
  

  Μνήμων

   Τόμ. 1 (1971)

  

 

  

  ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ 

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ   

  doi: 10.12681/mnimon.395 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ. Ε. (1971). ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ. Μνήμων, 1, 53–73.
https://doi.org/10.12681/mnimon.395

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:24:42



Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Υ Ε. Σ Κ Λ Α Β Ε Ν Ι Τ Η 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ 

Ό Πέτρος Δ. Στεφανίτσης 1 γεννήθηκε στην Λευκάδα τό 1792. 
Σπούδασε Ιατρική στην Ιταλία και γύρισε στό νησί του πρίν από τήν 
ελληνική επανάσταση. Τον βρίσκουμε στό Μεσολόγγι (1821 - 26) νά 
ζει όλες τις περιπέτειες και νά σώζεται στην Έξοδο. Στο Ναύπλιο, 
πού κατέφυγε, πρωτοστάτησε στή συγκρότηση τού Σώματος τών Επτα
νησίων, πού είχε σκοπό νά βοηθήσει τήν πολιορκημένη Ακρόπολη 
(1826) 2. Υπηρέτησε επίσης γιατρός καί επιστάτης στό νοσοκομείο 
Ναυπλίου (1827-33). Από τον Όθωνα διορίστηκε γιατρός στή Φά
λαγγα. Πεθαίνοντας (1863) χάρισε τήν περιουσία του στην Ριζάρειο 
σχολή. 

Πολλές πληροφορίες υπάρχουν για τή ζωή του καί τή δράση του 
αλλά καί αρκετά σημεία παραμένουν σκοτεινά. Α π ό τα σχετικά προ
βλήματα άλλα έχουν επισημανθεί, όπως ή έλλειψη πληροφοριών για 
τα νεανικά του χρόνια, τις σπουδές, τή συγγραφική του δράση καί 
τήν τύχη τών χειρογράφων του 3, ενώ άλλα όχι, όπως ή απότομη καί 

1. Ή βιβλιογραφία Στεφανίτση στα δύο τελευταία δημοσιεύματα γι' αυτόν . 
Α . Λ ι γ ν ά δ η , Συμπλήρωμα περί Πέτρου Στεφανίτση, περ. «Νέον Αθήναιον»,  
τ. Δ' (1963), σ. 129 - 145 καί Σ π . Ι. Α σ δ ρ α χ ά , Λιθογραφίες από ένα αθησαύ
ριστο έντυπο τού Π. Δ. Στεφανίτση, περ. «Ο Ερανιστής», τ. Β' (1964), σ. 78 - 79 + 
2 πίνακες. 

2. Για τήν όλη προσπάθεια τών Επτανησίων και μάλιστα τού Στεφανίτση, βλ· 
Α . Λ ι γ ν ά δ η , ό .π . Στις πληροφορίες πού παρέχει τό δημοσίευμα αυτό, πρέπει 
νά προστεθούν καί εκείνες πού αναφέρονται σέ έγγραφο τών ΓΑΚ, Δ.Ε., φακ. 200, 
22 Σεπτεμβρίου 1826, Διοικητική Επιτροπή προς Στεφανίτση. Ή Δ.Ε. τού γνωστο
ποιεί ότι έστειλε 2.000 γρόσια για νά ενισχυθεί ή προσπάθεια του Σώματος τών 
Επτανησίων καί τόν παρακαλεί νά φροντίσει, μέ κάθε τρόπο καί όσο γίνεται γρη¬ 
γορώτερα, να εισέλθει τό Σώμα στην Ακρόπολη. Ολα αυτά συνοδεύονται μέ επαί
νους για τήν πατριωτική του δράση στό Μεσολόγγι καί στό Ναύπλιο. 

3. Ν. Β. Τ [ ω μ α δ ά κ η ] , (βιβλιοκρισία), Α . Λιγνάδη, Πέτρος Στεφανίτσης, 
Δελτίον Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας, τ. IB' (1957 - 58), σ. 347, Σ π . Ι. 
Ασδραχά, Τό βιβλίο τού Π. Δ. Στεφανίτση για τό Μεσολόγγι, περ. «Αιτωλι¬ 
κά Γράμματα» τ. 1 (1960), σ. 113 - 115, Α. Κομίνη, Παρατηρήσεις είς τους 
χρησμούς Λέοντος τού Σοφού, Ε.Ε.Β.Σ., τ. Λ' (1960), σ. 398 - 412 καί Α. Λιγνά¬ 
δη, όπου καί στή σημείωση 1. 
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μεγάλη αύξηση τής περιουσίας του πού παραμένει ανεξήγητη. 
Ή μικρή αυτή συμβολή αναφέρεται στην περίοδο πού ό Στεφανί¬ 

τσης ήταν γιατρός καί επιστάτης στό νοσοκομείο Ναυπλίου, καθώς 
καί στό πρόβλημα τής περιουσίας του. 

Α) ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Ό Πέτρος Στεφανίτσης διορίστηκε γιατρός καί επιστάτης τού νο
σοκομείου Ναυπλίου στίς 4 Ιουλίου 1827 μέ διαταγή τής Γραμμα
τείας Εσωτερικών καί Αστυνομίας 4. Αλλά καί πριν από τήν ημερο
μηνία αυτή συμμετείχε στή διακονία τού νοσοκομείου 6. 

Από τή θέση τού επιστάτη τού νοσοκομείου, πέρα από τά εσωτε
ρικά θέματα πού αντιμετώπιζε, σχετικά μέ τή νοσηλεία καί τήν τροφο
δοσία τών ασθενών του, είχε νά φροντίσει καί γιά τήν εξεύρεση καί 
κατοχύρωση τών πόρων τού νοσοκομείου, γιατί οι νόμοι καί οί δια
ταγές τής διοίκησης, πού έδιναν στό νοσοκομείο μερίσματα από τά 
κρατικά έσοδα, ήταν ανίσχυροι μπροστά στίς αυθαιρεσίες τών Ισχυρών. 

Έ ν α από τά έσοδα τού νοσοκομείου ήταν τό ενοίκιο από τή χρήση 
τού δημόσιου στατήρα (κανταριού) τών Μύλων και τού Ναυπλίου. 
Αλλά τή χρήση τού κανταριού τών Μύλων πούλησε παράνομα ό Δ. 
Βαφιόπουλος. Στίς 12 Ιουλίου 1827, ή Αντικυβερνητική Επιτροπή, 
αντιδρώντας στην παρανομία, διατάζει νά πουλήσει τό δικαίωμα ô επι
στάτης τού νοσοκομείου Π. Στεφανίτσης καί νά παρευρεθεί στή δη
μοπρασία ό Κων/νος Μιχαλόπουλος, πού είχε αγοράσει παλιότερα τό 
δικαίωμα τού κανταριού6. Αλλά καί πάλι τό έσοδο από τό καντάρι 
τών Μύλων δέν αποδόθηκε στό νοσοκομείο. Νέο εμπόδιο ό Κ. Βέρης, 
αρχηγός τής Φρουράς τών Μύλων, πού τοποθέτησε δικό του άνθρωπο 
γιά νά εισπράττει τό έσοδο, καί έτσι ό νόμιμος αγοραστής, πού πήρε 
τό δικαίωμα από τή δημοπρασία τού Στεφανίτση, εμποδίστηκε από 
τήν εκμετάλλευσή του καί γι ' αυτό δέ δίνει χρήματα στό νοσοκομείο. 
Ό Στεφανίτσης απευθύνεται στην προϊσταμένη του Γραμματεία καί 
ζητά τή βοήθεια της (5 Αυγούστου 1827)7. 

Στίς 8 Αυγούστου 1827 ζητά καί πάλι τή βοήθεια τής ίδιας Γραμ-

4) Επιστολαί Ι. Α. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α [...], μεταφρασθείσαι έκ τού γαλλικού 
παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά, τ. Α' - Δ', Αθήνησιν 1841 - 43, τ. Δ', σ. 434 - 436. 

5. ΓΑΚ, Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 108, 2 Οκτωβρίου 1827. Βλ. Παράρτη
μα, άρ. 4 καί ΓΑΚ, Αντικυβερνητική Επιτροπή, φακ. 227, 8 Μαΐου 1827. Βλ. Πα
ράρτημα, άρ. 1. 

6. Α . Λ ι γ ν ά δ η , ο. π., σ. 137. 
7. ΓΑΚ, Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 99, 5 Αυγούστου 1827. Βλ. Παράρτη

μα, άρ. 2. 
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ματείας, επειδή ό Βαφιόπουλος παρακρατεί τό «κουτί τού σπιταλιού», 
τό κουτί — ταμείο τού νοσοκομείου8. Ή Αντικυβερνητική Επιτροπή 
στίς 9 Αυγούστου αναθέτει στον Γραμματέα Εσωτερικών και Αστυ
νομίας νά διατάξει τό στρατηγό Βέρη νά παραχωρήσει τό δικαίωμα 
τού κανταριού στον επιστάτη τού νοσοκομείου9. Ό Αναστάσιος Λόν¬ 
τος εκτελεί τή διαταγή τής Αντικυβερνητικής επιτροπής διατάζοντας 
τόν Κ. Βέρη νά παραχωρήσει στο νοσοκομείο τά έσοδα από τό καντάρι 
τών Μύλων 10· μέ δεύτερη διαταγή του καλεί τόν Βαφιόπουλο να πα
ραδώσει στον Στεφανίτση τό «κουτί» τού νοσοκομείου καί κάθε έσοδο, 
πού θα ανήκει μελλοντικά στο νοσοκομείο11. 

Έ ν α άλλο έγγραφο12 αποκαλύπτει καί άλλη πτυχή από τήν υπό
θεση τού κανταριού. Τό έστειλε (9 Σεπτεμβρίου) ό Κ. Μιχαλόπουλος, 
(πού είχε αγοράσει παλιότερα τό δικαίωμα τού κανταριού), γιά νά ζη
τήσει τήν παραχώρηση τών κανταριών τού Ναυπλίου καί τών Μύλων, 
στην ίδια τιμή, πού πουλήθηκαν από τόν επιστάτη τού νοσοκομείου 
σέ άλλον. Τό παράλογο αίτημα τού Μιχαλόπουλου στηρίζεται στο επι
χείρημα ότι αυτός, πού είχε καί παλιότερα τή χρήση τών κανταριών, 
μπόρεσε νά αυξήσει τό έσοδο τού νοσοκομείου από 100 σέ 300 γρόσια. 

