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ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΤΚΟΣ 

ΕΝΑΣ ΡΩΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 

Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΤΚΟ 

Προς τα τέλη του 1826 6 αξιωματικός Νικόλαος Άλεξέγιεβιτς Ράικο 1 

(1794 - 1854) φεύγει άπο την πατρίδα του· σέ λίγο θα βρεθεί κοντά στους 

ελεύθερους "Ελληνες. Πρόκειται, αν οχι για τον μοναδικό, οπωσδήποτε για 

τον γνωστότερο Ρώσο φιλέλληνα.2 Ό ϊδιος θα γράψει δτι πήγε στην επαναστα

τημένη χώρα κυρίως γιατί έβλεπε μέ θλίψη Οτι μεταξύ τών φιλελλήνων αγω

νιστών κανείς δεν ήταν Ρώσος, αντιπρόσωπος εκείνου του έθνους το όποιο, για 

λόγους θρησκευτικούς και ιστορικούς, έπρεπε να ενδιαφέρεται περισσότερο 

για τον απελευθερωτικό αγώνα τών 'Ελλήνων. Τουλάχιστον ό ισχυρισμός 

αυτός αποτέλεσε το βασικότερο επιχείρημα του Ράικο όταν προσπαθούσε, 

το 1831, να δικαιολογήσει στις τσαρικές αρχές την απόφαση του να υπηρε

τήσει, χωρίς την άδεια τους, την Ελληνική Κυβέρνηση. Θα χρειασθούν, ωστό

σο, ή μεσολάβηση και οι διαβεβαιώσεις του Ι. Καποδίστρια και άλλων, για να 

1. Ό ίδιος ό Ρώσος φιλέλληνας υπογράφει τα συνταγμένα στα γαλλικά έγγραφα του 
ώς Χ. Rayko. Στα ρωσικά το ονομά του γράφεται RAVNKO. 'Επισημάνθηκαν, στις πηγές, 
και οί ακόλουθες γραφές: Ράϊκος, Ραϊκός, Raikos, Raïko, Raiko, Raykó, Ράϊκοφ, Ραϊκώφ, 
Raikoff, Raïkow. Για την καλύτερη κατανόηση της φιλελληνικής δράσης τοϋ Ράικο 
είναι απαραίτητα οσα στοιχεία αναφέρονται στην προηγούμενη και μετέπειτα ζωή του. 
Αυτά μπορούν να μας τα δώσουν μόνον οί ρωσικές πηγές και βοηθήματα. Ή πρόσβαση 
στα ρωσικά αρχεία δεν ήταν δυνατή. Τα λίγα δημοσιεύματα στα ρωσικά πού χρησιμο
ποιώ οφείλονται στή φιλική προθυμία τοϋ κ. G. L. Ars να μοϋ τα επισημάνει και στην 
καλοσύνη της κυρίας 'Αρετής Ραζή και του κ. Ν. Λεμαθά να μοϋ τα μεταφράσουν. 
Τους ευχαριστώ κι άπο εδώ. Ευχαριστώ, επίσης, την Ευαγγελία Μπαλτά και τόν Προ
κοπή ΙΙαπαστράτη για τή βοήθεια τους στον εντοπισμό και τή διακρίβωση αρχειακών 
πληροφοριών. Οί χρονολογίες δίνονται σύμφωνα μέ το παλιό ημερολόγιο ή μέ το παλιό 
και το νέο συγχρόνως, όταν στις χρησιμοποιούμενες πηγές συναντώνται μόνο μέ το νέο ή 
και μέ τα δύο ημερολόγια. 

2. Στους πίνακες τών φιλελλήνων συνήθως δεν αναφέρονται καθόλου Ρώσοι- βλ. 
William St. Clair, That Greece »tight still be free. The Philhellenes in the War of 
Indepeiidence, Λονδίνο 1972, σ. 356. Ό Ερρίκος Φορνέζι στους καταλόγους του ση
μειώνει μόνο δύο: τον Ράικο και τον 'Αλέξιο Πρωτοποπώφ· βλ. «Οί Φιλέλληνες (εξ ανεκ
δότου συγγράμματος τοϋ φιλέλληνος'Ερρίκου Φορνέζη)», περ. Έβόομάς, τ. Α' (1884) 190' 
πβλ. 'Απομνημονεύματα αγωνιστών τον "21, άρ. 20, έκδ. Γ. Τσουκάλα, 'Αθήνα 1957, 
σ. 272. Το Ιστορικό 'Ινστιτούτο της Μόσχας δέν διέθετε, τουλάχιστον ώς το 1960, «κα
νένα στοιχείο για τή συμμετοχή Ρώσων εθελοντών στο ελληνικό απελευθερωτικό κίνημα, 
μέ μοναδική εξαίρεση τόν συνταγματάρχη εκτός υπηρεσίας Ν.Α. Rajk»· βλ. Wilhelm 
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πάψει ό Ράικο να θεωρείται επικίνδυνος επαναστάτης.3 Στη ρωσική κοινωνία, 

όπως και άλλου, ή εξέγερση των Ελλήνων είχε ποικίλες σημάνσεις. 

ΟΊ Ρώσοι δεν φαίνεται να συγκινήθηκαν λιγότερο, σε σύγκριση με τους 

άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, άπο την ελληνική υπόθεση. Ή επιθυμία τους, 

όμως, να υποστηρίξουν ανοιχτά ή να συμμετάσχουν ενεργά στον αγώνα 

τών Ελλήνων αποθαρρύνθηκε και εμποδίστηκε άπο τή Ρωσική Κυβέρνηση.4 

Ή τελευταία έβλεπε με δυσπιστία οποιαδήποτε συμμετοχή υπηκόων της 

σε επαναστατικά κινήματα, τα όποια, ανεξάρτητα άπο το χαρακτήρα τους, 

απειλούσαν να αμφισβητήσουν ή και να ανατρέψουν το πολιτικό και κοινωνικό 

Barth - Max Kehrig-Korn, Die Philhellen zeit, Μόναχο 1960, σ. 204-205. Φαίνεται, 
ο>στόσο, ότι λίγοι ακόμη, έκτος άπο τον Ράικο και τον Πρωτοποπώφ, Ρώσοι εθελοντές 
βρέθηκαν στην επαναστατημένη Ελλάδα· βλ. ενδεικτικά Ν. Τράϊκωφ, ((Σλάβοι φιλέλληνες 
άγωνισταΐ υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος», Λ~έα 'Εστία, τχ. 321 (1940) 570-574· 
Χρειάζεται, πάντως, προσοχή στη διάκριση Ρώσων άπό λοιπούς Σλάβους. "Αν δέν πρόκει
ται για μεταφραστικό λάθος, φαίνεται ότι ό Ν. Τόντορωφ θεώρησε τόν Ράικο μη ρωσικής 
καταγωγής· βλ. Ν. Τόντορωφ, Ή βαλκανική οιάσταση της 'Επανάστασης τον 1821 (Ή 
περίπτωση τών Βουλγάρων). "Ενας κατάλογος αγωνιστών στή Μολδοβλαχία ('Αρχεία 
Όδησσοϋ), 'Αθήνα, Gutenberg, 1982, σ. 110. "Ας σημειωθεί, επίσης, οτι τό λήμμα «Ρά
ικο» δέν υπάρχει στην ελληνική έκδοση τής Μεγάλης Σοβιετικής 'Εγκυκλοπαίδειας ('Αθήνα 
1980), παρά τό γεγονός ότι έχουν συνταχθεί συμπληρώματα για να καλύψουν τις ανάγ
κες τής έκδοσης αυτής. 

3. Βλ. παρακάτω, σ. 182-183, 192-193. 
4. Για τό ρωσικό φιλελληνισμό και για τή στάση τής Ρωσικής Κυβέρνησης, βλ. "Ολγα 

Μπορίσοβνα Σπάρο, Ή άπελ,ενθέρωση τής 'Ελλάδος και ή Ρωσία (1821-1829), μετάφρ. 
Α. Σαραντόπουλου (άπό τα ρωσικά), 'Αθήνα, Γ. Φέξης, 1971· Ι. S. Dostian, "L' atti
tude de la société russe face au mouvement de libération national grec", Les 
relations gréco-russes pendant la domination turque et la guerre d'indépendance 
grecque, Θεσ/νίκη, Institute for Balkan Studies, 1983, σ. 63-84· G. L. Ars, «Capodistria 
et le Gouvernement Russe (1826-1827)», Les relations gréco-russes..., σ. 130, 132' 
Theophilus Prousis, "Russian Philorthodox Relief during the Greek War of Inde
pendence", Modem Greek Studies Yearbook 1 (1985) 31 - 62: Ή Ρωσική Κυβέρ
νηση κατηύθυνε, σ' Ολες τις λεπτομέρειες, τήν προσπάθεια συλλογής χρημάτων υπέρ 
τών Ελλήνων προσφύγων πού κατέφυγαν στα ρωσικά εδάφη και για τήν απελευθέρωση 
τών αιχμαλώτων' δέν ανέχθηκε μη ελεγχόμενη δράση: π.χ. διέλυσε (1822) τήν 'Ελληνική 
Φιλανθρωπική 'Εταιρία τής Όδησσοϋ γιατί θεωρήθηκε ότι είχε πολιτικούς στόχους και 
σχέσεις μέ τους εξεγερθέντες. Γενικά για τό κίνημα του φιλελληνισμού, βλ. W. St. 
Clair, ό'..τ.· Αουκία Δρούλια, Sens et portée du philhellénisme. Ouvrages inspirés 
par la guerre de l'indépendance grecque 1821-1833, 'Αθήνα χχ., δακτυλόγραφη διδα
κτορική διατριβή (βλ. στις σ. 175-181 για το πώς ή λογοκρισία και άλλα κατασταλτι
κά μέτρα τής Ρωσικής Κυβέρνησης περιόρισαν στο ελάχιστο τήν έκδοση φιλελληνικών 
εντύπων και εμπόδισαν τήν έγκαιρη και κανονική πληροφόρηση τών Ρώσων για τό τί 
συνέβαινε στην Ελλάδα)' πβλ. ο,τι έγραψε ή ίδια γιά τόν φιλελληνισμό στον τόμο IB' 
('Αθήνα 1975, σ. 314-323, 474-477) τής 'Ιστορίας τον 'Ελληνικού "Εθνονς (!κδ. Εκδο
τικής Αθηνών). 
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κατεστημένο στην Ευρώπη. Οι φιλέλληνες εθελοντές (φιλελεύθεροι Γερμανοί, 

Γάλλοι βοναπαρτιστές, 'Ιταλοί εξόριστοι, κ.ά.) ήταν γι' αυτήν, όπως καί για τα 

άλλα αυταρχικά κράτη, φορείς της επάρατης νόσου πού λεγόταν επανάστα

ση και ίακωβινισμός.5 'Υπήρχε, εξάλλου, ό φόβος δτι ή ανεξέλεγκτη προ

βολή της εξέγερσης των Ελλήνων θα μπορούσε να ενισχύσει τις φιλελεύ

θερες τάσεις στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Ό φόβος αυτός είχε πρα

γματική βάση. Τα πιο προοδευτικά στοιχεία της ρωσικής κοινωνίας, κυρίως 

διανοούμενοι και στρατιωτικοί άπο τους αριστοκρατικούς κύκλους, είδαν στον 

αγώνα των Ελλήνων την έκφραση των δικών τους προβλημάτων. Φαίνεται, 

μάλιστα, Οτι μερικοί άπ' αυτούς, δπως ηγέτες τών μετέπειτα Δεκεμβριστών, 

πίστεψαν δτι μπορούσε ή απήχηση του να επηρεάσει θετικά τους στόχους 

και τα οράματα τους.6 

Η τσαρική Κυβέρνηση, με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς πού διέ

θετε, περιόρισε το ρωσικό φιλελληνικό κίνημα κυρίως σε μή επικίνδυνες γι' 

αυτήν εκδηλώσεις συμπαράστασης προς τους αγωνιζόμενους "Ελληνες. 'Ανα

κόπηκε, έτσι, ένα κύμα εθελοντών πού, ενδεχομένως, θα είχε προστεθεί στις 

τάξεις τών φιλελλήνων. Ή δυσπιστία της, όπως ήταν φυσικό, αυξήθηκε καί 

έφθασε στα ακραία της δρια μετά το κίνημα του Δεκεμβρίου 1825. Ή απο

τυχία του κινήματος αυτού κατέστρεψε τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς 

φιλελεύθερων ατόμων ή ομάδων πού είχαν πειστεί δτι μόνο με συνταγματικές 

μεταρρυθμίσεις καί διοικητικό εκσυγχρονισμό θα μπορούσε ή Ρωσία να ξεφύ

γει άπο τις μεσαιωνικές της αδράνειες. Οί βίαιες καταστολές πού ακολού

θησαν, ή ιδεολογική σκλήρυνση, ή έξαρση τών παρακολουθήσεων, κ.ά. θα 

πρέπει να δημιούργησαν Ινα πλαίσιο ασφυκτικό για πολλούς καί ιδίως για 

δσους είχαν συμμεριστεί, με τον ένα ή άλλο τρόπο, τους στόχους τών κινη

ματιών." 

Υπάρχουν ενδείξεις οτι καί ό Ράικο είχε υποστεί, κατά κάποιο τρόπο, 

τις συνέπειες τών καταπιεστικών μέτρων : στενοί συγγενείς του φέρονται ανά

μεσα στους Δεκεμβριστές. Ό ίδιος φαίνεται δτι ήλθε, λίγο μετά τήν έκρηξη 

του κινήματος, σέ σύγκρουση με τους προϊσταμένους του καί παραιτήθηκε ή 

5. W. St. Clair, ο.7t., σ. 279. 

6. Για το πώς ηγετικά στελέχη τών μετέπειτα Δεκεμβριστών αντιμετώπισαν τήν 
Ελληνική Επανάσταση, βλ. Ι. S. Dostian, "L* attitude de la société russe", σ. 66-74· 
Λ. λίπολισακώφ, Νέα στοιχεία για τη Φιλική 'Εταιρεία, ώτύ το Δεκεμβριστή Πάβελ Ίβά-
νοβίτς Πέατελ, μετάφρ. Κ. Φουντουκίδη (άπο τα ρωσικά), 'Αθήνα, 'Ορίζοντες, 1972· Ι. 
Ίόββα, ΟΊ Δεκεμβριστες τον Νότου και το ελληνικό εθνικοαπελευθερωτικο κίνημα, μετάφρ. 
Γ. Άσούρα - Γ. Ζωΐδη (άπο τα ρωσικά), 'Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1986. Για τους Δε-
κεμβριστές βλ. καί Η. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford 
1967, σ. 183-198* Marc Raeff, Comprendre l'ancien régime Russe. État et société 
en Russie impériale, Παρίσι, Seuil, 1982, σ. 150-152. 

7. Βλ. παραπομπές σημ. 4 καί ü. 
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αναγκάστηκε σε παραίτηση.8 'Αδιέξοδο, επομένως, στην επαγγελματική του 

σταδιοδρομία. "Αν σ' αυτά προστεθούν και διάφορα οικογενειακά προβλήματα, 

πού δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο τους άλλα μνημονεύονται άπο τον Ράικο. 9 

ίσως προσεγγίσουμε κάπως τις ποικίλες πιέσεις πού ό τελευταίος δέχθηκε 

στα τέλη 1825 - αρχές 1826. Μπορούμε, νομίζω, να υποθέσουμε οτι υπό τις 

συνθήκες αυτές ή φυγή λειτούργησε αντισταθμιστικά: ήταν μια διέξοδος. Διέ

ξοδος πού ϊσως κυοφορούνταν άπα νωρίτερα άλλα έγινε πράξη υπό τήν ώθηση 

εξαιρετικών περιστάσεων. Σε ποιο βαθμό ήταν και συνειδητή πράξη δια

μαρτυρίας για τα δσα συνέβαιναν στή χώρα του, μένει ακόμα να διευκρι

νιστεί. Τα πολλαπλά αυτά αίτια, τα όποια, ελλείψει στοιχείων, δεν μπορού

με να ιεραρχήσουμε και να εκτιμήσουμε τή διαπλοκή τους, είχαν, συγχρό

νως, ως δέκτη ενα άτομο με ισχυρή, όπως φαίνεται, ρομαντική διάθεση, "ίσως 

να μήν ήταν υπερβολική ή φράση πού, ανάμεσα στις άλλες, ανέφερε ό Ράι-

κο για να δικαιολογήσει τή φυγή του- εικονογραφεί, εξάλλου, παραστατικά 

8. Για το επεισόδιο πού προκάλεσε τήν παραίτηση τοϋ Ράικο, βλ. βιογραφικό ση
μείωμα (στα ρωσικά) τοϋ Β. Markévitch, περ. Rousskii Arkhiv ( = Ροσικο 'Αρχείο), 
Μόσχα 1868, στήλες 299-300: Στο δωμάτιο τοϋ Ράικο συγκεντρώθηκαν δυσαρεστημένοι 
(δέν αναφέρεται το αίτιο) αξιωματικοί της φρουράς τοϋ συντάγματος των δραγώνων καΐ 
αποφάσισαν να υποβάλουν ομαδικά τις παραιτήσεις τους. Ή ηγεσία πέτυχε, μέ υποσχέ
σεις καΐ απειλές, να τους πείσει να ανακαλέσουν τις παραιτήσεις. Μόνον ό Ράικο επέμεινε 
σ' αυτήν. Ό ϊδιος έλεγε, μέ κάποια διάθεση χιουμοριστική, δτι αποστρατεύθηκε "très 
mal noté, parceque j'étais, il paraît, une fausse note dans le choeur général". Ή LS. 
Dostian, «'Ένας Ρώσος αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης» (στα ρωσικά), περ. 
Voprossy Istorii (== Ζψήματα Ιστορίας), τχ. 4, Μόσχα 1978, σ. 211-212, επιχειρεί 
να ανιχνεύσει τίς πολιτικές διαστάσεις τοϋ επεισοδίου, το συνδέει έμμεσα μέ το κίνημα τών 
Δεκεμβριστών (: ένδειξη διαμαρτυρίας για τα καταπιεστικά μέτρα) καΐ θεωρεί την απο
δοχή τής παραίτησης τοϋ Ράικο ώς μέτρο της στρατιωτικής ηγεσίας να απαλλαγεί άπο 
έναν πρωτεργάτη τής απειθαρχίας τών αξιωματικών και γενικώς άπο άτομο πού αποκα
λούνταν «καρμπονάρος» για τή φιλελεύθερη διάθεση του, τήν ανεξαρτησία τοϋ χαρακτήρα 
του και το γεγονός δτι είχε σπουδάσει στην 'Ιταλία. Στίς κρίσιμες αυτές στιγμές για το 
καθεστοκ, οί προσωνυμίες είχαν αποδεικτική ίσχύ. — Ποικίλες είναι οί απόψεις τρίτων για 
τα αίτια της αποστρατείας τοϋ Ράικο, και είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό 
άπηχοϋν μαρτυρίες τοϋ ίδιου τοϋ Ρώσου φιλέλληνα. Βλ. για παράδειγμα τί γράφει ό Κ. 
Heideck, «Τά τών Βαυαρών φιλελλήνων εν Ελλάδι κατά τα έτη 1826-1829», περ. 'Αρ
μονία 2 (1901) 394: εγκατέλειψε [ό Ράικο] «τήν έν τή πατρίδι ύπηρεσίαν τοϋ πυροβολικού 
ένεκεν έριδος προς τους προϊσταμένους αύτοΰ». Σε αναφορά του προς τον Benkendorff, 
15/27 Μαίου 1831 (Ρωσικό'Αρχείο, 1868, στήλη 309) ό Ράικο, μιλώντας για τήν απόφα
ση του να κατέλθει στην Ελλάδα, γράφει για "quelques contrariétés que j'essayais 
dans la carrière militaire que j'avais embrassée dans ma patrie". Για τήν αναφορά 
αυτή βλ. καί παρακάτω, σ. 183. 

9. Στην ίδια αναφορά προς τον Benkendorff (βλ. σημ. 8) ό Ράικο σημείωνε: "je 
n'ai pas cru dans le temps, et je ne crois pas même à présent, être tenu à publier 
les secrets de famille l'ont provoqué" [le parti que j'ai pris]. 
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και το αδιέξοδο στο όποιο νόμισε οτι βρέθηκε: «ή ελπίδα να βρω ένα έντι

μο τέρμα σε μια ύπαρξη με την όποια κανείς δεσμός δεν με κρατεί». 1 0 

Το εγχείρημα, πάντως, του Ράικο φαίνεται οτι εντυπωσίασε, με την τόλμη 

του, πολλούς Ρώσους αξιωματικούς πού είδαν σ' αυτό τήν εκπλήρωση 

καί των δικών τους επιθυμιών. 7 Ηταν φυσικό, έ'τσι. να διογκωθεί στα μά

τια τους ή φιλελληνική του δράση. 1 0 α 

Φαίνεται οτι ό Ράικο συνδεόταν, έστω έμμεσα, με τήν αυτοκρατορική 

οικογένεια: φέρεται ως νόθος γιος του Α. Γ. Μπομπρίνσκυ, τέκνου της Αικα

τερίνης Β' και τοϋ ευνοουμένου της Γρ. Ό ρ λ ώ φ . 1 1 Ό 'ίδιος, ωστόσο, φαίνεται 

οτι απέφευγε κάθε αναφορά στην καταγίογή του αυτή. 1 2 "Οπως κι αν έχει 

το πράγμα, ό Ράικο άνηκε σε επιφανή οικογένεια. Σπούδασε στή Φλωρεντία 

καί παρακολούθησε μαθήματα στο πανεπιστήμιο της Πάδουας. 'Επέστρεψε 

στή Ρωσία το 1815. Χάρις στον πλούτο και τήν επιρροή τών συγγενών του, 

έγινε δεκτός στους αριστοκρατικούς κύκλους της Πετρούπολης. 'Υπηρέτησε 

στο Πυροβολικό καί το 1824 ήταν αξιωματικός τοϋ ιππικού στην αυτοκρα

τορική φρουρά.1 3 Ά π ' αυτή τή θέση απομακρύνθηκε στις αρχές του 1826. 

Σε λίγο φεύγει για τήν 'Ιταλία. Έκεΐ , φαίνεται οτι οριστικοποιείται ή άπό-

10. Στο ΐδιο. Ό Β. Markévitch (δ.π., στήλη 300) αναφέρει οτι ό Ράικο, μετά τήν 
απομάκρυνση του άπο το στρατό, ήταν απογοητευμένος : ζοΰσε πολύ μοναχικά, διαβάζοντας 
συνεχώς καί επισκεπτόμενος ελάχιστους. 

10α. 'Αναφέρει χαρακτηριστικά ό Δεκεμβριστής Ν. Ι. Λόρερ στις «Σημειώσεις» 
του : ((Πολλοί αξιωματικοί της φρουράς άρχισαν να ζητοϋν να πάνε στα συντάγματα 
τοϋ στρατού, πιστεύοντας έτσι να προσεγγίσουν τήν προβλεπόμενη εκστρατεία για να 
βοηθήσουν τους Έλληνες. Θυμάμαι έναν υπολοχαγό τοϋ πυροβολικοΰ μας, τον Ράικο, 
πού χωρίς καν να έχει ζητήσει άδεια πήγε, ορμώμενος άπο τή δική του πεποίθηση, στην 
'Αθήνα καί προσπαθούσε πολύ καιρό να φανεί χρήσιμος στους συμπατριώτες του. Στην 
Ελλάδα διορίστηκε αρχηγός πυροβολικού, έγινε φίλος τοϋ Μπάιρον καί βοήθησε πολύ 
να πετύχει ή επανάσταση». (Βλ. "Ο. Μ. Σπάρο, ο.π., σ. 89· πβλ. το 'ίδιο, μέ κάποιες 
διαφορές, καί στον Ι. Ίόββα, ο.π., σ. 53). 

11. Ι. S. Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 211· Ι. S. Dostian, "L ' attitude 

de la société russe", σ. 75. 

12. Οι Έλληνες της Όδησσοΰ, όπου ό Ράικο πέρασε τήν τελευταία περίοδο της 
ζωής του, ενθυμούνταν οτι τό Ολο παράστημα του ((παραδόξως» ενθύμιζε «τά χαρακτηριστικά 
τοϋ έγγόνου της Αικατερίνης Β' Κωνσταντίνου Παύλοβιτς, διό καί διέτρεχεν εν Όδησσώ 
φήμη, ότι ήτο νόθος υιός τοϋ μεγάλου δουκός τούτου, Οπερ Ομως δεν ήτο ή απλή μόνον 
εικασία ούδεμίαν έχουσα ύπόστασιν»· βλ. Κ. Α. Παλαιολόγος, «Ό Ρώσος φιλέλλην Νικό
λαος Α. Ραϊκός», περ. "Εσπερος 1 (1881-1882) 234. (Τήν επισήμανση τοϋ άρθρου αΰ-
τοΰ, τό όποιο αναπαράγει τό αντίστοιχο τοϋ Β. Markévitch, χρωστώ στον 'Αλέξη Πολί
τη.) Κατ' άλλους, ό Ράικο έμοιαζε καταπληκτικά μέ τόν 'Αλέξανδρο Α', τοϋ οποίου ήταν 
δεύτερος εξάδελφος, αν αληθεύει ή συγγένεια τοϋ Ρώσου φιλέλληνα μέ τήν αυτοκρα
τορική οικογένεια· βλ. Ι. S. Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 211, σημ. 4. 

13. Β. Markévitch, δ.π., στήλες 299-300· Κ. Α. Παλαιολόγος, δ.π., σ. 235· I. S. 
Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 211. 
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φασή του να μεταβεί στην Ελλάδα. "Αν είχε κάποιους ενδοιασμούς, φαίνεται 

δτι τους άπέβαλε όταν βρέθηκε σ' ενα κλίμα έντονου φιλελληνισμού: οι ιτα

λικές πόλεις ήταν ευαίσθητος δέκτης των ειδήσεων για τους αγώνες των 

Ελλήνων και πέρασμα, σχεδόν υποχρεωτικό, τών φιλελλήνων.14 Το 1827 

φθάνει στίς επαναστατημένες περιοχές. Θα παραμείνει σ' αυτές ως τις αρχές 

του 1832, δηλαδή κυρίως κατά την καποδιστριακή περίοδο. 

