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1. Ε ΙΣΑ ΓΩ Γ Η

Στό Ά ρχεΐον τής Ίονίου Γερουσίας-Τμήμα Καποδιστριακόν στήν Κέρ
κυρα ό καθηγητής τής 'Ιστορίας τών Νεωτέρων Χρόνων τοΰ Πανεπιστημίου 
Ίωαννίνων κ. Στέφανος Παπαδόπουλος1 έπισήμανε, κατά τή διάρκεια έρευ- 
νών του, τό φάκελο άριθμ. 282, πού περιέχει 23 συνολικά επιστολές, γραμμέ
νες στά έλληνικά, καί πού φέρει τόν τίτλο «Fam ille  B o tzaris, L e ttre s  de 
K o staB o tza ris , L e ttre s  deM . D em etrius B o tzaris  e t de C hristos A ndres».

"Ολες οί έπιστολές τοϋ παραπάνω φακέλου άπευθύνονται στον Κυβερνή
τη ’Ιωάννη Καποδίστρια και έχουν γραφή άπό μέλη τής οϊκογενείας τοΰ Μάρ
κου καί Κώστα Μπότσαρη κατά τό χρονικό διάστημα 1827-1830. ’Εννέα άπό 
αύτές έχουν σταλή άπό τό Μόναχο καί συντάκτης τους είναι ό Δημήτριος Μ πό
τσαρης, γιός τοΰ ήρωα τής 'Ελληνικής Έ παναστάσεω ς Μάρκου. Ό  Δημή- 
τριος βρισκόταν τότε στό Μόναχο γιά σπουδές καί τόν συνόδευε ώς κηδεμόνας 
ό Σουλιώτης Χρήστος Άνδρέου, στόν όποιο άνήκουν οκτώ άπό τίς έπιστολές 
τοΰ φακέλου.

’ \π ό  τις ύπόλοιπες έπιστολές τέσσερες έγραψε ή Χρυσούλα Μπότσαρη, 
χήρα τοΰ Μάρκου, πού τήν έποχή έκείνη έμενε στή Ζάκυνθο, καί μιά ό Κ ώ 
στας Μπότσαρης «έκ Π. Πατρών». Στό φάκελο υπάρχει άκόμη καί μιά έπιστο
λή τοΰ Νότη Μπότσαρη, πού φέρει χρονολογία 6 Δεκεμβρίου 1829 καί στάλ
θηκε άπο τά Σάλίονα. Τής έπιστολής αύτής μόνο μιά σελίδα βρέθηκε.

Οί έπιστολές, άπό 6,τι γνωρίζω, είναι άνέκδοτες. Τό περιεχόμενο τών 
δσων έχουν γραφή άπό τό νεαρό Δημήτριο Μπότσαρη άναφέρεται, κατά κύ
ριο λόγο, σέ γεγονότα άπό τήν παραμονή καί εκπαίδευσή του στό Μόναχο. Οί 
έπιστολές τής μητέρας του περιέχουν τήν έκφραση τής εύγνωμοσύνης τής οί- 
κογενείας πρός τόν Κυβερνήτη, καθώς καί έκκλήσεις πρός αύτόν γιά οικονομι
κή ενίσχυση τής απορφανισμένης οϊκογενείας τοΰ Μάρκου. Δέν παρέχουν, λοι
πόν, οί έπιστολές πολύ σημαντικές ιστορικές πληροφορίες, άλλά, άν δέν πρό
κειται νά έξαχθοΰν συμπεράσματα μεγάλης ιστορικής σημασίας άπό αύτέί. ή 
μελέτη τους όμως θά βοηθήση πολύ στήν κατανόηση καί τήν ψυχολογική δι- 
ερεύνηση τοΰ χαρακτήρα μιας φυσιογνωμίας, πού διαδραμάτισε σημαντικό ρό
λο στήν μετεπαναστατική ιστορία τής χο^ρας μας.

1. Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Στ. Παπαδόπουλο, πού εθεσε στή διάθεσή μου τίς φω
τοτυπίες τών επιστολών τοϋ φακέλου αύτοΰ. Τόν ευχαριστώ άκόμη καί γιά τίς άλλες υπο
δείξεις καί οδηγίες του.



Αύτή ακριβώς ή διαπίστωση, δπως καί τό δτι δέν υπάρχει μια όλοκληρ<ο- 
μένη βιογραφία τοΰ Δημητρίου Μπότσαρη, δημιούργησε τήν άνάγκη νά κατα
βληθούν προσπάθειες γιά τήν άνεύρεση καί άλλου ανέκδοτου άρχειακοΰ ύλικοΰ, πού 
θά έπέτρεπε μιάν εύρύτερη θεώρηση τής ζωής καί τής δράσεώς του ώς στρατιω
τικού καί πολίτικου. Χάρη στήν εύγενή καλωσύνη τοΰ κ. Μάρκου Σπύρου Μ πό
τσαρη, δισεγγονοΰ τοΰ Δημητρίου Μ. Μπότσαρη, πού έθεσε στή διάθεσή μας 
τό οικογενειακό του αρχείο—καί γ ι’ αύτό βαθύτατα τόν εύχαριστοΰμε—ή προσ
πάθεια πέτυχε. 'Υπάρχει τώρα καί μιά σειρά άλλων έγγράφων σχετικών μέ 
τό δημόσιο κυρίως βίο τοΰ Δημητρίου Μπότσαρη καί έτσι δημιουργήθηκαν οί 
προϋποθέσεις γιά μιά συνθετικώτερη παρουσίαση τής προσωπικότητάς του.

Αύτό ακριβώς έπιχειροΰμε μέ τή δημοσιευόμενη μελέτη μας, ή όποία 
πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς μιά προσπάθεια πού, άν δέν έξαντλή τό θέμα σέ 
δλες του τις λεπτομέρειες, συμπληρώνει δμως πολλά κενά πού ύπήρχαν καί δια
φωτίζει καί μερικές άλλες πλευρές τής νεώτερης ιστορικής μας ζωής.

Ή  δημοσίευση τών άνεκδότων επιστολών τοΰ ’Αρχείου τής Ίονίου Γε
ρουσίας καί τοΰ οικογενειακού άρχείου τοΰ Δημητρίου Μπότσαρη γίνεται στό 
τέλος τής μελέτης (Παράρτημα). Οί έπιστολές καταχωροΰνται κατά ομάδες 
καί κατά χρονολογική σειρά, τηρείται γενικά ή ορθογραφία καί ή στίξη τών 
κειμένων καί δίνονται έπεξηγηματικές σημειώσεις, όπου χρειάζεται.

2. Η  ΟΙΚΟ ΓΕΝ ΕΙΑ  TO T Μ ΑΡΚΟΤ Μ Π Ο ΤΣΑ ΡΗ  
ΚΑΤΑ ΤΗ Ν  ΕΠ Α Ν Α ΣΤ Α ΣΗ  ΤΟΥ 1821

Οί μελετητές τής ιστορίας τοΰ Σουλίου έ'χουν διερευνήσει κατά καιρούς 
τά  προβλήματα τά σχετικά μέ τή φυλετική καταγωγή τών Σουλιωτών καί 
έχουν περιγράφει διεξοδικά τούς αγώνες τους έναντίον τών Τούρκων1. Ό  λα
ός αύτός, ό τραχύς καί τολμηρός, πού άγάπησε μέ τόσο πάθος τήν πατρίδα του, 
εγκαταστάθηκε γύρα> στά τέλη τοΰ 16ου μέ αρχές τοΰ 17ου αιώνα στό φυσικό 
φρούριο πού σχηματίζουν τά Κασσώπια ορη, πάνω άπό τόν ’Αχέροντα, καί μέ 
τό χρόνο αύξήθηκε σημαντικά σέ σημείο πού νά άσκή, γύρω στά 1760, τόν 
ελεγχο σέ περισσότερα άπό 60 χωριά2.