Ε ν ώ όμως ή αντιδικία γιά τά έσοδα νοσομείου συνεχίζεται, ή 
διοίκηση αποφασίζει τήν αντικατάσταση τού Στεφανίτση. Ό αμερι
κανός φιλέλληνας Howe, μέ αίτησή του στον Γραμματέα Εσωτερικών 
καί Αστυνομίας, ζητά γιά ένα χρόνο τό σπίτι πού χρησιμεύει γιά νο
σοκομείο, καθώς καί ένα άλλο, γιά τή διαμονή τού γιατρού, επειδή 
έχει στή διάθεσή του χρήματα, από συνδρομές συμπατριωτών του, αρ
κετά γιά ετήσια συντήρηση ενός νοσοκομείου. Ή αίτηση γράφτηκε 
γαλλικά στίς 9/21 Σεπτεμβρίου 1827 στην Αίγινα1 3 . Ό Α . Λόντος 
πού πήρε τήν αίτηση τού Howe αποφάσισε νά παραχωρήσει τό νοσο
κομείο. Κυβερνητικό διάταγμα αναθέτει στον Howe τήν επιστασία τού 

8. ΓΑΚ, Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 100, 8 Αυγούστου 1827, Στεφανίτσης 
προς Γραμματεία Εσωτερικών καί Αστυνομίας. 

9. Ή εντολή τής Αντικυβερνητικής Επιτροπής είναι γραμμένη στην 2η σε
λίδα τής παραπάνω (σημ. 7) αναφοράς τού Στεφανίτση. 

10. ΓΑΚ, Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 100, 9 Αυγούστου 1827, Γραμματ. Εσω
τερικών καί Αστυνομίας προς τόν Αστυνόμον Ναυπλίου. 

11. Ό . π., Γραμματ. Εσωτερικών καί Αστυνομίας προς τόν αρχηγό τής Φρου
ράς τών Μύλων. 

12. ΓΑΚ, Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 104, 9 Σεπτεμβρίου 1827, Κων/νος Μι
χαλόπουλος προς τήν Αντικυβερνητική Επιτροπή. 

13. Ό . π . , Sam. G. Howe προς Excellence [Γραμματέα Εσωτερικών καί 
Αστυνομίας]. 
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νοσοκομείου Ναυπλίου 14. Μέ έγγραφό του ό Λόντος αναγγέλλει στον 
προσωρινό διοικητή Ναυπλίου τό διορισμό τού Howe, ζητώντας 
κάθε διευκόλυνση στό έργο του. Επ ίσης διατάζει να γίνει έλεγχος 
στο λογαριασμό τού Στεφανίτση καί νά εξοφληθεί από τά δικαιώματα 
τού νοσοκομείου 15. 

Τό περιεχόμενο τών δύο παραπάνω εγγράφων ανακοινώνεται στον 
Στεφανίτση μαζί μέ τή διαταγή να παραδώσει τό νοσοκομείο 16. 

Παρ' όλα αυτά, ô αμερικανός φιλέλληνας S. G. Howe δέ φαίνε
ται νά έγινε ποτέ επιστάτης τού νοσοκομείου. Στό προσωπικό του 
ημερολόγιο σημειώνει17 . «Πόρος 9 Σεπτεμβρίου [1827]. Απήλθον χθές 
εκ Σπετσών καί έφθασα σήμερον περί τήν 9 π.μ. Το βρίκιον «Πολιτικά» 
εκ Βοστώνης έφθασεν ήδη, μέ νέα βοηθήματα, εκ τού κομιτάτου. Τό φορ¬ 
τίον εστάθη υπό τήν εποπτείαν τον δόκτωρος Ρώς [= Russ]. To κομιτάτον 
ανέθεσε τήν διανομήν είς τον Μύλλερ και εις εμέ. Έλαβον επιστολάς παρά 
πλείστων φίλων μου και μίαν εκ τον κομιτάτου παρακαλούντος με να συν
εργασθώ μετά τού δόκτωρος Ρώς καί να δεχθώ επιταγήν 500 ταλλήρων». 
Ή επομένη αναγραφή στό ημερολόγιο έχει ημερομηνία : «Πόρος 28 
Σεπτεμβρίου [1827]...» Τα 500 τάλιρα, γιά τά οποία γίνεται λόγος στό 
ημερολόγιο, ίσως νά είναι τα χρήματα ή μέρος από τά χρήματα στα 
οποία ό Howe στήριζε τήν αίτησή του γιά τήν παράδοση τού νοσο
κομείου. 

Οι ενέργειες τού Howe, γιά νά τού παραχωρηθεί τό νοσοκομείο, 
έγιναν στό χρονικό διάστημα πού τό ημερολόγιό του παρουσιάζει χά
σμα (9 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 1827 μέ τό νέο ημερολόγιο). 
Σ' αυτό τό διάστημα πρέπει νά πήγε στην Αίγινα, πού ήταν έδρα τής 
Κυβέρνησης, καί εκεί στίς 9/21 Σεπτεμβρίου έγραψε τήν αίτησή του 
στον Γραμματέα Εσωτερικών καί Αστυνομίας, ζητώντας τήν παραχώ
ρηση τού νοσοκομείου18 . Στίς 2 Οκτωβρίου 1827 τον βρίσκουμε νά 
ταξιδεύει στίς Κυκλάδες για να μοιράσει τρόφιμα σέ Κρητικές προσ-

14. ΓΑΚ, Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 105, 12 Σεπτεμβρίου 1827, Γραμματ. 
Εσωτερικών και Αστυνομίας προς τόν Χάους [ = Howe]. 

15. Ό . π., Γραμματ. Εσωτερικών καί Αστυνομίας προς τόν Προσωρινό Διοι
κητή Ναυπλίου. 

16. Ό . π., Γραμματ. Εσωτερικών καί Αστυνομίας προς τόν Π. Στεφανίτση. 
Βλ. παράρτημα, άρ. 3. 

17. Σ ά μ ο υ ε λ Χ ά ο υ , Ημερολόγιο από τόν αγώνα. Εισαγωγή καί παρου
σίαση ανεκδ. αποσπασμάτων Ο δ υ σ σ έ α Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο υ , Αθήνα 
1971, σ, 168. 

18. Στό νοσοκομείο Ναυπλίου ό Howe είχε υπηρετήσει, σαν ιατροχειρούργος 
από τήν 1 Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 1826, οπότε διορίστηκε στην «Καρ-
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φυγικές οικογένειες 19. Τον Νοέμβριο ίδρυσε πρόχειρο νοσοκομείο στον 
Πόρο, μέ τους Post, Russ καί Muller 20, καί έφυγε για τήν Αμερική 
στίς 13 Νοεμβρίου 1827 21. 

Ε τ σ ι ποτέ δεν έγινε επιστάτης στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου 
παρέμεινε ό Στεφανίτσης. Γι' αυτό μας πείθει καί έγγραφο του2 2 στην 
Γραμματεία Εσωτερικών καί Αστυνομίας πού ζητά τή βοήθειά της, 
γιατί το νοσοκομείο δέν έχει πόρους καί ό ίδιος δεν μπορεί νά τό βοη
θήσει οικονομικά (2 Οκτωβρίου 1827). Τό έγγραφο αυτό μάς πείθει 
ότι δέν πραγματοποιήθηκε ή αντικατάστασή του. Έμεινε στό νοσοκο
μείο μέχρι τόν ερχομό τού Καποδίστρια. Απευθύνθηκε τότε στον Κυ
βερνήτη καί ζήτησε τήν προστασία καί τή συνδρομή του. Ή αναφορά 
του έχει ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 1828. Δύο ημέρες αργότερα απάν
τησε ό Καποδίστριας μέ ευχαριστίες καί επαίνους για τήν προσπάθεια 
τού Στεφανίτση, καθώς καί μέ υποσχέσεις για τήν ενίσχυση τού έρ
γου του2 3 . 

Τήν εποχή πού γράφεται ή αναφορά του στον Καποδίστρια, ό Στε
φανίτσης ασκεί καί τα καθήκοντα τού ιατροδικαστή στό Ναύπλιο. Μέ 
έγγραφό του ό προσωρινός διοικητής Ναυπλίου Ιωάννης Θεοτόκης 
διατάζει τον Στεφανίτση νά εξετάσει, (23 Φεβρουαρίου 1827), τό πτώμα 

τερία», για να υπηρετήσει εκεί μέχρι τόν Μάιο τού 1827 (Θ. Β α γ ε ν α - Ε υ ρ . 
Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ , Αμερ ικανο ί φιλέλληνες εθελοντές στό εικοσιένα, 
Α θ ή ν α 1949, σ. 80). Στην υπηρεσία τού Howe στό νοσοκομείο καί τήν «Καρτε
ρία», αναφέρονται δύο έγγραφα τών ΓΑΚ : 

1) ΓΑΚ, Διοικητική Ε π ι τ ρ ο π ή , φακ. 203, 5 Οκτωβρίου 1826, Γενική Γραμ
ματεία προς τήν Καταναλωτική Επιτροπή. Διατάζει «να προμηθεύοη εις τόν Ια¬ 
τρόν τοϋ νοσοκομείον κύριον Άου (How[e]) ανάλογον τινά κατοικίαν». 

2) ΓΑΚ, Διοικητική Ε π ι τ ρ ο π ή , φακ. 205, 15 Οκτωβρ ίου 1826. Ή Δ.Ε. διο
ρίζει τόν Howe «ιατροχειρούργον εν τω ατμοκινήτω «Καρτερία» και έφορον τών έν τω 
στόλω ιατροχειρούργων». 

19. Σ ά μ ο υ ε λ Χ ά ο υ , Ημερολόγ ιο . . . σ. 169. 
20. Σ. Θ. Λάσκαρι, Ό Φιλελληνισμός έν Αμερική κατά τήν Ελληνι¬ 

κήν Επανάστασιν, έν Αθήναις 1927, σ. 66. Πρβλ. καί Σάμουελ Χάου, Ημε
ρολόγιο . . . σ. 188. 