Οι δημοσιευμένες επιστολές του Ι. Καποδίστρια προς τον Ράικο αποτε

λούσαν τη σπουδαιότερη πηγή πού είχαμε για τή φιλελληνική του δράση. 

Περισσότερα στοιχεία μας δίνουν οι φάκελλοι 417 και 418 του Καποδιαστρια-

κου Αρχείου 1 5 πού φυλάσσεται στην Κέρκυρα. Πρόκειται για πυκνή αλλη

λογραφία, στην πλειοψηφία της ανεπίσημη, του Ράικο με τον Κυβερνήτη, 

ή οποία, σέ συνδυασμό μέ ορισμένες άλλες μαρτυρίες, επιτρέπει άλλη προσέγ

γιση της σκέψης και δράσης του Ρώσου εθελοντή. 'Ανιχνεύονται, επίσης, ό 

τρόπος μέ τον όποιο έγινε δεκτός άπο τους "Ελληνες, οι αντιδράσεις πού ή 

παρουσία του προκάλεσε σέ εχθρούς και φίλους του καποδιστριακού καθε

στώτος, πώς ό ίδιος λειτούργησε στο νέο περιβάλλον, κ.ά. 

Ό Ράικο εγκαινιάζει τή φιλελληνική του δράση μέ σύντομη υπηρεσία 

σέ κανονιοφόρα πλοιάρια πού άνηκαν στο στόλο του λόρδου Cochrane. 

14. Β. Markévitch, ο.π., στήλη 301· Κ. Α. Παλαιολόγος, δ.π., σ. 235. 

15. 'Αρχείο 'Ιονίου Γερουσίας — Τμήμα Καποδιστριακό (στο έξης: ΑΚ). Στους 
φακέλους 417 και 418 περιέχονται 112 έγγραφα τοϋ Ράικο προς τον Καποδίστρια και 
52 τοϋ τελευταίου προς τον Ράικο. Τα πρώτα είναι πρωτότυπα, Ινώ τά δεύτερα σχέδια. 
"Ολα είναι στα γαλλικά. Στον πίνακα πού ακολουθεί φαίνεται ή κατανομή της αλλη
λογραφίας αυτής στο χρόνο. 

Έγγραφα Ράικο Έγγραφα Καποδίστρια 

1828 1829 1830 1831 1828 1829 1830 1831 

'Ιαν. 6 2 4 3 
Φεβρ. 7 1 3 
Μάρτ. 4 1 
Άπρ. 
Μάιος 
'Ιούν. 3 10 (; 3 

12 

5 

8 

-'. 
5 

Ι 

6 

7 

4 

3 

7 

Κ) 

10 

10 

3 

\ 
2 

2 

Ίούλ. 1 12 10 1 li k 
Αύγ. 5 10 1 5 
Σεπτ 8 3 4 2 
'Οκτ. 4 4 3 
Νοέμ. 5 2 4 3 
Δεκ. 1 2 1 

38 68 5 1 15 33 

Στον πίνακα δέν περιλαμβάνονται ορισμένα συνημμένα και έγγραφα τρίτων ή προς τρί
τους. Ή έκδοση τής αλληλογραφίας Ράικο - Καποδίστρια θα μπορούσε να αναδείξει και 
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Συμμετέχει έπειτα στην πολιορκία της Χίου.1 6 Στις αρχές του 1828 διορί

ζεται φρούραρχος στο "Ιτς - Κάλε και αργότερα στο Παλαμήδι, υπό τις δια

ταγές του Βαυαρού συνταγματάρχη Heideck. Ό τελευταίος είχε την πρω

τοβουλία για τους διορισμούς αυτούς, πού επικύρωσε ό Καποδίστριας.1 7 

Έ ανησυχία, ωστόσο, του Ράικο μήπως ό Κυβερνήτης θεωρήσει τυχο

διωκτική την απόφαση του να υπηρετήσει στην Ελλάδα, είναι ενδεικτική 

του διαφορετικού κλίματος πού διαμορφώθηκε με την επιβολή του νέου κα

θεστώτος. Ό Καποδίστριας είχε άλλες, σε σύγκριση μέ τήν επαναστατική 

ηγεσία, απόψεις για το πώς έπρεπε να συγκροτηθεί το ύπύ διαμόρφωση 

κράτος, για τήν πορεία του, τις σχέσεις του μέ τις δυνάμεις. Μέ καχυποψία 

είδε πολλούς άπο τους φιλέλληνες, ιδιαίτερα αυτούς πού είχαν αποκτήσει 

επιρροή στους στρατιωτικούς. Είναι χαρακτηριστική ή στάση του απέναντι 

στον Fabvier και τον Church. Στο έγγραφο 1 8 πού ακολουθεί ό Ράικο 

προσπαθεί να διευκρινήσει τις προθέσεις του: 

άλλα στοιχεία για τον Ρώσο φιλέλληνα, πολύ περισσότερα άπ' όσα επέτρεπε ή κλίμα

κα της παρούσας εργασίας. Σ' ενα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν δυνατές προσεγγίσεις δπως: 

ή μελέτη της δομής τοϋ λόγου καί ή αναγωγή άπ' αυτήν στην πνευματική συγκρότηση 

τοϋ Ράικο' ή συστηματική ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στις εντολές τοϋ Καποδίστρια 

καί στις πράξεις τοϋ Ράικο ώς διοικητικού οργάνου, κ.ά. Οί δημοσιευμένες επιστολές 

τοϋ Καποδίστρια προς τον Ράικο είναι 8· βλ. Έπιστολαι I.A. Καποδίστρια (στο εξής: 

Επιστολές), τ. Γ', Αθήνα 1842, σ. 171-172, 194, 215-216, 223, 233-234, 341-343, 

378· τ. Δ', Αθήνα 1843, σ. 305. 

16. Βλ. Ράικο, Memorandum, [1840-1841]: 'Αρχεία τοϋ Έλληνικοΰ 'Υπουρ
γείου των 'Εξωτερικών, «Παράσημα είς "Ελληνας καί Φιλέλληνας», φ. 1841, 331 (στο 
έξης: ΑΪΕ, Memorandum)- για το υπόμνημα αυτό, πού δημοσιεύεται στο Παράρτη
μα, βλ. παρακάτω, σ. 195. Βλ. επίσης τήν έξης μαρτυρία: 'Αντικρούοντας ό Ν. Δ. δσα 
έγραψε ό Courrier de Smyrne για τις σχέσεις φιλελλήνων, Fabvier καί δημογεροντίας 
των Χίων κατά τήν εκστρατεία, σημείωνε, ανάμεσα σέ άλλα, Οτι «οί φιλέλληνες ούτοι [Γάλ
λοι], ώς καί τις αξιόλογος αξιωματικός Ρώσσος προ τούτων, δυσαρεστηθέντες κατ' αύτοΰ 
τοϋ Συνταγματάρχου, ήτησαν παρ' αύτοΰ τήν παραίτησίν των. . .»· βλ. Γενική Έφημερίς, 
άρ. 23, 4 'Απρ. 1828, σ. 97-98. Κατά τον Φορνέζι (δ.π., σ. 190) καί ό Πρωτοποπώφ συμ
μετέσχε στην εκστρατεία της Χίου: «άπλοϋς εθελοντής έν Χίο»). Δέν γνωρίζω άπο ποϋ 
αντλεί τα στοιχεία του ό Τρ. Εύαγγελίδης, όταν γράφει στο λήμμα ((Νικόλαος Ράϊκος» 
της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας τα έξης : «Φιλέλλην Ρώσος, κατελθών είς 
τήν Ελλάδα άμα τη έκρήξει τοϋ απελευθερωτικού 'Αγώνος. Μετάσχων δέ πλείστων 
μαχών, καθ' ας έπολέμησε γενναίως, διωρίσθη μετά τήν άποκατάστασιν διοικητής τοϋ 
φρουρίου Παλαμηδίου...». Πβλ. το ϊδιο λήμμα καί στη Μεγάλη Στρατιωτική καί 
Ναυτική 'Εγκυκλοπαίδεια (1930). 

17. Κ. Heideck, ο.π., σ. 394· Καποδίστριας προς Ράικο, 26/7 Αύγ. 1828: ΑΚ, φ. 

418: "C'est à la bonne opinion que vous avez inspirée à Mons. le Colonel Heideck 
que vous devez la place que le Gouv(ernemen)t Grec vous a provisoirement confié". 
Βλ. καί AYE, Memorandum. 

18. Ράικο προς Καποδίστρια, 20 Ίουλ. 1828: ΑΚ, φ. 418. Διατηρείται κατά τήν 

έκδοση ή ορθογραφία καί ή στίξη τοϋ έγγραφου. Δίνεται, έτσι, ενα δείγμα γραφής τοϋ 

Ράικο. 'Αντίθετα, στα παραθέματα άπο άλλα έγγραφα του αποκαθίσταται σιωπηρά ή 

ορθογραφία καί ή στίξη. 
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Excellence ! 

Uexperience que j'ai acquise dans ce Pays, m'a appris qu'une 
bonne partie des individus qui sont venus ici, y ont été amenés plu
tôt par des catastrophes étrangères a la cause qu'ils ont embrassé, 
que par le zèle qu'ils font valoir. 

Il serait déplacé, et il me sederait mal de faire parade devant 
Votre Excellence, des sentimens qui m'ont mis a demander presque 
exprès mon congé, pour associer le nom Russe aussi, a ceux des en
fants de toutes les nations civilisées, qui ont pris une part active a la 
délivrance de la Grèce. Ca a été ma seule ambition, mon unique va-
nitée, que bien de personnes qualifieront peut être de présomption. 
Soit! 

Votre Excellence m'a fait l'honneur, de m'accorder (modestie a 
part) un poste au dessus de mon mérite; je tacherais autant qu'il 
est en moi de justifier votre confiance, dont je suppose en partie, en 
être redevable a l'opinion dont m'a honoré le respectable Colonel 
Heidek. 

Antérieurement a l'epoque ou Votre Excellence prîtes les rênes 
du Gouvernement, les affaires étant dans le Caos, plusieurs personnes en 
profitèrent pour s'appropprier des titres des grades etc. qu'ils n'avaient 
pas —je serais désespéré, d'etre soupçonné un instant d'appartenir 
à la cathegorie des gens de cette espece, et maintenant que cette Terre, 
merci vos soins paternels, s'avance a grands pas au bon ordre et a la ve
ritable organisation, je demande a produire mes documents, et non 
content de cà, j'implore de votre bonté, afin d'écarter toute arrière 
pensée, de vouloir vous daigner si vos graves occupations ne l'empê
chent pas, de prendre des informations sur mes qualitécs morales et 
politiques, directement de S. E. Mr Le General Tchitchirin* sous les 
ordres de qui j'ai eu l'honneur de servir aux Dragons de la Garde, ou 
chez S.E.Mr Le General Baron de Levenchlern Comandant en Chef 
Γ Artillerie de la 2e Armée, chez qui j'eus l'honneur de servir antérieu
rement. 

Je veux me flatter, que vous ne trouverez rien d'extraordinair 
a la demande que je fais; a l'epoque ou nous vivons l'on ne peut jamais 
être trop sûr des personnes que l'on employe, et je me suis cru en devoir 
de vous indiquer la source d'en vous pouvez tirer des renseignemens 
sur ma personne, car les deux Généraux que je vous ai indiqué me 
connaissent particulier e m en t. 

'Ακολουθεί το όνομα αυτό καί στα ρωσικά 
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J'ai Γ honneur, de vous prevenir, que je n'aspire ni aux distinctions, 

ni aux recompenses; j'ai fait des voeux constants pour voir la Grèce 

délivrée de son joug; l'heure en est proche, et des-ce qu'elle aura sonné 

permette! moi de me retirer.—je m'en irais peiné de n'avoir pu rien 

faire, mais avec la satisfaction interne de l'avoir voulu avec ardeur: 

heureux si je pourrais emporter vos suffrages. 

J'ai l'honneur de resigner a Votre Excellence le sincer dévoue
ment. 

De Votre très humble et obéissant serviteur 

Nicolas Rayko 
Naupli - de - Romanie 

De la Forteresse de Palamidy 

le 20 Juillet 1828 

Φαίνεται άπο το παραπάνω κείμενο ή έντονη επιθυμία του Ράικο να δια

φοροποιηθεί άπο εκείνους τους φιλέλληνες των οποίων τα κίνητρα και οί 

στόχοι θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν. Είναι χαρακτηριστικό δτι υποδει

κνύει δύο ανώτατους Ρώσους στρατιωτικούς για να βεβαιώσουν δχι για τις 

ικανότητες του άλλα για τα «ηθικά και πολιτικά του προσόντα»: τον βά

ραινε ό φόβος μήπως τον είχαν παραστήσει στον Καποδίστρια «comme un 

transfuse échappé à la deplorable catastrophe de 14/26 lObre 1825».18Q 

Κι εδώ τονίζει δτι είχε μία μόνο φιλοδοξία: να δείξει δτι και Ρώσοι συμμετέ

χουν στο φιλελληνικό κίνημα. Σ ' δλη σχεδόν τη διάρκεια της υπηρεσίας του 

στην Ελλάδα θα αρνηθεί μισθό ή αποζημίωση. Είχε οικονομική ανεξαρτησία: 

πέρα άπο τα ποσά πού ενδεχομένως θα είχε πάρει μαζί του, έφθαναν, δπως 

φαίνεται, κατά διαστήματα, συναλλαγματικές στο ονομά του. 1 9 Ό Καποδί

στριας έσπευσε να θεωρήσει Ικανοποιητικές τις εξηγήσεις του Ράικο. 2 0 

Για τη δράση του Ράικο δσο ήταν φρούραρχος στο'Ίτς-Καλέ και το Παλα

μήδι δεν σο')ζονται τεκμήρια στ/;ν αλληλογραφία του με τον Καποδίστρια. 

Φαίνεται, ωστόσο, πιθανότατο δτι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια του 

18α. ΑΤΕ, Memorandum. Έκεΐ απέδιδε ό Ράικο και την αρχική ψυχρότητα τοϋ 
Καποδίστρια απέναντι του. 

19. Βλ. και παρακάτω, σ. 181. Υπάρχει ή πληροφορία δτι άπο την οικογένεια του 
έπαιρνε ό Ράικο 12.000 ρούβλια το χρόνο· βλ. Β. Markévitch, ο.π., στήλη 300. Για μια 
μόνο περίπτωση πού αναγκάστηκε να δεχθεί κάποια αμοιβή, βλ. παρακάτω, σημ. 105α. 

20. Καποδίστριας προς Ράικο, 2G/7 Αύγ. 1828: ΑΚ,,φ. 418: "Le témoignage des 
personnes auxquelles vous vous rapportez,et sous les ordres desquelles, vous avçz 
commence votre carrière militaire dans votre patrie, est sans doute très honorable 
pour vous, et très satisfaisant pour le Gouvernement et pour le pays auquel il vous' 
plait de vouer actuellement vos services". Τήν επιστολή τοϋ Ράικο επέδωσε στον 
Καποδίστρια ό Ρώσος αξιωματικός Ridi ter. \r ν. ίχ.\ι'τ\χ >j.av ο: ; : t u . , , ; / . ' :·: 
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Heideck για τον καθαρισμό του Ναυπλίου, τη διεύρυνση των οδών, την κατα

σκευή υδραγωγείου, νοσοκομείου, στρατώνων, γιά τον εθισμό τών στρατιωτών 

στην πειθαρχία, στο να τρώγουν σε τραπέζι, κ.ά.21 Το Μάιο 1829 υποδέ

χεται, ούς φρούραρχος του Παλαμηδιοϋ, τον στρατάρχη Maison, δ όποιος, 

πριν αναχωρήσει για τή Γαλλία, επισκέφτηκε το Ναύπλιο και την Λϊγινα.22 

Ή χρησιμοποίηση ξένων στρατιωτικών σε υψηλές θέσεις είχε αρχίσει 

να προκαλεί την αντιζηλία τών Ελλήνων αξιωματικών, φαινόμενο πού θα 

γενικευτεί με την άφιξη τών Βαυαρών. Δεν γνωρίζουμε αν ό Κάρπος Παπα

δόπουλος, λοχαγός τότε του τακτικού, είχε στο νοΰ του και τον Ράικο όταν 

έγραφε στον Κωλέττη (10 Μάιου 1829): « . . . βαρύ με έρχεται να προστά-

ζωμαι άπο ταγματάρχας τους οποίους ή περίστασις άπέδειξεν ότι δεν είναι 

άλλο τι παρά τυχοδιώκται εκ τών λεγομένων φιλελλήνων μερικοί».23 Σχε

τικές αιχμές κατά του Ράικο περιείχε ανταπόκριση άπο το Ναύπλιο πού δημο

σιεύτηκε στον Courrier de Smyrne. Κατακρινόταν ή Ελληνική Κυβέρνηση 

γιατί χρησιμοποιούσε Επτανησίους και ξένους. 'Ανάμεσα στ' άλλα σημειω

νόταν: «La Palarmele est entre les mains d 'un officier russe qui n ' a ja

mais vu un turc, mais il était bien recommandé».24 Φαίνεται, επίσης, ότι 

πολλοί θεωρούσαν τον Ράικο ως μυστικό πράκτορα της Ρωσικής Κυβέρνησης· 

τουλάχιστον αυτή τήν αίσθηση είχε ό ίδιος.2 4 α Παράλληλα, ή θέση του ως 

φρουράρχου είχε ερμηνευθεί, άπο γαλλικούς κυρίως παράγοντες, ως ιδιαίτε

ρη εύνοια προς τή Ρωσία. Ό Καποδίστριας αντέκρουσε τή σχετική κατηγο

ρία σε γράμμα του προς τον κόμητα Loverdo, αξιωματούχο στο γαλλικό 

υπουργείο Πολέμου: 

«Το Παλαμήδειον δεν ένεχείρισεν ή κυβέρνησις, καθώς σας ειπον, εις 

Ρώσον τινά άξιωματικόν εκ τών υποδεεστέρων, άλλα το μεν το όλον Ναύ-

πλιον φρουραρχεΐ υπέρ πάντας ό Βαυαρός συνταγματάρχης Κ. Έϊδέκ, 

αν δε αυτός ελαβεν εκ τών φιλελλήνων τών άμισθί συνυπηρετούντων 

τήν Ελλάδα, τον Κ. Ράϊκον, Ρωσσικον ποτέ αξιωματικών χρηματίσαντα, 

21. TIeidcek, ο.π., σ. 396-309, 445-448, 542-543. Κατά τον Heideck, απέναντι 

τών στρατιωτών επιβαλλόταν «πραεΐα άλλα καΐ αυστηρά άμα μεταχείρισις και ακριβής 

πληρωμή τοΰ μισθοϋ και τοΰ σιτηρεσίου» (σ. 542). 

22. Courrier d'Orient, άρ. XII, 19 Μαΐου 1829, σ. 2. Βλ. καί Le Courrier de 

Smyrne, άρ. G7, 31 Μαΐου 1829. 

23. Κέντρον Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού της 'Ακαδημίας 

Αθηνών (ΚΕΙΝΕ), Αρχείο Κωλέττη, φ. 32, άρ. 340. Ό Κάρπος προήχθη αργότερα σε 

ταγματάρχη και έγινε φρούραρχος ΙΙαλαμηδιοΰ- \ βλ. Κάρπος Παπαδόπουλος, 'Απάνθισμα 

τον ίατοοι,κβν αγώνος τών Έλλ.ψοχν υπό τον Άντιαννταγματάογον της Γραμμής. . ., 

έπιμ. : έκδ',, Θαλής ιΔίζελος, 'Αθήνα, ΙΙαπαζήσης,ι 1976, σ. 31. ; : ι ' 

,ίι (24. Le Courrier, de Smyrne', àpi 32, 27 Σεπτ. 1828. Ή ανταπόκριση φέρει ημερο

μηνία 13 Σεπτ 

24α. ΑΤΕ, Memorandum. 



l'i ι Χηήστο; Λ οίκο; 

καί τον κατέστησε κατά προτίμησαν άλλου ύποφρούραρχον του Παλα-

μηδείου, δεν βλέπω έπ' αληθείας, αγαπητέ μου Κόμη, πώς τούτο το 

άσήμαντον πράγμα δύναται να σας επιβεβαίωση τα θρυληθέντα, δτι 

δηλαδή ή κυβέρνησις της Ελλάδος είναι δχι μόνον ρωσσικωτέρα κυρίως, 

άλλα και αγγλική μάλλον ή γαλλική». 2 5 

Στις 12 Ίουν. 1829 ό Ράικο διορίστηκε «Α' φρούραρχος των Πατρών 

και του Καστελλίου του Μωρέως», του κάστρου στο Ρίο δηλαδή, με το βαθμό 

του αντισυνταγματάρχη. Έ διστακτικότητα του Καποδίστρια απέναντι του 

ή οποία, κατά τή μαρτυρία του 'ίδιου του Ράικο, είχε εκδηλωθεί με ψυχρό

τητα, ακόμα και με περιφρόνηση, είχε αρχίσει να αίρεται. Δεν γνωρίζουμε 

πώς ακριβώς συνέβη αυτό. "Ο,τι πράγματι συνέβη, και θα φανεί με δσα θα 

αναφερθούν πιο κάτω, είναι δτι το νέο του αξίωμα επέτρεψε στον Ράικο 

άμεση σχέση με τον Κυβερνήτη, με αποτέλεσμα ή ψυχρότητα τοΰ' τελευ

ταίου να μετατραπεί σταδιακά σε «απεριόριστη εμπιστοσύνη» για τον Ρώσο 

25. Καποδίστριας προς Loverdo (Παρίσι), 3 Δεκ. 1828: Επιστολές, τ. Β', σ. 332-
333. Για τις αντιδράσεις τοϋ Fabvier σ' ενδεχόμενο διορισμό τοϋ Ράικο ως ανώτατου διοι
κητή στα φρούρια Ναβαρίνου, Μεθώνης και Κορώνης, βλ. Fabvier προς Grasset, [1829]: 
'Αρχείο της 'Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, άρ. 8378α. Ό Γάλλος 
αξιωματικός J-S. Mangeart, στις '"Αναμνήσεις" του (Souvenirs de la Morée, recueillis 
pendant le séjour des Français dans le Péloponnèse, Παρίσι 1830, σ. 315), σημειώνει: 
"On assurait que le président de la Grèce cherchait à éloigner de son gouvernement 
tous les officiers étrangers, à l'exception des Russes. On avançait même qu' il avait 
été jusqu' à dire qu' il ne voulait de la France que son argent" (πβλ. ελληνική μετά
φραση στα 'Απομνημονεύματα άγοηηστών τοΰ '21, άρ. 20, εκδ. Γ. Τσουκαλά, 'Αθήνα 
1957, σ. 177-178). Ό ειδικός, ωστόσο, απεσταλμένος τής Γαλλικής Κυβέρνησης Febu-
rier διαπίστωνε, σχετικά μέ τήν κατηγορία Οτι ό Καποδίστριας ευνοούσε τους υπηκόους 
μιας μόνο χώρας, δτι κανείς Ρώσος δεν υπηρετούσε στην πολιτική διοίκηση, και στο στρατό 
τρεις (ένας άπ'αυτούς ό Ράικο)· βλ. Feburier προς La Ferronays, 18/30 Δεκ. 1828: Mi
nistère des Affaires Etrangères (France), Correspondance Politique (CP), Grèce 6/166. 
(Οί παραπομπές στα CP, CO και FO γίνονται μέ βάση τις μικροταινίες πού βρίσκονται 
στο ΚΕΙΝΕ τής 'Ακαδημίας Αθηνών.) Παρόμοιες ήταν και οί εκτιμήσεις τοϋ Th. 
Gordon (προς Cartwright, 5/17 Ίουλ. 1828: D.C. Fleming, John Capodistrias and the 
Conference of London, 1828-1831, Θεσ/νίκη 1970, σ. 71 σημ. 12): " . . . from 
what J can learn, the charge brought against him (Capodistrias) of working to 
drive away all foreigners except Russians, is utterly false, as there are scarcely 
two individuals of that nation employed in Greece, and those in subordinate posts». 
"Αλλους αριθμητικούς, και επομένως πολιτικούς, υπολογισμούς έκαναν δσοι δίπλα στους 
Ρώσους πρόσθεταν και αυτούς πού είχαν κάποια σχέση μέ τή Ρωσία· βλ. ενδει
κτικά G. Lee προς Adam, 3/15 Ίουλ. 1828: Fleming, ό'.π., σ. 189: "We may divi
de the new employees into the following classes: Firstly, those who are Russians, 
Russian-Greeks, or who have connections with Russia, as Kalergi, Mavromatis, 
Raiko etc." 
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φιλέλληνα.26 Ό Καποδίστριας, πάντως, είχε εκτιμήσει, τις υπηρεσίες27 πού 

Γ.ρ6σ(ρερζ ως φρούραρχος στο Παλαμήδι καί, κυρίως, φαίνεται οτι είχε 

πειστεί για το ζήλο και τις ικανότητες του να εφαρμόσει την κυβερνητική 

πολιτική στη νευραλγική επαρχία της 'Αχαΐας. Κατ' αρχήν, στην περιοχή 

αυτή υπήρχαν ισχυρές οικογένειες προκρίτων (Ζαΐμη, Αόντου, Ρούφου, κ.ά.) 

που αποτελούσαν σημαντικά ερείσματα της αντιπολίτευσης κατά του καπο-

διαστριακού καθεστώτος: ή τελευταία είχε εντείνει, στα μέσα του 1829, τή 

όραση της σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τήν εκλογή «αφοσιωμένων» στην 

Κυβέρνηση πληρεξουσίων για τή Δ' Εθνοσυνέλευση. "Επειτα, απέναντι άπο 

τήν Πάτρα βρισκόταν ή Ρούμελη: ήταν φανερό δτι ή στάση των άτακτων 

στρατευμάτων πού βρίσκονταν εκεί θα έπαιζε αποφασιστικό ρόλο στή διαμάχη 

για τήν εξουσία. "Ηδη στις χιλιαρχίες της Δυτ. Στερεάς είχαν σημειωθεί 

απειθαρχίες οί όποιες έφθασαν, σε μια τουλάχιστον περίπτωση —στή Ναύ

πακτο— στα δρια της στάσης. Έ παρουσία, κατά συνέπεια, στην Πάτρα καί 

το Κάστρο του Μοριά ισχυρών φρουρών άπο στρατιώτες του τακτικού στρα

τού, θα ενίσχυε, από κάθε άποψη, τήν εξουσία της Κυβέρνησης στην περιοχή. 

