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Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 

JUAN, JOSÉ ELIODORO BOULIGNY KAI LORENZO 
MABILI DE BOULIGNY : ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 

ΚΑΙ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
(ΤΕΛΗ ΙΗ' - ΑΡΧΕΣ ΙΘ' ΑΙΩΝΑ)* 

Οί ώς τώρα πληροφορίες μας γιά τους προγόνους τού Λορέντζου Μα
βίλη καί Ιδιαίτερα γιά τον Ομώνυμο του Lorenzo Mabili (1756-1853), παπ
πού τού ποιητή, προέρχονται άπό τρεις κυρίως εργασίες: ένα παλιό βιο
γραφικό σημείωμα τού Ανδρέα Ανδρεάδη, πρωτοπαρουσιασμένο στα 

1912, τή μικρή, άλλα τεκμηριωμένη μονογραφία τού Μιχαήλ Λάσκαρι 
τού 1935 2 καί τήν εισαγωγή στην έκδοση τών απάντων τού Μαβίλη, πού 

επιμελήθηκε πρίν μερικά χρόνια ή Μαρία Μαντουβάλου 3. Τό πρώτο δη
μοσίευμα στηριζόταν ουσιαστικά στή σωζόμενη ώς τίς αρχές τού αίώνα 
μας τοπική κερκυραϊκή παράδοση καί τήν επιτύμβια επιγραφή τού τάφου 

τού παππού τού Μαβίλη, πού ό Ανδρεάδης τήν είχε εντοπίσει στο λατινι
κό νεκροταφείο τής Κέρκυρας. Ό Λάσκαρις παρουσίασε περισσότερες καί 
ασφαλέστερες ειδήσεις, αντλώντας τες άπό τή σειρά Iles Ioniennes τής 
Correspondance Politique τών αρχείων τού γαλλικού Υπουργείου Εξω
τερικών. Τέλος, ή επιμελήτρια τών Απάντων τού Μαβίλη συμπλήρωσε 
μερικά άπό τα βιογραφικά κενά τών προηγούμενων εργασιών με στοι
χεία πού τής πρόσφερε τό οικογενειακό αρχείο τής απογόνου τού ποιητή 
Ελενας Βεντούρα-Πολίτη. 

Οί έρευνες αυτές μας έδωσαν, σε γενικές γραμμές, τους σπουδαιότερους 

* Επεξεργασμένο καί συμπληρωμένο κείμενο ανακοίνωσης, πού παρουσιάστηκε 
στο Δ' Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 28 Σεπτ. -1 Όκτωβρ. 1978). 

1. Α ν δ ρ έ α Μ. Α ν δ ρ ε ά δ η , Λαυρέντιος Μαβίλης. Βιογραφικόν σημεί
ωμα, Παναθήναια, τόμ. 15, αριθ. 293-4 (15, 31 Δεκεμβρ. 1912), σ. 67-76. Συμπληρωματικά 
στοιχεία τού ί δ ι ο υ , Ό πάππος τού Μαβίλη, Νέα Εστία, τόμ. 15 (1934), σ. 486-487' 
πρβλ. Έργα, τόμ. ΠΙ (Ανάλεκτα), Αθήνα 1950, σ. 131-132. 

2. Μ ι χ α ή λ Θ. Λ ά σ κ α ρ ι , Ό πάππος τού Μαβίλη, 'Ιόνιος 'Ανθολογία, 
τόμ. 9, αριθ. 99-100 (1935), σ. 96-102· πρβλ. τού ί δ ι ο υ , Don Lorenzo Mabili de 
Bouligny, έφημ. Βραδυνή, 21 Ιουλίου 1935, σ. 1, καί, μέ πρόσθετα στοιχεία, τού 
ί δ ι ο υ , Don Lorenzo Mabili de Bouligny, ό πάππος τού Μαβίλη, Κερκυραϊκά Χρο
νικά, τόμ. 8 (1960), σ. 5-15. 

3. Απαντα τών Νεοελλήνων κλασσικών. Λορέντζος Μαβίλης. Είσαγωγή, έργο¬ 
γραφία, χειρόγραφα, σχόλια, συναγωγή κειμένων, επιμέλεια Μαρίας Μαντου
βάλου, χ.τ.χ., τόμ. 1, σ. ια'-ιζ'. Μερικές γενεαλογικές πληροφορίες—όχι πάντοτε 
σωστές— βλ. E u g è n e R i z o - R a n g a b é , Livre d'or de la noblesse ionienne : 
Corfu, Αθήνα 1925, σ. 73, 206, 244, 
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κλάδους τού γενεαλογικού δέντρου των Μαβίληδων: Προπάππος 
τού ποιητή, άπό τον κλάδο των Bouligny, ήταν ό Juan Bouligny, διπλωματι

κός εκπρόσωπος της 'Ισπανίας στην Κωνσταντινούπολη στά τέλη τού 18ου 
αίώνα- παππούς του ô ανεψιός τού Juan αυτού άπό τήν πλευρά της μητέρας 
Lorenzo Mabili de Bouligny, πρόξενος για ένα διάστημα τής 'Ισπανίας 
στην Επτάνησο Πολιτεία· πατέρας ό γιος τού Lorenzo Παύλος Μαμπίλης 
ή Μαβίλης (1814-1896), δικαστικός στην Ιθάκη στά μέσα τού 19ου αίώνα. 
Έγιναν επίσης γνωστά μερικά στοιχεία για τίς κερκυραϊκές οικογένειες 
πού συνδέθηκαν μέ τους Mabili de Bouligny : Ό Don Lorenzo παντρέ¬ 
φτηκε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, πρώτα μια κόρη άπό τήν οικογένεια 
Πιέρη καί, μετά το θάνατο της, τήν αικατερίνη, κόρη τού Σπύρου Δού¬ 
σμανη, μέ τήν όποια έκανε πρώτα τήν Αδελαΐδα (πού συγγένεψε μέ τή 
γνωστή ελληνοϊταλική οίκογένεια de Chirico) καί έπειτα τον Παύλο, πού 
απόκτησε—άπό το γάμο του (1845) μέ τήν Ιωάννα Ροδόσταμο (1822¬ 
1895), κόρη τού Αντρέα Καποδίστρια - Σούφη— δυο παιδιά, τήν Έσθήρ 
(1846-1924) καί τον Λορέντζο Μαβίλη, τον ποιητή (1860-1912) *. 

Ξεκινώντας άπό τό γεγονός ότι ή μακρινή πατρίδα τών Mabili - Bou
ligny ήταν ή Ισπανία καί ότι οί δυο σπουδαιότεροι γόνοι τών οικογενειών 
αυτών, ό Juan Bouligny πρώτα καί ό Lorenzo Mabili de Bouligny αργό
τερα, είχαν σταδιοδρομήσει ώς διπλωμάτες, αναζήτησα περισσότερα στοι
χεία για τή δράση τους στά Ισπανικά αρχεία δ. Ή έρευνα αυτή, πού συμ
πληρώθηκε μέ μιαν ακόμη αναδίφηση στο οικογενειακό αρχείο Μαβίλη 
(κατατεθειμένο σήμερα στο Ιδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών τού Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης), μού πρόσφερε αρκετές άγνωστες γενεαλογικές 
πληροφορίες για τους ίδιους ή καί γιά άλλους κλάδους τού γενεαλογικοΰ 
δέντρου τών Bouligny - Mabili, όπως π.χ. γιά τον πατέρα τού Juan Bou
ligny y Paret Jean de Bouligny, Γάλλο Ιταλικής ίσως καταγωγής πού είχε 
μεταναστεύσει άπό τή Μασσαλία στή νότια 'Ισπανία στίς αρχές τού 18ου 
αίώνα, για τήν οικογένεια του —πού τήν αποτελούσαν ή γαλλικής επίσης 
καταγωγής γυναίκα του άπό τή Μαδρίτη Elena Marconie καί τέσσερα 
παιδιά, δυο αγόρια (ό José Eliodoro καί ό Juan Buenaventura) καί δυο 
κορίτσια—, γιά άλλα μέλη τής οικογένειας πού ζούσαν στή Γρανάδα, τό 

4. Μ α ν τ ο υ β ά λ ο υ , ό.π., σ. ιστ'-ιζ'· πρβλ. Π. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Λαυ
ρέντιος Μαβίλης. Παλαιαί αναμνήσεις, Hellas, τόμ. 4 (Αμβούργο 1924), σ. 75 [καί Νέα 
'Εστία, τόμ. 14 (Χριστούγεννα 1933), σ. 87] καί Φ ώ τ ο υ Γ ι ο φ ύ λ λ η , Ό Μαβίλης 
Θιακός, Ιόνιος Ανθολογία τόμ. 12, αριθ. 120 (1938), σ. 60-61. 

5. Γιά μια ανάλογη (άλλα άγονη) προσπάθεια στά τοπικά αρχεία τού Alicante — 
πού θά πρέπει μάλλον νά επαναληφθεί μετά τήν ταξινόμηση καί τήν καταλογογράφηση 

τού εκεί Archivo Municipal από τον V. Martinez Morella (πρβλ. στού L u i s S a n 
c h e z B e l d a , Bibliografia de archivos espafioles y de archivistica, Μαδρίτη 1963, 
σ. 87-88, αριθ. 464-471) —κάνει λόγο καί ό Λάσκαρις, Don Lorenzo Mabili, σ. 6· 
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Cadiz καί, τα περισσότερα, στο Alicante (Juan Bouligny y Bertholon, 
Elena Estevan Mavilly Bouligny y Sanchez, Bruna Bouligny de la Torre, 
Joaquin Bouligny y Fonseca κάπ.) ή πού δρούσαν στίς υπερπόντιες κτή
σεις (όπως π.χ. ό πρωτεξάδελφος τού Lorenzo Mabili συνταγματάρχης 
πεζικού Francisco Bouligny), για τα αδέλφια τού Lorenzo Teresa Mabili 
de Novella καί Lazaro Mabili, τον πρωτεξάδελφό του (άπό άλλο κλάδο 
τής οικογένειας στή Νεάπολη) Pedro Montengon κά. 

Πέρα ωστόσο άπό τίς γενεαλογικές πληροφορίες ή τίς ειδήσεις για 
τή δράση τών οΙκογενειών αυτών στην Ισπανία καί τήν 'Ιταλία, ή έρευνα 
αποκάλυψε μερικές, σημαντικές κατά τή γνώμη μου, ιστορικές πηγές: 
τήν επίσημη, διπλωματική αλληλογραφία τού Juan Bouligny y Paret καί 
τού γιου του José Eliodoro, πληρεξούσιων εκπροσώπων, επιτετραμμένων 
ή πρεσβευτών τής Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη (1779- 1799), καθώς 
επίσης καί για τήν αντίστοιχη αλληλογραφία τού Lorenzo Mabili, προ
ξένου τής πατρίδας του στην Κέρκυρα άπό τον 'Ιανουάριο τού 1804 ώς 
τό τέλος τού 1811. Ή αλληλογραφία αυτή σώθηκε στο μεγαλύτερο της 
μέρος σέ δυο αρχεία τής Μαδρίτης: στο Αρχείο τού Υπουργείου Εξω
τερικών (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores) 6 καί κυρίως στο 
Εθνικό Ιστορικό Αρχείο (Archivo Historico Nacional) 7. Διάσπαρτα έγ
γραφα καί μερικές ομοειδείς σειρές βρέθηκαν, για ποικίλους λόγους, 
στο αρχείο τής Ισπανικής πρεσβείας στην Αγία Εδρα καί στο αρχείο τής 
Ισπανικής θρησκευτικής (φραγκισκανικής) αποστολής στους Αγίους Τό
πους, πού έχουν μεταφερθεί, συνολικά τό πρώτο καί μερικά τό δεύτερο, 
άπό τή Ρώμη καί τήν Ιερουσαλήμ στή Μαδρίτη 8. Σποραδικά έγγραφα 
τών Bouligny-Mabili ή για τους Bouligny-Mabili υπάρχουν επίσης στην 
αλληλογραφία τών Ισπανών πρεσβευτών στο Παρίσι, τή Βιέννη, τή Στοκ
χόλμη, τήν Πετρούπολη καί τήν Αθήνα, πού βρίσκεται καί αυτή κατατε
θειμένη στα ίδια αρχεία τής Μαδρίτης καί σέ μικρότερο βαθμό στα Γε
νικά Αρχεία Simancas 9. 