21. Σ ά μ ο υ ε λ Χ ά ο υ , Ημερολόγ ιο . . . σ. 180 - 181. 
22. ΓΑΚ, Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 158, 2 Οκτωβρίου 1827. Βλ. παράρ

τημα, άρ. 4. 
23. Και τα δύο κείμενα δημοσιεύτηκαν από τόν Στεφανίτση στον 4ο τόμο 

τών επιστολών τού Καποδίστρια, πού εκδόθηκαν μέ δική του δαπάνη. Επιστολαί 
Ι. Α. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , ό. π. 434 - 436. Αναδημοσιεύτηκαν δύο φορές από Κ. 
Μ α χ α ι ρ ά στα βιβλία του : 1) Λευκάς καί Λευκάδιοι επί Αγγλ ικής προστα
σίας, 1810 - 1864, Κέρκυρα 1940, σ. 101 - 103. 2) Ή Λευκάς, 1700 - 1864, Α θ ή ν α ι 
1958, σ. 116 - 118. Τό πρωτόγραφο τής αναφοράς Στεφανίτση προς Καποδίστρια 
βρίσκεται στα ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, φακ, 20, 23 Φεβρουαρίου 1828. 
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τού δολοφονημένου κήρυκα Δημ. Σαλανίτη. Ό Στεφανίτσης εκτελεί τή 
διαταγή καί υποβάλλει τή σχετική έκθεση 24. 

Αλλά ή υπόσχεση τού Καποδίστρια — απάντηση στην αναφορά 
Στεφανίτση, που είδαμε παραπάνω—«[...] ότι ή Κυβέρνησις, όχι μόνον 
θέλει λάβη πρόνοιαν να φροντίση να πληρώση και τα όσα άχρι τούδε εξ 
ιδίων σου εξώδευσας, χωρίς να ζημιωθής εις το παραμικρόν», δέν πρα
γματοποιήθηκε. 

Το οικονομικό πρόβλημα δυσχεραίνει τή λειτουργία τού νοσοκο
μείου καί ô Στεφανίτσης απευθύνεται καί πάλι (17 Ιουνίου 1828) στον 
Καποδίστρια2 5 αφού εξαντλεί τήν Οδό τής κρατικής Ιεραρχίας. Ανα
φέρεται στους λογαριασμούς τού νοσοκομείου, πού δείχνουν μηνιαία 
έξοδα 900 — 1000 γρόσια, στίς προσπάθειές του νά επιτύχει κάθε οικο
νομία. (Στην οικονομία αυτή αναφέρθηκε καί στην πρώτη αναφορά 
του στον Κυβερνήτη, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι μείωσε τα 
έξοδα τού νοσοκομείου από 4.000 σέ 1000 γρόσια). Στό νέο εμπόδιο 
πού παρουσιάζεται καί τό έσοδο από τό δημόσιο στατήρα (καντάρι) 
δέν φτάνει ποτέ στό νοσοκομείο : Ό Έιντεκ, μέ κάλυψη τού Εκτά
κτου Επιτρόπου, εισπράττει πό εισόδημα τού κανταριού. 

Οί εκκλήσεις τού Στεφανίτση δέν έφεραν γρήγορα τό ποθητό απο
τέλεσμα. Ε τ σ ι ή εκκαθάριση τών λογαριασμών του βράδυνε πολύ : έγι
νε έπειτα από τρεισήμισι χρόνια υπηρεσίας του στό νοσοκομείο. Α π ό 
έγγραφο τού Γ. Γραμματέα τής Επικρατείας Ν. Σπηλιάδη (4 Μαΐου 
1831) 26 φαίνεται ô έλεγχος καί ή ταχτοποίηση τών λογαριασμών του 
από τόν Αύγουστο τού 1827 μέχρι τον Φεβρουάριο τού 1830. Γι' αυτό 
τό χρονικό διάστημα τό Δημόσιο βρέθηκε χρεωμένο στον Στεφανίτση 
8.138 γρόσια ή 3225 φοίνικες για έξοδα τού νοσοκομείου, χωρίς νά 
υπολογίζονται οί μισθοί του, (μηνιαίος μισθός 400 γρόσια. για 31 μή
νες = 12.400 γρόσια), πού ίσως νά τους είχε πάρει σε γραμμάτιο από 
τήν εθνική τράπεζα, σύμφωνα μέ παλαιότερη γνωμοδότηση τού Σπη
λιάδη. Ή συνεισφορά τού Στεφανίτση για τους 31 μήνες ήταν 8.138 
γρόσια ή 262 γρόσια για κάθε μήνα. Άν από τά 1.000 γρόσια, πού ήταν 
τα μηνιαία έξοδα τού νοσοκομείου αφαιρέσουμε τό μισθό του, τα έξοδα 
τού νοσοκομείου μένουν 600 γρόσια καί ή συμμετοχή του σ' αυτά μέ 
262 γρόσια καλύπτει περίπου τό 43% τών εξόδων για τή συντήρηση 
τού νοσοκομείου. 

24. ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, φακ. 20, 23 Φεβρουαρίου 1828, Προσωρινός Διοι
κητής Ναυπλίου (Ιω. Θεοτόκης) προς τόν Κυβερνήτη. Στην 3η σελίδα τού πα¬ 
ραπάνω εγγράφου, αντίγραφο τής έκθεσης Στεφανίτση προς τόν προσωρινό Διοι
κητή Ναυπλίου. 

25. ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, φακ. 85, 17 Ιουνίου 1828. Βλ. παράρτημα, άρ. 5. 
26. ΓΑΚ, Γεν, Γραμματεία, φακ, 266, 4 Μαΐου 1831, Βλ, παράρτημα, άρ. 6, 
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Στις 10 Φεβρουαρίου 1831 καί στίς 30 Απριλίου τού ίδιου χρό
νου, ό Στεφανίτσης - καθώς λέγει ό Σπηλιάδης - έλαβε 4.000 φοίνικες 
(ή 10.000 γρόσια περίπου) καί έτσι εξοφλήθηκαν τα χρέη τού Δημο
σίου για τό χρονικό διάστημα: Αύγουστος 1827 - Φεβρουάριος 1830. 
Έμενε μάλιστα καί υπόλοιπο 744 φοίνικες (ή 1760 γρόσια περίπου) 
για τα έξοδα τού χρόνου, πού είχε ήδη περάσει : Μάρτιος 1830 — Φε
βρουάριος 1831. Γι ' αυτό τό χρόνο ό Σπηλιάδης διόρισε 27 τριμελή 
επιτροπή από τους γιατρούς Δ. Μολδίνη, Ν. Μαράτο καί Ν. Φωτεινό, 
για νά ελέγξει τό λογαριασμό τού Στεφανίτση καθώς καί τον τρόπο 
πού πολιτεύτηκε σαν επιστάτης καί γιατρός στο νοσοκομείο. Ή επι
τροπή έπρεπε νά συντάξει έκθεση καί νά τήν παραδώσει στον Διοι
κητή Ναυπλίας, ό οποίος θά πληροφορούσε τήν Κυβέρνηση για τά 
εισοδήματα τού νοσοκομείου στον ίδιο χρόνο. 

Τον Ιούλιο τού 1831 ό Στεφανίτσης παραπονιέται στό διοικητή 
Ναυπλίας, Αργούς καί Κάτω Κεχαγιέ, Κ. Αξιώτη 28, επειδή ό υγειο¬ 
νόμος δεν τον προσκαλεί στό καθαρτήριο τών πλοίων, άλλα προσκαλεί 
άλλους γιατρούς. Στό έγγραφο τού Αξιώτη ό Στεφανίτσης αναφέρεται 
σά διευθυντής τού νοσοκομείου. 

Μετά τήν οικονομική ταχτοποίηση, ό Στεφανίτσης έμεινε στό 
νοσοκομείο μέχρι τή δολοφονία τού Κυβερνήτη καί τήν άφιξη τού 
Όθωνα 29. 

Σ' αυτό τό χρονικό διάστημα συνεχίζει τή δράση του στο νοσο
κομείο. Μικρό μά καί συγκινητικό δείγμα της είναι μία έντυπη «ειδο¬ 
ποίησις» 30 προς τους φτωχούς Έλληνες (2 Ιουνίου 1832). Υπόσχεται 
ότι όποιος έχει ανάγκη από ιατρική συμβουλή ή από φάρμακο, θά τά 
βρίσκει στό Α' Εθνικό νοσοκομείο Ναυπλίου, χωρίς χρηματική επι
βάρυνση. 

Β) ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BRUNO 

Ό Στεφανίτσης σώθηκε κατά τήν Έξοδο τής Φρουράς από τό Με
σολόγγι τον Απρίλιο τού 1826, άλλα όπως ό ίδιος λέγει «[...] με τό 

27. ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, φακ. 266, 12 Μαΐου 1831. Βλ. παράρτημα, άρ. 7. 
28. ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, φακ. 271, 23 Ιουλίου 1831, Διοικητής Ναυπλίας, 

Αργούς καί Κάτω Κεχαγιέ προς τόν Κυβερνήτη. 
29. Τήν πληροφορία δίνει ό ίδιος ό Στεφανίτσης στην αναφορά του «πρός 

τήν σεβαστήν εν Αθήναις, τής Τρίτης Σεπτεμβρίου Εθνικήν συνέλευσιν», πού δη
μοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αιών» στίς 26 Φεβρουαρίου 1844. Οί πληροφορίες 
καί ή αναδημοσίευση τής αναφοράς παρέχονται από τόν Λ ι γ ν ά δ η , ό. π., σ. 
139 - 142. 

30. ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχογιάννη, φακ, 129, 2 Ιουνίου 1832, Βλ. παράρτημα, άρ. 8. 
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σώμα γυμνον και άνευ σχεδόν υποκαμίσου. Απώλεσα άπασαν τήν κινητήν 
και ακίνητον περιουσίαν μου και έχων συνοδοιπόρον την πενίαν έφθασα είς 
Ναύπλιον [...]» 31. 

