεύματα ητον έτοιμη να μισεύ-

ση από την σικελίαν, ως έλεγον, η δια τον Μωρέαν ή δια τους Κοουφούς. 

6 

Kent Archives Office 

U471 C124 

Collendisime Charissimeque (sic) Amice! 

Sumnw gaudio animi mei percepì notitiam reditus sui ad has partes, 

apropinqiiationemque (sic), precipue vero ad Insulam lonìi maris 

Zakynthum. 

Certe notitia hac infiammava, vivacemque redidit imaginationem 

meam, que opinabatur présentent Ulani tuam collendam faciem videre. 

S ed pro dolor! ill us io erat! Gaudium enini in tristitiam reversum est 

eodem momento; quo sensi apropinquasse te, ut discenderes. et non ut 

hue adventares, et per hoc com[m]issum fefellisem spem te revidendi 

juzta colloquium nostrum hic habitum. 

Attamen rogo me non oblivisse; ut ego semper tui memor ero, cer

ta s sis. 

A Dodo viro Holland nimis contentas sum, qui et has litteras meas 
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tibi daturus sit; quorum responsionem cum signis sincères nostra 

amicitia summa cum anxietate exspectando maneo. 

Excellentia tua 

1813 Martis 27 Ioannina Sincerus Amicus 

Aly Vesir 

7 

'Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας 

Φ. II. 6 

' Εκλαμπρότατε κύριε ! 

και μετά τήν ερώτησιν της ποθητής μοι αγαθής υγείας της την ειδοποιώ, 

ότι με χαράν μον έμαθα τον ερχομόν της ε'ις αυτά τα μέρη, και είχα μεγάλην 

ευχαρίστησιν, αν ητον τρόπος, να λάμβανε τον κόπον να έρχονταν και εις 

το σπίτι μον, και με αυτό ήθελε με υποχρεώσει, όισάν όπου χαίρομαι όταν 

δέχομαι φίλους εις το σπίτι μον, και μάλιστα την εκλαμπρότητά της. όχι 

και από τα ιντερέσα της βιάζεται να μην το άκολουθήση. τής εύχομαι κα

λόν κατενόδιον και ευτυχή επιχειρήματα παρακαλώντας της να μου γρα

φή συχνά φανερώνοντας μοι τα περί τής υγείας της να χαίρομαι. 

'Επειδή καί εχω δύω νέους με πνεύμα αγαπούσα να τα στείλω τής εκ-

λαμπρότητός της να τα βάλη εις κ α ^ τ α σχολεΤον δια να σπουδάξουν την 

τέχνην τής μηχανικής εις κατασκευήν κανονιών και άλλων σιδερικών όρ-

γάνων. εις το όποιον φιλικον ζήτημα μου παρακαλώ τήν εκλαμπρό

τητά της να με προφθάση όσον τάχιστα με τήν τιμίαν της απόκρισιν 

καί μένω με είλικρινήν άγάπην 

φίλος της ειλικρινής 

Βεζνρ ά/.ή πασιας 

τω εκλαμπροτάτω καί [άκρί^βιο μοι φίλω κνρίω κυρίω μιλόρδ Νόρθ. 

1813 Απριλίου 9 
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S 

Kent Archives 
U471 C114/30/1 

Eccellenza 

Se io ho processato sempre per il dì lei degno soggetto la più perfetta 
considerazione, spero che non mi negherà questa nobile Testimonianza, 
poiché non dubbilo, che l'abbia ben conosciuta. 

Non dovrebbe certamente aversi scordato nequal Vespontanea sua 
promessa di non lasciarmi deluso d'ogni quel tratto detti desiderabili 
suoi riscontri, che mi riusciran[n]o sempre di tutta compiacenza. 

Ma in onta tutto ciò mene ritrovo intieramente privo de suoi gra
dati caratteri, i quali nel mentre che mi averebbero consolato colla lietta 
notizia del di lei ottimo stato, me ne accerterebbero anco della continua
zione della sua Carra amicizia, che molto preggio. 

Voglio però credere, che lei sta bene, e che il suo silenzio ne provenga 
da occupazioni, e non mai da verun altro motivo, e che la nostra ami
cizia è ferma, e costante, e per ciò la prego anche in dimostrazione 
di questo, ritrovandosi presentamele in sittuazione a poter essermi 
uttile, nelle attuali politiche circostanze, prestarsi possibilmente a mio 

favore, per il che le proffessere eterna Grattitudine. 