6. A r c h i v o del M i n i s t e r i o de A s u n t o s E x t e r i o r e s (στο έξης: 
AMAE), Correspondencia (Embajadas y Legaciones), legajo (στο έξης leg.) 1601, αριθ. 
13 καί 14, Politica, leg. 2516, αριθ. 1 (=παλ. αριθ. 921), αριθ. 2 (971). 

7. Archivo Historico Nacional (στο έξης: AHN), Seccion de Esta¬ 
do (στο έξης Ε), legs. 2912, 3444, 3562, 4417, 4719, 4723, 4734-4737, 4742, 4745-4748, 
4753, 4755, 4756, 4761, 4763, 4767, 4773, 4781 (αλληλογραφία Juan καί José Eliodoro 
Bouligny· πρβλ. καί legs. 2565, 4769, 4804,4841) καί (γιά τήν αλληλογραφία τού Ma¬ 
bili) legs. 3125 καί 6171. 

8. AMAE, Archivo de la Obra Pia, leg. 173, καί AMAE, Archivo de la em¬ 
bajada cerca de la Santa Sede, legs. 449-460. 

9. Γιά έναν γενικό προσανατολισμό στα αρχεία αυτά καί στο υλικό τους πού ανα
φέρεται σέ ελληνικά ζητήματα βλ. J. Κ. Η a s s i o t i s , Fuentes de la historia griega 
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Τό υλικό αυτό καλύπτει μέ σχετική επάρκεια γεγονότα καί ζητήματα 
μιας κρίσιμης τριακονταετίας, τόσο για τήν τύχη της ανατολικής Μεσο
γείου (καί μάλιστα σέ μια άπό τίς πιο καίριες φάσεις τού Ανατολικού Ζη
τήματος) όσο, ειδικότερα, καί για τήν ιστορία τής Επτανήσου. Υπάρχουν 
έξαλλου μεμονωμένα έγγραφα ή μερικές σειρές καί για μεταγενέστερα τού 
1812 ζητήματα, όπως π.χ. μια ενδιαφέρουσα σειρά επιστολών τού Lorenzo 
Mabili, αφιερωμένη σχεδόν στο σύνολο της στον πρώτο χρόνο τής ελλη
νικής επανάστασης 10. 

Από τα έγγραφα τών 30 περίπου φακέλων τής αλληλογραφίας τού 
Juan καί τού José Eliodoro Bouligny (στα όποια πρέπει νά προστεθούν 
όσα σώθηκαν στίς δευτερεύουσες σειρές) ελάχιστα μόνο έχουν δημοσι
ευτεί καί αυτά σχεδόν πάντοτε αποσπασματικά. Γενικά, τό ενδιαφέρον 
τών 'Ισπανών ερευνητών περιορίστηκε μόνο στίς πηγές εκείνες πού ανα
φέρονται όχι στα γενικότερα ζητήματα τής ανατολικής Μεσογείου καί 

τού Ανατολικού Ζητήματος, όσο —όπως ήταν φυσικό— στίς προσπάθειες 
τού Bouligny για τήν αποκατάσταση τών ίσπανοτουρκικών σχέσεων, τήν 

εξασφάλιση τής οθωμανικής παρέμβασης για τον περιορισμό τής πειρα
τικής δραστηριότητας τών βορειοαφρικανικών μουσουλμανικών κρατι
δίων καί τήν προστασία τών φραγκισκανικών αποστολών στους Αγίους 
Τόπους ή άλλες περιοχές τής Εγγύς Ανατολής u . Ή αλληλογραφία έξ
αλλου τού Lorenzo Mabili, πού σώθηκε κυρίως σέ δυο ογκώδεις φακέ
λους τής σειράς Estado τού Εθνικού Αρχείου τής Μαδρίτης12, παρέ
μενε ώς τώρα εντελώς άγνωστη 13. 

Τό πληροφοριακό υλικό τής αλληλογραφίας Bouligny - Mabili μπορεί 
νά ταξινομηθεί —παρά τήν ειδολογική του πολυχρωμία— σέ δυο κύριες 

moderna en archivos y bibliotecas espafloles, Hispania, τόμ. 29 (1969), σ. 141-157 (Si¬ 
mancas), 157-159 (AHN), 159-161 (ΑΜΑΕ). 

10. A H N , E leg. 6171, αριθ. δεσμίδας 8 (17 Απριλ-23 Όκτωβρ. 1821). 
11. Σέ έγγραφα τού AHN στηρίχτηκε κυρίως ό M a n u e l C o n r o t t e στην 

παλιά, αλλά τεκμηριωμένη μονογραφία του για τίς σχέσεις τής 'Ισπανίας μέ τά μου
σουλμανικά κράτη στα τέλη τού 18ου αιώνα (Espafla y los paises musulmanes du
rante el ministerio de Floridabianca, Μαδρίτη 1909, σ. 67-95, 324-330) καί ό E m i l i o 
G a r r i g u e s στο καλογραμμένο, αναλυτικό, άλλα ιδιότυπο καί όχι αυστηρά επι
στημονικό έργο του για τήν ίσπανοτουρκική συνθήκη τού 1782 (Un desliz diplomà
tico. La paz hispano-turca, Μαδρίτη 1962).Έγγραφα τού AHN (έμμεσα) καί τού ΑΜΑΕ 
χρησιμοποίησαν ό S. Eijân, El real patronato de los Santos Lugares en la histo¬ 
ria de Tierra Santa, τόμ. 1, Μαδρίτη 1945, καί, συστηματικότερα, ό π. Α. Arce, 
Expediciones de Espafia a Jerusalem (1673-1842) y la real cédula de Carlos ΠΙ sobre 
los santos lugares en su ambiente internacional, Μαδρίτη 1958. 

12. Βλ. πιό πάνω, σημ. 6-7. 
13. Μνεία μόνο στοΰ Η a s s i o t i s , Fuentes, σ. 158 καί Ι. Κ. Χ α σ ι ω τ η , Σχέ

σεις Ελλήνων καί Ισπανών στα χρόνια τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 49. 
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ομάδες : α) Σε ειδήσεις πού αφορούν στή δράση τών ίδιων τών Ισπανών 
διπλωματών στην Κωνσταντινούπολη καί τήν Κέρκυρα καί β) σε εκείνες 
πού αναφέρονται σέ πολιτικά, διπλωματικά, διοικητικά, οικονομικά καί 
άλλου είδους ζητήματα τών κρατών όπου υπηρετούσαν (στην οθωμανική 
αυτοκρατορία καί γενικότερα τήν ελληνική Ανατολή ή στην Κέρκυρα 
καί τίς γειτονικές περιοχές τοϋ Ιονίου καί τής Ηπείρου). Υπάρχουν βέ
βαια αρκετές αναφορές στις πολιτικές καί διπλωματικές εξελίξεις είτε 
στην ιβηρική χερσόνησο είτε στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, άλλα ή 
σημασία τους είναι δευτερεύουσα καί οπωσδήποτε περιθωριακή. 

Περισσότερο έντονη καί πολύπλευρη ήταν, φυσικά, ή δραστηριότητα 
τού Juan Bouligny στην Κωνσταντινούπολη. Οταν έφτασε στο Βόσπορο, 

στις 30 Μαΐου 1779, ό άλλοτε χρυσοχόος τού Alicante είχε ώς αποστολή 
του ένα δύσκολο διαπραγματευτικό έργο: Να υπογράψει μέ τήν Υψηλή 
Πύλη συνθήκη ειρήνης, τερματίζοντας μια μακραίωνη παράδοση αμοι
βαίας έχθρας ανάμεσα στις δυό χώρες πού χρονολογούνταν από τον 15ο 
αιώνα. Ή υπογραφή εξάλλου τής συνθήκης αυτής παρουσίαζε πρόσθετα 
προβλήματα, ασυνήθιστα στην Ιστορία τών παραδοσιακών «διομολογή
σεων»: Προϋπέθετε πρώτα τήν εξασφάλιση τής οθωμανικής συνεργασίας 
για τον τερματισμό τού ακήρυκτου πολέμου ανάμεσα στα βορειοαφρικα¬ 
νικά κρατίδια (καί Ιδιαίτερα το Αλγέρι) καί τήν Ισπανία, πού αποτελούσε 
έναν άπό τους σπουδαιότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τήν εφαρ
μογή τής φιλόδοξης νεομερκαντιλιστικής πολιτικής τής Μαδρίτης στή 
δυτική Μεσόγειο 14. Υπήρχε έξαλλου καί τό πρόσθετο πρόβλημα τών 
αντιδράσεων στην ίσπανοτουρκική (εμπορική καί διπλωματική) προσέγ
γιση άπό άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, προπάντων άπό τή Γαλλία, τή Νεά
πολη καί τή Μεγάλη Βρετανία 15. Αλλωστε οί αντιδράσεις αυτές καί με
ρικές απρόβλεπτες διπλωματικές περιπλοκές καί όχι ή ανικανότητα του 

14. C o n r o t t e , Espana y los paises, σ. 7-20. Για τό γενικότερο πλαίσιο τής 
άνατολικομεσογειακής πολιτικής τής Ισπανίας τήν εποχή τής αποστολής Bouligny 
βλ. P e d r o V o l t e s B o u , Rusia, Turquia y la politica de Floridabianca en 1779, 
Boletin de la R. Academia de la Historia. τόμ. 118 (1960), σ. 61-97. 