Α π ό τόν Α ύ γ ο υ σ τ ο του 1827, πού βρίσκεται ε π ι σ τ ά τ η ς στο νοσο
κομείο Ναυπλ ίου , όχ ι μόνο δεν πληρώνετα ι τους μισθούς του , αλλά 
συνε ισφέρε ι στα έξοδα τού νοσοκομε ίου , κάθε μήνα, 262 γρόσ ια περί 
που. Έτσι τό πράγμα γίνεται ανεξήγητο : ό κατεστραμμένος οικονο¬ 
μικά Στεφανίτσης βοηθά τό κρατικό νοσοκομείο ! Τήν αντίφαση δι
καιολογε ί , σέ μεγάλο βαθμό, μία θλιβερή υπόθεση : ό θάνατος (ή ή δο
λοφονία) τού Ιταλού γ ιατρού Bruno (Βρούνος) καί ή δ ιαθήκη του πού 
όριζε κληρονόμο τόν Σ τ ε φ α ν ί τ σ η . Ή υπόθεση αυτή ε ίναι εντελώς 
ά γ ν ω σ τ η , κρυμμένη στα αρχε ία τού Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν 3 2 . 

Στ ί ς 25 Σεπτεμβρ ίου 1826 έφτασε σ τ ό Ναύπλ ιο ό Ι τ α λ ό ς γ ιατρός 
Α λ β έ ρ τ ο ς Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς Β ρ ο ύ ν ο ς 3 3 μέ τό ατμοκ ίνητο «Καρτερία» καί 
υ π η ρ έ τ η σ ε σ τ ό νοσοκομε ίο Ν α υ π λ ί ο υ . Στ ίς 10 Φεβρουαρίου 1827 άρ-

31. Α . Λιγνάδη, ό. π., σ. 139 - 140. 
32. Αρχεία Υπουργ. Εξωτερικών, φακ. 90/1, 1829. Περιέχονται τα ακόλουθα 

έγγραφα : 
1) Έκτακτος επίτροπος Αργολίδος (Ν. Καλλέργης) προς τήν Γεν. Γραμμα¬ 

τείαν τής Επικρατείας, 15 Οκτωβρίου 1828, έκ τού χωρίου Αγιος Γεώργιος. Ημε
ρομηνία αντιγραφής του 9 Νοεμβρίου 1829, έν Ναυπλίω. 

2) Έκτακτος επίτροπος Αργολίδος (Κ. Ράδος) προς τήν Γραμματείαν Εξω
τερικών καί Εμπορικού Ναυτικού, 9 Νοεμβρίου 1829, έν Ναυπλίω. 

3) Αστυνομία Ναυπλίου προς τήν Γραμματείαν Εξωτερικών καί Εμπορικού 
Ναυτικού, 15 Νοεμβρίου 1829, Ναύπλιον. Τό έγγραφο συνοδεύουν 12 σελίδες τών 
πρακτικών από τις ανακρίσεις πού έγιναν στίς 3 Οκτωβρίου 1828, στό Ναύπλιο. 
Ή αντιγραφή τους έγινε στίς 8 Νοεμβρίου 1829 από τόν Αστυνόμο Ναυπλίου· 

4) Κατάθεση Bally (γαλλικά). Γράφτηκε από τόν Bailly στίς 10/22 Νοεμβρίου 
1828 στό Ναύπλιο. Ή αντιγραφή της έγινε από τόν Αστυνόμο Ναυπλίου στίς 8 
Νοεμβρίου 1829, για νά σταλεί στην Γραμματεία Εξωτερικών καί Εμπορικού 
Ναυτικού. 

33. Τό 1824 εξέδωσε στό Μεσολόγγι, ιταλικά καί ελληνικά ένα βιβλιαράκι. 
Από τόν τίτλο φαίνεται ότι ήταν γιατρός τού Byron. Στό Μεσολόγγι ίσως νά 
έγινε καί φίλος μέ τόν Στεφανίτση. Ό ελληνικός τίτλος τού βιβλίου : ΠΕΡΙ ΤΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΕΣΤΕΡΩΝ | Εις τήν διατήρησιν τής Υγείας τών Στρατιω
τών [ κατά τά Στρατόπεδα καί τάς Φρουράς. | ύπό | ΦΡΑΓΚΗΣΚΟΥ ΒΡΟΥΝΟΥ, | 
Ιατρού, καί Χειρουργού | τού | ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ. | Μεταφρασθέν έκ τής Ιταλι
κής Γλώσσης. | Ό σ α διδάσκεις σύντεμνε, δια νά τά νοούσιν | Οί ευμαθείς, κ' οί 
μνήμονες 'ς τόν νούν τους νά κρατούσιν | Οράτ. . . . | ΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩ | ΕΚ 
ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΣΘΕΝΕΩΣ | 1824. Πρβλ. Γ κ ί ν η - Μ έ ξ α , 
Ελλην. Βιβλιογραφία άρ. 1436. Βλ. καί Φωτοτυπική επανέκδοσις τής Ιστορικής 
καί Εθνολογικής Εταιρίας τής Ελλάδος, Αθήναι 1971 (Αριθ. 7). 

Για κάποιο Βρούνο ομιλεί επαινετικά ο Howe, Σ ά μ ο υ ε λ Χ ά ο υ , Ημε
ρολόγιο , , , σ, 1 § 9, 
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ρώστησε καί πέθανε μετά 13 ημέρες. Τήν περιουσία του παρέλαβε ό 
Στεφανίτσης. Αυτά είναι σέ συντομία τά γεγονότα. 

Τό Φθινόπωρο τού 1828 - είκοσι σχεδόν μήνες μετά τό θάνατο τοϋ 
Bruno - ή κυβέρνηση αποφασίζει νά γίνουν ανακρίσεις γύρω από τά 
αίτια τού θανάτου τού Ιταλού γιατρού. Ή Γ. Γραμματεία τής Επικρα
τείας στέλνει σχετικό έγγραφο στον έκτακτο επίτροπο Αργολίδας, κι 
εκείνος διατάζει τήν Αστυνομία, ή Οποία καί εξετάζει τέσσερεις μάρ
τυρες. Παράλληλα ό γιατρός Bailly (Βαλλής) στέλνει τήν κατάθεσή 
του, γραμμένη γαλλικά. Ό έκτακτος επίτροπος Ν. Καλλέργης μελετά 
τίς ανακρίσεις καί τήν κατάθεση Bailly. Στην εισήγησή του παρατη
ρεί, ότι οι πληροφορίες πού δίνει ό Bailly σέ συσχετισμό με τόν αιφνί
διο καί ανέλπιστο θάνατο τοϋ Bruno, ενοχοποιούν τόν κληρονόμο του 
Στεφανίτση, Αλλά, επειδή ό Στεφανίτσης είναι υπάλληλος τού Δημο
σίου, δέ θέλησε χωρίς εξουσιοδότηση νά τόν ανακρίνει ή νά τόν συλ
λάβει, μόνο διέταξε τήν αστυνομία νά τόν παρακολουθεί. 

Τελικά ή εισήγηση τού επιτρόπου καί οι ανακρίσεις δέ θά στα¬ 
λούν στην Γ. Γραμματεία. Ενα χρόνο αργότερα (Νοέμβριος 1829) ό 
Κ. Ράδος, πού πήρε τή θέση τού Καλλέργη, θά στείλη στην Γραμμα
τεία Εξωτερικών καί Εμπορικού Ναυτικού αντίγραφα από τήν εισή
γηση τού προκατόχου του, από τίς ανακρίσεις καί τήν κατάθεση Bailly. 

Ή Αστυνομία Ναυπλίου ανέκρινε τέσσερεις πολίτες, πού γνώρι
ζαν τόν Bruno καί λίγο - πολύ τίς συνθήκες τού θανάτου του. Οί μάρ
τυρες είπαν στις απαντήσεις τους (μέθοδος τών ερωταποκρίσεων) τά 
ακόλουθα : 

1) Ι ω ά ν ν η ς Π ε ρ ό γ λ ο υ , από τήν Σμύρνη. Τό επάγγελμά του 
ήταν γραμματικός καί έδωσε στην ανάκρισή του τά ακόλουθα στοιχεία : 
Ή ασθένεια τού Bruno προήλθε από κρύο. Τόν επισκεπτόταν ό Bailly καί 
μερικές φορές ό Στεφανίτσης. Τόν παράστεκε μιά γυναίκα από τήν 
Κρήτη, οί συγκάτοικοί του (Πασχάλης, Χατζηιωάννου, Περόγλου και 
Χατζηρήτζης) καί ό Στεφανίτσης, σαν επίτροπός του. Εμεινε άρρω
στος 15 ημέρες περίπου. Ό Bruno, επειδή έβλεπε τήν κατάστασή του 
νά χειροτερεύει, ζήτησε κάποιο φίλο του για νά τόν κάνει επίτροπο, 
μέ τό σκοπό νά παραλάβει τήν περιουσία του, όταν πεθάνει, καί νά 
τή μοιράσει «δια τήν ψυχικήν του σωτηρίαν». Ό Στεφανίτσης κάλεσε 
τό γραμματικό Περόγλου καί τού υπαγόρευσε τή διαθήκη τού Bruno 
ελληνικά. Ύστερα ό Στεφανίτσης διάβασε τή διαθήκη Ιταλικά στον 
Bruno καί εκείνος τήν υπέγραψε. Ό Ιταλός γιατρός, όταν υπέγραφε, 
βρισκόταν σέ κακή κατάσταση. Μέ τή διαθήκη του ό Bruno άφησε 
επίτροπο τόν Στεφανίτση, πού φρόντισε τήν ίδια νύχτα νά πάρει από 
τό σπίτι τού Bruno τά περισσότερα από τά πράγματά του. Τήν άλλη 
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ημέρα ό ασθενής άρχιζε νά πλησιάζει τό θάνατο. Σαν πέθανε ό κλη
ρονόμος του Στεφανίτσης ισχυρίστηκε ότι μοίρασε μερικά από τα πρά
γματα τού Bruno στους φτωχούς. Κάτι τέτοιο όμως δέν έγινε πλατύ
τερα γνωστό. 