Το ρόλο αυτό είχε, ώς ένα βαθμό, με τήν παρουσία της διαδραματίσει ή γαλ

λική φρουρά της Πάτρας. Ή αποχώρηση της —διατάχθηκε να επιστρέψει 

στή Μεθώνη οπού ήταν ή έδρα του γαλλικού εκστρατευτικού σοψατος— δη

μιούργησε επικίνδυνο κενό πού ή κάλυψη του θεωρήθηκε επιτακτική/ 8 

Η Πάτρα, έξαλλου, ήταν το σπουδαιότερο σημείο επαφής με τα Ε π τ ά 

νησα, πού βρίσκονταν υπό αγγλική προστασία. 2 9 Οι σχέσεις του Καποδίστρια 

26. AYE, Memorandum. Για το διορισμό τοϋ Ράικο βλ. Γενική ΈφημερΙς, άρ. 47, 
3 Ίουλ. 1829, σ. 185. Δέν εντοπίστηκαν αντιρρήσεις για το διορισμό αυτό. Υπάρχει, αντί
θετα, μια πολύ επαινετική κρίση καταχωρισμένη μάλιστα σ' έ'να έντυπο πού συστηματικά 
αντιπολιτευόταν τον Καποδίστρια ώς όργανο της ρωσικής πολιτικής. Στον Courrier de 
Smyme (άρ. 74, 19 Ίουλ. 1829 —ανταπόκριση άπο Σύρα, 6 Ίουλ.) σημειώνεται: "Μ. 
Kayko, commandant de la Palamide, a été promu au commandement supérieur 
des forteresses de la Morée et de Patras avec le rang de lieutenant colonel. Cette 
nomination fait honneur au Président et a reçu l'approbation générale." 

27. Γι' αυτές βλ. τήν αναφορά τοϋ Heideck προς τον Καποδίστρια, 3 Ίουλ. 1829: 
'Αρχεία της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας, άρ. 4: Αί Έθνικαί Συνελεύσεις, τ. 2: Λ' έν 
"Αργεί Εθνική Συνέλευσις, έκδ. Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, 'Αθήνα 1973, 
σ. 481-482: «... Ό κύριος Ράικος εύηρέστησε κατά πάντα εις την Κυβέρνησιν δια των 
αξιόλογων του υπηρεσιών». 

28. Για το γενικό πλαίσιο της καποδιστριακής περιόδου καί ιδιαίτερα για τήν κυβερ
νητική πολιτική καί τις αντιστάσεις πού αυτή προκάλεσε, αποφεύγω έδώ τις παραπομπές 
για νά μή φορτώσω το κείμενο. Μπορούν να αναζητηθούν στην ύπο έκδοση διατριβή μου: 
«Ί1 αντιπολίτευση κατά τοϋ Κυβερνήτη Ίω. Καποδίστρια, 1828-1831». 

29. Έγραφε ό Καποδίστριας στο διοικητή Πάτρας Ίω. Μελά (10/22 Αύγ. 1831: 
'Εθνική Βιβλιοθήκη-Τμήμα Χειρογράφων(ΕΒ), 'Αρχείο Α', άρ. 7933): «Αί Πάτραι είναι ό 
δια μέσου ορός ώς προς τάς έχθρικάς εναντίον της Κυβερνήσεως κοινωνίας, μεταξύ τών 
ραδιούργων καί τών Ιονίων Νήσων, καί μάλιστα της Ζακύνθου. Σας συμβουλεύω νά προ-
σέχητε. "Ας κάμωμεν το χρέος μας καί ό Θεός θέλει τελειώσει τα επίλοιπα». 
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μέ τη Βρεταννική Κυβέρνηση χειροτέρευαν συνεχώς. Ή τελευταία επιθυμούσε 

να περιορίσει την Ελλάδα μόνο στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Δυσπι

στούσε, επίσης, ώς προς τις προθέσεις του Κυβερνήτη και γι' αυτό προσπα

θούσε, μέσω των αντιπροσώπων της στην περιοχή, να ενισχύσει την αντιπο

λίτευση εναντίον του. 

Ό Καποδίστριας, άπο την άλλη μεριά, και οί στενοί συνεργάτες του έφθα

σαν να αποδίδουν σε αγγλικές ενέργειες πολλές άπο τις ταραχές στο στρατό 

της Δυτ. Στερεάς. Δυσπιστούσαν, μάλιστα, για τις προθέσεις του Church, 

τον όποιο, τελικά, ανάγκασαν σε παραίτηση. Κατηγορούσαν τους αντιπολι

τευόμενους ώς πουλημένους στην 'Αγγλία, ή οποία, κατ' αυτούς, διέθετε 

άφθονο χρήμα για την ενίσχυση της αντικυβερνητικής παράταξης. Οί κατη

γορίες αυτές δεν αποδείχθηκαν. 'Ωστόσο, στις εσωτερικές συγκρούσεις λει

τούργησαν ώς πραγματικά γεγονότα. Το ΐδιο συνέβη, βέβαια, και μέ πολλές 

άπο τις κατηγορίες εναντίον του Καποδίστρια. 

Επέμεινα κάπως σ' όλα αυτά για να φανεί πώς ή αντιπαράθεση κυβερ

νητικών - αντιπολιτευομένων, μέ τήν πραγματική ή υποτιθέμενη ανάμειξη 

ξένων παραγόντων, απειλούσε να θέσει το στίγμα της σ' όλες σχεδόν τις εκ

φάνσεις τής κοινωνικής ζωής. Σέ τέτοιο πλαίσιο καλούνταν να δράσει ό Ράικο. 

Μόλις εγκατέστησε (τέλη 'Ιουνίου - αρχές 'Ιουλίου 1829) τους άνδρες του 

στα φρούρια τής Πάτρας καί του Ρίου, ό Ράικο χρειάστηκε να βοηθήσει, μέ 

δική του πρωτοβουλία, το συνταγματάρχη Ν. Πιέρη, φρούραρχο Ναυπάκτου 

καί 'Αντιρρίου, για να εξαναγκάσει σέ υποταγή τους άτακτους πού είχαν 

προβεί σέ στασιαστικές ενέργειες στή Ναύπακτο. 3 0 Φαίνεται, ωστόσο, οτι 

ή πειθαρχία σταθεροποιήθηκε όταν ή Κυβέρνηση πλήρωσε χρεωστούμενους 

μισθούς. Λίγους μήνες αργότερα, ή είδηση οτι τα γαλλικά στρατεύματα δια

τάχθηκαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους δημιούργησε νέες εντάσεις στους 

άτακτους, γιατί θεωρήθηκε οτι υποδήλωνε πρόθεση τής Γαλλικής Κυβέρνη

σης να πάψει να υποστηρίζει τον Καποδίστρια. Ό Ράικο πρότεινε στον τελευ

ταίο να ζητήσει άπο το ναύαρχο Heyden τήν αποστολή πλοίου στον κόλπο 

της Πάτρας για πρόληψη τυχόν ταραχών. 3 1 Πράγματι, ή παρουσία τής ρω

σικής φρεγάτας λειτούργησε, μαζί μέ τήν είδηση για τήν αναστολή άναχώ-

30. Ράικο προς Καποδίστρια, 3 και 1 Ίουλ. 1829: ΑΚ, φ. 418. Για τήν αποχώρηση 

των Γάλλων καί τήν εγκατάσταση των Ελλήνων στα φρούρια της Πάτρας καί τοϋ Ρίου, 

βλ. καί Courrier d'Orient, άρ. XVII, 14 Ίουλ. 1829, σ. 3. Ό Ράικο έφτασε στην Πά

τρα στίς 18 Ίουν. 1829' βλ. έγγραφο του της 19 Ίουν. προς Καποδίστρια: ΑΚ, φ. 418. 

Για τήν ΰψωση (1 Αύγ. 1829) τής ελληνικής σημαίας στα φρούρια τής Πάτρας καί τοϋ 

Ρίου μέ θρησκευτικές καί στρατιωτικές τελετές, βλ. Ράικο προς Καποδίστρια, 29 καί 

31 Ίουλ., 4 Αύγ. 1829: ΑΚ, φ. 418. 

31. Ράικο προς Καποδίστρια, 23 'Οκτ. 1829: ΑΚ, φ. 418· Καποδίστριας προς 

Heyden, 28 Όκτ. 1829: 'Επιστολές, τ. Γ', σ. 283-28'«. 
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ρήσης των Γάλλων, κατευναστικά ανάμεσα στους στρατιωτικούς και τους 

αντιπολιτευόμενους γενικότερα. Το επόμενο α'ίτημα του Ράικο, να πλέει τα

κτικά στα ΰδατα της περιοχής ένα πολεμικό πλοίο, δεν φαίνεται να Ικανο

ποιήθηκε.32 

Δεν ήταν εύκολο να εξασφαλιστεί ή πειθαρχία των στρατιωτών της φρου

ράς. Οι παλιές έξεις των άτακτων ήταν ακόμη ισχυρές. Ό Ράικο αντιμετώ

πιζε πολλά προβλήματα λιποταξίας ανάμεσα στους άνδρες του. Μερικοί άπ' 

αυτούς έκλεβαν. Δεν έλειψαν και επεισόδια πού απείλησαν την τάξη στο στρα

τιωτικό σώμα.3 3 Τα μικροφιλότιμα καί οι πληγωμένοι εγωισμοί ήταν συνεχή. 

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το πρόβλημα τών σχέσεων τών στρατιωτών με τους 

υπόλοιπους κατοίκους. Ό Ράικο προσπάθησε να εξαλείψει το φόβο τών τελευ

ταίων, οι όποιοι, άπο οδυνηρές εμπειρίες, είχαν ταυτίσει το στρατό με κάθε 

ε'ίδους καταχρήσεις.34 Ωστόσο, κάθε σχετική ενέργεια κινδύνευε να ανα

τραπεί άπο τις ζημιές πού προκαλούσαν στην επαρχία κυβερνητικά ή φιλο

κυβερνητικά στρατεύματα κατά τή διάβαση τους.35 

Ή Πάτρα είχε αρχίσει να αναλαμβάνει άπο τις συνέπειες του απελευ

θερωτικού αγώνα. Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της έδωσε ή παρουσία τής 

γαλλικής φρουράς (Σεπτ. 1828 - Ιούν. 1829). ΟΊ ανάγκες τών Γάλλων για 

κατοικία, διατροφή καί ψυχαγωγία ώθησαν πολλούς, ντόπιους καί μή, να εγκα

τασταθούν στην πόλη καί να επιδοθούν σέ ποικίλες δραστηριότητες. Το γαλ

λικό χρήμα έφερε κάποια πρώτη κινητικότητα.36 Παράλληλα, το εμπόριο 

τής σταφίδας δραστηριοποιήθηκε καί πάλι, ύστερα άπο τήν παύση τών εχθρο

πραξιών. Οι εξαγωγές προς τήν 'Αγγλία αυξάνουν άπο χρόνο σέ χρόνο.37 

32. Ράικο προς Καποδίστρια, 8 καί 15 'Ιαν., 1 Φεβρ. 1830: ΑΚ, φ. 417. 

33. Ράικο προς Καποδίστρια, 28 καί 31 Μαΐου, 7 Ίουν. 1830: ΑΚ, φ. 417. 

34. Ράικο προς Καποδίστρια, 19 Αύγ., 12, 23 καί 30 Σεπτ. 1829: ΑΚ, φ. 418. 

Σέ υπόμνημα πού υπέβαλε στο Διευθυντή του τακτικού στρατού ό Ράικο υπέδειξε τρό

πους για να ανέβει στο σεβασμό τών πολλών το στράτευμα. Ζήτησε, όμως, να μή τιμω

ρούνται μόνον οι στρατιώτες για καταχρήσεις άλλα καί οι πολίτες, όταν τους προκαλούσαν 

(βλ. έγγραφο 19 Αύγ.). 

35. Ράικο προς Καποδίστρια, άρ. 49, 12 Ίουλ. 1830: ΑΚ, φ. 417. Βλ. στο ϊδιο ι[ 

πρότεινε ό Ράικο για να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. 'Αντίθετα, τα δύο 

τάγματα πού διοικούσε ό Τζαβέλλας συμπεριφέρθηκαν άψογα κατά το πέρασμα τους άπο 

τή Στερεά στην Πελοπόννησο μέσω 'Αχαίας: Ράικο προς Καποδίστρια, 2 Αύγ. 1830: ΑΚ, 

φ. 417. Ό Ράικο απασχολούσε τους στρατιώτες του σέ διάφορα έ'ργα, συνεχίζοντας, έτσι, 

τήν παράδοση τών Γάλλων. 

36. J.-s. .Mangeart, ó'..-τ., passim. 

37. 'Ελένη Μπελιά, «Το Βρεταννικον Προξενεΐον Πελοποννήσου εις Πάτρας καί ή 

εμπορική κίνησις της πόλεως (1828-1832)», Πρακτικά τον Α' Τοπικού Συνεδρίου Αχαϊ

κών Σπονδών (δημοσιεύονται σέ παράρτημα, μέ ιδιαίτερη σελιδαρίθμηση, του τόμ. 10, 

1974, τών Πελοποννησιακών), σ. 26-28. 
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Ό πληθυσμός 3 8 πυκνώνει συνεχώς: συναντά κανείς προκρίτους, γαιοκτήμονες, 

εμπόρους, τεχνίτες, στρατιωτικούς καί πολιτικούς, ξένους, κ.ά. Στην Πάτρα 

είχαν την έδρα τους και προξενεία πολλών ευρωπαϊκών κρατών. 

Ό Ράικο θα επιμείνει στην ανάγκη να αποκτήσει ή Πάτρα σχέδιο πόλεως, 

ώστε ό συνοικισμός να αναπτυχθεί με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Στο 

α'ίτημά του αυτό θα είναι επίμονος. 3 9 Θα φροντίσει για την 'ίδρυση νοσοκο-

κομείου. σχολείου και φυλακών, την ανέγερση εκκλησίας, την αυστηρή τήρηση 

των υγειονομικών διατάξεων στο λιμάνι, τον έλεγχο τών πωλουμένων φαρ

μάκων, 4 0 κ.ά. "Ενα πνεύμα ορθολογικό, «αστικό», διαφαίνεται στις περισ

σότερες άπο τις ενέργειες του αυτές. Κι' αυτός, όπως και πολλοί άπο τους "Ελ

ληνες με ευρωπαϊκή παιδεία και προσανατολισμό, επιζητεί τον εκσυγχρο

νισμό, τη ρήξη με τις πρακτικές της Τουρκοκρατίας. Οί αντιστάσεις όμως 

είναι ισχυρές: οί παραδοσιακές δομές και νοοτροπίες, αποτέλεσμα μεγάλης 

διάρκειας, είχαν ανθεκτικότητα. Για τήν ανατροπή τους δεν έφθανε το γεγονός 

μόνον της 'Επανάστασης, παρά το δυναμισμό της και τις νέες προοπτικές 

πού φαινόταν οτι άνοιξε. 

38. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γαλλικής 'Επιστημονικής 'Αποστολής (Bory de 
Saint-Vincent, Expédition scientifique de Morée, τόμ. II, μέρος Α', Παρίσι 1834,σ. 62, 
86-87) στην Πάτρα βρίσκονταν, το 1829, 437 οικογένειες —2832 οικογένειες ή 13572 
κάτοικοι για δλη τήν επαρχία τής Πάτρας. Ή 'Ελληνική «Πολιτειογραφική Επιτροπή» 
υπολογίζει για τήν ϊδια επαρχία τις οικογένειες σέ 2759: Ελένη Μπελιά, ((Στατιστικά 
τοϋ ελληνικού κράτους κατά το 1830», Μνημοσύνη 7 (1978-1979) 299. Ό Άγγλος πρό
ξενος Crowe αναβιβάζει (Ίαν. 1830) τους κατοίκους της πόλης σέ 6.000· βλ. Crowe προς 
Aberdeen, 3/15 Ίαν. 1830: FO( = Foreign Office) 32/17/86. Βλ. καΐ Κώστας Ν. Τριαν
τάφυλλου, Ιστορικόν Λεξικον τών Πατρών, Πάτρα 1959, σ. 497-498. Κατά μία πλη
ροφορία τοϋ Ράικο (προς Καποδίστρια, 9 Φεβρ. 1830: ΑΚ, φ. 417), άπο τους κατοίκους 
τής Πάτρας 500 γνώριζαν νά υπογράφουν. 

39. Το σχέδιο τής Πάτρας είχε κατ' αρχήν εκπονήσει ό Στ. Βούλγαρης. Χρειάστη
καν, ωστόσο, κάποιες αναπροσαρμογές καί, κυρίως, τρόποι και μέθοδοι εφαρμογής του. 
Ο Ράικο απέρριψε τις προτάσεις τοΰ πολιτικού μηχανικού Cernili. Έζήτησε αρχιτέκτονα 

μηχανικό. Ή Κυβέρνηση έστειλε τον συνταγματάρχη τοϋ Μηχανικοΰ Schaumbourg, 
'Ολλανδό πού είχε υπηρετήσει στή Ρωσία, με τον όποιο ό Ράικο θα συνεργαστεί στενά. 
'Ωστόσο, θά συναντήσουν δυσκολίες, γιατί ή επιτροπή άποζημιώσεο^ν για τήν εφαρμογή 
τοΰ σχεδίου Οά προβεί σέ πολύ υψηλές εκτιμήσεις. Βλ. Ράικο προς Καποδίστρια, 25 
Αύγ., 15 Σεπτ. και 16 Νοεμ. J829· 28 Ίουν., [Αύγ.], 13 Αύγ., [Σεπτ.], 17 καί 24 
Σεπτ., 18 'Οκτ. 1830: ΑΚ, φ. 417-418. Για τις οδηγίες πού δόθηκαν στον Schaumbourg 
βλ. Le Courrier de la Grèce, άρ. 22, 15/27 Σεπτ. 1830, σ. 3-4. Βλ. καί Σπ. Αου-
κατος, «Ή ανοικοδόμηση τών ερειπωμένων πόλεων στην ελευθερωμένη Ελλάδα έπί 

Ιω. Καποδίστρια», στό : "Ετος Καποοίστρια. διακόσια χρόνια άπο τη γέννηση τον, 'Α
θήνα 1978, σ. 157-184. Για τήν νέα αντίληψη πού επικράτησε μετά τήν 'Επανάσταση 
στην παραγωγή καί οργάνωση τοΰ χώρου, βλ. 'Ελένη Καλαφάτη, (('Η πολεοδομία 
τής 'Επανάστασης: Ναύπλιο, 1822-1830», Ία Ιστορικά 2 (Δεκ. 1984) 265-282. 

40. Βλ. ενδεικτικά : Ράικο προς Καποδίστρια, 26 Ίουν., 19 Αύγ., 15 Σεπτ. 1829 : 
ΑΚ, φ. 418· 5 καί 23 Ίουλ. 1830 : ΑΚ, φ. 417. 
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"Αν καί υπήρχε πολιτικός διοικητής στην Πάτρα, ό Ά . Άξιώτης, 4 1 ό 

Ράικο αναμείχθηκε, σε συνεργασία με τον τελευταίο ή καί μόνος του, σ' ολα 

σχεδόν τα ζητήματα της πόλης καί της επαρχίας. "Ετσι, με την «υπέρβαση» 

αύτη των καθηκόντων του, την οποία ενθάρρυνε ό ΐδιος ό Κυβερνήτης,4 2 βρέ

θηκε σε καθημερινή σχέση με τους κατοίκους και τα προβλήματα τους. Κα

τόρθωσε, 6πο)ς φαίνεται, να ξεπεράσει και την απόσταση πού το φράγμα της 

γλώσσας πρόβαλε: μπόρεσε να χειρισθεί κάπως τα ελληνικά.'13 Δεν διαθέ

τουμε λεπτομέρειες για την ποιότητα αυτών των σχέσεων. "Εμμεσα, ωστόσο, 

προκύπτει οτι ό Ράικο με τη συμπεριφορά του πέτυχε να εμπνεύσει εμπιστο

σύνη στο πρόσωπο του και σεβασμό στο άξίωμά του. Ή καταγωγή του, εξάλ

λου, του έδινε πρόσθετο κύρος: οί "Ελληνες είχαν κάθε λόγο να ευγνωμονούν, 

καί νά φοβούνται, τις τρεις δυνάμεις. Ή τ α ν , επίσης, ανώτερος αξιωματικός, 

((υψηλός το ανάστημα, ρωμαλέος την στάσιν, συμπαθητικώτατος και γλυκύ

τατος τους τρόπους». 4 4 Χειριζόταν με επιδεξιότητα τον ίππο και ή στολή του 

θα ήταν εντυπωσιακή. "Ισως ή οικονομική του κατάσταση να τού επέτρεπε 

ευρωπαϊκό τρόπο διαβίωσης, κάπως ευρύτερες πράξεις γενναιοδωρίας ή καί 

41. Την ανεπίσημη αλληλογραφία του Ά. Άξιώτη, Διοικητή Παλαιών Πατρών 

και Βοστίτσης, μέ τον Καποδίστρια, βλ. ΑΚ, φ. 474. Έκεϊ φαίνεται, επίσης, ό βαθμός 
συνεργασίας του Ράικο μέ τον διοικητή, οί διαφορετικές εκτιμήσεις τους, ή ανάμιξη 
του Ρώσου φιλέλληνα σ' ολα τα τρέχοντα πολιτικά θέματα. Ή σύγκριση τών δύο αλλη
λογραφιών δείχνει καί την πιο οικεία σχέση τοϋ Καποδίστρια μέ τον Ράικο. Για τη σχέ
ση αύτη βλ. παρακάτω, σ. 181-182. 

4*2. Καποδίστριας προς Ράικο, 15 Σβττ. 1829: Επιστολές, τ. Γ', σ. 234. 
43. Μια ρητή μαρτυρία άπο τον ίδιο τον Ράικο (προς Καποδίστρια, ['Ιούν. 1830]: 

ΑΚ, φ. 417): Ό αστυνόμος Πάτρας επικαλείται, για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά 
του, οδηγίες του. «Mais quoique je (Ράικο] ne connaisse pas le Grec assez, il me semble 
que la lettre des instructions données par le Ministre de la Justice porte. . .». Θα 
ήταν δύσκολο ό Ράικο να μπορεί να διαβάζει καί να μη μπορεί να καταλαβαίνει ή νά ομιλεί 
τα ελληνικά. Οί συνεχείς επαφές του μέ πρόσωπα κάθε κατηγορίας καί ή καλή ενημέρωση 
του για πολλαπλά ζητήματα δέν θα ήταν, όπως φαίνεται, κατορθωτές χωρίς κάποια γνο')-
ση της ελληνικής. Μερικές φορές παραθέτει μέσα στο γαλλικό κείμενο τών επιστολών του 
καί λέξεις ελληνικές' βλ. Ράικο προς Καποδίστρια, 31 Ίουλ. 1829: ΑΚ, φ. 418. 

44. Κ. Α. Παλαιολόγος, δ.π., σ. 234. Βλ. στο ίδιο (σ. 258, σημ.*) καί την ακό
λουθη μαρτυρία τοϋ Ράικο πού είναι ενδεικτική για το ρωμαλέο παράστημα του : «Τώ 
Κυβερνήτη είχον γείνει πολλαί καταγγελία'., αλλ' ούτος δέν ήθελε να διόση πίστιν εις αύ-
τάς. Εις πολλούς δέ προτρέποντας αυτόν νά λάβη μέτρα προφυλακτικά κατά ενδεχομένης 
κατ αύτοϋ δολοφονίας άπήντα μετά ειρωνικού μειδιάματος· "Είναι δυνατόν νά εύρεθή τις 
τόσον μικρόνους ώστε νά έπιτεθή κατ' έμοΰ έν τη όδώ, έν ω είναι πασίγνωστον ότι ή παρ' 
έμοί είσοδος είναι εις πάντας ελευθέρα, καί ότι οί ύπηρέται μου κάθηνται έν τώ τρίτω ή τε-
τάρτω δωματίω άπο τοϋ σπουδαστηρίου μου, ένθα εργάζομαι καί δέχομαι τους προσερχό
μενους ;"Π νομίζετε οτι Οά είσέλθη εις τον οϊκόν μου άνήρ στιβαρός, ώς π.χ. ό ταγματάρχης 
Ραϊκός,οστις πνίξας με μέ τάς ισχυρά: του χείρας ήθελε πάλιν μέ εναποθέσει επί τής έδρας 
καί προφθάσει νά φύγη πριν μάθη ό κόσμος οτι παρέδωκα το πνεύμα μου τω Ύψίστω:"». 
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σπατάλης πού θα ανέβαζαν ακόμη περισσότερο το κοινωνικό του γόητρο. Ό 

'Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής, νεαρός τότε περιηγητής, μαρτυρεί για το χορό 

πού έδωσε (Φεβρ. 1830) ό Ράικο: 

«Δοικητής [— φρούραρχος] των Ι Ιατρών ήν τότε ό Ρώσσος συνταγμα

τάρχης Ράϊκος. Ούτος υποδεχθείς ημάς φιλοφρονέστατα, προσεκάλεσε 

χάριν ημών ε'ις χορόν, ή ίσως μάλλον ημάς προσεκάλεσεν εις χορόν ον 

έδιδε, διότι τότε διήρκει ετι ή άποκρέω. Έκεΐ κατά πρώτον απήντησα 

συνηγμένην Έλληνικήν κοινωνίαν, ο,τι αϊ Πάτραι περιεΐχον έςοχώτε-

ρον και ό^ραιότερον, και έθαύμασα βλέπων οτι εις την μόλις άναγεν-

νωμένην ημών πατρίδα ύπήρχον τοσαύτα στοιχεία εξαίρετου συνανα

στροφής μικρόν διαφερούσης τών αρίστων ευρωπαϊκών κατά των τρόπων 

την εύγένειαν και λεπτότητα. . . )) . 4 5 

Αύτη είναι ή μόνη πτυχή της ιδιωτικής ζωής του Ράικο πού εντοπί

στηκε. Δεν διαθέτουμε πληροφορίες για το πώς περνούσε τις ελεύθερες ώρες 

του, με ποιους ιδιαίτερα συναναστρεφόταν. Για τις επαφές πού είχε με τους 

συμπατριώτες του και για τις απουσίες του άπο την Πάτρα, θα γίνει λόγος 

αργότερα. Αγνοούμε, επίσης, τι ακριβός διάβαζε. Φαίνεται οτι εντυπο^-

σίαζε με τις γνώσεις του, άλλα ό ίδιος έσπευδε να ομολογήσει οτι ή μόρφωση 

του δέν υπήρξε συστηματική. 4 7 Ό Heideck σημειώνει γι' αυτόν οτι ήταν 

«λεπτώς μεμορφωμένος».4 8 Για την ευρύτερη ενημέρωση του έχουμε μια 

μαρτυρία: όταν χρειάστηκε να πάρει θέση στο θέμα τών συντεχνιών στην 

ΙΙάτρα, αν δηλαδή έπρεπε να καταργηθούν ή να διατηρηθούν, δικαιολόγησε 

το δισταγμό του επειδή, όπως έγραψε* ((j'ai lu plusieurs brochures de dif

férentes publicistes pour et contre les maîtrises des arts et métiers sur 

la sollicitation faite en 1801 au Gt Français de les établir».4 0 Κι ας μη 

φαίνεται καθαρά αν ό Ράικο αναφέρεται σέ παλιότερες αναγνώσεις του απλώς, 

45. 'Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής, 'Απομνημονεύματα, τ. Α', 'Αθήνα 1894, σ. 232. 
Για τους χορούς πού δίνονταν στην ΙΙάτρα βλ. και Mangeart, δ.π., σ. 330-333. 
Βλ. και τί γράφει ό D. Urquharl (The Spirit of the East, τ. Α', Αονδίνο 1833, σ. 34): 
"The roughness of the weather, and the \vant at the castles of a boat sufficiently 
large to transport our horse, detained us six days; which we spent very pleasantly 
between the castle and Patrass, with Colonel Rayko, the only Russian who had 
been a Philhellene...». 