15. C o n r o t t e , ό.π., σ. 69 κέξ. (αντιδράσεις τοϋ Γάλλου πρεσβευτή κόμη de 
Saint - Priest) καί 324 (προσπάθειες του Bouligny νά εξουδετερώσει τίς μηχανορραφίες 
τού Αγγλου πρεσβευτή Sir Robert Ainslie)· πρβλ. G a r r i g u e s , Un desliz, σ. 148 
κέξ. (υπονόμευση τής ισπανοτουρκικής προσέγγισης άπό τον Saint - Priest καί τόν δι
πλωματικό εκπρόσωπο τής «συγγενικής» Νεάπολης Ludolf). Για τόν αρνητικό ρόλο 
τών διπλωματών αυτών σαφείς υπαινιγμοί στην αλληλογραφία τού ίδιου τοϋ Ainslie 
στο P u b l i c R e c o r d O f f i c e (στο έξης P R O ) , Foreign Office (:F.O.) /78/φάκ. 
1, φ. 92v - 94r (17 Απρ.), lOOr - lOOv (2 Μαΐου), 231ν (Ι Δεκ. 1780), φάκ. 3, φ. 
118v (25 Μαΐου 1782: ομολογείται ή ανάμειξη τού αποστολέα στην ένταση τών σχέ
σεων Bouligny - Saint-Priest). 
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διαπραγματευτή —όπως υποστήριξαν οι αντίπαλοι τού Bouligny16— ή 
ή καχυποψία τής Πύλης καθυστέρησαν τήν υπογραφή τής συνθήκης γιά 
τέσσερα ολόκληρα χρόνια, ώς τό Σεπτέμβριο του 178217. Γιά τήν περίοδο 
αυτή των επίπονων διαπραγματεύσεων καί των προβλημάτων πού δημιουρ
γούσαν στον Bouligny ή διελκυστίνδα άπό τό ενα μέρος τών οθωμανικών 
υπαναχωρήσεων καί τών ποικιλότροπων πιέσεων τών άλλων διπλωματι
κών εκπροσώπων καί άπό τό άλλο ή έλλειψη συνεργατών18 καί 

16. Γιά τήν υποτίμηση τών ικανοτήτων τού Bouligny άπό τον πρεσβευτή τής 
Νεάπολης Guglielmo Mαυrizio Ludolf (1710-1793) βλ. F e l i c i a n o L e p o r e , Un 
capitolo inedito di storia mediterranea. Spagna e impero ottomano nel secolo XVIII, 
Φλωρεντία 1943, σ. 175-176· πρβλ. καί G a r r i g u e s , ό.π., σ. 154-156. Σέ επίδραση 
έξαλλου τού Ludolf καί μερικών ακόμα Ευρωπαίων διπλωματών τής οθωμανικής πρω
τεύουσας θά πρέπει μάλλον να αποδοθεί καί ή αντιπάθεια προς τήν οίκογένεια Bou
ligny τού Βενεζουελανού στρατιωτικού καί πολιτικού Francisco de Miranda (1750-1816), 
όπως αποκαλύπτεται μέ βαρείς χαρακτηρισμούς στην αφήγηση του ταξιδιού του στην 
Πόλη τό φθινόπωρο τού 1786 (Archivo del General Miranda. Viajes, diarios: 1785-1787, 
6κδ. έπιμ. V i c e n t e D a v i l a , Καράκας 1929, τόμ. 2, σ. 142, 174, 178 σημ.). Εξαί
ρεση ή αντικειμενικότερη εκτίμηση τού Ainslie, πού αποδίδει τις ατυχίες τού Bouligny 
σέ συγκεκριμένα αίτια πού δέ σχετίζονται μέ τίς ικανότητες του, άλλα μέ τή στάση 
τών άλλων διπλωματών, τήν έλλειψη υποστήριξης άπό τήν 'Ισπανία, τίς εσωτερικές 
αναστατώσεις στην οθωμανική διοίκηση καί μερικές προσωπικές περιπέτειες τών Bou
ligny στην Κωνσταντινούπολη: P R O , F.O./78/φάκ. 1, φ. 92ν - 94 r (όπου λανθασμένες 
μάλλον πληροφορίες γιά τήν καταγωγή του Bouligny άπό εβραϊκή οικογένεια τού Μι
λάνου καί αναφορές σέ παλιότερες υπηρεσίες του στον προκάτοχο τού Floridabianca 
μαρκήσιο G. Grimaldi), 100ν , φάκ. 3, φ. 11 r (26 Ιαν. 1782), 22ν , 37r - 37ν , 93r (25 
Απρ.: υποχρεωτική απραξία τού Juan Bouligny εξαιτίας μιας επικίνδυνης ασθένειας 
του) κ.λ.π. 

17. Τό κείμενο τών 21 άρθρων τής συνθήκης (μέ ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 
1782) στοΰ G a b r i e l N o r a d o u n g h i a n , Recueil d'actes internationaux de l'  
empire ottoman, τόμ. 1 (1300-1789), Παρίσι 1897, σ. 344-349, αριθ. 39 (καί συμπλη
ρωματικό άρθρο, μέ τήν ίδια ημερομηνία: σ. 350, αριθ. 40). Σύντομη ανάλυση τής 
συνθήκης στοΰ L e p o r e , Un capitolo, σ. 176-177, καί στοΰ G a r r i g u e s , Un 
desliz, σ. 171 κέξ. Γιά τή σημασία τής συνθήκης, σέ σχέση μέ τήν ισπανική πολιτική 
στή νοτιοανατολική Ευρώπη καί τή Μεσόγειο βλ. τή θαυμάσια μελέτη τής A n a 
M a r i a S c h o p S o l e r , Die spanisch-russischen Beziehungen im 18. Jahrhundert, 
Wiesbaden 1970, σ. 128-131. 

18. Γιά τή συνδρομή τού Αρμενίου δραγουμάνου τής σουηδικής πρεσβείας 
Mouradgea d'Ohsson — γνωστού συγγραφέα ενός τεκμηριωμένου βιβλίου γιά τήν οθω
μανική αυτοκρατορία τής εποχής του — βλ. L e p o r e , δ.π., σ. 176, καί G a r r i 
gues, ό.π., σ. 162. Πρβλ. PRO, F. Ο./78/φάκ. 3, φ. 22ν (8 Φεβρ. 1782: ρόλος 

τού Mouradgea στις διαπραγματεύσεις), 53r (26 Μάρτ.: οίκονομική υποστήριξη τών 
φραγκισκανών τής Πόλης), 135ν (10 Ιούν.: παρέμβαση καί ενός μέλους τής χιώτικης 
οικογένειας Τιμόνη στις συνεννοήσεις γιά τή ρύθμιση τών σχέσεων μέ τα βορειο¬ 
αφρικανικά κράτη). Χρέη μόνιμων διερμηνέων τού Bouligny εκτελούσαν δυό Έλληνες 
(καθολικοί μάλλον) έμποροι, ό Ιάκωβος Ταλαμάς καί ό γιος του Φραγκίσκος, παλιοί 
συνεργάτες τής φραγκισκανικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη καί τήν 
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ουσιαστικής βοήθειας (έκτος άπό τήν οίκονομική) άπό τήν κυβέρνηση τής Μα
δρίτης, σώθηκε σειρά επιστολών τού Ισπανού διπλωμάτη καί — για τό 
ταξίδι του καί τήν πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων — ένα ενδιαφέρον 
υπηρεσιακό ημερολόγιο 19. 

Στή δεκαετία πού ακολούθησε ό Juan Bouligny προσπάθησε: α) νά 
εξασφαλίσει τα οικονομικά πλεονεκτήματα πού πρόσφερε στή χώρα του ή 
συνθήκη τού 1782, β) νά ενισχύσει τή θέση τής ισπανικής μοναρχίας στά 
λατινικά καθιδρύματα των Αγίων Τόπων, καί γ) νά εκμεταλλευτεί διπλω
ματικά τή σύνδεση τής Ισπανίας μέ τους παράγοντες πού διαμόρφωναν 
τή νέα ευρωπαϊκή πολιτική στή Μεσόγειο, προπάντων ύστερα άπό τον 
κλονισμό τής παραδοσιακής Ισορροπίας δυνάμεων στον χώρο αυτό εξαι
τίας τής οθωμανικής κατάρρευσης καί τής αυξανόμενης αυστρορωσικής 
επιθετικότητας στή νοτιοανατολική Ευρώπη. Νομίζω ότι, παρ' όλες τίς 
επιφυλάξεις των Ομοτέχνων του, ό Bouligny κατόρθωσε νά αξιοποιήσει 
στους τρεις αυτούς τομείς (καί Ιδιαίτερα στον δεύτερο) τα ελάχιστα δεδο
μένα πού τού πρόσφεραν οι τότε πολιτικές καί οικονομικές δυνατότητες 
τής πατρίδας του. 

Μέ συνεργάτες του τον γιό του José Eliodoro καί, άπό τό 1789, τον 
ανεψιό του Lorenzo Mabili, διερμηνέα πρώτα καί ακόλουθο (agregado) 
αργότερα (1791-1799) τής Ισπανικής πρεσβείας20, οργάνωσε ένα ευρύ 
δίχτυ προξενείων καί ύποπροξενείων, πού περιλάμβανε μερικές άπό τίς 
σπουδαιότερες αγορές καί «σκάλες» τής ελληνικής Ανατολής (Σκόδρα, 
Θεσσαλονίκη, Φιλιππούπολη, Καλλίπολη, Χίο, Σμύρνη, Λάρνακα, Χα
λέπι, Χάιφα, Αλεξάνδρεια καί Αθήνα), χρησιμοποιώντας κυρίως ντό
πιους εμπορικούς πράκτορες (Έλληνες, Εβραίους ή Λεβαντίνους ποικί
λης προέλευσης)21. Τό φιλόδοξο αυτό έργο —πού καταστρώθηκε στο 

Παλαιστίνη: G a r r i g u e s , σ. 129, καί A r c e , Expediciones, σ. 239 καί σημ. 51. 
19. Α Η Ν, Ε legs. 4756 (1778-1781), 4761 (1782-1783) καί 2912 («Diario» τού 1779). 
20. Στή δεκάχρονη υπηρεσία του στην Κωνσταντινούπολη αναφέρεται ό ίδιος 

ό Mabili σέ έγγραφο του τού 1809 προς τον προϊστάμενο υπουργό Εξωτερικών δού
κα τού Campo Alange (για τον όποιο βλ. Λ ά σ κ α ρ ι , Don Lorenzo, σ. 12 σημ. 
1): A H N , leg. E 3125, αριθ. 10 καί 11, καί σέ νεώτερο (Κέρκυρα, 29 Δεκεμβρίου 
1839) υπόμνημα του προς τήν άντιβασίλισσα (1833-1840) Μαρία Χριστίνα: Α Μ Α Ε, 
leg. 1601, αριθ. 14. Για τήν παρουσία τού Mabili στο Alicante καί τίς προσπάθειες 

τού θείου του νά τον φέρει στην οθωμανική πρωτεύουσα βλ. G a r r i g u e s , ό.π., 
σ. 114. Μνεία τής θητείας τού José Eliodoro στην (ισπανική) πρεσβεία τής Κωνσταν
τινούπολης γύρω στά 1794 σέ σύγχρονη ελληνική πηγή βλ. στο Δελτίο τής Ίοτ. 
καί Έθνολ. Εταιρείας, τόμ. 9 (1920), σ. 537 («Ηλιόδωρος Μπουλινί»). 

21. G a r r i g u e s , Un desliz, σ. 317-326, όπου καί για τά διάφορα, ανέκδοτα 
μνημόνια των Bouligny για τήν ανάπτυξη τού ισπανικού εμπορίου στην ανατολική 
Μεσόγειο καί τό διορισμό στο προξενείο Σμύρνης, ώς γενικού προξένου, τού Juan 
Soler. Πηγές για τον Soler καί τους διαδόχους του στή Σμύρνη στο A H N , legs. 
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πλαίσιο τών οικονομικών προγραμμάτων τοϋ εμπνευστή τής νέας μεσο
γειακής πολιτικής τής Ισπανίας José Mollino, κόμη τής Floridabianca 
(1728-1808) 22 — δεν απέδωσε εξαιτίας κυρίως τών ίδιων εγγενών αδυναμιών 
τής Ισπανικής οίκονομίας πού είχαν υπονομεύσει καί άλλα, ανάλογα σχέδια 
τών υπουργών τοϋ Καρόλου Γ' (1759-1788) καί τού Καρόλου Δ' (1788-1808) **. 