E con perfetta stima ho il piacere d'essere 

Li 11123 7bre 1814 Gianina dì Vostra Eccellenza 
sincero amico 
Visir Ali Pascià 

A sua Eccelenza 
Lord North 
in Londra 
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9 

Kent Archives 

U471 Gl 15/44 

Εκλαμπρότατε κύριε AòoÒ 

Ευχαρίστως εδέχθην τήν έντιμον γραψήν της σημειωμένην κατά τον 

προπαρελθόντα Ίαννουάριον και είδον τάς εν αύτη φιλικάς και ειλικρινείς 

προς με εκφράσεις της περί των οποίων τη μένω πολλά ύπόχρεως. 

Με δνσαρέσκειάν μου την ακούω μακράν από τάς πολιτικάς υποθέσεις 

αλλ' ελπίζω ογλήγορα να λάβω την ευχαρίστηση' εις το να τήν ακούσω εις 

νπουργήματα και βαθμούς πρέποντας εις τον χαρακτήρα της και εις την 

άξιότητα τον υποκειμένου της ώστε δουλεύωντας εν αύτοΐς πιστώς και 

άξίως την Βρετανικην Διοίκησιν θέλει έχει την εύκαιρίαν δια να συν-

τρέχτ) και είς τάς χρείας και επιθυμίας των φίλιων της. 

Χρείαν έλ.αβον δια να πέμψω είς Λόνδραν τον πιστόν μου ύπηρέτην 

Σεήτ άχμετ εφένδην με επαγγελίαν από μέρους μου προς τψ Βρετανι

κην Διοίκησιν και με την ελπίδα της άχρι τονδε επιστροφής τής εκλαμπρό-

τητός της λ.αμβάνω την έ?ιενθερίαν δια να τον συστήσω είς την άγάπην της 

και εις την δννατήν φιλικήν συνδρομήν της εις οποιανδήποτε χρείαν τον 

και με υποχρεώνει μεγάλως. 

"Οσον δε δια τους δύω νέους δια τους οποίους είς την εν 'Ιωαννίνοις άμε-

σον σννομιλίαν μας είχεν έξηγηθή πράςτήν εκλαμπρότητά της δτιέπεθύμονν 

να πέμψω είς Λόνδραν δια να ήθελε επιμεληθώσιν εις κάποιας τέχνας τών 

οποίων ή χρήσις μοί είναι πολλά dVa/καΓα «τα^θα, επειδή άπο καλωσύνην 

της με την νστέραν αυτήν γραφήν της μοί δίδει τήν ελενθερίαν δια να τήν 

ένοχλι)σο) με το βάρος αυτών Ιδού εξαποστέλ?.ο) αυτούς εις τήν συνωδίαν 

του ρηθέντος ημετέρου Σεήτ άχμετ έφένδη ονομαζόμενους τον μεν 77α-

ναγιώτην Διαμαντή Τζουκαλά \\ τον δε Γεώργιον Τζονρον. τους οποίους 

παρακα/Μ) να δεχθή φιλοφρόνως και νά φροντίση τήν γύμνασίν των είς 

τέχνας κατασκευής δουφεκίων, κανονιών, βομβάρδων, βάλων, σιδηροερ-

γαλείων τής άλτηλιερίας και σχεδόν κάθε είδους οργάνων πολεμικών τών 

οποίων ή χρήσις μοι είναι αναγκαιότατη, αν αυτοί με τον καιρόν αποκτή

σουν εύφυΐαν τόσην ώστε να ημπορέσουν να γυμνασθώσιν και είς κάμμίαν 

αλλην τέχνην αυτό θέλει είναι ξεχο^ριστόν τους προτέρημα, ή πρώτη όμως 

επιμέλεια των θέλει είναι είς τάς ävco σημειωμένας τέχνας και είθε νά φα-

νώσιν άξιοι τής επιθυμίας μου και τής φροντίδος της. 

*Ας μοί χαρίση ή αγάπη της τήν σνγγνώμην δια τήν ε/,ενθερίαν όπου 
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ελαβον εις το να τΓ] δώσω τοιούτον βάρος, ομολογώντας πάντοτε την ύπο-

χρέωαίν μον καί επιθυμώντας την ενκαιοίαν εϊς το να την δείξω και πραγ-

ματικώς εις περίστασιν όπου ήθελε δεηθή να φανώ χρήσιμος εις κάθε 

δυνατήν μοι επιθυμίαν της εκλαμπρότητός της, καθίος εχω την τιμήν να 

διακηρύττομαι με ö/.ην την νπόληψιν 

της εκ/.αμπρότητός της 

Πρέβεζα 14126 'Απριλίου 181Ô φίλος ειλικρινής και εκθυμος 

6 Βεζήρ Άλή Πασάς 

'Ιωαννίνων κ.τ.τ. 

Προς τον 'Εκλαμπρότατον κνριον Νόρδ. 

Έν τη Λόνδρα. 

ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ - ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ 
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