46. Βλ. παρακάτω, σ. 181, 1S7-188. 

47. I. S. Dostian, «'Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 211. 
48. Heideck, δ.π., σ. 394. 

49. Ράικο προς Καποδίστρια, 7 Ίουν. 1830: ΑΚ, φ. 417. Για το πώς ό Ράικο άντι-
μετο>πισε το θέμα τών συντεχνιών τή στιγμή πού ήταν φανερή ή δυσπιστία της Κυβέρνησης 
προς κάθε μοργη συσσωματώσεων, βλ. και έγγραφα του προς Καποδίστρια, 21 Μαίου 
και 23 Ίουλ. 1830: ΑΚ, φ. 417. Βλ. στο ί'διο τη σχετική άποψη Καποδίστρια: προς 
Ράικο, 26/7 Ίουλ. 1830. 



Ό ί'ώαο: φι?.έ/Ληνας Λικό?.αος Ράικο 111 

ή αν ασχολήθηκε ειδικά όταν προέκυψε το θέμα, αξίζει να κρατήσουμε τήν 

έννοια της «πολυφωνίας» —pour et contre— καθώς και της βιβλιογραφίας 

καθαυτής: ή άξια της γνώσης, των αναγνώσεων. Το γενικότερο μορφωτικό 

του επίπεδο προκύπτει και άπο το περιεχόμενο των επιστολών του. 'Εγγράφε

ται συνδρομητής στην «'Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων» του Κ. Κούμα.°° 

Έκεΐ όμως πού δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα οι σχέσεις του Ράικο με τους 

"Ελληνες ήταν στο θέμα της νομιμοφροσύνης τους προς τήν Κυβέρνηση Καπο

δίστρια. Παρά τή μετριοπάθεια του και τήν ικανότητα του να διατηρεί κάποιες 

ισορροπίες, φαίνεται οτι υπέστη και αυτός τις συνέπειες άπο τήν ένταση των 

αντιπολιτευτικών ενεργειών και τις συνακόλουθες κατασταλτικές πράξεις του 

καθεστώτος. Ωστόσο, ό Ράικο μπόρεσε να μήν εμπλακεί, ως Ινα βαθμό 

τουλάχιστον, στή λογική εκείνη πού ήθελε θετικές όλες τίς ενέργειες, ακόμα 

και τις παράνομες, των προσκείμενων στην Κυβέρνηση ατόμων ή ομάδων. 

Κυρίως, θα διαφωνήσει με τή μέθοδο αντιμετώπισης τών αντιπολιτευτικών 

πράξεων. 

Κατ' αρχήν διαπίστο^σε οτι πολλοί άπο τους λιγότερο ισχυρούς προ

κρίτους (της «δεύτερης τάξης») εμφανίζονταν ως φιλοκυβερνητικοί για να αντα

γωνιστούν τήν επιρροή τών πιο δυνατών. Ζήτησε αμεροληψία απέναντι σ' 

όλους, ώς προϋπόθεση για να επιτύχει μια πολιτική πού θα απέβλεπε στο να 

τους αφαιρέσει κάθε δυνατότητα να ασκούν επιρροή. Το πρόβλημα ήταν πώς 

θα κατέπιπτε το κύρος τους ώστε οι πολλοί να πειστούν οτι μόνο στους νόμους 

και οχι στους ισχυρούς θα μπορούσαν να βρουν προστασία. 'Ωστόσο, οι κοινω

νικές σχέσεις πού είχαν διαμορφωθεί επί Τουρκοκρατίας δεν ήταν εύκολο να 

ανατραπούν. Κατά τον Καποδίστρια ή ανατροπή αυτή θα ήταν κατορθωτή 

μόνον αν οργανωνόταν σε νέα βάση ή ελληνική κοινωνία με τήν ίδρυση αλληλο

διδακτικών σχολείων και τή διανομή τών εθνικών γαιών. 'Επομένως, ή ίση 

μεταχείριση πού πρότεινε ο Ράικο θα βοηθούσε, τουλάχιστον, στο να μή ενι

σχυθούν οι παραπάνω σχέσεις.51 Ό τελευταίος, όμως, φαίνεται να πίστευε 

οτι ήταν δυνατό, με τήν επί τόπου παρέμβαση τού ίδιου τού Κυβερνήτη, να 

καταφερθεί καίριο πλήγμα στην επιρροή τών τοπικών παραγόντων.52 

Πολλοί άπο τους προκρίτους θα κατηγορηθούν ώς υπεύθυνοι για τήν 

άρνηση τών χωρικών να καταβάλουν φόρους και, γενικά, για κάποιες ύποπτες 

συνελεύσεις και πράξεις ανυπακοής στις διοικητικές αρχές. Στα τέλη τού 1829 

και στους πρώτους μήνες τού 1830 πύκνωσαν τα φαινόμενα αυτά καθώς ή 

φήμη της επικείμενης εκλογής, ή ίδια ή εκλογή αργότερα τού Λεοπόλδου στο 

50. Κ. Μ. Κούμας, Ίατορία τών ανθρωπίνων ποάςβων από τών αρχαιοτάτων χρόνων 

ε(»ς τών ήμερων μας, τ. 12, Βιέννη, 1832, σ. 750: «ύποσυνταγματάρχης Ράϊκω: σώματα 1». 

51. Ράικο προς Καποδίστρια, 9 Σεπτ. 1829: ΑΚ, φ. 418· Καποδίστριας προς Ράικο, 

15 Σεπτ. 1829: 'Επιστολές, τ. Ρ', σ. 233-23'». 

52. Βλ. παρακάτω, σ. 179. 
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θρόνο της Ελλάδας, θα θεωρηθούν ως απαρχή της πτώσης του καποδιστριακοΰ 

καθεστώτος. 'Από τον κλονισμό αυτό της κυβερνητικής εξουσίας φαίνεται 

οτι ενθαρρύνθηκαν άτομα και ομάδες να προβούν σέ ληστρικές ενέργειες. Ή 

Κυβέρνηση, και δ 'ίδιος ό Καποδίστριας, θέλησαν να αποδώσουν και τη 

ληστεία και την ανυπακοή τών χωρικών σέ υποκινήσεις και «ραδιουργίες» 

των αντιπολιτευομένων. Μίλησαν για μυστικές εταιρίες και έκαναν σαφέστα

τους υπαινιγμούς για διασυνδέσεις αντικυβερνητικών με "Αγγλους και Ε π τ α 

νήσιους συνεργάτες τους. 5 3 

Ο Ράικο διαφοροποιείται ως προς πολλά άλλα διοικητικά όργανα γιατί 

διστάζει να είναι κατηγορηματικός πριν έχει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοι

χεία στα χέρια του. Φοβάται οτι πολλοί άπο τους προβαλλόμενους ως κυβερ

νητικούς εξόγκωναν διάφορες ύποπτες κινήσεις, «έδιναν σημασία στο τίποτα», 

για να εμφανίσουν μεγάλη τήν έκδούλευσή τους. Δυσπιστεί, επομένως, στις 

πληροφορίες τους και προσπαθεί ή νά συγκεντρώσει αποδείξεις ή να διαμορ

φώσει ό ϊδιος γνώμη μέ αιφνιδιαστικές επισκέψεις στους τόπους τών επεισο

δίων, ανακρίσεις, κλπ. Στις επιστολές του προς τον Κυβερνήτη μιλά για πιθα

νότητες και ενδείξεις, μειώνει τις εντυπώσεις άπο εξογκωμένες αναφορές 

άλλων. Αντιλαμβάνεται οτι όσοι προσδοκούν οφέλη άπο τήν αναμενόμενη 

κυβερνητική αλλαγή προσπαθούν να επηρεάσουν συνειδήσεις μέ υποσχέσεις 

και λοιπές μεθόδους. Ωστόσο, διστάζει νά δώσει στις ενέργειες αυτές σημα

σία υπέρμετρη. 5 4 Το ίδιο συμβαίνει και μέ τις δραστηριότητες τών ξένων. Πι

στεύει οτι οί "Αγγλοι και οι συνεργάτες τους προσπαθούν άπο τα Επτάνησα 

53. Για ύποπτες κινήσεις, απειθαρχίες κλπ. στα χωριά και για τήν αντιμετώπιση 

τους, βλ. αναφορές Ράικο προς Καποδίστρια: 11 καΐ 22 Ιαν., 1, δ και 9 Φεβρ., 30 'Απρ., 

3 Μαΐου, 7 και 11 Ίουν. 1830: ΑΚ, φ. 217. Για ληστείες, βλ. αναφορές 30 'Απρ., 7 Μαΐου, 

28 Ίουν., 23 Ίουλ., [Σεπτ.], 24 Σεπτ., 19 'Οκτ. 1830: ΑΚ, φ. 217. Ή διέλευση τοϋ Th. 

Gordon άπο τήν 'Αχαΐα είχε εντείνει τις ανησυχίες της Ελληνικής Κυβέρνησης. Οί συναν

τήσεις του μέ τον Α. Ζαΐμη και άλλους προκρίτους, καθώς και μέ "Αγγλους πού ήταν εγκα

τεστημένοι στην Πάτρα, απέβλεπαν, κατ' αυτήν, στον καταρτισμό σχεδίων για τήν πρό

κληση ταραχών καί, γενικώς, για τήν υπονόμευση του καποδιστριακοϋ καθεστώτος. 

Έγραφε ό Καποδίστριας σχετικά: «Μέ καταβαρύνουν καθημεριναί άναφοραί περί ραδιουρ

γιών καί ραδιουργούντων, περί τών οποίων καί σεις γράφετε. Νομίζω οτι όλα ταϋτα πηγά-

ζουσιν άπο ίενικάς εισηγήσεις. Υπάρχει πολιτική τις κακόβουλος, ήτις προτίμα ί'σως τήν 

άταξίαν καί άναρχίαν, άπο τήν ένεστώσαν τών πραγμάτων κατάστασιν». (Καποδίστριας 

προς Κ. Ράμφο, 26 Δεκ. 1829: ΓΑΚ, 'Αρχείο Α. Μάμουκα, Κ 80, φ. 108· πβλ. Καποδί

στριας προς Π. 'Αναγνωστόπουλο, 2G Δεκ. 1829: ΕΒ, 'Αρχ. Α', άρ. 7904). Για τις 

κινήσεις τοϋ Gordon βλ. «"Εγγραφα κατασχεθέντα Άνδρ. Καλαμογδάρτη», στό: Β. Κρεμ-

μυδάς, « Ί Ι δολοφονία του Κυβερνήτη 'Ιωάννη Καποδίστρια», Ό 'Ερανιστής 14 (1977) 

253 σημ. (άρ. 4)" Λ. Αουλές, « Ή δολοφονία τοϋ Ι. Καποδίστρια καί ή Ρωσία», Μνήμων 

10(1985)83. 

54. Βλ. ενδεικτικά : Ράικο προς Καποδίστρια, 7 Λεκ. 1829 : ΑΚ, φ. 418· 15 

καί 22 Ιαν., 21 Μαίου 1830: ΑΚ, φ. 417. 
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να δημιουργήσουν προβλήματα στο νέο κράτος. Είναι προσεκτικός καί κατα

γράφει λεπτομερώς τις κινήσεις των "Αγγλων εμπόρων στην Πάτρα Robin

son και Green, τις επαφές τους με τους Ροΰφο, Καλαμογδάρτη, Ζαΐμηδες και 

άλλους προκρίτους. Το ΐδιο κάνει για πολλούς Επτανησίους. Βολιδοσκοπεί 

τις διαθέσεις του "Αγγλου προξένου στην Πάτρα Crowe, παρακολουθεί ποιους 

συναντά ό Th. Gordon κατά τη διέλευση του άπο την πόλη. Είναι βέβαιος 

δτι όλοι τους αντιπαθούν το καποδιστριακο καθεστώς καί επιθυμούν την 

πτώση του. Άλλα δεν μπορεί να ανιχνεύσει σε ποιο βαθμό οι προθέσεις τους, 

ακόμα καί οί λόγοι τους, μεταφράζονται σε πράξεις. ΓΥ αυτό είναι προσε

κτικός στη διατύπωση των σχετικών εκθέσεων, ζυγιάζει τις εκφράσεις του 

καί τις λέξεις πού χρησιμοποιεί.5 5 Ό Κυβερνήτης, αντίθετα, στηριζόμενος, 

όπως φαίνεται, καί στις «συγκρατημένες» μαρτυρίες του Ράικο άλλα καί 

σ' άλλες πιο κατηγορηματικές, δεν θα διστάσει να καταγγείλει, σε επίσημα 

πρόσωπα, τον υπονομευτικό ρόλο των "Αγγλων πρακτόρων.5 6 

Ό ισχυρότερος τοπικός παράγοντας στην 'Αχαία ήταν ασφαλώς ό Ά . 

Ζαΐμης. Οί επιλογές του χάραζαν, σε μεγάλο βαθμό, την πολιτική καί τών 

άλλων προκρίτων της περιοχής. Καίτοι αντιπολιτευόμενος, είχε αντιληφθεί 

τον κίνδυνο άπο μια ανοιχτή σύγκρουση με την Κυβέρνηση: ή τελευταία θα 

μπορούσε να πλήξει ακόμα περισσότερο τους προκρίτους, αν είχε τή δικαιο

λογία για τή χρησιμοποίηση βίας· άπο τήν άλλη μεριά, μια εξέγερση, μή 

κατευθυνόμενη άπο τους προκρίτους, θα μπορούσε να στραφεί οχι μόνον κατά 

του Καποδίστρια άλλα καί εναντίον τους. Ό Ζαΐμης, για να κερδίσει χρόνο 

ως τις αποφάσεις τών δυνάμεων για τήν οριστική τύχη του νέου κράτους, 

προφασίστηκε ουδετερότητα. "Εφυγε άπο το Ναύπλιο, τήν πρωτεύουσα, καί 

άφοΰ έμεινε κάμποσο χρόνο στή γενέτειρα του, κατέληξε στην Πάτρα ('Ιαν. 

1830). Είπε στον Ράικο: ήθελε να αποσυρθεί, άλλα ή συκοφαντία τον παρα

κολουθούσε παντού- επειδή υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτείας, έρχον

ταν "Αγγλοι να τον επισκεφθούν δεν μπορούσε να τους το αρνηθεί" έτσι, 

θεωρούνταν ύποπτος άπο τα κυβερνητικά όργανα· στην ΙΙάτρα όμως τον ενο

χλούσαν λιγότερο, γι' αυτό ήθελε, αν τού επιτρεπόταν, να εγκατασταθεί έκεΐ. 

55. Ράικο προς Καποδίστρια, 16 (2 έγγραφα) καί 20 Νοεμ., 7 Δεκ. 1829" 19 Ίουλ. 
1880: ΑΚ, φ. 417-418. Ό Robinson (προς Adam, 13/25 Δεκ. 1829: CO (-Colonial 
Office) 136/59/32) απέκρουσε τις κατηγορίες οτι αυτός καί ό Green δέχονταν τους δυσα
ρεστημένους στα σπίτια τους, σχημάτιζαν μυστικές εταιρίες καί έδιναν οικονομικές ενισχύ
σεις, έκ μέρους της Βρεταννικης Κυβέρνησης, μέ σκοπό να προκληθεί δυσαρέσκεια στους 
κατοίκους κατά τοϋ Καποδίστρια. "Οταν διαπίστωσε οτι παρακολουθούσαν το σπίτι του, 
γιατί φιλοξενούσε τον Gordon, διαμαρτυρήθηκε στον Ράικο. Αυτός απάντησε οτι εκτε
λούσε συγκεκριμένες οδηγίες τοϋ Κυβερνήτη, καί έδειξε οτι δεν πίστευε καθόλου στις 
καταγγελίες πού προκάλεσαν τα μέτρα αυτά κατά τοϋ Robinson. Δέχθηκε να άρει τα 
μέτρα παρακολούθησης άλλα αρνήθηκε να κατονομάσει τον πληροφοριοδότη. 

56. Βλ. υπόμνημα του, 19/31 Δεκ. 1829 : FO 32/10/10. 
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Ό Ράικο δέχθηκε με τη σκέψη οτι, αν τυχόν ξεσπούσαν ταραχές, θα φυλά

κιζε τον Ζαίμη στο ρωσικό πολεμικό πλοίο που είχε ζητήσει να πλέει στα 

παράλια καί, έτσι, θα εξουδετέρωνε, στερώντας τους τον αρχηγό, τους αντι

πολιτευόμενους.57 Ό Καποδίστριας είχε κάθε λόγο, στην κρίσιμη αύτη για 

το καθεστώς του περίοδο, να αποδυναμώσει τους δεσμούς του Ζαΐμη με την 

αντικυβερνητική παράταξη. Επαίνεσε τη στάση του Ράικο και του παρήγ

γειλε να γνωστοποιήσει στον Ζαΐμη το πόσο θα ωφεληθεί, αν παραμείνει 

ήσυχος: 

«Έάν ο'ι φίλοι του τον τρέφωσι με ωραίας ελπίδας, καί αυτός άφορα εις 

μεγάλην ύψωσιν, οφείλει όμως να ένθυμηθή ότι καί ή βασιλεία έρχε

ται, καί οτι πολυπραγμόνων σήμερον, μόνος κόπτει τον δρόμον δι' ου 

πολίτης, όποιος αυτός, πρέπει να κατασταθή έντίμως εν πάση οποιαδή

ποτε τάξει πραγμάτων. Ό Κ. Ζαΐμης καί όλοι οί φίλοι του οφείλουν να 

πιστεύσωσιν οτι δεν θέλω μείνη ξένος εις τάς τελευταίας αποφάσεις των 

Δυνάμεων περί των υποθέσεων της Ελλάδος». 5 8 

Ό Ράικο κατανοούσε καλά πόσο κόστος είχαν για τήν Κυβέρνηση άστο

χες ενέργειες των διοικητικών της οργάνων. Δεν έπαυε να εξορκίζει τον Ά ξ ι ώ -

τη να δείχνει τήν πιο μεγάλη περίσκεψη «et ne tirer la corde qu' a u t a n t qu' 

elle peut tenir» . 5 9 'Εξοργίζεται μέ τήν ακαμψία καί μονομέρεια του αστυνόμου 

Πάτρας: άφοΰ σχημάτισε μια ομάδα αφοσιωμένων, προσπάθησε να συντρίψει 

όσους θεωρούσε αντικυβερνητικούς· αρκούσε καί κάποιος να έχει σχέσεις μέ 

τήν ομάδα του Μπ. Ρούφου, για να τον ταλαιπωρεί, χρησιμοποιώντας διά

φορες προφάσεις· αντίθετα, χαριζόταν σ' όσους δήλωναν φιλοκυβερνητικοί. 

Ό Ράικο ζήτησε άπο τον Κυβερνήτη να καλμάρει το ζήλο τοΰ αστυνόμου γιατί 

οί ενέργειες του έβλαπταν: ενίσχυαν, αντί να άποδυναμίόνουν, τήν αντίπαλη 

φατρία. Τέτοιοι φίλοι, έγραψε, είναι περισσότερο καταστρεπτικοί άπο τους 

πιο φανατικούς εχθρούς.0 0 

57. Ράικο προς Καποδίστρια, 15 Ίαν. 1830: ΛΚ, φ. 417. 
58. Καποδίστριας προς Ράικο, 27 Ίαν. 1830: Επιστολές, τ. Ρ', σ. 341-342. Μέ ιδιαί

τερα ζωηρό τρόπο περιγράφει ό Ράικο (προς Καποδίστρια, 1 Ψεβρ. 1830: ΛΚ, φ. 417) 
πώς ανακοίνωσε τα παραπάνω στον Ζαΐμη. Βρήκε τον τελευταίο κατατρομαγμένο: νόμισε 
δτι ό Ράικο είχε έλθει να τον συλλάβει, επειδή ό τελευταίος έφθασε μέ συνοδεία καί έφιπ
πος. Περισσότερο άπ' δλα φοβόταν μήπως, οδηγούμενος στο Ναύπλιο άπο ένοπλους, εκ
τεθεί σέ ποικίλες προσβολές. Μια άλλη φορά τουλάχιστον ό Ράικο θα δεχθεί να διαβιβάσει 
στον Κυβερνήτη τήν επιθυμία τοϋ Ζαΐμη νά απόσχει άπο αντικυβερνητικές ενέργειες. Ήταν 
Ίαν. 1831 καί ή φυγή τον Π. Μαυρομιχάλη για τή Μάνη, ή σύλληψη του καί ή εξέγερση 
των Μανιατών είχαν προκαλέσει νέες εντάσεις. (Ράικο προς Καποδίστρια, 24 Ίαν. 1831 : ΑΚ, 

ι : 5% Ράικο ρρό£ Καποδίστρια 10 Μαΐου, 1830,:. ΑΚ)Λφ.,4|7. : . . . - _ . . ; ; - ν 

60. Ράικρ',προς, Ι^αποδίςτρια, ,31, λί,αΐρυ κ$α:[Ί<ρύν·Κ 183Q: ΑΚ,: ίρ.·^1^.>Βλ* κο^ 
έγγραφο του της 21 Μαΐου iij93ft; (Q[ ά<ρτυνρμος/φ^λάκ»σε ιδιοκτήτες, καταστημάτων, 
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Το 'ίδιο ευαίσθητος θα είναι δ Ράικο και για αντίστοιχες ενέργειες διοι

κητικών οργάνων σ' άλλες επαρχίες: Στον Πύργο, για παράδειγμα, ό έκτακτος 

επίτροπος δήλωσε δημοσίως σε ενοικιαστές φόρων ότι, αν και ήταν οί πλειο

δότες, δεν θα τους ενοικίαζε τις προσόδους γιατί ήταν «αντάρτες».0 1 Στο 

υγειονομείο Μεσολογγίου, ανάμεσα σε άλλα γράμματα πού ανοίχτηκαν, ήταν 

— από υπερβάλλοντα ζήλο προφανώς — και έ'να του στρατηγού Pisa προς 

τον Ράικο. Ό τελευταίος θεώρησε προσωπική προσβολή το γεγονός και 

έσπευσε να ζητήσει, για ικανοποίηση, την τιμωρία του ϊδιου τού έκτακτου 

επιτρόπου Δυτ. Στερεάς Κ. Ράδου, ό όποιος, γι' αυτόν, ήταν ό κύριος υπεύ

θυνος για τήν παραβίαση της επιστολής και οχι κάποιος απλός υπάλληλος.62 

Στο Μεσολόγγι, πάλι, ό διοικητής διάβασε τήν εγκύκλιο τού Καποδίστρια 

σχετικά με το πώς θα έπρεπε να συνταχθεί ή αναφορά προς τον Λεοπόλδο, 

και ύστερα παρότρυνε τους κατοίκους να μή τήν στείλουν γιατί θα βλάψουν 

τήν Κυβέρνηση. Αυτός ό τρόπος ενεργείας ήταν, κατά τον Ράικο, ηλίθιος. 