Περισσότερο ευοίωνα ήταν τα αποτελέσματα τών προσπαθειών τών 
Bouligny για τήν προστασία τών Ισπανικών Ιεραποστολικών αποστολών 
στην οθωμανική επικράτεια. Τελικά ή προστασία αυτή απλώθηκε de facto 
καί σέ καθολικούς υπηκόους άλλων ευρωπαϊκών κρατών, οί οποίοι, ύ'στερα 
άπό τήν αναστάτωση που προκάλεσε στο παραδοσιακό καθεστώς τού θρη
σκευτικού προτεκτοράτου ή γαλλική επανάσταση, έμεναν ουσιαστικά ακά
λυπτοι διπλωματικά καί —ώς ένα βαθμό— καί εκκλησιαστικά 24. Στις 
αρχές του 1793 ό José Eliodoro Bouligny κατάφερε νά αποσπάσει άπό τήν 
Υψηλή Πύλη το πρώτο φιρμάνι πού αναγνώριζε στον 'Ισπανό μονάρχη 
μερικά άπό τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα πού απονέμονταν ώς τότε 
στους Γάλλους βασιλιάδες 25. Ή ανανέωση τού φιρμανιοΰ αύτοΰ (τον 

6230 Α καί 6230 Β, όπου καί για το ρόλο Ελλήνων «προστατευόμενων» τής Ισπα
νίας· πρβλ. καί A H N , legs. 3567 Β καί 4804. Μια εκτενέστατη (πάνω άπό 700 σελ.), 
ανώνυμη (αλλά πού, κατά τή γνώμη μου, θά πρέπει νά αποδοθεί στον Soler) έκθεση 
για τήν οθωμανική αυτοκρατορία καί τις δυνατότητες πού προσφέρει στο ίσπανικό 
εμπόριο σώθηκε σέ δυο ογκώδεις χειρόγραφους κώδικες στο Ναυτικό Μουσείο τής 
Μαδρίτης: M u s e o N a v a l , Mss. 524 καί 525. 

22. Δείγμα τοϋ ενδιαφέροντος του Floridabianca για το άνατολικομεσογειακό 
εμπόριο καί γενικά τών προσπαθειών του για τήν επένδυση τών Ισπανικών πολιτικών 
προγραμμάτων στην ελληνική Ανατολή (βλ. σχετικά Χ α σ ι ώ τ η , Σχέσεις Ελλήνων 
καί Ισπανών, σ. 48) είναι καί ή αποστολή τό 1784 μοίρας τοϋ Ισπανικού στόλου μέ δι
οικητή τον Gabriel de Aristizâbal στην Κωνσταντινούπολη (αναλυτική περιγραφή σέ 
πολυτελή έκδοση τοϋ Joseph Moreno, καμωμένη μέ εντολή τοϋ ίδιου τού Floridabianca, 
κυκλοφόρησε εξι χρόνια αργότερα στή Μαδρίτη: Viage à Constantinopla en el aflo de 
1784, escrito por orden superior, Μαδρίτη MDCCXC, 4° , σελ. 360 + xxxiii). Ή χει
ρονομία επαναλήφθηκε αρκετές φορές αργότερα μέ ανάλογες επισκέψεις καί ταξίδια 
στο αιγαίο, τήν Κύπρο, τή Μαύρη Θάλασσα καί τό Ιόνιο, όπως φαίνεται άπό τό πλή
θος τών σχετικών ναυτικών ημερολογίων πού σώθηκαν στο M u s e o N a v a l (Mss. 
112, 114, 116, 177, 184, 340-342, 344, 345, 524-525, 863). Δυσμενείς κρίσεις για τά απο
τελέσματα τοϋ ταξιδιοϋ τού Aristizâbal καί μερικών ακόμα ανάλογων αποστολών άπό 
τον Miranda στοϋ V i c e n t e D a v i l a , Archivo del General Miranda, σ. 164-165. 

23. Στις προσπάθειες νά επεκταθεί ή ισπανική εμπορική δραστηριότητα στή 
Ρωσία τής αικατερίνης Β' αναφέρεται καί ή A n a M a r i a S c h o p S o l e r , Las 
relaciones entre Espafla y Rusia en la època de Carlos IV, Βαρκελώνη 1971, σ. 48-52, 
147-155· πρβλ. τ ή ς ί δ ι α ς , Die spanisch-russischen Beziehungen, σ. 194-205. 

24. Για τίς συνέπειες τής γαλλικής επανάστασης στό καθεστός τού θρησκευτικού 
προτεκτοράτου βλ. Ε λ έ ν η ς Ε. Κ ο ύ κ κ ο υ , Αί διομολογήσεις καί ή γαλλική προ
στασία εϊς τήν Ανατολήν (1535-1789), Αθήνα 1967, σ. 142-152. 

25. Σύντομη ανάλυση καί τό κείμενο τού φιρμανιοΰ (σέ ισπαν. μετάφραση) στού 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Ή διπλωματική αλληλογραφία των Bouligny - Mobili 107 

Ιανουάριο τού 1794 καί τό Σεπτέμβριο τού 1798) 26 μεταβίβασε στην πράξη 
(καί για μια δεκαπενταετία τουλάχιστο) τό θρησκευτικό προτεκτοράτο άπο 
τή Γαλλία στην Ισπανία, παρόλο πού ούτε τό Διευθυντήριο οΰτε ή Αγία 
Εδρα δέχτηκαν επίσημα νά αναγνωρίσουν τή νέα εκείνη πραγματικό
τητα 27. 

Αξιοσημείωτη καί οπωσδήποτε περισσότερο εντυπωσιακή ήταν ή δι
πλωματική δραστηριότητα πού ανέπτυξαν στην Κωνσταντινούπολη ό Juan 
και ό José Eliodoro Bouligny. Τρία είναι τα χαρακτηριστικότερα ίσως 
παραδείγματα: Ή θετική τους ανάμειξη στην υπογραφή τής τουρκοπορ¬ 
τογαλικής συνθήκης τού 1785-1786, ή χρησιμοποίηση τού Juan Bouligny 
στις προσπάθειες για τήν υπογραφή ανακωχής ανάμεσα στους Ρώσους 
και τους Τούρκους τό φθινόπωρο του 1780 καί τού 1790 —καί μάλιστα 
υστέρα από πρωτοβουλία τής αικατερίνης Β'— καί ή αποτελεσματική τους 
παρέμβαση στή συνδιαλλαγή τού αντάρτη πασά τής Σκόδρας Μαχμούτ 
καί τής Πύλης τό Μάρτιο τού 1794 28. Ή αλληλογραφία τών Bouligny 
είναι γεμάτη άπο ειδήσεις αύτού τού χαρακτήρα, πού αν δεν πιστοποιοΰν 
τΙς Ιδιαίτερες ικανότητες τών Ισπανών αυτών διπλωματών δείχνουν τουλά
χιστο τήν έντονη — καί οπωσδήποτε εντυπωσιακή — διπλωματική τους 
δραστηριότητα στην οθωμανική πρωτεύουσα. 

Τό μεγαλύτερο ωστόσο —καί τό πιο ενδιαφέρον κατά τή γνώμη μου— 
μέρος τού πληροφοριακού ύλικού πού προσφέρουν οί εκθέσεις τών Bou
ligny δέν αναφέρεται στή δική τους δράση, άλλα στην κατάσταση πού 
έπικρατοΰσε στο εσωτερικό τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. ΟΙ αναλύ
σεις καταχωρίζονται σε συσχετισμό πάντοτε μέ τίς διαφοροποιήσεις πού 
προκαλούσαν οί εξωτερικές επεμβάσεις, οί πολεμικές κρίσεις, οί νέες οι
κονομικές εξελίξεις καί γενικά οί πραγματικότητες πού επέβαλλε —μέ 
κάποια καθυστέρηση— στην οθωμανική κοινωνία ή όλο καί στενότερη 
σύνδεση της μέ τον όψιμο δυτικοευρωπαϊκό 18ο αιώνα. Σημειώνονται 
επίσης πληροφορίες για τίς σχέσεις τών υποδούλων καί τών κυριάρχων, 
για τήν πολιτική, τήν οικονομική καί —σπανιότερα— τήν πολιτιστική 

A r c e , Expediciones, σ. 232-235. 
26. A r c e , ό.π., σ. 236 κέξ. 
27. S. E i j â n , Protectorado de Espana en Tierra Santa (1789-1830), Archive 

Ibero - Americano, τόμ. 3 (1943), σ. 199-218, καί, αναλυτικότερα, τού ί δ ι ο υ , El  
patronato real, τόμ. 1, σ. 175 κέξ. Πρβλ. A r c e , ό.π., σ. 219 κέξ. Για τίς αντιδράσεις 
τοϋ Διευθυντηρίου βλ. καί Κ ο ύ κ κ ο υ , Αί διομολογήσεις, σ. 151-152. 

28. G a r r i g u e s , Un desliz, σ. 194 κέξ., 214 κέξ. καί (για τήν ισπανική πα
ρεμβολή στις κινήσεις για τουρκορωσική προσέγγιση καί γενικά γιά τήν αποκατά
σταση τής ειρήνης στην ανατολική Ευρώπη) S c h o p S o l e r , Die spanisch-rus
sischen Beziehungen, σ. 131-135,143,153 κέξ., 161 κέξ. Πρβλ. τής ίδιας, Las rela¬ 
ciones, σ. 29, 38-39. 
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δραστηριότητα τών υπηκόων τού σουλτάνου (κυρίως τών Ελλήνων καί 
τών Αρμενίων), για τήν πορεία τού δυτικοευρωπαϊκού εμπορίου στην 
ανατολική Μεσόγειο καί τις προοπτικές τής ανάπτυξης του καί για τους 
παράγοντες (εξωτερικούς καί εσωτερικούς) πού επηρέαζαν τή διαμόρφωση 
τής πολιτικής τής Υψηλής Πύλης. Ή καταγραφή τών ειδήσεων αυτών 
γίνεται με αντικειμενικότητα καί αξιοσημείωτη πληρότητα, σέ κείμενα 
συνταγμένα σέ ύφος κοφτό καί υπηρεσιακό, άλλα πλούσιο σέ ονόματα, 
στοιχεία, συγκρίσεις καί αποτιμήσεις. Ή λεπτολογία πού χαρακτηρίζει 
τις πηγές αυτές δέν θά 'πρεπε νά αποδοθεί μόνο στην εταστικότητα ή σέ 
κάποια περισσή γραφειοκρατική φιλοτιμία, πού χαρακτήριζε οπωσδήποτε 
τα κείμενα τών Bouligny (όπως, λίγο αργότερα, καί τίς εκθέσεις τού Lo
renzo Mabili), άλλα καί στην ίδια τή φύση τών γεγονότων πού συνέβαιναν 
τότε στην οθωμανική αυτοκρατορία καί πού αναμφισβήτητα παρουσία
ζαν Ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρκεί νά υπογραμμιστεί εδώ ή σύμπτωση τής 
δράσης τών Bouligny στην Κωνσταντινούπολη μέ τήν περίοδο τών «μεταρ
ρυθμίσεων» (Nizam-i cedid) τού Σελίμ Γ' (1789-1808), τό δεύτερο ρωσο¬ 
τουρκικό πόλεμο (1787-1792), τή σύνδεση τής επαναστατικής Γαλλίας μέ 
τήν οθωμανική αυτοκρατορία (1792 κέξ.), τή γαλλοτουρκική ρήξη τού 
1798 καί τήν πρώτη φάση τών ρωσοτουρκικών προσεγγίσεων (1798 κέξ.) 
κάπ.2 9 . Εξάλλου τά γεγονότα πού παρακολουθούν καί καταγράφουν οί 
Bouligny — καί Ιδιαίτερα ο Juan — παρουσίαζαν, πέρα άπό τό διπλωματικό, 
καί ειδικότερο πολιτικό ενδιαφέρον για τήν κυβέρνηση τους: Οί «μεταρ
ρυθμίσεις» τού Σελίμ π.χ. ενδιέφεραν καί εκείνους πού επιχειρούσαν στην 
παρακμασμένη Ισπανία ανάλογες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες30. ΟΙ 
μεταλλαγές άπό τό άλλο μέρος στις παραδοσιακές συμμαχίες τής Πύλης 
επηρέαζαν καί τήν ισορροπία τών δυνάμεων στή Μεσόγειο (πού άπασχο¬ 
λοΰσε πάντοτε τή Μαδρίτη), άλλα καί τίς κινήσεις για τή σύμπηξη άντι¬ 
αγγλικών καί άντιπρωσικών συνασπισμών τού τύπου τής «ένοπλης ουδετε
ρότητας» τού 1780 ή τής «βόρειας συνθήκης» τού 1790. Καί είναι αξιο
σημείωτο ότι ό Juan Bouligny δέν ήταν άπλα ουδέτερος παρατηρητής τής 
διπλωματικής πολυπραγμοσύνης πού παρατηρούνταν τότε στην Κωνστα
ντινούπολη- συμμετείχε κι αυτός ενεργά, αναλαμβάνοντας μερικές φορές 

29. Για τίς απηχήσεις τών γεγονότων αυτών στην οθωμανική αυτοκρατορία βλ. 
πρόχειρα Μ. S. A n d e r s o n , The Eastern Question (1774-1923), Λονδίνο 1966, σ. 
6-31 καί (βιβλιογραφία) 400-401, καί ειδικότερα St. J. Shaw, Between οιd and New¬ 
The Ottoman Empire under Sultan Selim ΠΙ (1789-1807), Campridge Mass. 1971, σ. 54 
κέξ. passim. 