1. Γενικά γιά τό Σούλι βλ. Χ ρ . Π ε ρ ρ α ι β ο ϋ ,  'Ιστορία Σουλίου καί Πάργας, έν 
Βενετία 1815, II. Α. Σ  (α λ α π ά ν τ α), Τό Σούλι, ήτοι τά ήρωϊκά θαύματα τών Σουλι
ωτών καί Σουλιωτίδων, έν Αθήναις 1860, Π α ν .  Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ ,  Χρονογραφία της 
’Ηπείρου, τ. Β ', έν ’Αθήναις 1856, σ. 155 κ.έξ., Π. Φ ο υ ρ ί κ η, Πόθεν τό όνομα Σούλι, 
«Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος», έτος 1922, σ. 404-420, Ί .  Λ α μ π ρ ί δ ο υ, ’Η πει
ρωτικά Μελετήματα, τεϋχος ΙΟον, Τά Σουλιωτικά, έν Αθήναις 1890, Ά  γ γ. Π α π α -  
κ ώ σ τ α ,  Ή  καταγωγή τών Σουλιωτών, « Ό  Νέος Κουβαράς», ϊτος α', Άθήναι 1961, σ. 
60 κ.έξ., Έ  μ μ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  Σουλιώτικα σημειώματα, Σούλι-Σουλιώται, «Μνή
μη Σουλίου», Άθήναι 1971, τ. Α ', σ. 287 κ.έξ.

2. Π  ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  Σουλιώτικα σημειώματα, σ. 287.
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Λ η μ ή 'Ρ ίο ; i' l .  Λ ίπ οτσα ρη ς

Ί Ι  διοίκηση τής έπικρατείας αυτής στηριζόταν στις 47 φάρες στις όποιες 
■ήταν κατανεμημένοι οί Σουλιώτες. Οί αρχηγοί κάθε φάρας άποτελοϋσαν τό 
ανώτατο σώμα, τό «Κριτήριον τής Πατρίδος», καί κυβερνοϋσαν τήν Κοινότη
τα φροντίζοντας γιά τις άνάγκες τοϋ πολέμου καί τής ειρήνης. Πρόεδρος τοϋ 
«Κριτηρίου» καί ταυτόχρονα πολέμαρχος άναδεικνυόταν συνήθως ό άρχηγός 
μιάς άπό τις δύο έπισημότερες φάρες, τών Τζαβελαίων ή τών Μποτσαραίων1.

Ά π ό  τούς Μποτσαραίους2 ό Μάρκος άναδείχθηκε σέ έξαιρετική φυσιο
γνωμία άνθρώπου καί πολεμιστή. 'Η  ιστορία τοΰ Σουλίου κατά τά τελευταία 
δέκα χρόνια πριν άπό τήν ’Επανάσταση είναι γεμάτη άπό τούς ηρωισμούς του. 
Ά π ό  τό 1821 άρχίζει ή δράση του ώς ηγετικής φυσιογνωμίας πολεμιστή, πού 
τ ή ν  χαρακτηρίζει ή στρατηγική έμπνευση, ή πολιτική διορατικότητα καί ή 
άρετή. Καί ό θάνατός του, πού τόν βρήκε στις 8 Αύγούστου του 1823 στις έπι- 
χειρήσεις εναντίον τοΰ έχθροΰ στό Κεφαλόβρυσο τοΰ Καρπενησιού, έ'χει τό χα
ρακτήρα τής αυτοθυσίας3.

Γιά τόν Μάρκο Μπότσαρη καί τήν οΐκογένειά του έχουμε άρκετές πληρο
φορίες4, ώστε νά μπορούμε νά συνθέσουμε μέ σχετική άκρίβεια τήν ιστορία 
τους. Ό  Μάρκος, παντρεμένος δύο φορές, άπέκτησε άπό τή δεύτερη γυναίκα 
του Χρυσούλα, τό γένος Καλογήρου, τέσσερα παιδιά, τόν Δημήτριο, τήν Βα
σιλική, τήν Α ναστασία καί τήν Α ΐκατερίνη-Ρόζα5.