Λόγος για μάρτυρες στό επιτροπικό δέν έγινε, καί όταν ό Περό
γλου μίλησε για τή διανομή τών πραγμάτων, πού έπρεπε να γίνει, 
αναγκάστηκε να κρυφτεί δύο ημέρες, επειδή κινδύνευε από τους τότε 
δικαστές. Τήν τρίτη ημέρα ό Στεφανίτσης μέ κολακείες καί υποσχέ
σεις, ότι δέν θα τον «κακοποιήσει», τού ζήτησε νά προσθέσει κοντά 
στή λέξη «επίτροπον», καί «πληρεξούσιον». Ό Περόγλου φοβήθηκε καί 
πρόσθεσε μέ άλλη μελάνη τή λέξη. Μετά από αυτά ό Στεφανίτσης δω¬ 
ροδόκησε τόν πολιτάρχη Ναυπλίου Φλώρο Γρίβα καί τον Καρακώστα 
καί έτσι παρέλαβε, ανενόχλητος, τήν περιουσία τού Bruno. Ή «σκιά» 
τής Αστυνομίας στην Οποία διαμαρτυρήθηκε ό Περόγλου, δέ μπόρεσε 
να αντιδράσει μπροστά στους «μαχαιράδες» τού πολιτάρχη. 

2) Αντώνιος Χατζηιωάννου, από τίς Σέρρες. Φαρμακοπώ¬ 
λης. Ό Bruno, πριν πεθάνει, κατοικούσε σέ οικίσκο πάνω από τό φαρ
μακείο, πού είχε αυτός μέ τόν Χαράλαμπο Πασχάλη. 

Ή αρρώστεια τού Bruno προήλθε από κρύο. Οσο καταλάβαινε, 
φρόντιζε ό ίδιος τόν εαυτό του. Μέ παρακίνηση τών φίλων του κά
λεσε τό γιατρό Bailly καί πολλές φορές διάλεγε μόνος του γιατρικά. 
Ό Στεφανίτσης τόν επισκεπτόταν σαν φίλος. Ό Bruno κατά τήν ώρα 
τής υπογραφής ήταν ξαπλωμένος κι αδύναμος νά καθίσει. Ό Περό
γλου ζήτησε από τον Χατζηιωάννου νά υπογράψει, σα μάρτυρας, λέ
γοντας του ότι ô Bruno αφήνει επίτροπο τόν Στεφανίτση για να παρα
λάβει τήν περιουσία του καί νά τή μοιράσει στους φτωχούς· αυτό τό 
βεβαίωσε καί ό Bruno όταν τόν ρώτησε, τού ζήτησε μάλιστα να υπο
γράψει. Ή διαθήκη έγινε δύο ημέρες πριν πεθάνει. Τή νύχτα πού πέ
θανε, ό Στεφανίτσης πήρε καί τα πράγματα τού Bruno. Δέν άφησε 
άλλον κληρονόμο καί τούτο γέννησε απορίες γιατί ό κληρονόμος του 
ήταν μόνο απλός φίλος. Ό Bruno είχε ζητήσει καί τόν Masson34 άλλα 
δέν τόν βρήκε. Τήν τελευταία νύχτα πού ξεψύχησε, ό Στεφανίτσης 
έμεινε κοντά του. Αργότερα μοίρασε μερικά από τα χρήματα πού κλη
ρονόμησε σέ μερικές Μεσολογγίτισσες. Παρέλαβε καί τα εργαλεία τού 
Bruno, πού άξιζαν 10.000 γρόσια, καθώς καί Ολόκληρη τήν περιουσία 

34. Για τόν Masson, βλ. Δ. Β ο υ ρ δ ο υ ν ι ώ τ η , Εδουάρδος Μάσσων, 
Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, έτος 11 (1915) σ. 225 - 234 καί Χ ά ο υ ... 
ό .π . , σ. ιζ'. 
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του, μέ τή βοήθεια τού πολιτάρχη Φλώρου Γρίβα. Ή δύναμη3 5 τού 
Γρίβα ήταν Ικανή νά εξουδετερώσει κάθε επέμβαση τής Αστυνομίας 
κινημένη από διαμαρτυρίες γνωστών τού Bruno. 

3) Κ ω ν / ν ο ς Κ ο ρ δ ί α ς , επιστάτης τού Νοσοκομείου Ναυπλίου, 
όταν ό Bruno ήταν γιατρός σ' αυτό. Ζήτησε από τόν Bruno χρήματα για 
τα έξοδα τού νοσοκομείου και αυτός προθυμοποιήθηκε νά δανείσει στό 
νοσοκομείο 1000 γρόσια, και μάλιστα στην περίπτωση πού θα ερχό
ταν ό Κόχραν και θά έλειπαν οί ανωμαλίες, θα μπορούσε νά δώσει 
5000 γρόσια και μέ άλλα νά επιδιορθώσει το νοσοκομείο. Επ ίσης σκό
πευε νά Ιδρύσει φαρμακοπωλείο. 

Ό Κορδίας επισκεπτόταν τόν άρρωστο Bruno. Ό Ιταλός γιατρός 
ζήτησε νά ειδοποιήσουν τόν αδελφό του, νά έλθει για νά παραλάβει 
τήν περιουσία του, πού ήταν δύο σπίτια, ενδύματα, ένα χρυσό ρολόι, 
ένα θερμόμετρο, δύο κάσες μέ χειρουργικά εργαλεία. 

Ή ασθένεια τού Bruno προήλθε από κρύο. Στην αρχή φρόντιζε 
μόνος του τόν εαυτό του, άλλα τόν παρακολουθούσε καί ό Στεφανί¬ 
τσης. Τόν επισκέφτηκε καί ό Bailly. Τήν τελευταία νύχτα του ό Bruno 
έχασε τά λογικά του. Ό Στεφανίτσης έμεινε στό σπίτι τού Bruno όλη 
τή νύχτα καί υπέγραψαν καί τή διαθήκη. 

4) Μ ά ρ κ ο ς Ν τ ο ύ ρ η ς , από τήν Λέκλη Αργυροκάστρου. Χει
ρούργος καί συνάδελφος τού Bruno στό νοσοκομείο. Επισκεπτόταν τόν 
Bruno καθημερινά, όταν ήταν άρρωστος. Ή αρρώστια του προήλθε 
από κρύο, ύστερα από συμπόσιο στις 10 Φεβρουαρίου 1827 (Ονομαστι
κή γιορτή τού Χαράλαμπου Πασχάλη). Στην αρχή διάλεγε ό ίδιος φάρ
μακα άλλα αργότερα τόν επισκέφτηκε ό Bailly «καί τον εδιώρισε αυδέ¬ 
λες και αίματα την δε άλλην ημέραν του είπεν να μην κάμη τίποτε, αλλά 
τον εδιώρισε αβλαβή τινά ποτά». Στην επίσκεψη παρευρισκόταν καί ό 
Στεφανίτσης, ό οποίος αργότερα παραπονιόταν γιατί ό Bruno δεν τη
ρούσε, όσα τόν συμβούλευαν. 

Ε ν α μήνα πριν πεθάνει, ό Bruno είχε στα χέρια του σακούλα μέ 
120 λίρες, ίσως καί περισσότερες. Κοντά σ' αυτές ευρέθηκαν 60 τάλι
ρα, εργαλεία, ρούχα καί δύο ρολόγια, πού άξιζαν 600 γρόσια. Ο λ α αυ
τά τά παρέλαβε ό Στεφανίτσης, γιατί ό Bruno τόν έκανε επίτροπο, 
πράγμα πού κηρύχτηκε και από τό δάσκαλο πού είπε από τόν άμβωνα 
τον επικήδειο τού Bruno. Τα εργαλεία, πού άφησε δωρεά στό νοσοκο
μείο, τά παρακράτησε ό Στεφανίτσης. 

Πέρα από τις τέσσερεις καταθέσεις πού πήρε ή Αστυνομία, ό 

35. Για τήν ανώμαλη πολιτική καί στρατιωτική κατάσταση στό Ναύπλιο, αυτή 
τήν εποχή βλ. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ , Ή Ελληνική Επανάστασις, Αθήναι 1959, τ. Π 
σ, 122 - 166 
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γιατρός Bailly (Βαλλής) έστειλε τήν κατάθεσή του, γραμμένη γαλ
λικά, μέ ημερομηνία : Ναύπλιο 10/22 Νοεμβρίου 1828. 

Στην κατάθεσή του ό Bailly αναφέρει ότι δέχτηκε επίσκεψη τού 
Στεφανίτση, πού τόν κάλεσε εκ μέρους τού Bruno, νά τον επισκεφθεί, 
τονίζοντας εμφατικά, ότι από τότε που αρρώστησε δεν τόν περιποιή
θηκε καθόλου. Ή απολογητική αυτή φράση τού Στεφανίτση φάνηκε 
φυσική τότε στον Bailly, για νά κινήσει αργότερα τις υποψίες του. 
Βρήκε τον άρρωστο σε καλή κατάσταση, μέ πλήρη συναίσθηση τής 
αρρώστιας του και ευχαριστημένο για τήν επίσκεψή του. Παρουσίαζε 
συμπτώματα ιδιαίτερου πυρετού, ό οποίος βασίλευε στο Ναύπλιο εκεί
νη τήν εποχή, καί γενική διαταραχή, πού προήλθε από τα φάρμακα. 
Ό σφυγμός του ήταν ανώμαλος καί τά άλλα συμπτώματα τέτοιας μορ
φής, πού ήταν αδύνατη ή διάγνωση. Σέ ερώτηση τού Στεφανίτση καί 
άλλων προσώπων, πού ήταν εκεί, απάντησε ότι περίμενε τό αποτέλε
σμα τής θεραπείας μέ τις βδέλλες, για νά σχηματίσει γνώμη. Ζήτησε 
νά μήν τού δώσουν κανένα φάρμακο ή φαγητό, παρά μόνο νερό. Τήν 
άλλη ημέρα, ό άρρωστος ήταν σέ καλή κατάσταση καί τότε μέ βεβαι
ότητα ό Bailly υποστήριξε, ότι ό άρρωστος είχε σωθεί. 