30. G a r r i g u e s , σ. 130 κέξ. Τήν ιδεολογική κυρίως ανέλιξη τών μεταρρυ
θμιστικών κινήσεων στην Ισπανία τής περιόδου αυτής παρουσιάζει ό J e a n Sar
r a i l h , L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Παρίσι 1954. 
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ενδιαφέροντες ρόλους, όπως π.χ. τού μεσολαβητή στις ρωσοτουρκικές 
συνεννοήσεις τού 1788 για τήν απομάκρυνση των Οθωμανών άπό τήν 
αγγλική επιρροή καί τή σύμπραξη τους στή συγκρότηση τής «βόρειας 
συμμαχίας» ή ακόμα τού ένθερμου προπαγανδιστή ενός ειρηνιστικού προ
γράμματος τής Ισπανίας, πού — με δικές του ουσιαστικά προτάσεις — δια
μορφώθηκε στό φιλόδοξο «σχέδιο για τή γενική ειρήνευση» τής Ευρώπης 
(Plan de Pacificacion General) 31. οι πρωτοβουλίες του αυτές καί Ιδιαίτερα 
ή εμπλοκή του στην προσπάθεια για τή ρωσοτουρκική προσέγγιση προ
κάλεσαν σφοδρές αγγλικές αντιδράσεις στην Πετρούπολη 32 και κάποιες 
προσωπικές περιπέτειες του στην Κωνσταντινούπολη (απόπειρες δολο
φονίας καί ποικίλες ταπεινώσεις), πού οδήγησαν τελικά στην αντικατά
σταση του στίς αρχές τού 1793 από τον γιό του José Eliodoro 33, καί στον 
περιορισμό των δραστηριοτήτων τής πρεσβείας μόνο σέ ζητήματα εμπο
ρικά καί ναυτιλιακά ή σέ όσα σχετίζονταν με τήν κατοχύρωση τών ισπα
νικών προνομίων στους Αγίους Τόπους. 

Μέσα στό κλίμα αυτό εργάστηκε, όπως είδαμε, γιά δέκα περίπου 
χρόνια καί ό Lorenzo Mabili. Οταν λοιπόν υποχρεώθηκε κι αυτός, υστέρα 
άπό τήν ίσπανοτουρκική ένταση τού 1799, νά εγκαταλείψει τήν Κωνστα
ντινούπολη m, αναζήτησε τρόπο νά συνεχίσει τή σταδιοδρομία του σέ 

31. G a r r i g u e s , σ. 84-85, καί S c h o p S o l e r , Las relaciones, σ. 27-29, 
38-39. Πρβλ. P R O , F.O./ 78, / φάκ. 11, φ. 144r - 144v , όπου σέ κρυπτογραφημένη έκ
θεση τού Ainslie τής 22 Ιουλίου 1790 υποστηρίζεται ότι «it is certain that the Spanish 
envoy took the lead in this affair» (τήν εφαρμογή δηλ. τού «Plan of a general pacifi
cation»). Αναφορές στή δραστηριότητα αυτή τού Bouligny βλ. καί στού Β ο g ο l u b 
Petkovic, Mahmud pasa Busatlija od 1787-1796 godine. Prilog za jednu monogra¬ 
fiju, Istoriski Zapisi, τόμ. 13 (1957), σ. 211-242. Γιά τήν ανάμειξη στίς ίδιες διπλω
ματικές κινήσεις καί τού εκπροσώπου τών Δυο Σικελιών στην Κωνσταντινούπολη 
(1789-1817) Costantino de Ludolf βλ. Ν. C o r t e s e , La mediazione napoletana nelle 
trattative di pace fra Russia e Turchia nel 1790-91, Russia, τόμ. Ι (Νεάπολη 1921), σ. 
(ανατ.) 4 κέξ. Πρβλ. P R O , F.O. / 78 / φάκ. 11, φ. 217r (2 Οκτ. 1790). 

32. S c h o p S o l e r , Las relaciones, σ. 38-39, όπου γιά ενα άκαιρο στρατή
γημα τού άγγλόφιλου πάντοτε γερο - Ποτέμκιν νά παρασύρει τήν 'Ισπανία καί τή Νεά
πολη στην Τριπλή Συμμαχία προσφέροντας (Μάρτιος 1790) στην πρώτη τήν Κρήτη 
καί στή δεύτερη τμήματα τών αλβανικών παραλίων! 

33. G a r r i g u e s , σ. 112,257. Ό Juan εγκατέλειψε τήν Κωνσταντινούπολη για 
τήν Ισπανία, μέσω Μάλτας, στίς 19 Ιανουαρίου 1793 (σύμφωνα μέ πληροφορία τού 

Ainslie: PRO, F.O. / 78 / φάκ. 14, φ. 13ν (εγγρ. 25 Ιαν. 1793). 
34. Ή εκδίωξη τού Bouligny άπό τήν οθωμανική πρωτεύουσα δέν οφειλόταν 

στή γαλλοφιλία του (όπως πιστεύει ό J. W. Ζinkeisen, Geschichte des osmani¬ 
schen Reiches in Europa, Gotha 1864, τόμ. 7, σ. 751-754, συγχέοντας μάλιστα τον Juan 
μέ τον José Eliodoro- πρβλ. Λ ά σ κ α ρ ι , Don Lorenzo, σ. 8, 14 σημ. 1), άλλα στην 
ίσπανοτουρκική ρήξη τού 1799, πού προκλήθηκε — σέ μια σειρά αλυσιδωτών 
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κάποια ανάλογη διπλωματική θέση. Στα 1800 ή κυβέρνηση τόν διόρισε — 
—μέ προϊστάμενο (intentente de Marina) τόν Juan Soler— επικεφαλής τής 
υγειονομικής υπηρεσίας στό λιμάνι τής Σεβίλης, μέ κάποιες αρμοδιότητες 
καί σέ ζητήματα εμπορικών σχέσεων μέ άλλες χώρες35. Οπωσδήποτε 
για τόν Mabili ή θέση ενός επαρχιακού διοικητικού υπαλλήλου δεν ήταν 
ευοίωνη εξέλιξη. Γι* αυτό μέ πραγματική ανακούφιση δέχτηκε τόν Ιούλιο 

τού 1803 τήν τοποθέτηση του στή νεοσύστατη θέση τού προξένου τής 
'Ισπανίας στην Επτάνησο Πολιτεία 36. 

Ακολουθώντας τό παράδειγμα τού θείου του στην Κωνσταντινούπολη 
ό Lorenzo Mabili δέν ασχολήθηκε ουσιαστικά στην Κέρκυρα — όπου έ
φτασε στις 11 'Ιανουαρίου 1804 37 — μέ τή σύνταξη εκθέσεων ή απολογι
σμών γιά τήν εμπορική καί ναυτιλιακή δραστηριότητα τών 'Ισπανών υπη
κόων στό 'Ιόνιο 38 , άλλα μέ τή συλλογή καί τήν αποστολή προς τήν κυβέρ
νηση του πληροφοριών μέ γενικότερο, πολιτικό κυρίως χαρακτήρα. Τό 
γεγονός είναι ευεξήγητο: Στις αρχές τού 19ου αί. ή διαδοχική παρουσία 
στά Επτάνησα τών Γάλλων, τών Ρώσων καί τών Αγγλων δέν αύξησε μόνο 

διαφοροποιήσεων στίς παραδοσιακές συμμαχικές συστοιχίες εξαιτίας τής γαλλικής εκ
στρατείας στην Αίγυπτο — άπό τή ρωσοτουρκική προσέγγιση καί τήν κήρυξη ρω¬ 

σοϊσπανικού πολέμου γιά τό πρόβλημα τής Μάλτας (1798-1799). Γιά τήν κρίση βλ. 
S c h o p S o l e r , Las relaciones, σ. 63-66. Πρβλ. A r c e , Expediciones, σ. 246, όπου 
μνεία τοϋ διαδόχου τού Bouligny (Ignacio Maria) del Corral, πρεσβευτή παλιότερα στή 
Στοκχόλμη. Ή περιπέτεια τών Bouligny συνέπεσε καί μέ ένα ακόμα δυσάρεστο γεγο
νός: τή μεγάλη πυρκαγιά τού Πέραν, τό Μάρτιο τού 1799, πού, σύμφωνα μέ τόν Ma
bili, έγινε μια άπό τίς αίτιες τής οικονομικής τους καταστροφής: A H N , Ε leg. 6171, 
αριθ. 175· πρβλ. καί Ι δ ρ υ μ α Ν ε ο ε λ λ η ν . Σ π ο υ δ ώ ν , α ρ χ ε ί ο Μ α β ί λ η 
( : Ι Ν Σ , ά ρ χ . Μαβ.) , όπου, σέ επιστολή τού Don Lorenzo προς τόν ξάδελφο του 
Francisco Bouligny, γραμμένη στή Λευκάδα στίς 28 Μαρτίου 1843, γίνεται λόγος γιά 
τήν κατάρρευση τοϋ έμπορικοϋ οίκου τών Mabili γύρω στα 1775 άπό τήν αδιαφορία 
ή καί τίς ατασθαλίες τού ταμία Vicente Novella, συζύγου τής αδελφής τού επιστο
λογράφου Τερέζας. 

35. A H N , Ε leg. 3125, αριθ. 11. 
36. Φωτογραφία τού διαπιστευτηρίου έγγραφου (μέ χρονολογία 15 'Ιουλίου 1803) 

άπό τό Αρχείο τής Ιονίου Γερουσίας (Κιβ. 1, δεσμίδα 3, αριθ. 4) στοΰ Λ ά σ κ α ρ ι , 
Don Lorenzo, μεταξύ τών σ. 8-9. 

37. Ή καθυστέρηση οφειλόταν σέ σοβαρή περιπέτεια τού Mabili στή δυτική 
Μεσόγειο: Στή σύλληψη του άπό τόν Αγγλο κουρσάρο James Briasco (=Briscoe;) 
ανάμεσα Alicante - Γένοβα καί στην αναγκαστική του παραμονή στό Cagliari ώς τίς 
2 Δεκεμβρ. 1803 (ΑΗΝ, Ε leg. 6171, αριθ. 1 καί 175). 