χωρίς αξιοπρέπεια, φανερός και γι' αυτό έβλαπτε περισσότερο άπ' ο,τι ωφε

λούσε.6 3 Στην περίπτωση της παραπάνω εγκυκλίου ό Ρώσος φιλέλληνας 

χειρίστηκε το θέμα ως έξης: Με παρέμβαση του, ή συνέλευση έγινε δημόσια 

και οχι «κλειστή», όπως ήθελε ό διοικητής. Διαβάστηκε ή εγκύκλιος, πήρε 

το λόγο ό τελευταίος, δευτερολόγησαν άλλοι. ΟΊ περισσότεροι επαίνεσαν τήν 

«πατρική)) Κυβέρνηση. Μερικοί κατηγόρησαν τους αντιπολιτευόμενους λέγον

τας δτι ήθελαν να τους πουλήσουν στους "Αγγλους. Ό διοικητής άφησε ελεύ

θερους τους παρευρισκομένους να στείλουν ή να μή στείλουν, μέσω αυτού, 

αναφορά στον Λεοπόλδο. Ή αναφορά, τελικά, συντάχθηκε και υπογράφτηκε 

απο 220 άτομα, το σύνολο σχεδόν τών γηγενών. Το περιεχόμενο της ήταν 

ικανοποιητικό για τήν Κυβέρνηση. "Οπως θα έλεγε ό Ράικο: «on peut faire 

la même chose mais avec peu de reserve».6 4 

Ή αναφορά αυτή, ή «φιλοκυβερνητική», θα διαβιβαζόταν, μαζί με άλλες 

παρόμοιες τών λοιπών επαρχιών, άπα τήν Κυβέρνηση στον Λεοπόλδο. Μόνο 

τις αναφορές αυτές θε(»ρούσε ό Καποδίστριας νόμιμες, και παράνομες όσες 

έσπευσαν να συντάξουν οί αντιπολιτευόμενοι με δική τους πρωτοβουλία, για 

να εκφράσουν τή χαρά τους για τήν εκλογή τού πρίγκιπα στο θρόνο της 'Ελ

λάδας και τήν υποταγή τους σ' αυτόν. "ΊΙταν προφανής ή αντικυβερνητική 

χροιά της ενέργειας αυτής. Σε πολλές επαρχίες οί διοικητές και αστυνόμοι 

επειδή αρνήθηκαν να πληρώσουν τό μερίδια πο£. >ούς καταλογίστηκε για το σύστημα φω
τισμού πού τοποθετήθηκε στους δρόμου;. Ό Ράικοι δεν συμφώνησε με τή φυλάκιση. 

61. Ράικο προς Καποδίστρια, ['Ιούν. 1830]: ΑΚ, φ. 417. 
62. Ράικο προς Καποδίστρια, 30 Αύγ. 1830: ΑΚ, φ. 417. 

G3. Ράικο προς Καποδίστρια, Ι'Ιούν.. 1830]: ΑΚ, φ, ;-417ιn ;ί\: , ;.·χ'ι .(..'ι 
fó.:Paud> προς ,Καποδίστρια\ 4 xbil·! Ίουν..ί83θ: tAKj φ.>44?., Φο, παράθεμα από 

έγγραφο τοϋ Ράικο προς Καποδίστρια, [Ιούν. 1830]: ΑΚ, φ. 417. .tfOOC ;.ν .71 Λ· 
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εμπόδισαν βίαια τις σχετικές απόπειρες των αντιπολιτευομένων. Ό Ράικο 

απέφυγε, και στην περίπτωση αυτή, να χρησιμοποιήσει βία για να αναγκάσει, 

π.χ·, τον Μπ. Ρούφο να κατονομάσει όσους συνέταξαν την ((αντικυβερνητική» 

αναφορά στην Πάτρα. Λεν θέλησε να θεωρηθεί δ τελευταίος μάρτυρας και να 

αυξήσει, έ'τσι, το κύρος του- ούτε να του δώσει την ευκαιρία να κατηγορήσει 

την Κυβέρνηση για δεσποτισμό.60 

Άπο τα παραπάνω φαίνεται, νομίζω, πώς ό Ράικο προσπάθησε να συμβι

βάσει την υποχρέωση του να υποστηρίξει την Κυβέρνηση πού υπηρετούσε 

με την ανάγκη να αποφύγει ενέργειες πού θα μπορούσαν να προσβάλουν την 

αξιοπρέπεια του ώς άτομου και δημόσιου λειτουργού. Ό συμβιβασμός, ωσ

τόσο, δεν θα ήταν πάντοτε εύκολος, ιδιαίτερα όταν το καποδιστριακο καθεστώς 

άρχισε να σκληραίνει τή στάση του απέναντι σε μια αντιπολίτευση ογκούμενη. 

Φυσικά ό Ράικο μπορούσε, πράγμα πού συχνά έκανε, να καταφύγει στις 

οδηγίες τού Κυβερνήτη καί, κατά κάποιο τρόπο, να βρεθεί «καλυμμένος» σε 

κρίσιμες αποφάσεις. Οί οδηγίες δμως αυτές ήταν συνήθως γενικές και δέν 

μπορούσαν να προβλέψουν προβλήματα πού ανέκυπταν άνα πάσα στιγμή. 

'Υπήρχαν, πάντοτε, περιθώρια πρωτοβουλίας σέ διοικητικά όργανα πού είχαν, 

όπως ό Ράικο, ανεξαρτησία χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ήταν 

τόσο οί οδηγίες πού καθόρισαν ορισμένες συμπεριφορές πού θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν αυταρχικές, δσο ή πεποίθηση δτι ήταν αναγκαίες για τή διατήρηση 

του καποδιστριακού καθεστώτος. Είναι πιθανό δτι ό Ράικο είχε πειστεί —και 

δέν ήταν ό μόνος άπο τους συνεργάτες τού Καποδίστρια με ευρωπαϊκή παι

δεία — στην αναγκαιότητα της αυταρχικής φάσης για την έδραίοοση τού κρά

τους, πριν αποκτήσει ή χώρα φιλελεύθερους θεσμούς. Συμμεριζόταν δηλαδή 

το σχετικό δράμα του τελευταίου. Δέν μπορούμε να ξέρουμε σέ ποιο βαθμό 

οί ρωσικές καταβολές τού Ράικο συνέτειναν στην κατάφαση αυτή. Πάντως, 

φαίνεται δτι θα προσυπέγραψε κι αυτός τήν άποψη πού εξέφρασαν άλλοι συμ

πατριώτες του: δτι ό Καποδίστριας ήταν ο Μέγας Πέτρος της Ελλάδας.66 

Φαίνεται, επίσης, δτι δέν ξέφυγε κι αυτός άπο τήν ταύτιση της ελληνικής 

υπόθεσης με το πρόσο)πο τού Κυβερνήτη: κοινός τόπος ανάμεσα στους κα-

ποδιστριακούς. 

Οί αντιπολιτευόμενοι πίστευαν δτι ό Λεοπόλδος, φθάνοντας στην Ελλάδα, 

θα αναζητούσε ανάμεσα σ' αυτούς τους συνεργάτες του. παραμερίζοντας τον 

Καποδίστρια καί τους οπαδούς του. 'Ακόμα και κυβερνητικά στελέχη προσ

πάθησαν, τήν περίοδο αύτη, να κρατήσουν απόσταση άπο ενα καθεστώς πού 

φαινόταν να καταρρέει. 'Ορισμένοι ισχυροί παράγοντες, δπως οί Μαυρομι-

65. Ράικο προς Καποδίστρια, 17 Μαΐου 1830: ΑΚ, φ. 417. 
66. "Αγνωστος προς άγνωστο, [Σεπτ. 1831]: Γ ΑΚ, Αρχείο Ά. Μαυροκορδάτου, 

φ. 17, άρ. 5008. 
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χαλαΐοι, θέλησαν μέ τή δυναμική αμφισβήτηση της κυβερνητικής εξουσίας 

να βρεθούν σε θέση ισχύος κατά την αναμενόμενη μεταβολή. "Ολοι νόμισαν 

οτι ήλθε ό καιρός να διεκδικήσουν οσα ό Καποδίστριας τους είχε αρνηθεί ή, 

ακόμα, να εκδικηθούν, διαθέτοντας αυτοί τήν κρατική βία, τους ώς τότε διώ

κτες τους. Ά π ο τήν άλλη μεριά, τα πιστά στον Κυβερνήτη στελέχη, μπρος 

στην επικείμενη πτώση τους και απαντώντας, πολλές φορές, σέ καθημερινές 

προκλήσεις, δυνάμωσαν τα μέτρα καταστολής. 

Ό Ράικο έζησε οδυνηρά τήν αγαλλίαση των αντικυβερνητικών στην 

Πάτρα για τήν εκλογή του Λεοπόλδου.67 Φαίνεται, ωστόσο, οτι πέτυχε, μαζί 

μέ τον διοικητή, να ελέγξει τις εντάσεις και αντιπαραθέσεις. 'Αναφέρθηκε6 8 

ήδη πώς απέφυγε να «ήρωποιήσει», συλλαμβάνοντας, τον Μπ. Ρουφο πού 

πρωτοστάτησε στή συγκέντρωση υπογραφών για τήν αποστολή ((αντικυ

βερνητικής» αναφοράς στον Λεοπόλδο, καί πώς οργανώθηκε, μέ «ελεύθε

ρες» διαδικασίες, ή συνέλευση για τή σύνταξη της «κυβερνητικής» αναφο

ράς. Ό Ράικο είχε πληροφορηθεί άπο τον ϊδιο τον Καποδίστρια6 9 οτι 

θα απαντούσε καταφατικά στην πρόσκληση του Λεοπόλδου να παραμείνει 

για να συνεχίσει να υπηρετεί τή χώρα και μετά τήν αλλαγή του καθεστώ

τος. Τήν πληροφορία αυτή χρησιμοποίησε ό Ράικο για να μετριάσει κάπως 

τήν αισιοδοξία τών αντιπολιτευομένων καί να ατονήσει τις προοπτικές τους . 7 0 

Παρόλα αυτά, φαίνεται οτι είχε πεισθεί οτι δύσκολα πλέον δεν θα ανατρέπονταν 

οι στόχοι πού είχε θέσει ή «πατρική» Κυβέρνηση Καποδίστρια.7 1 Τον κυρίε

ψε απογοήτευση. Δύο φορές ζήτησε να γίνει δεκτή ή παραίτηση του πριν 

συμβεί ή αναμενόμενη κυβερνητική αλλαγή. 'Ισχυρίστηκε οτι οικογενειακοί 

λόγοι («quelques chagrins domestiques») τον υποχρέωναν να θέλει να 

επιστρέψει στην πατρίδα του. Ό Καποδίστριας έσπευσε να τονίσει πόσο 

δύσκολο ήταν να καλυφθεί το κενό πού θα άφηνε ό Ράικο, στις κρίσιμες 

μάλιστα στιγμές πού διερχόταν ή χο\οα, καί τον παρακάλεσε να αναβάλει 

τήν απόφαση του. 7 2 Τύψεις κυρίευσαν τον τελευταίο μή θεωρηθεί οτι έγκα-

67. Ράικο προς Καποδίστρια, 22 Ίαν. καί 19 Μάρτ. 1830: ΛΚ, φ. 417. 

68. Βλ. παραπάνω, σ. 175-176. 
69. Καποδίστριας προς Ράικο, 20 Μάρτ. 1830: Επιστολές, τ. Γ', σ. 378. Βλ. καί 

'ίδιος προς ίδιο, 27 Ίαν. 1830: δ.π.π., σ. 341-343. 
70. Ράικο προς Καποδίστρια, 26 Μάρτ. 1830: ΑΚ, φ. 417. Βλ. καί Robinson προς 

Adam, 22/3 Άπρ. 1830: CO 136/60/95: "Τστερα άπο τή συνάντηση τοϋ Ράικο μέ τον 
Ρώσο ειδικό απεσταλμένο Alopius, διαδόθηκε οτι ό Καποδίστριας θα παρέμενε ώς πρω
θυπουργός. 'Απελπισία Robinson άπο το ενδεχόμενο αυτό. 

71. Πβλ. τις αντιδράσεις 'Ανδρέα Μουστοξύδη: προς Κουτλουμουσιανό (Βενετία), 
30 Μάρτ. 1830: Κ. Θ. Δημαράς, «Καποδίστριας-Μουστοξύδης-Κουτλουμουσιανός (Βιβλιο
γραφικές καί άλλες αναζητήσεις)», Θησαυρίσματα 1 (1962) 40. 

72. Στην πρώτη α'ίτηση του Ράικο (22 Ίαν. 1830) να παραιτηθεί πριν τήν αλ
λαγή τοϋ καθεστώτος, ό Καποδίστριας απάντησε (25 Ίαν. 1830) : «Quant à vous je 
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ταλείπει τον Κυβερνήτη, όταν όλοι σχεδόν προσπαθούσαν να υποσκάψουν 

τή θέση του. Του απάντησε : 

((Θα ήταν γλυκό για μένα να εγκαταλείψω την Ελλάδα στην αυγή 

της μελλοντικής ευτυχίας της. "Οταν όμως βλέπω δτι οί καλύτερες προ

θέσεις τής Τ. Ε. εμποδίζονται, δταν ή δύναμη των περιστάσεων ανα

τρέπει τους πιο χρήσιμους θεσμούς,. . . οφείλω να ομολογήσω δτι απο

θαρρύνομαι. "Αν οί προσωπικές μου υποθέσεις μου επέτρεπαν να αφιε

ρώσω ακόμη λίγα χρόνια στή χώρα αυτή, θα το έκανα με ευχαρίστηση, 

πεπεισμένος δτι ή επιμονή σας θα θριάμβευε, χωρίς αμφιβολία, κάποια 

μέρα, παρά τή λύσσα των έχθρων σας. Θα ήθελα πολύ να μήν σας 

αφήσω παρά μόνον δταν θα ε'ίχατε αρχίσει να χαίρεστε τους καρπούς 

των έργων σας. Μπορεί δμως να προσδιοριστεί ή εποχή αυτή; Στο με

ταξύ οί υποθέσεις μου με πιέζουν και αυτό είναι πού προκαλεί τις στενο

χώριες μου. Παρόλα αυτά, αφού ή επιθυμία σας είναι διαταγή για μένα, 

θα συνεχίσω α κ ό μ η . . . με τήν πεποίθηση οτι θα δεχθείτε τήν παρά

κληση μου μόλις αλλάξει ή Κυβέρνηση, αν αυτό πράγματι συμβεί». 7 3 

Ή παραίτηση του Λεοπόλδου (Μάιος 1830) κατέστρεψε δλα τα σχέδια 

των αντιπολιτευομένων. Πολλοί άπ' αυτούς, έχοντας πάρει ανοιχτή θέση κατά 

τής Κυβέρνησης, βρέθηκαν εκτεθειμένοι στην οργή και τήν εκδίκηση της. 

Ή σκλήρυνση του καθεστώτος ήταν έντονα αισθητή. Ό Ράικο παρακολουθεί 

προσεκτικά τις κινήσεις των αντιπολιτευομένων. Βλέπει τή σύγχυση και τήν 

ταραχή τους, το φόβο τους. Ζητά οδηγίες πώς να τους αντιμετωπίσει δταν οί 

φίλοι τους στο Ναύπλιο θα τους υποδείξουν νέες στρατηγικές. Είναι εμφανής 

και σ' αυτόν, ως έ'να βαθμό τουλάχιστον, μια γλώσσα κάπως πιο σκληρή για 

όλους αυτούς τους «ραδιούργους» και μια αποφασιστικότητα να τεθεί τέρμα 

vous prie de me laisser le souci de vous faire connaître en temps et lieu le 
mode d'après lequel il ne dépendra que de vous de prendre le parti que vous 
jugerez le plus convenable». Ό Ράικο επανέλαβε το αίτημα του στις 30 'Απρ. 1830 
τονίζοντας εδώ τους οικογενειακούς λόγους. Τήν αντίδραση τοϋ Καποδίστρια βλ. στο 
έγγραφο του της 5/17 Μαΐου 1830 : ΑΚ, φ. 417. 

73. Ράικο προς Καποδίστρια, 10 Μαΐου 1830: ΑΚ, φ. 417. Βλ. στο ί'διο και Ράικο 
προς Καποδίστρια, 7/19 Μαΐου 1830. "Οταν δ Ράικο δέχθηκε νά παραμείνει γιά λίγο 
ακόμη, ό Καποδίστριας του έγραψε (12/14 Μαΐου 1830 : ΑΚ, φ. 417): «Je suis par
faitement d'accord avec vous, mon cher Rayko et à votre place je ferais comme 
vous, afin de ne pas donner lieu à une fausse opinion; mais nous ne savons 
pas encore quand le nouvel ordre de choses sera établi. Ce que je désire bien 
sincèrement c'est qu'il s'établisse une heure plutôt. De toute manière nous en 
causerons et si des circonstances majeures mettaient obstacle à ma tournée, je 
vous en écrirais et vous m'enverriez alors formellement votre demande de dé
mission. Si jusque là on vous tient en retard avec la remise d'argent de chez 
vous, veuillez m'en dire un mot. Il me sera très agréable de vous tirer d'un 
embarras momentané...». 
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στη δράση τους. 'Επανέρχεται στην προσφιλή του πρόταση: να έλθει δ Καπο

δίστριας στην περιοχή γιατί ή παρουσία του, ή Ικανότητα του να χειρίζεται 

τους ανθρώπους, θα έχει ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν οι πράξεις των 

«ραδιούργων» και θα τους αφαιρεθεί κάθε επιρροή. 7 4 

Πολλοί χωρικοί της Πελοποννήσου είχαν αρνηθεί να καταβάλουν τον 

ποιμενικό φόρο πού είχε αποφασίσει ή Κυβέρνηση με ψήφισμα της 4 Φεβρ. 

1830. 'Ασφαλώς ή προσδοκία, πού την υποδαύλισαν κατάλληλα οι αντικυβερ

νητικοί, οτι ό Λεοπόλδος, φθάνοντας, θα καταργούσε το φόρο, βοήθησε στο 

να λάβει ή άρνηση εκρηκτικές διαστάσεις σε μερικές επαρχίες. Χρειάστηκε ή 

χρησιμοποίηση τών άτακτων του Κολοκοτρώνη και μερικών ταγμάτων Ρου

μελιωτών για να εξαναγκαστούν ο'ι χωρικοί σε υποταγή. Στην ευρύτερη περιο

χή της Πάτρας ό Ράικο έστειλε αποσπάσματα για τον εκφοβισμό τών χωρικών 

και ενίσχυση τών πρωτοβουλιών τού αστυνόμου. Κάποια λύση βρέθηκε όταν 

ό διοικητής, παρουσία και του Ράικο, προκάλεσε σύσκεψη όλων τών δημο-

γερόντων της επαρχίας. 7 5 Ή διευθέτηση θα προστάτευε τους κατοίκους άπο 

τις καταχρήσεις τών ανδρών του Κολοκοτρώνη. 

Ό κλονισμός της Κυβέρνησης Καποδίστρια λόγω της εκλογής τού ηγε

μόνα απείλησε και την πειθαρχία τού στρατού. 'Ιδιαίτερα επικίνδυνες θεωρή

θηκαν οι κινήσεις τού Church, για τήν αντιμετώπιση του οποίου θα κινητο

ποιηθεί και ό Ράικο. Ό στρατηγός, πού δεν έκρυβε τήν απέχθεια του για το 

καποδιστριακο καθεστίός, βρισκόταν στην Πάτρα όταν έφθασε ή είδηση της 

παραίτησης τού Λεοπόλδου. Είχε σκοπό να μεταβεί στις περιοχές πού απο

κλείστηκαν άπο τα σύνορα τού νέου κράτους, άλλα εμποδίστηκε άπο τις αρχές 

της Δυτ. Στέρεας πού παρακολουθούσαν στενά όλες του τίς κινήσεις. 'Τποχρεο')-

θηκε, έτσι, να επιστρέψει στην Πάτρα. Έκεΐ , ό Ράικο, σύμφωνα με οδηγίες 

της Κυβέρνησης, τού ζήτησε να αναχωρήσει άπο τήν Ελλάδα. Χειρίστηκε 

το ολο θέμα μέ λεπτότητα και διπλωματικότητα, όπως άρμοζε στο κύρος και 

τίς προσφορές του Church. Ούτε τον εμπόδισε να μεταβεί στο "Αργός, δταν 

αυτός δήλωσε οτι θα εγκαταλείψει τή χώρα άφοΰ πρώτα του καταβληθούν οι 

χρεωστούμενοι μισθοί και λάβει ικανοποίηση για τήν κατηγορία οτι ήθελε να 

επαναστατήσει τή Ρούμελη. Ό Ράικο είχε παρακολουθήσει προσεκτικά όλες 

τίς κινήσεις τού Church κατά τήν πρώτη και δεύτερη παραμονή του στην 

Πάτρα. Είχε, επίσης, πληροφορηθεί άπο το στρατηγό Pisa και άλλους τίς 

κινήσεις και επαφές του στην απέναντι περιοχή της Στερεάς. Μπορούσε, επο

μένως, νά εκτιμήσει τους κινδύνους άπο μια βίαιη συμπεριφορά προς τον Ά γ 

γλο φιλέλληνα, δταν πολλοί οπλαρχηγοί της Ρούμελης είχαν στενές σχέσεις 

μαζί του και στην Πάτρα υπήρχε βρεταννικο προξενείο : οι Άγγλοι , καθώς 

74. Ράικο προς Καποδίστρια, [Ίουν.], 19 Ίουλ. 1830: ΛΚ, φ. 417. Πβλ. και 
έγγραφο τοϋ Ράικο της 15 Ίαν. 1830. 

75. Ράικο προς Καποδίστρια, 9 και 12 Ίουλ., [AÖy.J, 30 Αύγ. 1830: ΑΚ, φ. 417. 
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καί οι αντιπολιτευόμενοι, θα έσπευδαν να κατηγορήσουν την Ελληνική Κυ

βέρνηση για «αχαριστία».7 6 

Στις αρχές Ό κ τ . 1830 ο Ράικο ζήτησε άπο τον Καποδίστρια να τηρήσει 

την υπόσχεση πού του εϊχε δώσει και να τον αντικαταστήσει. Είχε παραμε

ρίσει, δπως έγραφε, κάθε οικογενειακό συμφέρον για να υπακούσει στο αίτημα 

του Κυβερνήτη να παραμείνει για λίγο ακόμη. Άλλα έ'να ολόκληρο χρόνο υπέ

φερε άπο πυρετούς πού είχαν σαν συνέπεια ρευματισμούς και φοβερούς πόνους. 

'Επειδή είχε γερή κράση, αντιστεκόταν και δεν έπεφτε στο κρεββάτι. 'Ωστόσο, 

ποτέ δεν ήταν συνεχώς καλά, ούτε για 10 συνεχείς μέρες. Δεν μπροροϋσε πλέον 

να ζει σε διαρκή «ανάρρωση». Το κλίμα, τόνισε, είναι «δηλωμένος εχθρός 

μου». 7 7 Αυτή τη φορά ό Καποδίστριας συγκατατέθηκε καί ό Ράικο εγκατέ

λειψε τήν Πάτρα γύρω στο Φεβρ. 1831. 7 8 

Στα έγγραφα με τα όποια ό τελευταίος ζητούσε τήν παραίτηση του ή 

τήν δικαιολογούσε, επανέρχεται στα κίνητρα πού τον ώθησαν να υπηρετήσει 

τήν Ελλάδα. 'Αποτιμά στο ελάχιστο τις υπηρεσίες πού πρόσφερε. Μερικές 

φράσεις του είναι ενδεικτικές: «Δέν αγνοώ οτι ή θέση μέ τήν οποία μέ τίμησε 

ή Κυβέρνηση δέν οφείλεται καθόλου στις υπηρεσίες μου* τήν κατέλαβα χάρις 

στή δύναμη τών περιστάσεων και μόνο. Γι' αυτό ζητώ να ονομαστώ) στο έγ

γραφο απόλυσης μου άπλύς φιλέλληνας, ευτυχής αν απόκτησα κάποιο δικαίωμα 

76. Ράικο προς Καποδίστρια, 7/19 Μαΐου, [Ιούν.], 11, 18 καί 25 Ίουν., 9, 19, 
23 καί 26 Ίουλ , 2, 13 καί 16 Αύγ. 1830: ΑΚ, φ. 417. Βλ. στο ί'διο καί Ράικο προς Church, 
26 Ίουλ. 1830 καί Church προς Ράικο, 26/7 Αύγ. 1830: ΑΚ, φ. 417. Για τα μέτρα πού 
οι αρχές της Δυτ. Στερεάς έλαβαν κατά του Church, βλ. Στ. Παπαδόπουλος, '// επανά
σταση στή Δυτική Στερεά Ίίλλάοα, Θεσ/νίκη 1962, σ. 150-152. Για τις οδηγίες τοϋ Κυ
βερνήτη, βλ. Καποδίστριας προς Ράικο, 14 Ίουλ. καί 4/16 Αύγ. 1830 : ΑΚ, φ. 417. 

77. Ράικο προς Καποδίστρια, 4 Όκτ. καί [24 Όκτ.] 1830: ΑΚ, φ. 417. Γιά τήν 
κλονισμένη υγεία τοϋ Ράικο άπο τους συνεχείς πυρετούς καί τους ρευματισμούς μαρτυρεί 
επανειλημμένα καί ό διοικητής Άξιώτης· βλ. κυρίως τήν αναφορά του στον Καποδίστρια 
της 25 Νοεμ. 1830 : ΑΚ, φ. 474 : ail souffre trop de son hras gauche, et les dou
leurs continuelles dont il est tourmenté l'empêchent de pouvoir manier la plume». 

78. Καποδίστριας προς Ράικο, 8 Νοεμ. 1830: ΑΚ, φ. 417. Ό Ράικο αναφέρει 
(ATE, Memorandum) ότι ό Καποδίστριας, μόλις πληροφορήθηκε άπο τον Ribeaupierre 
(βλ. σημ. 91) δτι οί ρωσικές προξενικές αρχές θα αρνούνταν να χορηγήσουν διαβατήριο 
στον Ρώσο φιλέλληνα, δέν δέχθηκε τήν παραίτηση τοϋ τελευταίου, άλλα, άφοΰ τον αντι
κατέστησε, τοϋ χορήγησε άδεια για να αποκαταστήσει τήν κλονισμένη υγεία του' βλ. 
συνημμένο στο Memorandum έγγραφο τοϋ Καποδίστρια προς Ράικο, 6 Δεκ. 1830. Τον 
Ράικο αντικατέστησε ώς φρούραρχος Πατρών ό G. de Wrede· βλ. Έφημερίς της 
Κυβερνήσεως, άρ. 100, 20 Δεκ. 1830, σ. 467. Το διορισμό τοϋ de Wrede έμμεσα υπέδει
ξε ό ίδιος ό Ράικο (προς Καποδίστρια, 7/19 Μαΐου 1830 : ΑΚ, φ. 417). Για τήν ανα
χώρηση τοϋ Ράικο άπο τήν Πάτρα, βλ. Ράικο προς Καποδίστρια, 4 Φεβρ. 1831: ΑΚ, 
φ. 417. 
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στην προσωνυμία αυτή». 7 9 Άλλου: «Κινημένος άπο την ιερότητα της ελ

ληνικής υπόθεσης, ήλθα να συμβάλω με την παρουσία μου στο παγκόσμιο 

ενδιαφέρον πού αύτη ενέπνευσε)).80 

Λίγες φορές φαίνεται δτι απουσίασε ό Ράικο από την Πάτρα και την 

ευρύτερη περιοχή της κατά τη διάρκεια της φρουραρχίας του. Για τις άδειες 

που ζήτησε για να συναντήσει συμπατριώτες του, θα γίνει Λόγος αργότερα. 