Ό  Δημήτριος γεννήθηκε τό 1814. Οί δροι τής συνθήκης τών Σουλιωτών 
μέ τον ’ 4λή πασά τόν φέρουν στις 26 Νοεμβρίου τοΰ 1820 ώς δμηρο στούς 
Τούρκους μαζί μέ τή μητέρα του, τήν άδελφή του Α ΐκατερίνη-Ρόζα καί άλλα 
μέλη τής οϊκογενείας τών Μποτσαραίων®. Ή  πτώση τών Ίωαννίνων είχε ώς

1. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  Σουλιώτικα σημειώματα, σ. 294, καί Δ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  
Τό Σούλι, οί Σουλιώται καί ή οικογένεια Μπότσαρη, Άθήναι [1951], σ. 9.

2. Γιά τήν οικογένεια τών Μποτσαραίων βλ. γενικά Ά ν .  Γ  ο ύ δ α, Βίοι Παράλ
ληλοι, έν Άθήναις 1876, τ. Η ', σ. 45 κ.έξ., Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, δπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία.

3. Δ. Κ ο κ κ ί ν ο υ , Ή  Ελληνική Έπανάστασις, τ. 6, Άθήναι 1958, σ. 448 κ.έξ.
4. Βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 76-191, 192-201, 324-342, 343-355.
5. Ό  Ν. /  ι ά γ  κ ο ς, Μάρκος Μπότσαρης, Αθήνα 1966, σ. 24, γράφει δτι άπο τό 

γάμο τοΰ Μάρκου μέ τήν Χρυσούλα Καλογήρου ((γεννήθηκαν πέντε παιδιά άπό τά όποια ε- 
ζησαν τά 3 τελευταία μέ τή σειρά ό Δημήτρης, ή Βασιλική καί ή Ρόζα». Ά πό  τό γενεαλο
γικό δένδρο τής οϊκογενείας Μπότσαρη προκύπτει δτι έκτος άπο τόν Δημήτριο, υπήρχαν άλ
λες τρεις αδελφές: ή Βασιλική (1818-1891), ή Αναστασία (1820-1838) καί ή γνωστή Αί- 
κατερίνη-Ρόζα (1822-1875). "Ομως ό Ν τ ϊ ν ο ς  Κ ο ν ό μ ο ς ,  Ή πειρώτες στή Ζάκυν
θο, εκδ. Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών, ’Ιωάννινα 1964, σ. 36, αναφέρει άντί τής Α 
ναστασίας τήν Ελένη Μπότσαρη. Βλ. άκόμη καί άρθρο τής Μ α ρ ι έ τ τ  α ς Μ ι ν ώ τ  ο υ, 
Ή  χήρα τοΰ Μάρκου Μπότσαρη στή Ζάκυνθο, έφημ. «Πρωία», Άθήναι, 30 Νοεμβρίου 1930, 
σ. 5.

6. Βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 193. Μεταξύ τών Σουλιωτών πού δόθηκαν ώς 
όμηροι στον Ά λή πασά στις 4 Δεκεμβρίου 1820 ήταν ό Κώστας Μπότζαρης, ό Κώστας Τζα-



συνέπεια τήν αιχμαλωσία τής οΐκογενείας του Μάρκου άπο τόν Χουρσίτ πασά, 
ό όποιος τήν κράτησε φυλακισμένη στό Ά ρχιμανδρεΐο τής πόλης. Ό  Μάρκος 
σχεδίασε τήν άπελευθέρωσή της, πού δέν εγινε κατορθωτή, γ ιατί ό Χουρσίτ, 
γ ιά  λόγους άσφαλείας, έστειλε τήν οικογένεια στήν Λάρισα καί άπό έκεΐ στήν 
Δράμα. ’Αργότερα, μέ τήν κατάληψη τής Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου /
5 ’Οκτωβρίου τοΰ 1821 καί τήν αιχμαλωσία τών χαρεμιών τοϋ Χουρσίτ, έγι
νε ή άνταλλαγή τών δύο οικογενειών καί ή γυναίκα τοΰ Μάρκου μέ τά δύο πα ι
διά της ήλθε στήν Κόρινθο.