38. Τό έργο αυτό φαίνεται νά τό εϊχε εκχωρήσει στον Ζακυνθινό κόμη Στέφα
νο Μεσαλά (1750-1823), πρόξενο τής Ισπανίας στή Ζάκυνθο ήδη άπό τό 1788. Γιά 
τίς προξενικές υπηρεσίες του πληροφορίες στό A H N , Ε leg. 6171, αριθ. 7α, 20, 21, 
24 (εγγρ. τής 1 Απρ., 29 Μαΐου, 19 Ίουλ., 1 καί 12 Αύγ. 1804)· πρβλ. καί Λ ά σ κ α ρ ι , 
ό.π., σ. 9, 11, 12, 13, 15 καί Α Η Ν, Ε leg. 6171, αριθ. 31 (1 Σεπτ. 1804) καί 74 (1 Μαρτ. 
1805), όπου γιά τίς αντιδράσεις τής επτανησιακής διοίκησης νά αναγνωρίσει ώς 
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τή γεωπολιτική σημασία τής περιοχής για τη διαμόρφωση της γενικό
τερης ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά τή σύνδεσε με παράγοντες πού επη
ρέαζαν οπωσδήποτε καί τή μεσογειακή πολιτική τής 'Ισπανίας, προπάντων 
υστέρα άπό τήν κατάληψη του μεγαλύτερου τμήματος της άπό το Ναπο
λέοντα καί τήν υφαρπαγή τού Ισπανικού θρόνου άπό τον 'Ιωσήφ Α' Βονα
πάρτη (1808-1813). Αλλωστε καί οί εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών κρα
τών στο 'Ιόνιο δέν απασχολούνταν Ιδιαίτερα τήν ίδια αυτή περίοδο με 
τήν εξυπηρέτηση τών εμπορικών, ναυτιλιακών κλπ. συμφερόντων τών 
υπηκόων τους, άλλα — περισσότερο — με τήν ενημέρωση τών προϊστα
μένων τους για τά πολιτικά καί στρατιωτικά γεγονότα πού διαδραματί
ζονταν στην Αδριατική καί τά Επτάνησα3 9 . Παρ' όλα αυτά πρέπει νά 
σημειωθεί ότι ô πολιτικός χαρακτήρας τής αλληλογραφίας τού Mabili δέν 
υποδηλώνει τήν αδιαφορία τής κυβέρνησης του για τίς οικονομικές 
προοπτικές τών 'Ιόνιων νησιών. Ό ίδιος ό Mabili κάνει λόγο για κάποια 
σημαντική εμπορική αποστολή (expedition), πού τού τήν είχε εμπιστευτεί, 
κατά τήν αναχώρηση του άπό το Alicante, ό Juan Soler καί πού καταστρά
φηκε μέ τήν περιπέτεια του στή δυτική Μεσόγειο το Νοέμβριο τού 1803 40. 
Αλλες επίσης πηγές δείχνουν τήν προσπάθεια τών 'Ισπανών νά συγκεν
τρώσουν στοιχεία για τίς προοπτικές πού παρουσίαζαν τότε τό 'Ιόνιο καί 
ή Αδριατική για τήν ανάπτυξη ναυτιλιακής καί εμπορικής δραστηριό
τητας 41. 

Ή αλληλογραφία βέβαια τού Mabili περιέχει καί μερικές ενδιαφέ
ρουσες πληροφορίες για τον ίδιο καί τήν οικογένεια του: Για τήν προϋ-

προξενικό πράκτορα τής 'Ισπανίας στην Κεφαλλονιά τον Κωνσταντίνο Χωραφα, γιο καί 
διάδοχο τού άλλοτε ύποπροξένου Δομήνικου Χωραφα. Ή στάση αυτή τών επτανησια
κών άρχων οφειλόταν στην επιθυμία τους νά αποφύγουν τήν εκπροσώπηση ξένων 
συμφερόντων άπό Επτανήσιους υπηκόους, όπως αναφέρει ρητά ό Mabili καί επιβε
βαιώνει σέ έγγραφο του τής 22 Φεβρ. 1805 καί ό πρόξενος τής Μεγάλης Βρετανίας 
στην Κέρκυρα Σπυρίδων Φορέστης ( P R O , F.O. / 348 / φάκ. 5, χ.ά.). 

39. 'Ενδεικτική μπορεί νά θεωρηθεί ή ενδιαφέρουσα αλληλογραφία τού Σπυρ. 
Φορέστη μέ τους προϊσταμένους του στο Λονδίνο ή στή Μάλτα, πού σώθηκε σχεδόν 
ολόκληρη στο P R O (F.O. / 42 / άριθ. φακ. 1-5, 7-13, καί F.O. / 348 / φάκ. 5-7 : γιά 
τήν περίοδο τής θητείας Mabili στην Κέρκυρα), καί πού συμπληρώνει — συχνά μέ 
περισσότερα καί πιο αξιόλογα στοιχεία — τις πληροφορίες τού 'Ισπανού συναδέλφου 
του. Τήν κ. Κ. Καλλιατάκη - Μερτικοπούλου, πού μοΰ πρόσφερε τίς αρχειακές ενδεί
ξεις τής αλληλογραφίας Φορέστη — διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τήν έρευνα μου 
στο Ρ R Ο — τήν ευχαριστώ καί άπ' έδώ θερμά. 

40. A H N , Ε leg. 6171, αριθ. 175. 
41. Δείγμα μπορεί νά θεωρηθεί ή άχρονολόγητη (γύρω στα 1800) περιγραφή 

τής Επτανήσου (μέ λεπτομερειακές καταγραφές τών προϊόντων τού εδάφους καί τού 
υπεδάφους της καί στοιχεία γιά τους κατοίκους καί τίς οικονομικές τους δραστηριό
τητες), πού σώθηκε στο Museo Naval τής Μαδρίτης: Ms. 116. 
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πηρεσία του στην Κωνσταντινούπολη καί τις ύστερότερες υπαλληλικές 
του περιπέτειες 42, για τήν ανάληψη έκμέρους του καί άλλων προξενείων 
(τής Νεάπολης στά 1805-1809 43, τής Έτρουρίας στά 1804 ** καί κυρίως 
τής Γαλλίας άπό το Μάιο τού 1806 ώς τό 1810 τουλάχιστο 45), γιά τις προσ
πάθειες του νά αναλάβει τήν προξενική ή καί τή διπλωματική ακόμα 
εκπροσώπηση τής κυβέρνησης τοϋ 'Ιωσήφ Β' σέ άλλες θέσεις, στην 'Ισπα
νία ή στην Κωνσταντινούπολη 4β, γιά τίς σχέσεις του μέ επιφανείς Έπτα-

42. A H N , Ε leg. 3125, αριθ. 10, 11, Ε leg. 6171, αριθ. 11, 14, 15, 38, 75, 174, 175. 
Μέ βάση τίς πηγές αυτές, σέ συνδυασμό μέ μαρτυρίες τής ίδιωτικής του αλληλογρα
φίας (ΙΝΣ, ά ρ χ . Μ α β . : επιστολή του μέ τό ύποκορ. «Cocoli» προς τή γυναίκα 
του «Coca», γραμμένη στή Μαδρίτη στίς 30 Δεκεμβρ. 1814· συμβολαιογραφική εξου
σιοδοτική πράξη, επικυρωμένη στή Μαδρίτη στίς 7 'Ιουνίου 1815, στο όνομα τού D. 
Lorenzo Mabili, πού αναχωρεί γιά τή Νεάπολη, καί γιά λογαριασμό τού José Fer¬ 
roni- άντίγρ. ληξιαρχικής πράξης γιά τή γέννηση τού Παύλου Μαβίλη, πού είχε εκ
δοθεί στή Νεάπολη στίς 26 Νοεμβρ. 1814 καί επικυρώνεται τώρα στην Κέρκυρα στίς 
16/28 Μαρτίου 1836· άντίγρ. επιστολής τού Lorenzo Mabili προς τον πρωτεξάδερφό 
του Fra[nci]squito Bouligny, γραμμένης στή Λευκάδα στίς 28 Μαρτίου 1843, σχετικά 
μέ τή συνταξιοδοτική αποκατάσταση τού αποστολέα καί τίς περιπέτειες τής απελπι
στικά συρρικνωμένης πια μόνο στον ίδιο καί στον γιό του Παύλο οίκογένειας Ma¬ 
bili· απάντηση τού Bouligny της 16 Νοεμβρ. 1844 γιά τή συνταξιοδότηση τού Don 
Lorenzo καί την ενδεχόμενη υπαλληλική του αποκατάσταση κά.) καί άλλες ενδείξεις 
(επιστολές τού 'Ιωάννη Καποδίστρια τής 28 Αύγ. / 9 Σεπτ. 1814 καί 4/16 Σεπτ. 1818, 
δημοσιευμένες σέ ελληνική μετάφραση άπό τον Π ο λ υ χ ρ . Κ. Έ ν ε π ε κ ί δ η , 
'Ιωάννης Καποδίστριας. 176 ανέκδοτα γράμματα προς τον πατέρα του, 1809-1820, Αθήνα 
1972, σ. 178, 263, όπου λόγος για τίς ευνοϊκές παρεμβάσεις τού Έλληνα υπουργού 

τού τσάρου γιά τήν αποκατάσταση τού «φίλου», όπως τον αποκαλεί Mabili) μπο
ρούμε νά συμπεράνουμε ότι ό Lorenzo Mabili έχασε οριστικά τή θέση του μέ τή λήξη 

τού 1811, δτι εγκατέλειψε τήν Κέρκυρα καί πέρασε στή Νεάπολη τον επόμενο χρόνο, 
ότι προσπάθησε στά 1814-1815, μέ ατελέσφορες ενέργειες στή Μαδρίτη, νά πετύχει 
τήν αποκατάσταση του, καί ότι επέστρεψε στην Κέρκυρα — χωρίς βέβαια τήν ιδιότη
τα τού προξένου — στά μέσα τού 1817, άπ' όπου ξανάρχισε καί πάλι τίς προσπάθειες 
(μέ τή βοήθεια τού Bouligny, τού Καποδίστρια κά.) γιά κάποια οικονομική τουλά
χιστο δικαίωση τών υπηρεσιών του. Πρβλ. Μ α ν τ ο υ β ά λ ο υ , Λορέντζος Μαβίλης, 
σ. ιγ'-ιδ'. 

43. A H N , Ε leg. 3125, αριθ. 3, leg. 6171, αριθ. 139, 140. 
44. A H N , Ε leg. 6171, αριθ. 7,7α. 
45. AHN, Ε leg. 3125, αριθ. 17,18, Ε leg. 6171, αριθ. 138, 149, 150, 151, 194¬ 

200, 209, 210, 254. Πρβλ. ΙΝΣ, άρχ. Μαβ.: εγγρ. στρατηγού Donzelot (1764-1843) 
προς τον Mabili (Κέρκυρα, 20 Ίανουαρ. 1811). 