Ή καλυτέρευση συνεχίστηκε μία - δύο ημέρες περίπου, αλλά σέ 
μία νυκτερινή επίσκεψη βρήκε τόν άρρωστο σέ απροσδόκητη καί ανε
ξήγητη κατάσταση υπνηλίας, πού τού φάνηκε ότι είχε όλα τα χαρα
κτηριστικά, πού φέρνει ή χρήση τών ναρκωτικών. Ό άρρωστος πέθα
νε τήν ίδια νύχτα καί ό Bailly ένιωσε έκπληξη από τήν είδηση, γιατί δέ 
γνώριζε τά σχετικά μέ τή διαθήκη τού Bruno. Καί αν είχε σκεφτεί κα
νείς πώς θά πεθάνει, δέν έπρεπε νά πεθάνει τόσο γρήγορα. Λίγους μή
νες πρίν να πεθάνει, ô Στεφανίτσης ήταν λυπημένος γιατί είχε χάσει 
τήν περιουσία του στο Μεσολόγγι καί δέν μπορούσε νά ζήσει στο Ναύ
πλιο, αλλά μερικές ημέρες μετά τό θάνατο τού Bruno, ζητούσε πληρο
φορίες για τά έξοδα πού απαιτούνται, για νά ζήσει κανείς στό Παρί
σι, όπου ήθελε νά ζήσει μερικά χρόνια. 

Ό Στεφανίτσης δέν έδωσε συνέχεια στίς εκκλήσεις τού Masson, 
για τήν πιστή εκτέλεση τής διαθήκης, αλλά δωροδόκησε τόν πολιτάρ¬ 
χη Γρίβα καί έτσι έπαψε κάθε έλεγχος. 

Στό τέλος ô Bailly γράφει, ότι ό θάνατος τού Bruno προήλθε από 
τή χρήση ενός ναρκωτικού. Τό ναρκωτικό αυτό πρέπει νά ήταν τό όπιο. 

Συμπεράσματα : Οί κατηγορίες, οι ανακρίσεις καί ή κατάθεση 
Bailly δέν φαίνεται νά είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τό έγγραφο τού 
επιτρόπου Καλλέργη αφήνει στην Γ. Γραμματεία καί στον Κυβερνήτη 
να αποφασίσουν αν θά κινήσουν κάποια διαδικασία κατά τού Στεφα
νίτση. Ή απόφασή τους δέ μας είναι γνωστή, αλλά πρέπει νά συμπε-
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ράνουμε ότι ή κρίση τους ήταν ευνοϊκή, αφού τόν περιέβαλλαν πάν
τοτε μέ εμπιστοσύνη και τόν διατήρησαν στή θέση του γιατρού καί 
τού επιστάτη στό νοσοκομείο. 

Πέρα όμως από τήν «απόφαση» τής Γ. Γραμματείας ή τού Κυβερ
νήτη, (πού δέν είμαστε υποχρεωμένοι νά τή δεχτούμε αδέκαστη καί 
ανεξάρτητη), προβάλλει ηθικά το ερώτημα τής αθωότητας ή τής ενο
χής του. 

Αναγκαστικά θα βασιστούμε στίς ανακρίσεις καί στην κατάθεση 
Bailly. 

1) Ή περιουσία τού Bruno. Πρέπει νά ήταν αρκετά μεγάλη. Συμ
φωνούν οί περισσότεροι από τους μάρτυρες, δίνοντας μάλιστα πολλά 
λεπτομερειακά στοιχεία. Στίς μαρτυρίες τους πρέπει νά προστεθεί, αν
τικειμενικό στοιχείο αυτό, ή οικονομική άνεση τού Στεφανίτση μετά 
το θάνατο τού Bruno, ώστε νά γίνει δανειστής τού νοσοκομείου, ένώ 
βρισκόταν σε κακή οικονομική κατάσταση μετά τήν Έξοδο. Κληρο
νόμησε τήν περιουσία τού Bruno καί είτε πολλά μοίρασε στους φτω
χούς, είτε λίγα, τά οικονομικά του βρέθηκαν σέ καλή κατάσταση. 

2) Ή ασθένεια τού Bruno προήλθε από κρύωμα, καθώς όλοι συμ¬ 
φωνούν. Ό γιατρός πού βασικά τόν ανέλαβε, αν καί κάπως αργά, ήταν 
ô Bailly. Μέχρι τόν ερχομό του, ό Bruno φρόντιζε μόνος τήν κατά
σταση του καί διάλεγε τά φάρμακα καί τά γιατρικά πού ήθελε. Έτσ ι 
ô λόγος τού Στεφανίτση στον Bailly, ότι δέν τόν περιποιήθηκε καθό
λου, σά γιατρός, είναι αληθινός. Βέβαια ή υπογράμμισή του γεννά 
υπόνοιες σέ συνδυασμό μέ τήν έκβαση, που είχε ή όλη υπόθεση. 

Κανένας από τους μάρτυρες δέ μιλά για τήν απότομη καλυτέ
ρευση τής υγείας τού Bruno, μετά τήν επίσκεψη τού Bailly, για τήν 
Οποία ô ίδιος κάνει λόγο μέ έμφαση. 

Τό παράπονο τού Στεφανίτση, μετά τήν επίσκεψη τού Bailly, στην 
Οποία παρευρισκόταν, ότι ô Bruno δέν τους ακούει, δείχνει κάποια 
συνεργασία Bailly - Στεφανίτση. (Τό «παράπονο» αναφέρει ό Μάρκος 
Ντούρης, μόνος από τους μάρτυρες). 

3) Ή πιθανή δολοφονία. Ό Bailly διατυπώνει, χωρίς καμμιά αμ
φιβολία, τή γνώμη ότι ô Bruno δολοφονήθηκε. Συνδέοντας μάλιστα τή 
δολοφονία μέ τις προκαταβολικές απολογητικές εξηγήσεις τού Στεφα
νίτση, ότι ποτέ δέν περιποιήθηκε σά γιατρός τόν Bruno, φαίνεται νά 
πιστεύει ότι ό Στεφανίτσης τον δολοφόνησε για νά καρπωθεί τήν πε
ριουσία του. Τις κατηγορίες αυτές δέ φαίνονται νά συμμερίζονται οί 
άλλοι μάρτυρες- άλλωστε αυτό θα ήταν δύσκολο γιατί οί υποθέσεις 
καί οί κατηγορίες του βασίζονται σέ ιατρικές καί προσωπικές παρα
τηρήσεις. Οι άλλοι επιμένουν περισσότερο στον άνομο τρόπο μέ τόν 
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οποίο ό Στεφανίτσης κατάφερε να υπογράψει τή διαθήκη ό Bruno, τήν 
καταφυγή στην πολιτική δύναμη γιά τήν εξυπηρέτηση τών ανήθικων 
σκοπών του, τήν αθέτηση τών όρων τής διαθήκης, τήν παρακράτηση 
εκείνων, πού προορίζονταν γιά τους φτωχούς καί το νοσοκομείο. Κα
τηγορίες, πού λίγο - πολύ, φαίνονται αληθινές καί υποστηρίζονται από 
όλους. Πουθενά όμως δέ γίνεται λόγος γιά δολοφονία ή γιά φήμη πού 
να κυκλοφόρησε στό Ναύπλιο στο εικοσάμηνο διάστημα, πού πέρασε 
από τό θάνατο τού Bruno, ώς τις ανακρίσεις. Καί ό φίλος τού Bruno, 
Masson, στίς εκκλήσεις του προς τήν ανίσχυρη, μπροστά στή θέληση 
του πολιτάρχη Γρίβα, Αστυνομία ζητά εκτέλεση τής διαθήκης, αλλά 
δέ διατυπώνει καμμία κατηγορία. 

Έ τ σ ι ή υπόθεση παρουσιάζεται μπροστά μας με τό ακόλουθο σχήμα: 
Ό Στεφανίτσης, μέ αθέμιτα μέσα, κατάφερε να γίνει κληρονόμος 

του Bruno. 
Είναι δύσκολο να δεχτούμε τίς κατηγορίες τού Bailly, ότι είναι 

δολοφόνος τού Bruno. Τά λίγα στοιχεία προς τήν κατεύθυνση αυτή, 
από τίς καταθέσεις τών άλλων μαρτύρων καί ή αργοπορημένη κατη
γορία ενός τέτοιου εγκλήματος από τόν Bailly, δέ νομίζω ότι επιτρέ
πουν νά θεμελιωθεί μία τόσο σοβαρή κατηγορία στην κατάθεση ενός 
ανθρώπου, όσο καί αν αυτός ήταν αρμόδιος καί γνώστης πολλών στοι
χείων γιά τό θάνατο τού Bruno. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α * 

Αρ. 1 
(ΓΑΚ, Αντικυβερνητική Επιτροπή, φακ. 227) 

Ελληνική Πολιτεία (αρ) 622 
Ή Αντικυβερνητική Επιτροπή 
Προς τον Ιατρόν Στεφανίτζην 

Οί κατ' αυτάς διορισθέντες παρά τής Κυβερνήσεως επιστάτης τού 
Νοσοκομείου Σ. Μεταξάς καί Δ. Βαφιόπουλος παραπονούνται κατά 
Σού, ότι δεν εδέχθης, ούτε άφησας αυτούς νά αναλάβουν τό χρέος των. 

Διατάτεσαι λοιπόν νά αναγνωρίσης αυτούς ώς τοιούτους καί νά 
μή τους προξενήσης είς τό έξης κανέν εμπόδιον, άλλα νά περιορισθής 
είς τα χρέη Σου. 