Μία τουλάχιστον φορά πήγε στο Ναύπλιο, δπου, όπως φαίνεται, συναντήθη

κε μέ τον Καποδίστρια.8 2 Πιο συχνές ήταν οί μεταβάσεις του, ολιγοήμερες, στή 

Ζάκυνθο. Ώ ς δικαιολογία αναφέρει «ιδιαίτερες υποθέσεις».8 3 Έκεΐ, έκτος των 

άλλων, εξαργύρωνε τις επιταγές πού λάβαινε. Φαίνεται, ωστόσο, δτι ή καθυστέ

ρηση στην άφιξη τους του δημιούργησε κάποια οικονομικά προβλήματα. Σε βοή

θεια του ήλθε ό ίδιος ό Κυβερνήτης: φρόντισε να του δοθούν, ώς δάνειο, 300 τάλ-

ληρα, 8 4 τα όποια αργότερα ό Ράικο επέστρεψε.8 5 Ό τελευταίος ήταν ιδιαίτερα 

ευγνώμων για τήν προσφορά αυτή του Καποδίστρια, πού και άλλες φορές ανα

νεώθηκε,8 6 καθώς και για το ενδιαφέρον του, πού επανειλημμένα διατυπώθηκε, 

για τήν κατάσταση της υγείας του Ρώσου φιλέλληνα.87 Ό Κυβερνήτης επι

κοινωνούσε ιδιωτικά, παράλληλα με τήν επίσημη αλληλογραφία, μέ πολλά διοι

κητικά όργανα. Ό σχετικός πλούτος του προσωπικού του αρχείου στην Κέρκυ

ρα το αποδεικνύει. 'Ωστόσο, άπ' ο,τι φαίνεται, λίγες είναι οί περιπτώσεις οπού ή 

επικοινωνία αυτή, οχι μόνον ήταν πολύ συχνή, άλλα είχε τήν αμεσότητα, ακόμα 

και τήν οικειότητα, της αλληλογραφίας μέ τον Ράικο. Φαίνεται δτι σ' αυτόν 

ό Καποδίστριας βρήκε έναν άπο τους λίγους επιθυμητούς συνεργάτες —πάντα 

79. Ράικο προς Καποδίστρια, 22 Ίαν. 1830: ΑΚ, φ. 417. Πβλ. και παρόμοια δια
τύπωση στο Ράικο προς Καποδίστρια, [24 Όκτ.] 1830: ΑΚ, φ. 417. 

80. ο.π.π. 
81. Βλ. παρακάτω, σ. 187-188. 
82. Καποδίστριας προς Ράικο, 2/14 Ίαν. 1830' Ράικο προς Καποδίστρια, 8 Ίαν. 

1830 : ΑΚ, φ. 417. 
83. Ράικο προς Καποδίστρια, [Ιούν.], 14 και 19 Ίουλ. 1830: ΑΚ, φ. 417. 
84. Ράικο προς Καποδίστρια, 2 Όκτ. 1829' Καποδίστριας προς Ράικο, 7/19 

Νοεμ. 1829: ΑΚ, φ. 418. 
85. Ράικο προς Καποδίστρια, 14 Ίαν. 1831: ΑΚ, φ. 417. Βλ. στο ϊδιο και Καπο

δίστριας προς Ράικο, 12/24 Μαίου 1830 (βλ. το σχετικό παράθεμα στή σημ. 73)'Ράικο 
προς Καποδίστρια, 28 Μαΐου 1830: εδώ φαίνεται δτι τουλάχιστον άλλη μιά φορά προσ
φέρθηκε ό Κυβερνήτης να ενισχύσει οικονομικά τον Ράικο, ό όποιος απάντησε ότι δεν 
χρειαζόταν άλλο δάνειο. 

86. "Ο.π.π. 
87. Βλ. ενδεικτικά: Ράικο προς Καποδίστρια, 2ό Φεβρ. 1830, ΑΚ, φ. 417: «Je suis 

sensiblement pénétré de l'intérêt que V.E. prend à ma santé, et je ne peux lui 
exprimer assez ma reconnaissance...». Βλ. επίσης Καποδίστριας προς Ράικο, 10/22 
Μαίου 1830 : ΑΚ, φ. 417 : «C'est avec peine que j'apprends que la fièvre ne vous 
quitte pas. Je vous engage à vous soigner et à vous rétablir le plutôt possible». 
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παραπονιόταν για τήν έλλειψη τους— ό όποιος Οχι μόνον ήταν άξιος εμπι

στοσύνης άλλα συνδύαζε τήν ουσιαστική γνώση ορισμένων αναγκών πού είχε 

ή χώρα και τήν ικανότητα να τις εκπληρώσει.8 8 Συγχρόνως, είχε το θάρ

ρος πρωτοβουλιών πού όμως κινούνταν πάντοτε στα ευρύτερα πλαίσια της 

κυβερνητικής πολιτικής. Ά π ό τή μεριά του, ό Ράικο έτρεφε βαθύτατο σεβα

σμό για τον Καποδίστρια, κολακευόταν για τήν εμπιστοσύνη και το σχεδόν 

«πατρικό» ενδιαφέρον πού αυτός του έδειχνε,8 9 επιδοκίμαζε το πολιτικό του 

πρόγραμμα και τον θεωρούσε ώς τον μόνον ενδεδειγμένο να διασφαλίσει για 

το νέο κράτος τις προϋποθέσεις επιβίωσης και ανάπτυξης. Ό τρόπος πού εκ

φράζεται ό Ράικο γράφοντας στον Κυβερνήτη είναι ενδεικτικός τών αισθη

μάτων τ ο υ . 9 0 

Λίγο μετά τήν άφιξη του στο Ναύπλιο, ό Ράικο ζήτησε άπο τον άντι-

πρέσβη της Ρωσίας στο ελληνικό κράτος Panin διαβατήριο για να επιστρέψει 

στην πατρίδα του. Λυτός αρνήθηκε. Προφανώς έγνο')ριζε οτι ή Ρωσική Κυβέρ

νηση είχε πληροφορηθεί με μεγάλη δυσαρέσκεια οτι ό Ράικο υπηρετούσε, 

χωρίς τήν άδεια της, ξένη αρχή. 9 1 Ό τελευταίος αναγκάστηκε να απευθυνθεί στον 

88. Βλ. για παράδειγμα τί έγραφε ό Καποδίστριας στο ναύαρχο Heyden (28 Δεκ. 
1829: Επιστολές, τ. Γ', σ. 283): «Ύμείς γνωρίζετε, κύριε Ναύαρχε, τον συνταγματάρχην 
Ράϊκον, άνδρα μή εύπτόητον, και παντάπασιν εύαρεστοϋντα μοι εν τω άναδεικνύειν και 
δεξιότητα και σπουδήν και πολλήν προσανάθεσιν, άφ'ότου μάλιστα φρουραρχεί τών Πατρών». 
ΓΙβλ. και παρακάτω, σ. 193. Βλ., επίσης, Καποδίστριας προς Ράικο, 5/17 Μαΐου 1830: ΑΚ, 
φ. 41". Ο Καποδίστριας ενέκρινε, τις περισσότερες φορές, τα μέτρα πού πήρε ό Ράικο για 
τήν αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων βλ. ενδεικτικά έγγραφο του της 21/2 Αύγ. 
1830 : ΑΚ, φ. 217. 'Επίσης, ενημέρωνε συχνά το Ρώσο φιλέλληνα για τήν πορεία τοϋ 
ελληνικού ζητήματος· βλ. για παράδειγμα Καποδίστριας προς Ράικο, 11/23 Αύγ. 1830 : 
ΑΚ, φ. 417 : ενημέρωση σχετικά μέ τήν Ίουλιανή 'Επανάσταση. 

89. Βλ. Β. Markévitch, δ.π., στήλη 302· Κ. Α. Παλαιολόγος, 6.π., σ. 235· I. S. 
Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 212. 

90. Βλ. ενδεικτικά μερικές τέτοιες εκφράσεις: "Comme votre volonté est un 
ordre pour moi" (10 Μαίου 1830)· "les sentiments de profonde vénération que je 
nourris pour la personne de Votre Excellence m'ont fait apprécier toujours comme 
un insigne bonheur que de pouvoir servir sous vos auspices" (30 'Απρ. 1830)· "je 
ne voudrais pas, pour rien au Monde, faire quelque chose qui puisse être désagréable 
à Votre Excellence" (29 Αύγ. 1829). 

91. "Ηδη άπο το 1828 οι ρωσικές αρχές γνώριζαν οτι ό Ράικο βρισκόταν στην υπη
ρεσία της Ελληνικής Κυβέρνησης και ενισχυόταν οικονομικά άπο τους κομήτες Μπομπρίν-
σκυ· βλ. Ι. S. Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 210. Ό Ρώσος πρεσβευτής στην 
Κωνσταντινούπολη Ribeaupierre, ό όποιος το Νοέμ.-Δεκ. 1830 βρέθηκε στα ελληνικά 
εδάφη, είχε τονίσει στον Καποδίστρια ότι ό Panin ή άλλη ρωσική προξενική αρχή δέν θα 
μπορούσαν να δώσουν διαβατήριο στον Ράικο χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μέ τή Ρω
σική Κυβέρνηση. Ήταν ή πρώτη φορά πού ό Καποδίστριας πληροφορούνταν άπο τόσο 
επίσημα χείλη οτι ό Ράικο βρισκόταν ύπό αμφισβήτηση στην ΐδια του τήν πατρίδα. 'Ενη
μέρωσε σχετικά τον τελευταίο (προς Ράικο, 1/13 Δεκ. 1830 : ΑΚ., φ. 417), ό όποιος 
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Λ.Χ. Benkendoriï, υπασπιστή του αυτοκράτορα, για να δικαιολογήσει τή συμ

περιφορά του. Στή σχετική αναφορά του (15/27 Μαΐου 1831) ανέλυσε τους 

λόγους πού τον ώθησαν να έλθει στην Ελλάδα: οικογενειακά προβλήματα, 

κάποιες έναντιότητες στο στρατό πού υπηρετούσε καί, κυρίως (le véritable 

motif), Ινα αίσθημα εθνικού εγωισμού, να απαλλάξει δηλαδή τους συμπα

τριώτες του άπο τήν κατηγορία ότι κανείς άπ' αυτούς δεν έσπευσε στο πλευρό 

τών αγωνιζόμενων ομοθρήσκων τους. Γνώριζε άπο τήν αρχή ότι ή ενέργεια 

του αυτή θα του στοίχιζε τον χαρακτηρισμό του ανήσυχου καί έξημμένου 

πνεύματος. "Ελπιζε όμως Οτι ή συμπεριφορά του θα έδειχνε τα πραγματικά 

του αισθήματα. Για τήν καθαρότητα αυτών τών αισθημάτων, για τή διοικη

τική του δράση, για τή δημόσια καί ιδιωτική του ζωή θα μπορούσε να μαρτυ

ρήσει ό ίδιος ό Κυβερνήτης της Ελλάδος. 9 2 

Ή συστατική επιστολή τού Καποδίστρια (19/31 Μάιου 1831) ήταν με 

τέτοιο τρόπο συνταγμένη ώστε να διαλύσει τους φόβους της Ρωσικής Κυβέρ

νησης. 'Ανάμεσα σε άλλα έγραψε: 

«Βρήκα τον Ράικο να χαίρει τήν εκτίμηση έντιμων ανθρώπων καί 

να μην αναμιγνύεται καθόλου με τους ραδιούργους διαφόρων χωρών 

άπο τους οποίους υπέφερε καί υποφέρει το δυστυχές αυτό έθνος. . . 

Ό Ράικο είναι άνθρωπος πράος καί σταθερός. Κατανοεί πλήρως τι 

σημαίνει καθήκον καί επιδεικνύει απεριόριστο ζήλο στην εκπλήρωση 

τών ύποχρεούσεων πού αναλαμβάνει. Λεν είδα σ' αυτόν καμιά άπο τις 

παρεκτροπές του πνεύματος ή της καρδιάς πού στις μέρες μας καθιστούν 

πολύ επικίνδυνους καί τους πιο ικανούς ανθρώπους. Τον τελευταίο, 

μάλιστα, καιρό, είχα πολύ συχνά τήν ευκαιρία να πειστώ για τήν ορθό

τητα τού πνεύματος του καί για τήν καθαρότητα της καρδιάς του. . . 

Τέτοια είναι ή εκτίμηση πού έχω για το χαρακτήρα τού Ράικο, 

ώστε δεν διστάζω να εγγυηθώ στον αυτοκράτορα γι' αύτον όπως θα 

τολμούσα να τού εγγυηθώ για τον ίδιο τον εαυτό μου». 9 3 

έσπευσε να υπερασπιστεί τήν αθωότητα του : «...je sais n'avoir jamais donné le 
moindre prise sur moi et par conséquent je demeure tranquille» (Ράικο προς Καπο
δίστρια, 5 Δεκ. 1830: AK, φ. 417). 

92. Ράικο προς Α.Χ. Benkendorff, 15/27 Μαΐου 1831: Ρωσικό 'Αρχείο, Μόσχα 
1868, στήλες 308-310· πβλ. Κ· Παλαιολόγος, ο.π., σ. 235-236. Ισχυρίστηκε, επίσης, οτι, 
όταν αποδέχτηκε το διορισμό του ως φρουράρχου στο "Ιτς - Καλέ καί έπειτα στο Ι Ιαλα-
μήδι, ενημέρωσε σχετικά τον Ι. Βλασόπουλο, μόνο τότε αντιπρόσωπο της Ρωσίας στα 
ελεύθερα ελληνικά εδάφη. Τή σιωπή του τελευταίου εξέλαβε ως συγκατάθεση ή τουλάχιστον 
ώς ένδειξη οτι ή ενέργεια του αυτή δεν θα προκαλούσε αντιδράσεις εις βάρος του. 

93. Καποδίστριας προς Benkendorff, 19/31 Μαΐου 1831: Ρωσικό 'Αρχείο, 1868, 
στήλες 313-315' πβλ. Κ. Παλαιολόγος, δ.π., σ. 242. Στο ϊδιο έγγραφο σημειωνόταν επίσης: 
«Τα έντιμα αισθήματα πού έδειξε [ό Ράικο] σέ διάφορες περιπτώσεις καί γενικώς ή ευγενής 
καί συνετή συμπεριφορά του τον έκαναν άξιο της απόλυτης εμπιστοσύνης τής Κυβέρνησης 
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II παρέμβαση αύτη του Καποδίστρια θα αύξησε ασφαλώς ακόμη περισ

σότερο το ζήλο του Ράικο για το πρόσωπο του τελευταίου καί το καθεστώς 

του. 'Επισημάνθηκε παραπάνω οτι, παρά το σεβασμό προς τον Κυβερνήτη, 

ο Ρώσος φιλέλληνας είχε επιδείξει πρωτοβουλία στην άσκηση τής καθηκόν

των του και είχε διαφοροποιηθεί αισθητά άπο εκείνα τα διοικητικά όργανα 

πού με φανατισμό και δυσκαμψία αντιμετώπιζαν κάθε αντικυβερνητική ενέρ

γεια. Τώρα τα περιθώρια των επιλογών του φαίνεται οτι στένεψαν απελπι

στικά. Έ Κυβέρνηση τής δικής του πατρίδας θεωρούσε ύποπτες τις πολιτικές 

του αρχές και κάθε νέα ενέργεια του θα μέτραγε αποφασιστικά στην τελι

κή κρίση της γι αυτόν. Στο ελληνικό κράτος ή απόφαση τής αντιπολίτευσης 

να περάσει σε επαναστατική δράση και ή συνακόλουθη ένταση των κατα

σταλτικών μέτρων τής Κυβέρνησης, οδήγησαν, το 1831, σε τέτοια κορύ

φωση τα πάθη καί τις αντιθέσεις, ώστε να φαίνεται σχεδόν αδύνατη κάθε 

μετριοπαθής στάση. Ή διχοτομική αντίληψη κυριάρχησε σχεδόν σ' όλους. 

Ή ανατροπή, παράλληλα, τών ευρωπαϊκών ισορροπιών είχε άμεσο 

αντίκτυπο στο νέο κράτος. Ό φιλελευθερισμός πού αποδεσμεύτηκε με τήν 

Ίουλιανή 'Επανάσταση κλόνισε συθέμελα τήν τάξη πού είχαν επιβάλει οι 

απολυταρχικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Σε διάφορες χώρες ξέσπασαν 

εξεγέρσεις. Οι Βέλγοι κήρυξαν τήν ανεξαρτησία τους άπο τους 'Ολλανδούς, 

ή Πολωνία επαναστάτησε κατά τής Ρωσίας, στην 'Ιταλία. 'Ισπανία καί άλλου 

οί φιλελεύθεροι επιχείρησαν ανατροπή τής απολυταρχίας ή τής ξένης κυριαρ

χίας. Για πολλούς μήνες ο ευρωπαϊκός πόλεμος φαινόταν αναπόφευκτος. 

Πολλοί Γάλλοι καλούσαν τις κυβερνήσεις του νέου καθεστώτος νά βοηθή

σουν με στρατιωτική επέμβαση τους Πολωνούς καί νά εμποδίσουν, έτσι, 

τον έκρωσισμο τής Ευρώπης, πού γι' αυτούς ήταν συνώνυμος με τή βαρβα

ρότητα. 

Οί αντιπολιτευόμενοι τον Καποδίστρια θέλησαν νά εντάξουν καί το 

δικό τους αγώνα στο πλαίσιο του μαχόμενου φιλελευθερισμού κατά τών 

αυταρχικών καθεστοότων.94 Εύχονταν νά νικήσουν οί Πολωνοί καί θεωρού

σαν ως επέμβαση στα εσωτερικά τους τή φανερή υποστήριξη τών Ρώσων 

προς τον Καποδίστρια. Υποκινούσαν δμως, καί επιθυμούσαν, τήν επέμβαση 

καί της αγάπης της χώρας». Ό Καποδίστριας πριν αποστείλει το παραπάνω έγγραφο, 
έδειξε το σχέδιο του στον Ράικο· βλ. ΛΥΕ, Memorandum. 

94. Επιχείρησαν να εμφανίσουν τον Καποδίστρια όργανο της Ρωσίας ώστε να αυ
ξήσουν τήν καχυποψία της 'Αγγλίας καί της Γαλλίας εναντίον του. Οί αντιπρόσωποι τών 
δύο αυτών δυνάμεων στην 'Ελλάδα δεν έκρυβαν πλέον τή συμπάθεια τους γιά τις θέ
σεις τών αντικυβερνητικών. 'Αντίθετα, οί Ρώσοι τάχθηκαν απροκάλυπτα στο πλευρό της 
'Ελληνικής Κυβέρνησης. Ή εμπλοκή τών δυνάμεο̂ ν στις εσωτερικές διενέξεις τών 'Ελλή
νων δέν ήταν μόνο διπλωματική. Οί στόλοι τους βρίσκονταν στα ελληνικά παράλια, ενώ 
το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα παρέμενε στην Πελοπόννησο. 
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των άλλων δύο δυνάμεων. Στον ΙΙόρο, ό Α. Μιαούλης δεν θα διστάσει να 

άντιπαραταχθεΐ στη ρωσική ναυτική μοίρα και θα προτιμήσει να ανατινάξει 

τα κυβερνητικά πλοία πού είχε συλλάβει παρά να τα παραδώσει στο ναύαρχο 

Ricord. Το ρωσικό όνομα άρχισε να ταυτίζεται και στην Ελλάδα, τουλάχι

στο στους κύκλους της αντιπολίτευσης, με τον αυταρχισμό και τή «μή πρό

οδο των φώτων». Συγχρόνως, ό αρχηγός και πολλοί άπο τους Γάλλους 

αξιωματικούς του εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο θα αρνηθούν, 

παρά τις σχετικές οδηγίες τους, να υποστηρίξουν την Κυβέρνηση τή στιγμή 

πού συνέπραττε με τους Ρούσους εναντίον των συνταγματικών. 

Δέν γνωρίζουμε σέ ποιο βαθμό υπήρξε και ό Ράικο δέκτης της ογκού

μενης αντίδρασης κατά της ρωσικής βοήθειας προς το κλονιζόμενο καποδι-

στριακο καθεστώς. Είναι πολύ πιθανό οτι ή εικόνα πού μερικοί αντικυβερ

νητικοί ("Ελληνες και ξένοι) 9 5 σχημάτισαν γι' αυτόν, συνετέλεσε κι αυτή, 

μαζί με τους άλλους λόγους πού αναφέρθηκαν, στην ενταξή του, χωρίς εν

δοιασμούς, στην κυβερνητική παράταξη. Καί όταν λέγω ένταξη, δέν εννοώ 

απλώς διοικητική υπηρεσία άλλα συμμετοχή ενεργή στην άντιμετοοπιση 

τών ποικίλων αντιπάλων του καθεστώτος. Για λίγο διάστημα ό Ράικο απέ

φυγε το «γεμάτο ραδιουργίες» Ναύπλιο: πήγε στα Θερμιά για ιαματικά 

λουτρά. Ό 'ίδιος, ωστόσο, μας πληροφορεί οτι ήταν από τα λίγα άτομα πού 

είχαν διοριστεί να συνοδέψουν τον Καποδίστρια στο Λονδίνο, οπού θα πήγαινε 

για να υπερασπιστεί προσωπικά τήν ελληνική υπόθεση· έ'να ρωσικό πολεμικό 

πλοίο είχε, μέ κάθε μυστικότητα, διαταχθεί να είναι έτοιμο για αναχώρηση. 

Τα γεγονότα του Πόρου ανέτρεψαν τα σχέδια αύτά. 9 5 α 

Το αποφασιστικό βήμα για τον Ράικο έ'γινε όταν δέχθηκε να αντικα

ταστήσει, ώς διοικητής του Πυροβολικού και ώς διευθυντής της Στρατιωτι

κής Σχολής, τον Γάλλο αξιωματικό Pauzié. Ό τελευταίος, όπως και ό προϊ

στάμενος του στρατηγός Gérard, αρχηγός του τακτικού σώματος, καθώς και 

άλλοι Γάλλοι αξιωματικοί στην υπηρεσία της Ελληνικής Κυβέρνησης, κα-

95. Ή εικόνα αυτή προβάλλεται κυρίως σέ μεταγενέστερες αφηγήσεις. ΙΙαρά τή 
διάθλαση πού ε/ει υποστεί, φαίνεται οτι αναπαριστά, σέ γενικές γραμμές, τα πραγμα
τικά περιγράμματα. Βλ. ενδεικτικά : G. Finlay, History of the Greek Revolution,-:. B', 
Λονδίνο, Zeno, 1971, σ. 78 : "Raikoff was a warm partizan, and pretended to be a 
confidential agent of Pviissian policy"- Pellion, δ.π., σ. 217-218, σημ. 1 : "Raïko 
était un commandant de cavalerie russe, (pie le président avait nommé lieutenant-
colonel. Il cachait beaucoup de finesse sous des dehors de bonhomie. Exilé de son 
pays pour une affaire de discipline, disait-on, il cherchait à se réhabiliter par les 
services qu'il pouvait rendre en Grèce». Ό Pellion, επίσης (σ. 217), περιλαμβάνει 
τον Ράικο στους «meneurs militaires du parti russe". Για τή μαρτυρία τοΰ ίδιου τοϋ 
Ράικο, οτι τον έβλεπαν άπο τήν αρχή ώς μυστικό πράκτορα της Ρωσικής Κυβέρνησης, 
βλ. παραπάνω, σ. 163. 

95α. ΑΤΕ, Memorandum. 
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τηγοροΰσαν απροκάλυπτα τον Καποδίστρια και τους συνεργάτες του ώς αυ

θαίρετους, όργανα της ρωσικής πολιτικής, κλπ. "Αν και διαφωνούσαν μέ 

την πολιτική γραμμή πού οι τελευταίοι ακολουθούσαν, αρνούνταν να πα

ραιτηθούν γιατί, σύμφωνα μέ τή δική τους αντίληψη, δεν υπηρετούσαν 

μόνο τήν Ελληνική Κυβέρνηση άλλα, συγχρόνως, ώς Γάλλοι, εξέφραζαν 

και προάσπιζαν τα συμφέροντα της πατρίδας τους. 

Ό Καποδίστριας γνώριζε το κόστος από μια ανοιχτή ρήξη μέ τους 

αξιωματικούς αυτούς. Είχε υποχρεωθεί να δείξει μεγάλη υπομονή και είχε 

παραβλέψει προσβλητικές ενέργειες. Φαίνεται, ωστόσο, οτι ή συμπεριφορά 

τους υπονόμευε πλέον άμεσα τήν υπακοή των ανδρών πού διεύθυναν και 

ή αντιπαλότητα τους μέ "Ελληνες αξιωματικούς είχε λάβει διαστάσεις εθνι

κής διαμάχης. Ό Pellion αντικαταστάθηκε άπο τον Δ. Καλλέργη στην αρ

χηγία του τακτικού ιππικού και έ'γινε αποδεχτή ή παραίτηση του Pauzié 

πού είχε υποβληθεί τον 'Ιανουάριο καί Φεβρουάριο 1831. Κατά τον Gérard 

ο στόχος του Κυβερνήτη ήταν εμφανής: να μειώσει τήν επιρροή των Γάλ

λων και να αυξήσει αυτή των Ρώσων. Ρώσος για τον Gérard δέν ήταν μόνον 

ο Ράικο, άλλα και όσοι, μέ τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είχαν ή εθεωρείτο 

οτι είχαν κάποιες διασυνδέσεις μέ τή δύναμη του βορρά, επομένως καί ό 

Καλλέργης και πολλά άπο τα μέλη του «ρωσικού» κόμματος. 9 7 

Κάτω άπο τήν οργή των Γάλλων καί, ενδεχομένως, κάποιων αντιπολι

τευομένων, άρχισε ό Ράικο τή νέα του υπηρεσία. Διορίζεται στις 12 Αυγού

στου 1831, δταν ήδη ο'ι Ρώσοι είχαν νεκρούς άπο τή σύγκρουση τών πλοίων 

96. Βλ. ενδεικτικά τις απόψεις τοΰ Gérard : προς υπουργό ΙΙολέμου, 31/12 Αύγ. 
καί 6/18 Αύγ. 1831 : CP/Gr. 12/219, 247. 