46. A H N , Ε leg. 6171, αριθ. 288-289 (επιστολή Mabili προς τήν κυβέρνηση του 
τής 29 Δεκεμβρ. 1810, μέ τήν οποία ζητά τή μετάθεση του άπό τήν Κέρκυρα — όπου 
ή κατάσταση είχε γίνει πια αφόρητη από τήν έλλειψη τροφίμων καί ασφάλειας — στην 
'Ισπανία ή σέ άλλη χώρα τής δυτικής Ευρώπης)- πρβλ. Λ ά σ κ α ρ ι , Don Lorenzo, 
σ. 9-10, 12, 15. Γιά τήν επιθυμία του νά αναλάβει τό γενικό προξενείο τής βοναπαρτι¬ 
κής 'Ισπανίας στην Κωνσταντινούπολη —εξουδετερώνοντας έτσι τήν επιρροή τού εκεί 
εκπροσώπου τής επαναστατικής Junta τής Σεβίλης—βλ. A H N , Ε leg. 3125, αριθ. 
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νησίους (τον Γεώργιο Μοτσενίγο, τον Ιωάννη Καποδίστρια κά.) κλπ. 
Τό μεγαλύτερο ωστόσο καί τό σημαντικότερο μέρος τής αλληλο

γραφίας του αναφέρεται σέ γεγονότα καί καταστάσεις τής Επτανήσου 
Πολιτείας, τών απέναντι ηπειρωτικών επαρχιών ή του ευρύτερου χώρου 
τής νότιας Αδριατικής καί τού Ιονίου. Ό Ισπανός πρόξενος καταγράφει 
επίσης στοιχεία για τις σχέσεις τού μικρού καί αδιαμόρφωτου ακόμα κρά
τους μέ τους πάτρονές του (Ρώσους καί Οθωμανούς) ή τους διαδοχικούς 
του κατακτητές, καθώς επίσης καί πληροφορίες για γενικότερα ευρωπαϊκά 
ζητήματα, πού τις συλλέγει άπό πηγές μέ προέλευση άλλοτε τήν Κωνσταν
τινούπολη καί άλλοτε τήν Πετρούπολη. Συχνά οί εκθέσεις του συνοδεύ
ονται άπό έντυπα (φυλλάδια, αντίτυπα προκηρύξεων ή διαταγμάτων, απο
κόμματα άπό τον «Monitore Ionio» κά.). Γενικά, τό υλικό τών εγγράφων 

τού Mabili μπορεί νά ταξινομηθεί στις έξης πέντε ομάδες: α) Πληροφο
ρίες για τις εσωτερικές — συνταγματικές καί θεσμικές — εξελίξεις στην 
Επτάνησο Πολιτεία, β) για τις κινήσεις Ελλήνων καί ξένων στο Ιόνιο, 
εφόσον ή συμπεριφορά τών προσώπων αυτών φαινόταν πολιτικά ενδιαφέ
ρουσα, γ) για τη στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή, δ) για τις σχέσεις 
τής Πολιτείας μέ εκπροσώπους άλλων επικρατειών, κυρίως μέ τον Α λ ή 
πασά, καί ε) για οικονομικά, εκπαιδευτικά καί πολιτιστικά ζητήματα πού 
απασχολούσαν τους κατοίκους τών ιόνιων νησιών καί Ιδιαίτερα τής Κέρ
κυρας. 

Μέ τήν πρώτη κιόλας έκθεση του, πού συντάχθηκε στις 15 Ιανουα
ρίου 1804, ό Mabili αναλύει συνοπτικά τό (δεύτερο) σύνταγμα τού 1803, 
αναφέρει τις πολιτικές φατρίες καί παρουσιάζει τά κύρια πρόσωπα τού 
έπτανησιακού δράματος τής περιόδου εκείνης μέ παρατηρήσεις για τις 
πολιτικές επιλογές τού καθενός, τίς τάσεις καί τό χαρακτήρα του. Τό είδος 
τής πληροφόρησης αυτής θα παραμείνει σταθερό ώς τό τέλος σχεδόν τής 
αλληλογραφίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό ή καί κί
νηση για αλλαγές θά καταχωρίζεται μέ επιμέλεια, μέ στοιχεία για όσους 
αναλάμβαναν τήν πρωτοβουλία ή άντιδροΰσαν μέ οποιοδήποτε τρόπο 47. 

Τό ενδιαφέρον τού Mabili —καί τών προϊσταμένων του στή Μαδρίτη—¬ 
τό προκαλοΰσαν περισσότερο οί κινήσεις καί οί επαφές διαφόρων προ
σωπικοτήτων πού ζούσαν στα Επτάνησα ή περνούσαν άπό τήν Κέρκυρα. 
Ε τ σ ι έχουμε σχολαστικές —καί συχνά λεπτομερειακές— καταγραφές τών 
ταξιδιών στο 'Ιόνιο, στην Ήπειρο καί στή νότια ακόμα Ιταλική χερσό
νησο τών κυριότερων αξιωματούχων τής Επτανήσου Πολιτείας (Μοτσε¬ 
νίγου, Καποδίστρια, Σπυρ. Θεοτόκη, Ναράντζη, Κομούτου κλπ.), αλλά καί 
τών μετακινήσεων στον ίδιο περίπου χώρο καί άλλων προσώπων, κυρίως 

10, 11 (26 Σεπτ. 1809). 
47. AHN, Ε leg. 6171, αριθ. 1,2 (1804), 82,83 (Μάιος 1805). 
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ξένων (στρατιωτικών, διπλωματών, προξένων ή και έμπορων), μέ πληρο
φορίες για τό σκοπό (φαινομενικό ή πραγματικό) τών κινήσεων τους καί 
τά αποτελέσματα τών ποικίλων δραστηριοτήτων τους 48. 

Με επιμονή παρακολουθεί καί σημειώνει ô Mabili τά στρατιωτικά γε
γονότα: Κινήσεις ξένων στόλων (καί πρώτα πρώτα τού ρωσικού)—μέ 
στοιχεία για τον αριθμό τών σκαφών, τή δύναμη πυρός καί τά πληρώμα
τα τους—, ναυτικές συμπλοκές, πολιορκίες, συγκρούσεις (όπως π.χ. τών 
Σουλιωτών καί τού Α λ ή πασά, Γάλλων καί Αγγλων, επτανησιακών φα
τριών κλπ.), οχυρώσεις, στρατολογίες (συνήθως Σουλιωτών καί Χιμαριω¬ 
τών), μισθοδοσία, δραστηριότητες στρατιωτικών ηγετών, όλα αυτά ση
μειώνονται μέ σύστημα, αν καί όχι πάντοτε μέ ακρίβεια49. 

Οί επίσημες σχέσεις καί γενικά οί επαφές τής Επτανήσου Πολιτείας 
μέ άλλες δυνάμεις απασχολούν ένα μεγάλο τμήμα τής αλληλογραφίας 
Mabili. Πηγές του αντίγραφα επίσημων κειμένων πού έρχονταν, μέ ποικί
λους τρόπους, στα χέρια του καί άκριτομύθιες αξιωματούχων τής Πολι
τείας ή ομοτέχνων του. Ιδιαίτερα τον ενδιέφεραν οί σχέσεις τής Πολι
τείας μέ τον Α λ ή πασά, προπάντων στις περιόδους τών κρίσεων ή πο
ρεία τους καί ή διπλωματική δραστηριότητα πού αναπτύχθηκε εξαιτίας 
τής επεκτατικής πολιτικής τού Αλβανού τοπάρχη καταγράφονται προσε
κτικά, μέ αναφορές σέ επίσημα έγγραφα τής Πύλης καί τής Επτανήσου 
Πολιτείας 50. 

48. 'Ενδεικτικά μόνο σημειώνω τις αναφορές τού Mabili στίς αφίξεις στην Κέρ
κυρα τού μητροπολίτη Αρτας Ιγνατίου— τον όποιο παρακολουθεί άλλοτε στις μεσο
λαβητικές του προσπάθειες κατά τις διενέξεις Επτανήσου - Αλή πασά καί άλλοτε 
στίς ενέργειες του για τήν ενίσχυση τού οργανωτή τών επτανησιακών στρατευμάτων 
Ιωάννη Παπαδοπούλου (AHN, Ε leg. 6171, αριθ. 23,35,36,47,50,116, 117: Αϋγ. 
1804 - Σεπτ. 1805)—, τού Σπυρ. Βούρβαχη (αριθ. 167, 168,170, 177, 179, 180, 185, 186: 
Αϋγ. 1806), τών Ρώσων αξιωματούχων Ρομάν Ανρέπ, Αλεξέι Γκρέιγκ, Λεόντοβιτς, 
Αλεξ. Σορόκιν καί Δημ. Σενιάβιν (αριθ. 96, 125-129, 245, 246: Αϋγ. 1805 - Σεπτ. 1807· 
πρβλ. καί αριθ. 9,10, 45, 96 κέξ., για τίς μετακινήσεις τών ίδιων στο αιγαίο, τή Νεά
πολη καί τή Δαλματία στα 1804-1805), του Αγγλου πρεσβευτή στην Κωνσταντινού
πολη (1804-1806) Charles Arbuthnot (αριθ. 86: Ιούνιος 1805) καί τών σπουδαιότερων 
εκπροσώπων (επιτρόπων κλπ.) τής Γαλλίας πρίν καί κυρίως μετά τό 1807 (αριθ. 238, 
239 κέξ.). 

49. Καί μόνο ή απαρίθμηση τών πληροφοριών αυτών θα επέβαλε τήν αναφορά 
σέ δλα σχεδόν τά έγγραφα τών δυο φακέλλων Ε 3125 καί Ε 6171. Δειγματοληπτικά 
μόνο παραπέμπω στο Α Η Ν , Ε leg. 6171, αριθ. 112,113,114,115, όπου λεπτομερείς 
καταστάσεις τών στρατιωτικών δυνάμεων (άπό Ρώσους, Επτανησίους, Σουλιώτες καί 
Χιμαριώτες) πού έπιβιβάστηκεν τον Οκτ. τού 1805 στο λιμάνι τής Κέρκυρας μέ προ
ορισμό τή Νεάπολη, καί αριθ. 135, όπου καταγραφή τών ναυτικών δυνάμεων τού Σε
νιάβιν τό Μάρτιο τοϋ 1806. 

50. A H N , Ε leg. 6171, αριθ. 18 (1 Ιουλ. 1804: αποστολή Ιωάννη Αρμένη για 
τον καθορισμό τών ρωσοτουρκικών δικαιοδοσιών στίς επαρχίες Παραμυθιάς -
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Ευδιάκριτη είναι ή εξοικείωση τού Mabili μέ τά καθημερινά προβλή
ματα τών κατοίκων της Κέρκυρας: Οικονομικές δυσκολίες (σιτοδείες, 
καταστροφές ελαιοπαραγωγής, έλλειψη τροφίμων εξαιτίας ναυτικών απο
κλεισμών ή άλλων κρίσεων) 51, κοινωνικές καί καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
(δοξολογίες, χοροί, θεατρικές παραστάσεις, πανηγυρισμοί καί ποικίλες 
τελετές, προπάντων στή δεύτερη, εφήμερη γαλλοκρατία)52, εκπαιδευτικά 
ζητήματα (ίδρυση καί λειτουργία σχολείων) 53 κλπ. σημειώνονται μέ τρό
πο πού υποδηλώνει άμεση γνώση τών θεμάτων αυτών από τον Mabili. 

Παρ' όλο πού ή σαφής αποτίμηση της πρωτοτυπίας τού πληροφορια
κού υλικού πού προσφέρει ή αλληλογραφία τών Bouligny - Mabili δεν 
είναι δυνατή πριν άπό τή σχολαστική του παραβολή μέ τις γνωστές πηγές 
της ίδιας Ιστορικής περιόδου, ή σημασία της, νομίζω, δέν είναι τυχαία: 
Υπάρχουν πλήθος στοιχεία πού συμπληρώνουν καί διασαφούν αμφιλεγό
μενα ζητήματα, χρονολογίες, καταστάσεις. Οι δημοσιευμένες έξαλλου πη
γές γιά τήν ιστορία τού Ανατολικού Ζητήματος στην κρίσιμη τριακον
ταετία 1780-1810 είναι, στο μεγαλύτερο τους μέρος, αποσπασματικές καί 
μονόπλευρες, Ιδιαίτερα γιά γεγονότα καί ζητήματα της ελληνικής χερσο-

Δελβίνου), 19, 23, 25, 33, 44, 45, 49, 50 (Ίούλ.-Δεκέμβρ. 1804: συγκρούσεις τών Σουλιωτών 
καί τού Αλή καί ρόλος τών Επτανησίων πρακτόρων), 96(15 Αύγ. 1805: αντιδράσεις 
Οθωμανών στή στρατολόγηση Σουλιωτών καί Αρβανιτών στά Επτάνησα), 144,145, 
155,156 (11 Ιουνίου 1806: σχετικά μέ τήν αποστολή Ζαβού στά Γιάννινα), 207,208 
(12 Δεκ. 1806: επέκταση της επικράτειας τού Αλή ώς τήν παραλία της Πρέβεζας), 
218 (28 Μάρτ. 1807: κατάληψη θέσεων κοντά στή Λευκάδα από έλληνορωσική δύ
ναμη), 240,241 (7 Σεπτ. 1807: πρώτες συνεννοήσεις Αλη - Γάλλων της Επτανήσου), 
263,264 (12 Δεκεμβρ. 1807: προσπάθειες τών Γάλλων νά αποσπάσουν τήν Πρέβεζα 
άπό τήν κυριαρχία τού Τεπελενλή), 288, 289 (29 Δεκεμβρ. 1810: νέες, άκαρπες συνεννοή
σεις τών γαλλικών άρχων της Κέρκυρας μέ τον Αλή), Ε 3125, αριθ. 6, 7 (διαβιβάζεται ί¬ 
σπαν. μετάφραση φιρμανιού της Πύλης γιά τουρκικές στρατολογήσεις καί προετοιμασίες 
εναντίον τής Ρωσίας), 32,33 (14 Δεκεμβρ. 1810: αποστολή στά Γιάννινα τού Limou
sin), 34,35,36,37 (Ιαν. - Φεβρ. 1811: νέα γαλλική απόπειρα προσέγγισης τού Αλή). 