’Από τή στιγμή αΰτή άρχίζουν οί περιπέτειες τής οΐκογενείας Μπότσαρη, 
γ ιατί ό Μάρκος, γιά νά μείνη άπερίσπαστος στά στρατιωτικά του καθήκοντα, 
άποφάσισε νά τή στείλη στήν ’Αγκώνα κοντά στον μητροπολίτη Ά ρ τη ς  ’Ιγνά
τιο, στόν όποϊο καί ανέθεσε προσωπικά τήν προστασία της. Αύτό διαπιστώνε
ται καί άπό μιά έπιστολή τής Χρυσούλας Μπότσαρη πρός τόν ’Ιγνάτιο, σταλ
μένη άπό τήν ’Αγκώνα στις 22 Σεπτεμβρίου 1823, οπου μεταξύ άλλων γράφει: 
«Περί δέ τής προστασίας και φροντίδος τής ήδη χήρας εμού και τών ορφανών 
παιδιών τον Μάρκον, μας έχει κρεμασμένονς έτι ζών ό μακαρίτης μέ γράμμα 
τον πρός τήν σεβαστήν μοι πανιερότητά της ,..»1.

Ό  Μάρκος ήταν άποφασισμένος νά κράτηση τήν οΐκογένειά του μακριά 
άπό τήν Ε λλάδα  μέχρις ότου δημιουργηθοϋν εύνοϊκές συνθήκες γιά τόν έπανα- 
πατρισμό της. Σ τις 11 Φεβρουάριου 1823 εγραφε άπό τό Μεσολόγγι πρός τή 
θεία του Μαρία Μπότσαρη στήν Α γκώ να : «7ο μηνιαϊον δπον σας έμβάζει ό 
μητροπολίτης ’Ιγνάτιος σάς αρκεί, λοιπόν, σταθήτε εν ησνχία νά ίδωμεν ακό
μη κανένα δνω μήνες και κατά τήν οδηγίαν τον καιρού, τότε σάς γράφω και 
βγένετε»2.

Στήν ’Αγκώνα τήν οικογένεια τοΰ Μπότσαρη τήν περιποιήθηκαν πολύ 
τόσο οί 'Έλληνες της Κοινότητας όσο καί οί ’Ιταλοί. ’Από τήν πρώτη στιγμή

βέλας, ό Γιώργος Ζέρβας, ό Κίτζος Κολιός Δημήτρη καί ό Ναστούλης Δαγκλής (βλ. Ά  γ  γ. 
Π α π α κ ώ σ τ α ,  'Ιστορία τής πολιορκίας τοϋ ’ λλή Πασά, έξ ανεκδότου χειρογράφου 
Ά . Ψαλίδα, «'Ο Νέος Κουβαρας», έτος β', Άθήναι 1962, σ. 101). Ό  Σ π υ  ρ. Ά ρ  α β α- 
ν τ  ι ν ό ς, 'Ιστορία Ά λή  Πασά τοϋ Τεπελενλή, έν Άθήναις 1895, σ. 306 σημ. \ ,  άναφέρει 
άπό τούς ομήρους μόνο τή σύζυγο τοϋ Μάρκου μέ τά δύο τέκνα της, τον αδελφό τοϋ Μάρκου 
Κώστα Μπότσαρη καί τήν άδελφή τοϋ Δράκου. Ή  Μ α ρ ι έ τ  τ  α Μ ι ν ώ τ  ο υ στο άρ
θρο της στήν «Πρωία» (ένθ’ άν.) γράφει πώς ό Μάρκος κατά τή συνθήκη τών Σουλιωτών 
μέ τον Ά λή έδωσε «τή γυναίκα του καί το αρσενικό του παιδί». Περισσότερο δμως άξιόπι- 
στη πρέπει νά θεωρηθή ή μαρτυρία τοϋ Οικονόμου.