97. Για τήν αντικατάσταση του Pellion άπο τον Καλλέργη καί τοΰ Pauzié άπο 
τον Ράικο, βλ. Gérard προς υπουργό Πολέμου, 13/25 Αύγ. 1831 : CP/Gr. 12/250. Το 
διάταγμα (12 Αύγ. 1831) διορισμού τοΰ Ράικο βλ. CP/Gr. 12/252-253. Ό Καποδί
στριας ανακοίνωσε (10/22 Αύγ. 1831) ώς έξης στον Gérard τήν αντικατάσταση τοΰ 
Pauzié (CP/Gr. 12/251) : « . . .Je suis. . . dans l'impérieuse nécessité de lui donner 
un remplaçant. Nous n'avons pour le moment ici que Mr le Lt Colonel Payko 
qui puisse succéder provisoirement à Mr Pauzié. Je lui en ai fait la proposition, 
et j'aime à espérer qu'il consentira...». Ό Pauzié (προς Gérard, 10/22 Αύγ. 
1831 : CP/Gr. 12/252) ισχυρίστηκε ότι εξι εβδομάδες νωρίτερα ό Ράικο εΐχε οριστεί 
ώς αντικαταστάτης του. Βλ. καί Επιστολές, τ. Λ', σ. 221-222, 264-266' Pellion, δ.π., 
σ. 219. Στην παραπάνω έκθεση του της 13/25 Αύγ. 1831 ό Gérard σημείωνε: "Cet 
officier [ό Ράικο] a de la fermeté et se fera obéir, quand il commandera de tirer 
le canon; mais il n'a pas les connaissances spéciales pour commander et achever 
d'instruire l'artillerie et pour diriger l'Ecole Militaire. C'est égal : il pense bien. 
La politique seule guide ce Gouvt et toute injustice s'efface à ses yeux, dû qu'une 
démarche a pour but de diminuer l'influence aux français et d'augmenter celle 
des Russes". Ό ϊδιος ό Ράικο (ATE, Memorandum) ισχυρίστηκε οτι ό Καποδίστριας 
τον ανάγκασε ("je fus obligé par le Président") να αντικαταστήσει τον Pauzié. 
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τους με τους αντικυβερνητικούς υπό τον Α. Μιαούλη. Είναι πιθανό οτι συμ

μεριζόταν την άποψη του Κυβερνήτη και των συνεργατών του δτι οι Γάλ

λοι και οι "Αγγλοι ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι για τήν εξέγερση τών άντικαπο-

διστριακών. και οτι χωρίς τήν ενθάρρυνση τους ή αντιπολίτευση θα ήταν 

ανίσχυρη αντίδραση λίγων ατόμων. Τα γεγονότα της Πολωνίας είχαν ευ

αισθητοποιήσει ιδιαίτερα τους Ρώσους, οι όποιοι είδαν σ' αυτά έναν άμεσο 

κίνδυνο για τή χώρα τους. Πολλοί απέδωσαν τήν εξέγερση σε επαναστατικές 

εταιρίες πού έδρευαν στο Παρίσι. Ξαναζωντάνευαν, έ'τσι, οι τραυματικές 

μνήμες τών ναπο?νεοντείων πολέμων. "Αν στή συνείδηση πολλών άντικαπο-

διστριακών. και τών Γάλλων ή "Αγγλων υποστηρικτών και συμπαθούντων, 

ή συνταγματική τους διεκδίκηση ήταν παράμετρος της γενικότερης ευρω

παϊκής σύγκρουσης φιλελευθερισμού - αυταρχισμού, κατ' αναλογία στή συ

νείδηση πολλών Ρώσων, και ενδεχομένως του Ράικο, ή υποστήριξη του καθε

στώτος στην Ελλάδα άπο τήν απειλή ανατροπής του δεν ήταν, σε τελευ

ταία ανάλυση, παρά ό αγώνας πού είχε αναλάβει ή Ρωσία για τήν προστασία 

της ευρωπαϊκής ειρήνης άπο τον κίνδυνο της αναρχίας και της επανάστασης. 

Τήν άποψη αυτή φαίνεται οτι θα προσυπέγραφε, ανεπιφύλακτα, και ό 'ίδιος 

ο Καποδίστριας. 

"Εχουμε ισχυρές ενδείξεις οτι ό Ράικο παρακολουθούσε άπο νωρίς, με 

έντονο ενδιαφέρον, οσα σχετίζονταν με τή Ρωσία. Είχε, επίσης, συχνές επα

φές μέ τους Ρώσους πού βρίσκονταν στην Ελλάδα. Αίγο μετά τήν εγκατά

σταση του στην Πάτρα, ζήτησε άδεια ενός μήνα για να πάει να δει τους συμ

πατριώτες του πού, νικώντας τους Τούρκους, πλησίαζαν στην Κωνσταντινού

πολη. 9 8 Δέν έγινε δεκτή ή αίτηση τ ο υ , " γιατί ή παρουσία του κρίθηκε απα

ραίτητη για τή διατήρηση της τάξης στην περιοχή. Δέν τήν επανέλαβε : 

είχε, στο μεταξύ, μαθευτεί οτι ή προέλαση τών Ρώσων είχε σταματήσει 

και οτι είχαν αρχίσει διπραγματεύσεις μέ τους Τούρκους οι όποιες κατέ

ληξαν στή συνθήκη της Άδριανούπολης (Σεπτ. 1820). Δυο μήνες αργότερα 

ζητά να λείψει 20 ήμερες για να γιορτάσει στον Πόρο, μαζί μέ τους συμπα

τριώτες του. τή γιορτή του Ά γ . Νικολάου, δηλαδή τήν ονομαστική γιορτή 

τού αυτοκράτορα. 1 0 0 Σ ' Ινα γράμμα πού έλαβε ό Ράικο άπο το Παρίσι 

υπήρχε ή είδηση κάποιας εφημερίδας οτι ό Νικόλαος Α' ασθενούσε σοβα

ρά. Ή αντίδραση του δείχνει το βαθμό της σχετικής ευαισθησίας του : 

98. Ράικο προς Καποδίστρια, 29 Αύγ. 1829 : ΑΚ, φ. 418. 

99. Καποδίστρια; προς Ράικο, 1/13 Σεπτ. 1829" Ράικο προς Καποδίστρια, 4 

Σεπτ. 1829 : ΑΚ, φ. 418. 

100. Ράικο προς Καποδίστρια, 2 'Οκτ. 1829 : ΑΚ, φ. Ί18. Γιά τήν κατ' αρχήν 

έγκριση της α'ίτησης τοϋ Ράικο, βλ. απάντηση Καποδίστρια, 7/19 Νοεμ. 1829 : ΑΚ, 

φ. 418. Στο λιμάνι τοϋ Πόρου ναυλοχούσαν, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, τα ρωσικά 

πολεμικά πλοία πού έπλεαν στο Αιγαίο. 
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κράτησε απόλυτη μυστικότητα και πήγε επίτηδες, προφανώς στην απέναντι 

άπο την Πάτρα ακτή, για να ενημερώσει τον Αυγουστίνο Καποδίστρια. 1 0 1 

Οι επαφές με τους συμπατριώτες του φαίνεται ότι έγιναν πολύ πιο συ

χνές μετά την επιστροφή του Ράικο στο Ναύπλιο. Το δνομά του σημειώνεται 

στον «Κατάλογον του εν τω Ρωσσικώ Αυτοκρατορικοί στόλω γενομένου 

εράνου υπέρ των μετοικιζομένων Κρητών», Πόρος 23/5 Μαΐου 1831. 1 0 2 

Πόσο οι επαφές αυτές συνέβαλαν σε έξαρση του πατριωτισμού του Ράικο, 

δεν μπορούμε να ξέρουμε. Φαίνεται, ωστόσο, πιθανόν οτι συνέβαλαν στο να 

ερμηνεύσει κι αυτός με τον 'ίδιο τρόπο καί τις ευρωπαϊκές συγκρούσεις καί 

την, ένοπλη πλέον, αντιπαράθεση τών αντιπολιτευομένων μέ το καθεστώς 

Καποδίστρια. 1 0 3 

Ή νέα του θέση ϊσως επέτρεψε στον Ράικο πρόσβαση στο στενό κύκλο 

τών κυβερνώντων. Μετέχει κι αυτός στα μέτρα ασφαλείας, ενδεχομένως και 

σ' αυτά τής καταστολής. Πολλοί αντιπολιτευόμενοι εξορίζονται άπο το Ναύ

πλιο και καταφεύγουν στην "Γδρα. 'Ανάμεσα τους ό Τρικούπης, ο'ι Σούτσοι, 

ό Χρ. Κλονάρης, κ.ά. Ή Κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να μήν υπο

χωρήσει στις απαιτήσεις τών αντιπάλων της. Το κίνημα του Πόρου, μέ τη 

δραματική του κατάληξη, εξασθένησε αντί να ενισχύσει τις θέσεις τών αντι

κυβερνητικών. Οι απόπειρες τους να εξεγείρουν το στρατό τής Ρούμελης 

απέτυχαν. Ό χρόνος λειτουργούσε πλέον υπέρ τής Κυβέρνησης. Μέ τή βοή

θεια του Ricord ό κυβερνητικός στόλος υπό τον Κανάρη άρχισε σιγά-σιγά 

να ανακτά τον έ'λεγχο στο Αιγαίο. Ή Σύρα. πού χρηματοδοτούσε τον αγώνα 

τών 'Γδραίων, απειλούνταν άμεσα. Ή είδηση, παράλληλα, οτι ή Βαρσοβία 

υπέκυψε στους Ρώσους, ήλθε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τήν Κυβέρ

νηση. Ο'ι νέες αποφάσεις, έξαλλου, τής Διάσκεψης τού Λονδίνου για το ελλη

νικό θέμα δέν μπορούσαν παρά να είναι ενισχυτικές για το καθεστώς Καπο

δίστρια. Ή γνωστοποίηση τους αναμενόταν άπο μέρα σέ μέρα. 

'Αφού ή αντιπολίτευση δέν μπόρεσε να επιτύχει τους στόχους της, 

φαινόταν να οδηγείται σέ αδιέξοδο. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κορυ

φαίοι πρόκριτοι τής "Τδρας, όπως ό Κουντουριώτης, μαζί ενδεχομένως καί 

μ' άλλους ηγέτες τής αντιπολίτευσης πού βρίσκονταν στο νησί, επιδίωξαν 

101. Ράικο προς Καποδίστρια, 29 Ίαν. 1830 : ΑΚ, φ. 417. 
102. Ό Ράικο πρόσφερε 4 δίστηλα : Γενική Έφημεοίς, άρ. 37, 1/13 Μαΐου 1831, 

σ. 4" πβλ. Courrier de la Grèce, άρ. 37-38, 1/13 Μαΐου 1831, σ. 5. Μέσω τοϋ Ράικο, 
επίσης, ό Panin πρόσφερε 30 δίστηλα για τήν ανέγερση κοινωφελούς καταστήματος 
στην Πάτρα· βλ. Ράικο προς Καποδίστρια, 7 Μαΐου 1831 : ΑΚ, φ. 417. 

103. Υπογράφει, μαζί μέ άλλους αξιωματικούς τοϋ τακτικού, αναφορά προς τον 
Καποδίστρια μέ τήν οποία εκφράζεται αφοσίωση στην Κυβέρνηση καί κατακρίνεται ή 
«εγκληματική» διαγωγή μερικών στρατιωτικών οι όποιοι «άποπλανηθέντες άφησαν τήν 
όδόν της τιμής, προδώσαντες καί αυτούς τους ιερούς των όρκους»· βλ. Γενική Έψημερίς, 
άρ. 65, 26 Αύγ. 1831, σ. 405-406. 
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συνδιαλλαγή με την Κυβέρνηση. Τις μυστικές αυτές επαφές γνώριζε και ό 

Ράικο, 1 0 4 πράγμα πού, ϊσως, δείχνει αυτό πού υπαινίχθηκα παραπάνω, 

οτι δηλαδή βρισκόταν σ' επαφή με τή μικρή εκείνη ομάδα πού περιέβαλε 

τον Καποδίστρια και ασκούσε την πραγματική εξουσία. Ή δολοφονία τού 

τελευταίου ήλθε να ανατρέψει οποιαδήποτε προοπτική συμφιλίωσης. 

ΟΙ εκδότες της Correspondance θέλησαν, αυθαίρετα όπως προκύπτει, 

να εμφανίσουν επιστολή προς τον Ράικο ώς το τελευταίο έγγραφο πού ό 

Κυβερνήτης συνέταξε πριν το θάνατο του: 

«'Αγαπητέ μου Ν. Ν. ή ύπόθεσις θέλει τελείωση καθώς επιθυμείς. 

Ή διάθεσις καθ' ην δεν θέλεις να δεχθης ουδέν αντί των εις τήν Ελ

λάδα υπηρέτημάτων σου, λαμπρύνει τον γενναΐον σου χαρακτήρα, 

και έμέ κατευφραίνει ύπερευγνωμονούντα. Βάλσαμον τούτο εις τήν 

ψυχήν μου τήν κατά πάσαν στιγμήν πικρίας ποτιζομένην ! Σφίγγω 

τήν χείρα σου. 

Καποδίστριας».105 

Ο Ράικο είχε αρνηθεί, για άλλη μια φορά, να λάβει για τις υπηρεσίες 

του άμοιβή.105α 

Χάρις στην ψυχραιμία του Almeida, φρούραρχου τού Ναυπλίου, άλλα 

και τοϋ Ράικο και άλλων αξιωματικών, διατηρήθηκε ή τάξη στο Ναύπλιο 

104. Κ. Α. Παλαιολόγος, ο.π., σ. 243, σημ. ***. "Εγραφε ό Ράικο : « Ό Κυ

βερνήτης [βαδίζοντας προς τήν εκκλησία δπου δολοφονήθηκε] διετέλει ήσυχος· είχε λάβει 

ειδήσεις εύνοϊκάς εκ Λονδίνου· εκτός τούτου γνωρίζω οτι ό Κουντουριώτης, ό αρχηγός 

τών εν "Υδρα δυσηρεστημένων, είχε γράψει προς αυτόν έπιστολήν, δι' ης εξέφραζε τήν 

έπιΟυμίαν να προσέλθη, αρκεί ό Κυβερνήτης να έφείδετο της φιλοτιμίας του». Φυσικά, 

είναι εξίσου πιθανό τήν παραπάνω πληροφορία να έμαθε ό Ράικο αργότερα, μετά τή δολο

φονία, όταν, αποδεδειγμένως, συμμετείχε στο στενό πυρήνα τών κυβερνώντων (βλ. παρα

κάτω, σ. 192). 

105. 'Επιστολές, τ. Δ', σ. 305. Οί εκδότες τών Επιστολών αναφέρουν σέ υποση

μείωση : «Το άνεπίγραφον τοϋτο γραμμάτιον ευρέθη επί της τραπέζης του κυβερνήτου 

γραφέν το πρωί της ημέρας τοϋ θανάτου αύτοϋ». Ό Ράικο χαρακτηρίζει (ΑΤΕ, Memoran

dum) τήν υποσημείωση αυτή ώς "totalement fausse». Ό ϊδιος, πάντως, είχε ζητήσει 

άπο τον Αύγ. Καποδίστρια (κατ' άλλους άπο τον Λ. Στούρζα ), στον όποιο παρέδωσε το 

πρωτότυπο της εν λόγω επιστολής, να μή δημοσιευτεί το Ονομα τοϋ παραλήπτη. Βλ. ΑΤΕ, 

Memorandum· Ρωσικό 'Αρχείο, 1868, στήλη 303, σημ. 6· Κ.Α. Παλαιολόγος, ο.π., σ. 235. 

105α. Στις 21 Αύγ. 1831 ό Ράικο δέν είχε αποδεχθεί ώς αμοιβή 200 τάλ-

ληρα πού μέ εντολή τοϋ Καποδίστρια τοϋ είχαν σταλεί άπο τή Γραμματεία Στρατιωτι

κών. Δέν ήθελε, όπως έγραψε, να καταστρέψει ο,τι επιμελώς επεδίωξε : να υπηρετήσει 

τήν Ελλάδα χωρίς να της κοστίσει τίποτε. Φαίνεται, ωστόσο, δτι βρισκόταν σέ οικο

νομικές δυσκολίες γιατί είχαν καθυστερήσει και πάλι να φθάσουν στα χέρια του οί επι

ταγές πού τοϋ είχαν σταλεί άπο τή Ρωσία. Τελικά δέχθηκε νά παραλάβει το παραπάνω 

ποσό άλλα μόνον ώς προκαταβολή έναντι τοϋ μισθοΰ του. Βλ. Ράικο προς Καποδίστρια : 

21 Αύγ. 1831 : ΛΚ, φ. 417" πβλ. ΑΤΕ, Memorandum. 
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και ματαιώθηκαν, αν πράγματι υπήρχαν, σχέδια των αντιπολιτευομένων να 

επωφεληθούν άπο τή δολοφονία και να καταλάβουν τήν εξουσία. Ό φόβος 

μιας κάποιας απόπειρας κατείχε όλους τους φιλοκυβερνητικούς οι όποιοι δεν 

μπορούσαν να δουν στην πράξη των Μαύρομιχαλαίων παρά μόνο τήν αιχμή 

μιας ευρύτερης συνωμοσίας. Κυρίως εμποδίστηκε ή προσπάθεια του Gérard 

να αναλάβει αυτός, ώς αρχηγός του τακτικού, τή διασφάλιση της τάξης. Έ 

Γερουσία συγκλήθηκε εκτάκτως και ανέθεσε τήν εξουσία σε τριμελή διοικη

τική επιτροπή υπό τήν προεδρία τού Αυγουστίνου Καποδίστρια (τα άλλα 

μέλη : Ί ω . Κωλέττης, Θ. Κολοκοτρώνης). Είναι μαρτυρημένα ό ζήλος 

πού επέδειξε ό Ράικο τήν ημέρα αυτή, καθώς και το ξέσπασμα της οργής 

του. Ό Thiersch, υπερβάλλοντας, γράφει δτι ό Ράικο γύριζε σαν μανιακός 

στους δρόμους και στο σώμα της φρουράς φώναζε οτι θα «έπινε το αίμα» 

των δολοφόνων και εκείνου τού «κακούργου Μιαούλη)).10" 

Ή δολοφονία συγκλόνισε τον Ρώσο φιλέλληνα : είχε λόγους να αναμε

τρά το μέγεθος της απώλειας. Τον κυρίεψε αγανάκτηση. Ό 'ίδιος, ώς αυτό

πτης μάρτυρας, είδε πολλά· άλλα πληροφορήθηκε από τις ανακρίσεις των 

κυβερνητικών οργάνων. Δεν εκπλήσσει το γεγονός οτι κατέληξε κι αυτός 

να πιστεύει οτι οί κύριοι υπεύθυνοι για τή δολοφονία τού Καποδίστρια ήταν 

106. Fr. Thiersch, De l'état actuel de la Grèce, Λειψία 1833' έλλην. μετάφρ. 
Α. Σπήλιου, τ. 13', 'Αθήνα, Τολίδης, [1972], σ. 105. Τά ϊδια περίπου επαναλαμβάνει ό 
Pellion (δ.π., σ. 266-267) γράφοντας πολύ αργότερα άπο τα γεγονότα (1854) και μέσα 
σ'ενα κλίμα έντονης ρωσοφοβίας : " . . . l e Russe Raïko.. .couchait aux batteries, 
visitait les postes, et vociférait qu'il voulait s'abreuver du sang des traîtres. Il par
courait les rues, en plein jour, à la tête d'une forte partrouille, ayant derrière 
lui une espèce d'aide-de-camp qui portait deux énormes pistolets d'arçon. Il n'y 
a rien de plus dégradant pour un militaire que cette affectation de zèle loin du 
danger, zèle toujours facile alors, et qui, pour l'ordinaire, change avec les cir
constances". Βλ. πώς παρουσιάζει το ϊδιο γεγονός και ό Κ. Mendelsshon - Bartholdy, 
Geschichte Griechenlands, τ. 1-2, Λειψία 1873-1874, έλλην. μετάφρ. "Αγγ. Βλάχου, 
τ. Β', 'Αθήνα 1876, σ. 437. Για τήν «οργή» τοϋ Ράικο έχουμε και τήν πιο ψύχραιμη, 
και άμεση, μαρτυρία τοϋ Almeida : "Descendu de l'escalier avec M. Mrs les Colonels 
Scha[u]mbourg et Rayko la première personne qui m'aborda fut le Prince Karatza 
qui pâle.. .et tremplant, me demandait d'une voix entrecoupée s'il était vrai que 
le Président avait été tué? ajoutant, mais est-ce qu'il n'y a pas d'espoir?.. .est-ce 
qu'il ne donne aucun signe de vie? Le Colonel Rayko l'ayant toisé de haut en bas 
se détourna en juvant, et dit à haute voix, c'est étonnant! je ne conçois pas, com
ment certaines personnes ont le front de paraître dans un moment semblable! que 
ne leur conseillez vous pas de se retirer.. .". ("Exposé des événements de la journée 
du 27 septembre 1831 à Nauplie" : Ινστιτούτο Ρωσικής Φιλολογίας (Λένινγκραντ), 
'Αρχείο Στούρζα, φ. 288/2/16. Το έγγραφο αυτό είχε τήν καλοσύνη να θέσει ύπ' δψη 
μου ό Δημ. Λουλές. Τον ευχαριστώ κι άπο εδώ.) Βλ. στο ϊδιο πώς ό Ράικο θέλησε να ελέγ
ξει τις επαφές τών άντιπρέσβεων με τά πλοία των χωρών τους, για να μή διαφύγει κά
ποιος ένοχος. Πβλ. Οσα ό 'ίδιος ό Ράικο αναφέρει : Κ. Α. Παλαιολόγος, ό.π., σ. 260. 
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οι Γάλλο»,. Το ίδιο πίστευε δ Αυγουστίνος, ό στενός ηγετικός κύκλος τών 

καποδιστριακών, οί Ρώσοι πού ήταν στην 'Ελλάδα. Στη θέση πού βρέ

θηκε ό Ράικο δύσκολα θα μπορούσε να έχει άλλη οπτική γο)νία. Τα γεγο

νότα, εξάλλου, πού επακολούθησαν φαίνεται οτι επιβεβαίωσαν, στή συνεί

δηση του, τις υπόνοιες του για το ρόλο των Γάλλων. Δεν θα διστάσει, έτσι, 

λίγα χρόνια αργότερα και ενώ είχε επιστρέψει στή Ρωσία, να εκφράσει σε 

υπόμνημα, πού στάλθηκε για δημοσίευση, τις απόψεις του για τή δολοφονία.107 

"Ισως είδε στην ενέργεια του αυτή ένα δείγμα οφειλής στή μνήμη του 

Καποδίστρια. 

Ό Αυγουστίνος Καποδίστριας δεν είχε τις ικανότητες και το κύρος 

για να κρατήσει τις ήδη έντονα ταραγμένες ισορροπίες.108 Οι απόλυτες θέ

σεις του οδήγησαν σε νέες ρήξεις. Ή συμβίωση με τον Κωλέττη δεν κρά

τησε για πολύ : στο "Αργός, και ενώ άρχιζε τις εργασίες της ή Ε' 'Εθνο

συνέλευση, τα πιστά στον Αυγουστίνο στρατεύματα θα εκδιώξουν βίαια 

τους αφοσιωμένους στον Κωλέττη άτακτους (Δεκ. 1831). Στην επιτυχία 

αυτή τών καποδιστριακών αποφασιστικός ήταν ό ρόλος του Πυροβολικού 

πού διεύθυνε ό Ράικο : φθάνοντας εγκαίρως με 4 όλμοβόλα και απόσπασμα 

200 ανδρών έ'δωσε τήν υπεροχή στα πιστά στον Αυγουστίνο στοατεύαατα.109 

Ό Κωλέττης και οι Ρουμελιώτες θα αποσυρθούν στην Περαχο>ρα οπού, 

107. Το υπόμνημα γράφτηκε το 1834 και προοριζόταν να δημοσιευτεί στον «Τη
λέγραφο της Μόσχας)), πού όμως έκλεισε τον χρόνο αυτό. Δημοσιεύτηκε τελικά στο POÌ-
σικο Άρχεϊο, 1869, στήλες 882-919" πβλ. Κ. Α. Παλαιολόγος, ο.π., σ. 242-243, 258-260. 
Για το περιεχόμενο τοΰ υπομνήματος, το όποιο διαπνέεται άπό βαθειά θλίψη για το χαμό 
τοϋ Καποδίστρια, βλ. I. S. Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 215 και Ι. S. Dos-

tian, " L ' a t t i t u d e de la société russe", σ. 36: A' μέρος : λεπτομερής περιγραφή τών 

γεγονότων άπό τή δολοφονία τοϋ Καποδίστρια ως τήν εκτέλεση τοϋ Γ. Μαυρομιχάλη· 

Β' μέρος : περιγραφή της κοινωνικο-πολιτικής κατάστασης στή χώρα άπό το τέλος τοΰ 

άπελευθερωτικοΰ πολέμου. Παραθέτω μία παράγραφο του : «Ύπετίθετο και δικαίως Οτι 

ή κατά τοϋ Κυβερνήτου συνωμοσία είχε διακλαδώσεις. Ή αλήθεια δεν θέλει βραδύ

νει νά άνασηκώση τον καλύπτοντα τήν δολοφονίαν ταύτην πέπλον και ή μέλλουσα γενεά, 

αμερόληπτος όλως, θέλει επιφέρει τήν έτυμηγορίαν της κατά της το σχέδιον διαγραψάσης 

ραδιουργίας και κατά τών πρωταιτίων της στυγερός πράςεως» (Κ. Α. Παλαιολόγος, δ.π., 

σ. 259). Για το ποιους οί Ρώσοι θεώρησαν υπαίτιους γιά τή δολοφονία, βλ. Δ. Λουλές, 

« Ή δολοφονία τοΰ Ι. Καποδίστρια και ή Ρωσία», σ. 77-95. 