51. A H N , Ε leg. 6171, αριθ. 272-275,288,289, Ε leg. 3125, αριθ. 23,31,42. 
52. A H N , Ε leg. 6171, αριθ. 48 (Νοέμβρ. 1804: έναρξη λειτουργίας κερκυραϊ

κού θεάτρου), 56 (Ιαν. 1805: θεατρικές παραστάσεις στή ρωσοκρατούμενη Κέρκυρα), 
Ε leg. 3125, αριθ. 2,3,13,14 (Φεβρ. - Δεκεμβρ. 1809: γιορτές γιά τίς γαλλικές νίκες 
στην Ισπανία καί γιά τήν επέτειο τής στέψης τού Ναπολέοντα), 12 (Δεκεμβρ. 1809: 
απόφαση τής Γερουσίας γιά τήν κατασκευή προτομής τού Γάλλου αυτοκράτορα* βλ. 
σχετικά Σ π υ ρ . Μ. Θ ε ο τ ό κ η , Προτομή τού Μεγάλου Ναπολέοντος έκ χαλκού 
έν Κέρκυρα, έργον Αντωνίου Κανόβα, Δελτ. Άναγν. Ετ. Κερκύρας, τεΰχ. 10 [1973], 
σ. 5-15). 

53. A H N , Ε leg. 6171, αριθ. 47 (Νοέμβρ. 1804: αποστολή Ναράντζη στην Κε
φαλλονιά γιά τήν εξασφάλιση μοναστηριακών εσόδων γιά τή λειτουργία κρατικής 
σχολής), 80, 81 (Μάιος 1805: ταξίδι τού ίδιου στή Βενετία καί συνεργασία μέ τον Αν
δρέα Μουστοξύδη γιά τον ίδιο σκοπό). 
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νήσου καί τής Επτανήσου. Ή αλληλογραφία επίσης των Ισπανών δι
πλωματών έσωσε αρκετές, άγνωστες ακόμα άπό αλλού ή καί χαμένες ορι
στικά πηγές (φιρμάνια, διοικητικά έγγραφα, μανιφέστα καί διακηρύξεις, 
φυλλάδια καί σπάνια έντυπα, επίσημες ή Ιδιωτικές επιστολές) στο πρωτό
τυπο ή σε αντίγραφα54. Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί καί ή οπτική 
γωνία άπό τήν οποία βλέπουν τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη ό 
Juan καί ό José Eliodoro Bouligny καί κυρίως ό Lorenzo Mabili στην Κέρ
κυρα, παρατηρητές δηλ. πού δεν άνηκαν ού'τε σε κάποια άπό τις μεγάλες 
δυνάμεις τής εποχής πού ενδιαφέρονταν για επιρροές καί άμεσα πολιτι
κά πλεονεκτήματα στις περιοχές όπου δρούσαν, ούτε σέ κάποια ελληνι
κή —πολιτική ή κοινωνική— φατρία (γαλλόφιλη, ρωσόφιλη, άγγλόφιλη, 
δημοκρατική ή αριστοκρατική). Αυτό επιτρέπει στα έγγραφα τους μιαν 
αναμφισβήτητη αντικειμενικότητα, τόσο στην καταγραφή των γεγονότων 
όσο —κυρίως— στην περιγραφή ή στην ανάλυση τών καταστάσεων 55. 

Ή αντικειμενικότητα υποχωρεί στο μικρό εκείνο τμήμα τής αλλη
λογραφίας τού Lorenzo Mabili πού αναφέρεται στην ελληνική επανά
σταση. Καί ήταν αναπόφευκτο, αφού ήδη άπό το 1812 καί περισσότερο 
άπό το 1814 οί σχέσεις του μέ τά Επτάνησα καί τον ελληνικό κόσμο είχαν 
αποβάλει τον υπηρεσιακό τους χαρακτήρα: Ε χ ε ι πάψει να είναι πρό
ξενος έν ενεργεία (στην αρχή τέθηκε άπό τήν κυβέρνηση του σέ αργία 
καί στή συνέχεια υποβιβάστηκε στην τάξη τών «jubilados», μέ υποχρεω
τική συνταξιοδότηση 2400 ρεαλιών τό χρόνο) 56, έχει παντρευτεί Κερκυ
ραία (άπό τήν οποία μάλιστα απόκτησε καί δυο παιδιά πού ζούσαν καί 

54. Ενδεικτικά σημειώνω έδώ τήν παρουσία, ανάμεσα στα έγγραφα Mabili, επι
στολών τού 'Ιωάννη Καποδίστρια (Ε leg. 6171, αριθ. 58 [24 Δεκ. / 5 Ίαν. 1804/5], 72 
[16/28 Φεβρ. 1805], 105 [27 Αϋγ./8 Σεπτ. 1805], 123α [Αύγ. 1805]), Γεωργίου Μοτσενί¬ 
γου (Ε leg. 6171, αριθ. 131α, 196,198, 221 [Φεβρ. 1806-Απρ. 1807]), Σορόκιν (Ε leg. 
6171, αριθ. 61 [27 Δεκ. / 6 Ίαν. 1804/5]), Vigoroux (αριθ. 151 [20 Μαΐου 1806]), Σπυρ. 
Βούρβαχη (αριθ. 171, χ.χ.) κ.ά. Πρβλ. ΑΜΑΕ, Correspondencia, leg. 2516, 1η δε
σμίδα, χ.ά. 

55. Ανάλογα χαρακτηριστικά συναντά κανείς στην αντίστοιχη αλληλογραφία 
τών διπλωματικών εκπροσώπων τής Νεάπολης στην Κωνσταντινούπολη κατά τήν 
ίδια περίοδο- εκδόθηκαν, μέ πολυσέλιδη εισαγωγή, άπό τον A n d r é Ote t ea , Con
tribution à la Question d'Orient. Esquisse historique, suivi de la correspondance iné
dite des envoyés du roi des Deux-Siciles à Constantinople (1741-1821), Βουκου
ρέστι 1930, σ. 159-354, όπου όμως δραστικές αφαιρέσεις τών πηγών πού δέ συνδέονται 
μέ τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Για μια πρώτη έρευνα στα οθωμανικά αρχεία σχε
τικά μέ τήν ίστορία τής Επτανήσου Πολιτείας βλ. Ismail Hakki Uzinçar¬ 
sili, Arsiv vesikalarina göre Yedi Ada Cumhuriyeti, Belleten, τόμ. 1, αριθ. 3-4 (1937), 
σ. 627-639 (πρβλ. Α. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , Ή 'Επτανησιακή Πολιτεία στα αρχεία τού 
οθωμανικού κράτους, Νέα Εστία, τόμ. 25 [1939], σ. 807-813). 

56. ΑΜΑΕ, Correspondencia, leg. 1601, αριθ. 13,14. 
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ανατρέφονταν στην Κέρκυρα) καί έχει αποκτήσει Ιδιαίτερα στενούς κοι
νωνικούς καί οικονομικούς δεσμούς μέ τό επτανησιακό περιβάλλον. Τόν 
Απρίλιο άλλωστε τού 1825 ό «ευγ(ενέστατος) κύρ Λορέντζος Μαβήλ, 
γέννημα τών Βουλουνίων τής Ισπανίας», πολιτογραφήθηκε Ιόνιος πο
λίτης 57. Δέκα χρόνια αργότερα, τό Δεκέμβριο τού 1834, ό Don Lorenzo 
θα επιδιώξει για τόν γιό του Παύλο Μαβίλη διπλωματική θέση όχι πια 
σέ κάποιο αστικό κέντρο τής 'Ισπανίας ή τής δυτικής Ευρώπης —όπως 
είχε επιζητήσει παλιότερα ό ίδιος —, αλλά σέ κάποιο, έστω καί επαρχιακό 
Ισπανικό υποπροξενείο στο νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο58. Έξ ι χρό
νια αργότερα ό νομομαθής Παύλος Μαβίλης θα εγκαινιάσει τή δικαστι
κή του σταδιοδρομία στή μικρή Ιθάκη 59. Ήταν ασφαλώς ή εποχή πού 
ή παλιά καί ξένη αυτή οικογένεια ενσωματωνόταν οριστικά στή νέα της 
πατρίδα μέ μια προσήλωση πού έμελλε να καθαγιαστεί μέ τή θυσία τού 
Δρίσκου. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ 

57. Ν. Σ. Β λ α σ σ ο π ο ύ λ ο υ , Ή πολιτογράφηση τού Α. Μαβίλη στα 'Ιόνια 
Νησιά, Νέα 'Εστία, τόμ. 96 (1974), σ. 1119, καί — ορθότερα — Αυγής Μακρή 
Α ρ γ υ ρ ο ύ , Ή πολιτογράφηση τού πάππου τού Μαβίλη, Νέα 'Εστία, ό.π., σ. 
1536-1537. Πρβλ. Α ν δ ρ ε ά δ η , Ό πάππος τού Μαβίλη, Νέα 'Εστία, τόμ. 15 (1934), 
σ. 486 (:"Εργα, τόμ. III, σ. 131 σημ. 3). Φωτοτυπία τού σχετικού αποσπάσματος άπό 
τα πρακτικά τής Β' συνεδρίας τής Β' Γερουσίας (τής 28 Απρ. 1825) στο Ι Ν Σ , α ρ χ . 
Μαβ. 

58. A M A E , Correspondencia, leg. 1601, αριθ. 13 (έγγρ. τού πρώτου 'Ισπανού 
πρεσβευτή στην Αθήνα Mariano Montalvo: 12 Μάρτ. 1835), 14 (υπόμνημα Lorenzo 
Mabili τής 29 Δεκ. 1834). 

59. Μ α ν τ ο υ β ά λ ο υ , Λορέντζος Μαβίλης, σ. ιστ'. Πρβλ. Ι Ν Σ , ά ρ χ . Μαβ., 
όπου έγγραφα καί κοινοποιήσεις έγγραφων ή ποικίλες επιστολές, πού πιστοποιούν τόν 
διορισμό τού Παύλου Μαβίλη σέ διάφορες θέσεις τής δικαστικής υπηρεσίας στην 
Κέρκυρα (19 Μάρτ. 1840), στή Λευκάδα (14 Απρ. 1841), στην Κεφαλλονιά (Μάιος 
1846), στην 'Ιθάκη (12 Αύγ. 1850) καί πάλι στην Κέρκυρα (Νοέμβρ. 1863). 
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