Ε ν Πόρω τη 8 Μαΐου 1827 
Ή Αντικυβερνητική Επιτροπή Ό Γεν. Γραμματεύς 

[Γ. Μαυρομιχάλης] Γ. Γλ(αράκης) 
[Ι . Μ. Μιλαΐτης] 

[Ιωαννούλης Ν. Νάκος] 

Αρ. 2 
(ΓΑΚ, Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 99) 

Προς τήν επί τών Εσωτερικών καί τής Αστυνομίας 
Γραμματείαν τής Επικρατείας 

Ή Γραμματεία αύτη μ' εδιώρισεν επιστάτην τού Νοσοκομείου 
κατά τό διάταγμα τής Κυβερνήσεως. Αφ ' όλα τά εισοδήματα τού Νο
σοκομείου μόνον τό καντάρι είναι πρόχειρος προς εξοικονόμησιν τών 
αναγκαιούντων είς τό νοσοκομείον. Αυτό τό εξέθεσα είς δημοπρασίαν, 
καθ' ήν έλαβον διαταγήν, άλλ' ό αγοράσας αυτό δικαιολογείται ότι ό 

* Διατηρείται ή στίξη καί ή ορθογραφία τών κειμένων. Γράψαμε μόνο μέ κε
φαλαίο γράμμα όλα τά κύρια ονόματα. 
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κ. Κωνσταντίνος Βέρης έχει εδικόν του άνθρωπον εις Μύλους, καί 
συνάζει τό εισόδημα αυτό, χωρίς να θελήση νά δεχθή τον νόμιμον 
αγοραστήν του, καί επειδή ήδη τό Ναύπλιον είναι ερημωμένον, δεν 
έχει ό αγοραστής νά συνάξη άλλοθεν, ει μή μόνον από τους Μύλους. 
Α φ ' ού λοιπόν καί οί Μύλοι κατακρατούνται από άλλον, ό αγοραστής 
δέν μετρά χρήματα, αν δέν ελευθερωθώσιν οι Μύλοι, καί ούτω τό Νο¬ 
σοκομείον μένει ανοικονόμητον. 

Παρακαλείται λοιπόν ή Γραμματεία αύτη νά ελευθερώση τό καν¬ 
τάρι τών Μύλων από τάς χείρας τού κ. Βέρη, δια νά είναι είς τήν 
εξουσίαν τού επιστάτου τού νοσοκομείου, ούτος νά λάβη τα χρήματα 
από τόν αγοραστήν καί τούτο τό συντομώτερον διότι ό καιρός χάνε
ται επί ματαίω, καί ζημιοίται τό νοσοκομείον. 

Εύελπις επιτυχείν τής αξιώσεως, υποσημειούμαι 
ό επιστάτης τού νοσοκομείου 

Ε ν Ναυπλίω καί ιατρός 
τή 5 Αυγούστου 1827 Πέτρος Στεφανίτζης 

Αριθ. 3 
(ΓΑΚ Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 108) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Αριθ. 976 Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
Προς τόν κύριον Π. Στεφανίτζην 

Επειδή ό Κύριος Χάους* εφωδιάσθη, από τάς έξ Αμερικής προσ
φοράς, με όλα τά αναγκαία εις τό νοσοκομείον δι' ένα χρόνον, καί 
επειδή τό νοσοκομείον τού Ναυπλίου δέν έχει αρκετούς πόρους δια νά 
οικονομήση τους έν αυτώ καταφεύγοντας ασθενείς, ή Κυβέρνησις παρέ¬ 
δωκε τήν επιστασίαν τού νοσοκομείου τούτου εις αυτόν δια νά τό 
εφοδιάση μέ τά αναγκαία, καί νά φροντίζη διά τήν καλήν χρήσιν τών 
πραγμάτων, καί διά τήν περιποίησιν τών ασθενών, καί έν γένει να 
επιστατή καθ' όλα είς αυτό. 

Διορίζεσαι λοιπόν, κατά διάταγμα τής Κυβερνήσεως υπ' αριθ. 
1392 να παραδώσης είς αυτόν όλα τά τού νοσοκομείου πράγματα ια
τρικά καί χειρουργικά εργαλεία. Διωρίσθη δέ καί ό προσωρινός Διοι
κητής τού Ναυπλίου νά θεωρήση τόν λογαριασμόν σου, καί αν έχης 
εξοδευμένα είς τό νοσοκομείον περισσότερα τών όσων έλαβες από τάς 
προσόδους αυτού, απεφασίσθη παρά τής Κυβερνήσεως νά τά λάβης 

* Sam. G. Howe. 
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από τα δικαιώματα τού Νοσοκομείου. Διετάχθη καί ό προσωρινός Διοι
κητής Ναυπλίου νά συνεργήση είς τούτο δια να πληρωθής. 
Ε ν Αιγίνη τή 12 Σεπτεμβρίου 1827 

Ό επί τών Εσωτερ(ικών) 
καί τής Αστυνομίας Γραμματεύς 

Α . Λόντος 

Αρ. 4 
(ΓΑΚ, Υπουργ. Εσωτερικών, φακ. 108) 

Προς τήν έξοχον Γραμματείαν τών Εσωτερικών 
καί τής Αστυνομίας 

Κατ' έπιταγήν τής υπ' άρ. 356 Σεβαστής Διαταγής της, διωρίσθην 
ό υποφαινόμενος Ιατρός καί Επιστάτης τού Νοσοκομείου. Εκτελών 
τά χρέη μου καθ' όλην τήν απαιτουμένην επιμέλειαν καί προθυμίαν, 
εξοδεύων έξ ιδίων μου καί πριν τού διορισμού μου ακόμη εις χρόνον 
ολόκληρον, τόσον είς ιατρικά τών ασθενούντων καθώς καί μισθούς τών 
υπηρετών κ.τ.λ,, είς τό ρηθέν τούτο Νοσοκομείον, άνευ ουδεμιάς νομί
μου απολαβής. Καί επειδή τό ρηθέν είναι έργον θεάρεστον καί φιλάν¬ 
θρωπον, έπρεπε νά συνάζη όλα τά νόμιμα δικαιώματά του κατά χρέος, 
δηλαδή τό ήμισυ τά εκατόν 1/2

 0/0 δι' όλας εν γένει τάς πληρωμάς 
< αι οποίαι > γίνωνται, καί ανάλογον δικαίωμα τών λειών, τά οποία 
σφετερίζονται από τον μέν καί δέ. Τά έξοδα τούτου είναι υπέρογκα, 
διότι αφ' ής ώρας διορίσθην μέχρι σήμερον, εξόδευσα περίπου τήν πο
σότητα τών γροσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων αρ. 2.500, με κατάλο¬ 
γον τακτικόν καί οικονομικόν, καί παρ' ελπίδα βλέπω τό Δημόσιον 
Καντάρι νά κατακρατήται παρά τού Στρατηγού Βέρη, τό Τελώνιον νά 
πληρώνη παλαιά χρέη τού Βαφιοπούλου, καί τά τών εκκλησιών να 
διανέμωνται παρά τού κ. Βαλσαμή. Πράγμα φρικτόν ! Τό δέ θεάρεστον 
τούτο έργον νά μένη υστερημένον έκ τών δικαιωμάτων του καί αφιε¬ 
ρωμένον είς τήν διάκρισιν τών ανέμων. 

Ο θ ε ν μή δυνάμενος πλέον εις τό εξής ό δυστυχής νά υποφέρω έν 
τοιούτον δυσβάστακτον βάρος, (διότι ό Θεός τό γινώσκει τους κόπους, 
με τους Οποίους τό οικονόμησα έως ώρας), παρακαλώ τήν έξοχον ταύ¬ 
την Γραμματείαν, νά λάβη, πρόνοιαν μέ ανάλογον πόρον περί τής 
εξοικονομήσεώς του, προς παρηγορίαν και ευχαρίστησιν τών ασθε
νούντων. Έ κ τού εναντίου δέ νά μ' αποζημιώση καθ' όν τρόπον κρίνει 
εύλογον, τήν ρηθείσαν ταύτην ποσότητα, τήν οποίαν εξόδευσα έξ υδρώ¬ 
των μου, αλλέως αδικούμαι μεγάλως, ύστερα από τόσας καί τόσας θυ
σίας < τάς οποίας > έκαμα καί κάμω, νά υστερηθώ τό δίκαιόν μου. 

5 
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Εύελπις εις τήν μικράν ταύτην αίτησίν μου, αφιερούμαι είς τήν 
φιλοδικαία καί φιλάνθρωπον Σ(εβαστήν) απόφασίν της. 

Μένω μέ όλον τό ανήκον Σέβας Ό ευπειθής πολίτης 
Εν Ναυπλίω τή 2 Οκτωβρίου 1827 Πέτρος Στεφανίτζης 

Αρ. 5 

(ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, φακ. 85) 

Προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην τής Ελλάδος 

Ευχαρίστως κατ' έξοχον υπ' άρ. 446 διαταγήν Της εδέχθην τό βά
ρος, όν επιφορτίσθην επαγρυπνείν είς τήν του Νοσοκομείου επιστα¬ 
σίαν τών ασθενούντων Αλλ' επειδή καί είς τό φιλάνθρωπον τούτο 
κατάστημα, δέν διαφυλάττεται ή ανήκουσα περίθαλψις, δια τής χρη
ματικής ελλείψεώς του, καί οι έν αυτώ ασθενείς υπόκεινται είς διαφό
ρους απροσδόκητους δυστυχίας. Κατά χρέος προλαβόντως ανεφέρθην 
προς τήν έξοχον Γ. Γραμματείαν Της, επομένως είς τό παύσαν Διοι¬ 
κητήριον, παρουσιάζων καί τα όσα παρ' αυτού διετάχθην, καί είς τόν 
έκτακτον επίτροπον τής Αργολίδος Κύριον Καλλέργην δι' αναφοράς 
μου. Πλην ουδεμίαν απόκρισιν έλαβον. Όθεν ηναγκάσθην νά κάμω τά 
αδύνατα δυνατά, φυλάττων τά καθ' όλην τήν απαιτουμένην επιμέ¬ 
λειαν καί προθυμίαν χρέη μου. Κρατών καθαρούς λογαριασμούς τών 
εξόδων, τόσον τών εισερχομένων έν τω καταστήματι τούτω, Τακτικών 
καί Ατάκτων, Αιχμαλώτων καί Φυλακισμένων ατόμων, όσον καί υπη
ρετών, αρ. 12 καί βοτάνων συμποσουμένων τών χρημάτων ανά εννεα¬ 
κοσίων ή χιλίων τους καθ' έκαστον μήνα. Καί ή οικονομία αυτή γίνε
ται διότι τό Νοσοκομείον απολαμβάνον τό γεμεκλήκι* παράδες 15 καί 
ψωμί δράμια 300 ανά εκάστου τακτικού ατόμου, καί έκ τούτου γίνεται 
έξ ημισείας τό έξοδον, δηλαδή τό Νοσοκομείον εξοδεύει είς τους τα
κτικούς στρατιώτας παράδες 30 μόνον. 