108. Γιά τήν έκφραση υποταγής τοϋ Ράικο και τών άλλων αξιωματικών τοΰ τα

κτικού προς τή Διοικητική 'Επιτροπή, βλ. αναφορά τους (11 'Οκτ. 1831) στή Γενική 

'Εφημερίδα, άρ. 83, 28 'Οκτ. 1831, σ. 526. 

109. Κ. Βακαλόπουλος, Ή περίοδος τής 'Αναρχίας (1HS1-U33), Θεσ/νίκη, Παρα

τηρητής, 1984, σ. 95 : Παρατίθεται απόσπασμα εγγράφου τοΰ Αύγ. Καποδίστρια ποος 

τον Μ.Σοΰτσο, 10/22 Δεκ. 1831 (CP/Gr. 13/225), οπού τονίζεται ή σημασία τής έγ

καιρης παρέμβασης τοΰ Ράικο. Βλ. και Fouret προς Rouen, 19/31 Δεκ. 1831 : FO 

286/18/258· G. Finlay, δ.π., τ. R', σ. 78· Pellion, δ.π., σ. 281· Mendelsshon-Bar-

tholdy, δ.π., τ. Β', σ. 450. 
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μαζί μέ τους αντιπολιτευόμενους πού έφθασαν άπο την "Γδρα και άλλες περι

οχές, θα σχηματίσουν δική τους 'Εθνοσυνέλευση. Ό εμφύλιος πόλεμος είχε 

κορυφωθεί. 

Στον αγώνα για την επιβίωση του καθεστώτος του, και ώς αντίβαρο 

στην απροκάλυπτη εύνοια των Γάλλων για τους αντικυβερνητικούς, ό Αυ

γουστίνος θα στηριχθεί ακόμη περισσότερο στη βοήθεια τών Ρώσων και 

ιδιαίτερα της ναυτικής ρωσικής μοίρας· βοήθεια την όποια ο ναύαρχος Ri

cord θα προσφέρει ανεπιφύλαχτα. 1 1 0 Στην κρίσιμη αυτή περίοδο φαίνεται 

δτι ή πολιτική βαρύτητα του Ράικο ήταν σημαίνουσα. Ό "Αγγλος άντιπρέ-

σβης Dawkins τον θεωρεί ώς ένα άπο τα 9 πρόσωπα πού στην πραγματι

κότητα έλεγχαν τήν κυβερνητική παράταξη : 

«Μετά τήν αποχώρηση του Κωλέττη και του Κολοκοτρώνη, τήν 

πραγματική διεύθυνση της Κυβέρνησης έχουν τα ακόλουθα πρό

σωπα : κόμης Αυγουστίνος Καποδίστριας, Σικελιανός, Μουστοξύδης, 

κόμης Μεταξάς (Επτανήσιοι)· Ρόδιος (άπο τή Ρόδο), συνταγματάρ

χης Ράικο (Ρώσος), συνταγματάρχης Καλλέργης (Ρώσος, άλλα κρη

τικής καταγωγής), συνταγματάρχης Almeida (Πορτογάλος), Γλα-

ράκης (Χιώτης)· δηλαδή 4 Επτανήσιοι, 2 Ρώσοι, ένας Πορτογάλος 

και 2 υπήκοοι της Πύλης. Οι αυτόχθονες Χρυσόγελος, Αίνιάν, Παπα

δόπουλος, Σπηλιάδης και Περρούκας. . . διαδραματίζουν δευτερεύοντα 

ρόλο στή διοίκηση.» m 

Ό Ράικο, ωστόσο, θα αποφύγει τήν τραυματική εμπειρία της πτώσης 

του καθεστώτος πού υπηρέτησε.1 1 2 Ή άδεια επανόδου στή Ρωσία, πού τόσο 

περίμενε, ήλθε πριν τήν παραίτηση του Αυγουστίνου (τέλη Μαρτίου 1832). 

Είχε καθυστερήσει επί μήνες πολλούς γιατί οί εξηγήσεις του Ρώσου φιλέλ

ληνα δεν είχαν κριθεί ικανοποιητικές. Φαίνεται, μάλιστα, οτι οί υπεύθυνοι 

της Πετρούπολης είχαν ενοχληθεί επειδή ό Ράικο, στο σχετικό έγγραφο 

του προς τον Benkendorff, δεν είχε ζητήσει συγγνώμη για τή συμπεριφορά 

του και είχε μάλλον εκφράσει τήν έκπληξη του για τήν άρνηση να του επι

τραπεί ή είσοδος στή Ρωσία. Ή παράλειψη αυτή θεωρήθηκε ώς ισχυρή 

110. Για τή στενή συνεργασία τοϋ Αυγουστίνου, μέ τους εκπροσώπους της Ρωσίας 

στην Ελλάδα και για τήν κλιμάκωση τών αντιθέσεων πού οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο, 

βλ. R. Βακαλόπουλος, δ.π., passim. 

111. Dawkins προς Palmerston, 8/20 Ίαν. 1832 : Fü 32/28/19· πβλ. Ελένη 

Κατσιαδάκη, «Ό ρόλος της Διάσκεψης τοϋ Λονδίνου στην πτώση του Αύγ. Καποδίστρια», 

Μνήμων 10 (1985) 257, σημ. 24. 

112. Για τήν πτώση του Αυγουστίνου, βλ. Κατσιαδάκη, ο.π., σ. 248-269. Για τήν 
τύχη τών καποδιστριακών μετά τήν αναχώρηση τοϋ άρχηγοΰ τους, βλ. 'Αλέκα Μπουτζου-
βή-λίπανια, «Το καποδιστριακο κόμμα 1832-1833. 'Από τήν ήττα στον παραγκωνισμό 
και τήν καταδίωξη», Μνήμων 8 (1980-1982) 85-116. 
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ένδειξη του δτι δεν είχε συναισθανθεί το μέγεθος του «εγκλήματος» του. 

δηλαδή οτι προσέφερε υπηρεσία σέ ξένη χώρα χωρίς την άδεια της Κυβέρ

νησης τ ο υ . 1 1 3 Οι διαβεβαιώσεις του Ι. Καποδίστρια και οι επαινετικές κρί

σεις των Ρώσων ναυάρχων στή Μεσόγειο για τον Ράικο δεν μπόρεσαν να 

κάμψουν τις αντιστάσεις. Χρειάστηκε νέα αίτηση του τελευταίου, αυτή τή 

φορά στον ΐδιο τον αυτοκράτορα, καθώς και ή παρέμβαση του Rückmann, 

νέου διπλωματικού αντιπροσώπου της Ρωσίας στο Ναύπλιο, και, ίσως, και 

άλλων για να του επιτραπεί ή επιστροφή. 1 1 4 Ή κατηγορία του Thiersch, 

οτι ο Ράικο μετέφερε αναφορά των καποδιστριακών πληρεξουσίων με τήν 

οποία ζητούσαν τή μεσολάβηση του τσάρου για να διοριστεί ό Αυγουστί

νος κηδεμόνας του "Οθωνα, δεν φαίνεται να ευσταθεί.1 1 5 Στο απολυτήριο 

έγγραφο του επαινούνταν θερμά οί προσφορές του : 

« Ή ελληνική κυβέρνησις ουδέποτε θέλει λησμονήσει οτι καθ' άπαν 

το διάστημα της τετραετούς Υ μ ώ ν υπηρεσίας ουδέποτε συγκατε-

τέθητε να λάβητε μισθοδοσίαν ή άμοιβήν τίνα άνθ' ών υπέρ του έθνους 

τούτου μετ'ακαμάτου ζέσεως και άφοσιώσεως έμοχθήσατε. . . Ή 

τοιαύτη υμών διαγωγή, όσον ευγενής τόσον και άφιλοκερδής, υπαγο

ρεύει ήμΐν το καθήκον, μετά μεγίστης χαράς έκπληρούμενον, να έκφρά-

σωμεν Ύμΐν ενταύθα το αίσθημα της ευγνωμοσύνης του έθνους, ης 

εάν ήδυνάμεθα ήθέλομεν παρέξει ενδείξεις φαεινοτέρας. Ή άνάμνησις 

' Γμών, κύριε [Συν]ταγματάρχα, θέλει εισθαι άείποτε τιμαλφής δια τήν 

κυβέρνησιν, όπως και το όνομα 'Υμών δια τον στρατόν, και ή εις τάς 

τάξεις αύτοΰ επάνοδος Υ μ ώ ν ήθελε πραγματοποιήσει τους διακαέ

στερους ημών πόθους.» Π 0 

113. Ι. S. Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 213-214. Για το έγγραφο τοϋ 
Ράικο στον Benkendorff, βλ. έδώ, σ. 182-183. 'Εκεί σημείωνε : "Je me morfonds en 
conjectures pour deviner la cause qui a pu motiver une semblable rigeur [τήν άρνη
ση να τοϋ χορηγηθεί διαβατήριο], et je ne trouve rien à ma charge, si ce n'est peut 
être ma venue en Grèce... Je proteste encore une fois de la pureté et de la droi
ture de mes sentiments, et j'espère de votre justice, que vous n'éviterez pas la 
tâche de me protéger contre la calomnie et la malveillance, car ce n'est qu'à 
elles que j'attribus mon malheur". Ό τσάρος θεώρησε Οτι ή μετάβαση τοϋ Ράικο στην 
'Ελλάδα χωρίς άδεια ήταν έγκλημα ("crime")· βλ. I. S. Dostian, "L'attitude de la 
société russe", σ. 76. 

114. LS. Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 213-214. 
115. Ν. Σπηλιάδης, «Σχεδίασμα 'Απομνημονευμάτων, Βιβλίον Πέμπτον», στό : 

Κ. Διαμαντής (έπιμ. έκδ.), Περιεχόμενα των Γενικών 'Αρχείων τον Κράτον;, τ. Γ', 'Αθή
να 1974, σ. 649-650, 663-664. Πβλ. Mendelsshon-Bartholdy, δ.π., τ. Β', σ. 516-517. 

116. Αύγ. Καποδίστριας καΐ Π. Ρόδιος προς Ράικο, 19 Ίαν. 1832: συνημμένο στο 
AYE, Memorandum- πβλ. και Κ. Α. Παλαιολόγος, δ.π., σ. 235 (άπ' δπου και το παρά
θεμα)· Β. Markévitch, δ.π., στήλες 302-303· Barth - Kehrig-Korn, δ.π., σ. 205. Ό 
Ράικο εΐχε ζητήσει τήν παραίτηση του άπο τή Διοικητική Επιτροπή στις 27 Νοεμ. 



im Χρήστος Λονκος 

Ό Ράικο, λίγο μετά την επιστροφή του, κατατάχθηκε και πάλι στο 

ρωσικό στρατό. Δεν φαίνεται όμως οτι υπήρξαν προοπτικές σταδιοδρομίας. 

Ή τοποθέτηση του (1833) στον Καύκασο (Γεωργία) έδειξε αρκούντως τη 

συνεχιζόμενη δυσπιστία προς αυτόν της ρωσικής αυλής. 1 1 7 Γρήγορα απο

στρατεύτηκε για να εγκατασταθεί στην 'Οδησσό (1835). 1 1 8 Είχε στο με

ταξύ παντρευτεί· ό μεγαλύτερος γιος του έγινε αργότερα αξιωματικός. Στο 

υπόλοιπο της ζωής του ό Ράικο ασχολήθηκε μέ τη σηροτροφία : προσπάθησε, 

ξοδεύοντας μεγάλο μέρος τής περιουσίας του, να εξαπλώσει τον παραγωγικό 

αυτό κλάδο στη Νότια Ρωσία. Δεν βρήκε ανταπόκριση άπο κυβερνητικούς 

παράγοντες άλλα και άπο τους 'ίδιους τους χωρικούς. Φαίνεται οτι του στοί

χισε αρκετά ή αίσθηση, σε προχωρημένη ηλικία, τής αποτυχίας του αυτής. 1 1 9 

Η Ελλάδα δεν έπαψε να τον ενδιαφέρει. 'Αναφέρθηκε ήδη οτι συνέταξε 

(1834) αναλυτικό υπόμνημα για τη δολοφονία του Καποδίστρια. 1 2 0 Στον 

Λλ. Στούρζα παρέδωσε 8 επιστολές του τελευταίου για την έκδοση τής 

Correspondance. 1 2 1 Στην 'Οδησσό, οπού ή ελληνική παρουσία ήταν έντονη 

και δπου τα ελληνικά πλοία είσέπλεαν καθημερινώς, ό Ράικο είχε πολλαπλά 

ερεθίσματα να μή λησμονεί τή φιλελληνική του δράση. Φαίνεται οτι πολλοί 

"Ελληνες, εγκατεστημένοι στην 'Οδησσό ή διερχόμενοι, πήγαιναν να τον 

επισκεφθούν, στο δρόμο τον χαιρετούσαν μέ σεβασμό, καί, όταν το 1841 ό 

"Οθων του απένειμε παράσημο, εξέφρασαν παράπονα γιατί θεώρησαν οτι 

έπρεπε να είχε δοθεί στον Ράικο άλλο ανώτερου βαθμού, το όποιο να αντα

ποκρίνεται στις υπηρεσίες πού πρόσφερε.1 2 2 "Ενας άπο τους εκεί "Ελληνες 

σημείωσε γι' αυτόν : 

1831: AYE, Memorandum, καί συνημμένο σχετικό έγγραφο. Επανήλθε γιατί, όπως 
γράφει, διέβλεπε τον προσεγγίζοντα εμφύλιο πόλεμο καί, ώς ξένος, "il ne me convenait 
pas d'entrevenir dans des démêlées pour ainsi dire de famille". 

117. I. S. Dostian, "L'attitude de la société russe", σ. 76. 

118. I. S. Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 214. Κατά τήν Dostian (στο 
ΐδιο, σ. 214-215) δέν είναι τυχαίο οτι στον Καύκασο ό Ράικο συνδέθηκε μέ μερικούς 
άπο τους εκεί εξόριστους Δεκεμβριστές, ιδιαίτερα μέ τον Κορνήλοβιτς. 

119. Β. Markévitch, δ.π., στήλες 305-307. Για τή ζωή καί δράση του Ράικο 
μετά τήν επιστροφή του στη Ρωσία ασχολείται Ρώσος ιστορικός. Δέν μπόρεσα να πλη
ροφορηθώ το περιεχόμενο τής σχετικής ανακοίνωσης του στη συνάντηση Ελλήνων καί 
Ρώσων ιστορικών πού έ'γινε στη Μόσχα το φθινόπωρο τοϋ 1985. 

120. Βλ. έδώ, σ. 191. Κατά μία πληροφορία, ό Κορνήλοβιτς παρόρμησε, στον 
Καύκασο, τον Ράικο να γράψει τις αναμνήσεις του άπο τήν παραμονή του στην Ελλά
δα. Δέν φαίνεται να πραγματοποιήθηκε κάτι τέτοιο. Βλ. Ι. S. Dostian, «Ένας Ρώσος 
αγωνιστής», σ. 214-215. 

121. Ήταν παραλήπτης καί άλλων, τών οποίων τα σχέδια βλ. στο ΑΚ, φ. 417 
καί 418. Στη μετριοφροσύνη τοϋ Ράικο αποδίδεται ή μή παράδοση καί τών υπολοίπων 
βλ. Β. Markévitch, δ.π., σ. 303' βλ. στο ϊδιο καί για τήν απώλεια τους. 

122. Β. Markévitch, δ.π., στήλη 304· Κ. Α. Παλαιολόγος, δ.π., σ. 235· I. S. 



Ό Ρώσο; φιλέλληνας Νικόλαο; Ράικο ·*9ο 

«Οι πλείστοι τών αρχαίων οίκητόρων της 'Οδησσού, ιδίως εκ των 

ημετέρων ομογενών, ενθυμούνται καλώς άνδρα ύψηλον το ανάστημα, 

ρωμαλέον την στάσιν, συμπαθητικώτατον και γλυκύτατον τους 

τρόπους. . . Τ Η τ ο ό Νικόλαος Α. Ραϊκος γνωστός τοις ενταύθα Έ λ -

ληνικοΐς κύκλοις ως εις άκρον φιλέλλην άνήρ, και ως λαβών μέρος 

εις τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα ημών. . . Πάντες οι εκ του σύνεγγυς 

γνωρίσαντες αυτόν ήσαν κατεγοητευμένοι υπό της μεγάλης αύτοΰ 

προς τον Ελληνισμό ν άφοσιο^σεως, καί μέχρι τών τελευταίων του 

βίου του ημερών εχαιρεν ό Ραϊκος μεγίστης ύπολήψεως και σεβασμού.»1 2 3 

Για να διεκδικήσει το παραπάνω παράσημο, ό Ράικο είχε συντάξει 

υπόμνημα 1 2 4 οπού σκιαγραφούσε τη φιλελληνική του δράση. Το κείμενο αυτό 

αας επιτρέπει να αντιληφθούμε πώς ό ίδιος έβλεπε, άπο απόσταση πλέον, τα 

φαινόμενα τών όποιων ή ανάλυση επιχειρήθηκε εδώ. Ή ίδια ή φύση του έγ

γραφου επέβαλε παρασιωπήσεις κάποιων ευαίσθητων σημείων. Στις γενικές, 

ωστόσο, γραμμές οι πληροφορίες του υπομνήματος δεν συγκρούονται με τις 

σύγχρονες τών γεγονότων μαρτυρίες του 'ίδιου του Ράικο ή άλλων. 

Ό Ράικο πέθανε το Φεβρουάριο του 1854. 

Dostian, «Ένας Ρώσος αγωνιστής», σ. 215- L S . Dostian, "L'attitude de la société 
russe", σ. 75. Του απονεμήθηκε ό χρυσός σταυρός τών Ιπποτών τοϋ Τάγματος τοϋ Σω-
τήρος· βλ. το σχετικό διάταγμα και δίπλωμα, 25/7 Όκτ. 1841, στο ΑΤΕ, «Παράσημα 
εις Έλληνας και Φιλέλληνας», φ. 1841, 331. Στο περιθώριο τοϋ διπλώματος σημειώνεται: 
«εδόθη μετά τοϋ Σταύρου την 18 8βρ. τω Συνταγ. Κω Καλλέργη άρ. δ. 1824». Γενικά για 
το παράσημο αυτό βλ. 'Ηλίας Παπαθανασόπουλος, «Το παράσημον τοϋ Τάγματος τοϋ 
Σωτήρος επί "Οθωνος», Δελτίο» 'Ιστορική; και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής ΈλΜοος 
19(1967-1970) 307-380. Το Τάγμα τοϋ Σωτ^ρος είχε 5 κλάσεις: τών Ιπποτών τοϋ 
Άργυροΰ Σταύρου, τών 'Ιπποτών τοϋ Χρυσοΰ Σταύρου, τών Ταξιαρχών, τών 'Ανωτέρων 
Ταξιαρχών καί τών Μεγαλόσταυρων (δ.π.π., σ. 318). 

123. Κ. Λ. Παλαιολόγος, δ.π., σ. 235-236. 
124. Βλ. το υπόμνημα στο Παράρτημα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Memorandum1 

Je vins en Grèce en 1827 sans recomandation sans appui, à cette 
epoque ce pays était une vraie tour de Babel, et ne vous demandait 
point qui vous êtes? d'où vous venez? où vous allez? chacun fesait 
à la lettre ce qu' il voulait, je débutais pour faire un service sur des 
barques canonieres appartenantes à l'escadre de Lord Cochrane; dégoû
té de la mer j'allais rejoindre les Grecs, qui sous les ordres de Fab vier 
assiégèrent Chio; je fus simple phillelene tour à tour armé d'un fusil 
en accuillant une pièce d'artillerie, une lettre de Mr Gosse m'appelle 
quelques jours avant la levée du siège à Nauplie et le President sur les 
représentations du docteur et du Col. Heideck me nomma au com-
mendement de Palamidy sans me distinguer par aucun rang. 

A mon arrivée en Grèce je fus considéré tantôt par les uns comme 
un agent secret du Gouvt Russe, tantôt par d'autres comme un trans
fuge échappé à la deplorable catastrophe de 14/26 lObre 1825. c'est 
comme appartenant à cette dernière cathégorie que je fus designé au 
President quijusqu' à ma nomination en 1829 au commendi Supérieur 
de Patras m'a traité en vrai negre, c'est long tems après que la place 
que j'occupais m'ayant mis en relation directe avec lui que sa froideur 
fut convertie a une confiance illimitée; dans ce poste je cumulais a des 
époques différentes plusieurs emplois comme celui d'entendant mili
taire, de chef de la cavallerie irrégulière, de directeur de la Commission 
pour rebâtir la ville etc. etc. mais après avoir lutté pendant plus d'un 
an contre une maladie locale je fus obligé de demander ma demission 
ce que fus dans les termes des pièces justificatives No. I.2 avant d'ob
tenir une réponse à cet office le President m'informa confidentiel
lement qu il m'était défendu de rentrer dans ma patrie et bientôt 
après au lieu de demission il m'appella près de lui par l'ordonnance 
sous No. 2* 

1. 'Αρχεία τοΰ Ελληνικού 'Υπουργείου Εξωτερικών, «Παράσημα εις Έλληνας και 

Φιλέλληνας», φ. 1841, 331. Διατηρήθηκε ή ορθογραφία τοϋ κειμένου- ελάχιστες μόνο 

προσθήκες έγιναν στη στίξη, για να αποφευχθούν παρανοήσεις. 

2. Ράικο προς Ι. Καποδίστρια, 24 Όκτ. 1830. 
3. Ι. Καποδίστριας προς Ράικο, 6 Δεκ. 1830. 



Ό Ρώσος φιλέλληνας Νικόλαος Ράικο 19? 

Sur les informations que je pus me procurer vagement je me déci
dais a écrire une lettre au General aide de camp Benkendorff. cette 
lettre figure parmi les pièces sous No. 3.4 Le President se chargea de la 
transmettre et l'accompagna d'une lettre voy. No. 5.b dont il m'envoya 
le brouillon en me faisant demander si j'en étais content, cet incident 
m'en fournit la copie. 

Nauplie était remplie de coteries ennemi prononcé de toute sorte 
de manigance, je me retirai à Thermia pour prendre les bains minéra
les, les troubles d'Hydra et de Poros ayant pris un caractère sérieux 
le President eu le Projet de se faire remplacer par une Régence et aller 
plaider la cause du Pays qui lui était confié à Londre, un Brik Russe 
eut l'ordre de se tenir secrètement prêt pour faire voile- je fus designé 
pour être de très petit nombre des personnes qui doivent l'accompa
gner et sur son invitation je me rendais à Nauplie à l'epoque malen
contreuse ou l'on fit sauter la Fregade l'Hellas (j'ai appris ce détail 
long tems après). Le President craignant d'être sapé de lâcheté chan
gea de projet ne voulut plus quitter le pays... qui sait si mon retard 
n'a pas été une cause innocente de si fin désastreuse! quelque temps 
après le Lieut. Colonel Pauzié Comt Sup. de l'artillerie et chef de l'é
cole militaire ayant donné sa demission je fus obligé par le president 
de le remplacer, jusqu à ce jour c'est à dire pendant presque 4 ans 
j'ai servi la Grèce sans recevoir ni paye ni traitement; mon loyer même 
était payé par mon denier- frappé d'Ostracisme je devais nécessaire
ment adopter la Grèce comme ma Patrie nouvelle, ce ne fut qu'alors 
que j'ai consentie de recevoir les emolumens attachés à ma place, 
après cette nomination le President ayant appris apparentent que je 
me trouvais court en argent m'envoya un rouleau de 25. ou sauf le vrai 
de 50 Napoleons d'or et employa pour m'obliger un terme moyen en 
me faisant dire que c'était pour les frais d'établissement a ma place 
nouvelle dans un pays si miserable, dans des circonstances aussi criti
ques, c'était honteux pour moi d'exploiter aussi la bienveillance du 
chef et accepter une sommne qui aurait pu servir a des besoins plus 
impérieux mais craignant de blesser la susceptibilité e du President 
par un refus sec. je le remerciais d'être venu à mon secours mais je le 
suppliais de vouloir bien ordonner à la secretairie de la Guerre de me 
retenir cette avance sur ma paye ultérieure, c'est en réponse à cette 
lettre qu' il m'écrivit le billet que termine la correspondance que ses 

4. Ράικο προς Benkendorff, 15/27 Μαΐου 1831. 
5. Tò ορθό 4: Ι. Καποδίστριας προς Benkendorff, 19/31 Μαΐου 1831. 
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frères ont publié et que le rédacteur a défigurée par une note totalement 
fausse, en communiquant ce billet au Ci Augustin je lui demandais 
Γ anonime ce qui ne V intéressait pas à faire mettre dans une note que 
"ce billet a été trouvé sans adresse etc. ce billet est chez moi tout du 
poing du Défunt", je n'ai pu me refuser à le rapporter ids'étant pré
senté de vous faire mention de ce fait. 

Après l'assassinat du President je déclarais devant tous mes of
ficiers rassemblés que je ne servirais des orme que jus qu à l'ouverture 
de l'assemblée nationale et le 27 Novembre 1831 je présentais de nou
veau ma demission voy. No. 5.6 depuis le 27 Novembre jusqu à 9 Dé
cembre prévoyant l'imminence d'une guerre civile et trouvant qu' en 
ma qualité d'étranger il ne me convenait pas a" entre venir dans des 
dentelées pour ainsi dire de famille je ne cessais de demander ma 
cessation de fonction. 

6. Ράικο προς Διοικητική Επιτροπή, 27 Νοεμ. 1830. Στο Memorandum δεν μνη

μονεύεται το έκτο συνημμένο: Λύγ. Καποδίστριας καί ΓΙ. Ρόδιος προς Ράικο, 19 Ίαν. 1832. 
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