Δόξα τω Θεώ, από τάς 4 τού παρελθόντος Απριλλίου, όσους τα
κτικούς επεσκεύθην, κατά τά έγγραφα τής Πολιτικής Φρουράς κ. Βι¬ 
τζέντζον Πίζ και ταγματάρχην Καβάλλος, χωρίς νά βλαφθή ουδείς, 
συμποσούμενοι τού αρ. 94 μέχρι τούδε, ανέλαβον τήν υγείαν των. 

Εξοχώτατε ! ή ολίγη βοήθεια έμελλε νά γίνη από τον Δημόσιον 
στάτηρα ελήφθη παρά τού κ. Εϊντέκ, κατ' επιταγήν τού Εκτάκτου 
Επιτρόπου. 

Μικρά καί ολίγη συλλογή έγεινε από τό Τελώνιον καί λοιπών, 
κατά τους Καταλόγους. Ή δ η δέ φθάσας είς άκραν αχρηματίαν, καί 

* Έξοδα τροφής. 
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διόλου υστέρησιν τών αναγκαίων, αφορόντων τήν αναντίρρητον δια¬ 
τήρησιν τού Νοσοκομείου τούτου· καθυποβάλλω ύπ' όψιν τής εξοχό¬ 
τητός της τα πραχθέντα μου, εξαιτούμενος τήν δικαίαν καί φιλάνθρω¬ 
πον διαταγήν της, προς ανακούφησιν τών παρελθόντων καί παρόντων 
δυστυχημάτων μου. 
Μένω μέ όλον τό ανήκον Σέβας ό ιατρός καί επιστάτης τού 
Ε ν Ναυπλίω τη 17 Ιουνίου 1828 τού Εθνικού Νοσοκομείου 
[Στην 4η σελίδα : ] Πέτρος Στεφανίτζης 
5345, Ναυπλίου Νοσοκομείου Επισ(τάτης) 

Αρ. 6 
(ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, φακ. 266) 

(αρ) 5215 Εξοχώτατε 

Καθυποβάλλουσα ή Γραμματεία εις τήν επίκρισιν τής Υ. Ε. 
τάς εξετάσεις καί παρατηρήσεις τών επί τούτω διορισθέντων δια 
τών υπ' άρ. 3140 καί 3141 διαταγών τριών Ιατρών καί τού Διοικητού 
Ναυπλίας περί τής καταστάσεως τού ενταύθα νοσοκομείου από αρχάς 
τού εις αυτό διορισμού τού κ. Π. Στεφανίτζη καί ώς Ιατρού καί ώς 
επιστάτου, δηλ. από τόν Αύγουστον τού 1827 μέχρι τέλους Φεβρουα
ρίου τού 1830, χρεωστεί ν' αναφέρη είς τήν Υ.Ε., ότι κατά τάς παρα
τηρήσεις καί εξετάσεις ταύτας, οι λογαριασμοί τού κ. Στεφανίτζη εξε¬ 
τασθέντες Ιδιαιτέρως από τόν Διοικητήν Ναυπλίας δι' όλον τό ρηθέν 
διάστημα καί ώς προς έσοδα καί ώς προς τα έξοδα τού νοσοκομείου, 
ευρέθησαν ορθοί καί κατ' αυτούς μένει να λαμβάνη μέχρι τέλους Φε
βρουαρίου τού 1830 γρ. 8138:16 ή φ(οίνικες) 3.255:36 περί τών 
Οποίων ας διατάξη ή Υ.Ε τα δέοντα. 

Σημειωτέον ότι είς τα χρήματα ταύτα δεν συμπεριλαμβάνονται οι  
μισθοί τού κ. Στεφανίτζη, τους οποίους κατά τό 1829 ό κ. Ράδος, Διοι
κητής τότε τής Ναυπλίας, είχε προσδιορίσει προς γρ. 400 κατά μήνα, 
καί ανέφερα περί τούτου είς τήν Υ.Ε. γνωμοδοτών τότε να τους λάβη 
είς γραμμάτιον τής εθνικής Τραπέζης. 

Ή Υ.Ε, ας αποφασίση καί περί τούτου ό,τι δίκαιον. 
Παρατηρείται έν τοσούτω προς πληροφορίαν τής Υ.Ε. ότι κατά 

τήν 10 Φεβρουαρίου καί 30 Απριλίου τού τρέχοντος έτους εδόθησαν 
είς τον κ. Στεφανίτζην, δια τού Διοικητού Ναυπλίας, φοίνικες τέσσα
ρες χιλιάδες καί εάν θεωρηθώσιν ότι τού εδόθησαν προς εξόφλησιν 
εξόδων μέχρι τέλους Φεβρουαρίου τού 1830, τότε μένει νά χρεωστή 
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φοίνικες 744: 64, οι οποίοι πρέπει να εκπεσθούν αφ' όσα έχει να λάβη 
από τους λογαριασμούς τούς μετά τόν Φεβρουάριον τού 1830. 

Ε ν Ναυπλίω τή 4 Μαΐου 1831 
Ό Γραμματεύς τής Επικρατείας 

Ν. Σπηλιάδης 

Αρ. 7 

(ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, φακ. 266) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Ό Γραμμ. τής Επικρατείας. 
Προς τους Ιατρούς κυρίους Δ. Μολδίνην, 

Ν. Μαράτον καί Ν. Φωτεινόν 

Ό κύριος Π. Στεφανίτζης ιατρός καί επιστάτης τού ενταύθα Νο
σοκομείου επαρουσίασε τόν έγκλειστον λογαριασμόν εξόδων από αρ
χάς Μαρτίου τού 1830 έτους μέχρι τέλους Φεβρουαρίου τού 1831 εξαι¬ 
τών τήν εξόφλησίν του. 

Έχουσα ήδη ή Κυβέρνησις δείγματα τής περί τα τοιαύτα εμπει
ρίας σας, σας προσκαλεί να λάβετε υπ' όψιν τόν λογαριασμόν τούτον 
καί νά τόν επεξεργασθήτε καθ' όλην τήν ακρίβειαν, αφ' ού προηγου
μένως εξετάσετε καί πληροφορηθείτε πόσους ασθενείς εθεράπευσε, 
κατά τινα τρόπον επεριποιήθη αυτούς καί ως ιατρός καί επιστάτης, 
τίνας καί πόσους υπαλλήλους είχε, τί επλήρωνε δι' αυτούς καί δι' ια
τρικά, πόσα εμπορούσαι νά είναι τά έξοδα τού Νοσοκομείου καί τά 
παρόμοια. 

Μετά τάς εξετάσεις σας καί παρατηρήσεις ταύτας, θέλετε γνωμο
δοτήσει, Κύριοι, εάν καλώς έχει ό λογαριασμός καί έάν τά έξοδα είναι 
υπερβολικά ή μέτρια. Τήν δέ έκθεσίν σας θέλετε παραδώσει εις τόν 
Διοικητήν, όστις προσεκλήθη, νά ειδοποιήση τήν Κυβέρνησιν καί αυ
τός πόσα εισοδήματα είχε τό Νοσοκομείον καθ' όλον τό διαληφθέν 
διάστημα. 

Ε ά ν είς τήν ακριβή εκπλήρωσιν τής παρούσης, λάβετε χρείαν 
εγγράφων ή πληροφοριών, θέλετε τάς ζητήσει από τόν κύριον Π. Στε¬ 
φανίτζην καί από τον Διοικητήν Ναυπλίας, οι οποίοι και προσκαλούν¬ 
ται επ' αύτώ τούτω. 

Ε ν Ναυπλίω τή 12 Μαΐου 1831 
Ό Γραμματεύς τής Επικρατείας 

Ν. Σπηλ(ιάδης) 
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Αρ. 8 
(ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχογιάννη, φάκ. 129, Έκτακτοι επίτροποι και προσωρινοί 
Διοικηταί, έντυπο, ελληνικά καί γαλλικά, στό ελληνικό : 2 Ιουνίου 1832, 

στό γαλλικό : 14 Ιουνίου 1832) 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ 

Απ' όλα τ' αγαθά τής ζωής ταύτης, ή υγεία είναι τό πολυτιμότε¬ 
ρον καί προσφιλέστερον αυτήν έν όσω τήν απολαμβάνει τις δεν τήν 
στοχάζεται ως αγαθόν καί δώρον τού Παναγάθου Θεού, όταν δέ τήν 
χάση, τότε γνωρίζει, ότι τού λείπει τό μέγιστον πάντων τών αγαθών. 

Ή μέν φύλαξις τής υγείας είναι σχεδόν εις τήν εξουσίαν τού κα
θενός, όταν ζή μέ δίαιταν, καί άπέχη από καταχρήσεις ολεθρίας είς 
αυτήν, ή δέ ανάκτησις αυτής στέκει εις τήν τού εμπείρου καί σοφού 
ιατρού. Αλλ ' επειδή ή πλεονεξία (εναντία τού όρκου τού αρχηγού 
τών Ιατρών Ιπποκράτους), εκυρίευσε τάς ψυχάς πολλών εξ αυτών, δέν 
δύναται κανείς τών πτωχών νά απολαύση τήν ποθουμένην υγείαν, μή 
έχων χρήματα. Ο θ ε ν φιλανθρωπία καί συμπαθεία χρηστομιμήτω προς 
αυτούς κινούμενος, ειδοποιώ προς όλους τους ομογενείς μου πτωχούς 
Έλληνας, μικρούς καί μεγάλους, νέους καί γέροντας, όστις έχει χρείαν 
συμβουλής ιατρού ή Ιατρικών, ας έρχεται ελευθέρως είς τό Α'. Εθνι¬ 
κόν Νοσοκομείον Ναυπλίου, καί θέλει λαμβάνει καί συμβουλήν, καί 
ιατρικά χωρίς λεπτού. Έρρωσθε. 

Ό Ιατρός καί χειρούργος 
Π. Στεφανίτζης, Λευκάδιος 

Τη 2 Ιουνίου 1832 
Ναύπλιον 

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