1. Έ  μ μ . Γ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1766- 
1828), «Μνημεία τής Ελληνικής 'Ιστορίας», έκδ. Α καδημίας Αθηνών, τ. Δ ', τεϋχος ΤΙ, 
έν Άθήναις 1961, σ. 163.

2. Δ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Άρχεϊον τοϋ Στρατηγού Κώστα Μπότζαρη, εκδοσις «Ναυτι
κής Έπιθεωρήσεως», 1934, σ. 9.
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πολύτιμος συμπαραστάτης στάθηκε φυσικά ό μητροπολίτης ’Ιγνάτιος1, πού 
-ρώ τη του φροντίδα ήταν νά συστήση τήν οικογένεια στήν Ελληνική Κοινότη- 
-α τής ’Αγκώνας2. Ό  ’ίδιος άνέλαβε καί τίς οικονομικές δαπάνες της ξοδεύον
τας κάθε μήνα εκατό ισπανικά νομίσματα, τά περισσότερα άπό τήν άτομικη 
-ου περιουσία, όπο^ς φαίνεται άπό μιά έπιστολή του σταλμένη στόν Μαυροκορ- 
δάτο στίς 1 /13 Δεκεμβρίου τοϋ 1823: «... 'Η  οικογένεια τοϋ ένδοξου Μάρ
κου Μπότζαρη δέν έλαβε καμμίαν στενοχώριαν, διότι εξακολουθώ νά πληρώ
νω τακτικώς τό μηνιαίόν της πρός έκατόν νομίσματα ισπανικά. Είναι δμως 
μεγάλη ή ποσό της ώς πρός τήν κατάσ τασίν μου, και πρέπει νά περάση εις κα- 
νέν μέρος αυτου, διά νά όλιγοστευσωσι τά έξοδα, και περι τούτον ώμίλησε μέ 
τονς συγγενείς της, καί διατάξετε το, δπως στοχασθήτε σνμψέρον. 1εν προ
βάλλω τούτο διά νά έλευθερωθώ διόλου άπό το βάρος, άλλά διά νά γενή τό βά- 
οος έλαφρόν καί νά μην τής λείψωσι μίαν ημέραν τά αναγκαία εις ξένον τόπον»3. 
’Από τήν έπιστολή αύτή, δπως καί άπό προγενέστερες4, διαπιστώνουμε, ότι ή 
δαπάνη τής συντηρήσεο^ς τής οίκογενείας Μπότσαρη αποτελούσε μεγάλο οΐκο-

1. Γιά τήν προσωπικότητα καί τή δράση τοϋ μητροπολίτη ’Ιγνατίου βλ. Έ  μ μ. Γ. 
Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  ’Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1766-1828), έκδ. Συλλό
γου πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, Άθήναι 1961, τ ο ΰ  ί δ ι ο υ ,  ’Ιγνάτιος Μητροπο
λίτης Ούγγροβλαχίας 1766-1828), «Μνημεία τής 'Ελληνικής Ιστορίας», ϊκδ. Ακαδημίας 
Αθηνών, τ. Δ ', τεϋχος I, έν Αθήναις 1959.

2. Στήν έπιστολή του τής 16ης Σεπτεμβρίου 1822 πρός τήν 'Ελληνική Κοινότητα τής
Αγκώνας ό ’Ιγνάτιος έγραφε: « '/ /  εύγενεστάτη σύζυγος τοϋ λαμπρού Μάρκου Μπότζαρη 
και ή λοιπή οικογένεια έφθασαν αντοϋ διά νά σταθή πρός καιρόν . . . Και επειδή ό καλός κι 
αγαθός Μάρκος Μπότσαρης εδειξεν απ' αρχής τον Ιερόν τούτου άγ&νος ζήλον διακαή, αν
δρείαν, φρόνησιν καί αφιλοκέρδειαν..........περιποιούμενοι τήν σύζνγόν τον καί τήν οικογέ-
νειάν τον, θέλετε κάμει πράγμα δίκαιον και πρός τήν πατρίδα εϋχάριστον ...» (βλ. Ο ι κ ο 
ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 193).

3. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  ’Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας, τεϋχος II, σ. 165.
4. Στις 29 ’Ιουλίου 1823 ό ’Ιγνάτιος άγραφε πρός τόν Μαυροκορδάτο: «Πληρώνω και 

τά έξοδα τής πολυαρίθμου οίκογενείας τον Μάρκου Μπότζαρη, και τοΰτο είναι πολύ, ωστε 
αισθάνομαι τό βάρος, και τότε μόνον θέλει μέ φανή μικρόν, δταν τά πράγματα τής Π ατρί
δος τρέχωσι καλά, και λάβωσι καί καλόν τέλος» ^ Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  ’Ιγνάτιος Ούγγρο
βλαχίας, τεϋχος II, σ. 162.). Καί σ’ άλλη έπιστολή του τής 1 /13 ’Ιουλίου 1824, πού άπευ- 
θυνόταν πάλι πρός τον Μαυροκορδάτο, σημείωνε: «Παρακαλώ νά προσπάθησες, διά νά atj- 
κωθή ή φαμίλια τοϋ μακαρίτου Μάρκου Μπότζαρη άπό τον Α γκώ να , διότι δέν εχω πλέον 
τόν τρόπον νά υποφέρω τό βάρος, και είναι έντροπή τής Διοικήσεως και τον Γένονς, τοι- 
οντου άνδρός οικογένεια να μείνη εις ξένην γήν καί νά ζητήση έλεος ...» ( Π ρ ω τ ο ψ ά λ 
τ η ,  ’Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας, τεϋχος II, σ. 198). Τό δτι παρεπονεϊτο γιά τά £ξοδα διαπι
στώνεται έμμεσα καί άπό έπιστολή τοϋ γνωστοϋ φιλικοϋ άπό τήν Φώκαια Αναστασίου ΙΙαπ- 
πουτζάλωφ, σταλμένη άπό τό Λιβόρνο στίς 12/24 Δεκεμβρίου 1823 στόν Μαυροκορδάτο: 
«ό αυτός (’Ιγνάτιος) παραπονεϊται εις ακρον, τό διά ποιαν αιτίαν ή νπερ. Αιοίκ. νά μή  
γράφιι συχνά πρός τήν πανιερόττ/τά τον, καί περι τής οικονομίας έξόδων τού μακαρίτου η- 
ρωος Μάρκου Μπότζαρη τής φαμίλιας, ήτις απασα δ ί  έμοϋ ιδιαιτέρως και σεβασμίως τήν 
προσκυνεϊ» ( Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  ’Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας, τεϋχος II, σ. 171).
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νομικό βάρος, γ ι’ αύτό καί ό Ιγν ά τ ιο ς  υποδεικνύει στον Μαυροκορδάτο νά 
φροντίση νά μετοικήση ή οικογένεια στήν Ε λλάδα  ή στήν Ε πτάνησο γιά νά 
μειωθούν τά έξοδά της1.

Προσπαθώντας νά έξοικονομήση πόρους γιά τήν ενίσχυση τής οΐκογενεί- 
ας Μπότσαρη ό ’Ιγνάτιος άπευθύνθηκε καί πρός τούς ομογενείς τής Ρωσίας. 
Φαίνεται ομως δτι ή προσπάθεια δέν άπέδωσε σοβαρά άποτελέσματα, δπως 
φανερώνει μιά έπιστολή τοϋ ’Αλεξάνδρου Στούρτζα άπό τήν ’Οδησσό (2 /14 
Μαρτίου 1824), ό όποιος μεταξύ άλλων γράφει πρός τόν ’Ιγνάτιο: «... 7ό 
ουχ ώς θέλομεν, άλλ’ ώς δννάμεθα, κατήντησε νά είναι το έξ άνάγκης σύνθημα 
τής νπάρξεώς μας. Τούτον άπόδειξις είναι και ό πενιχρός καρπός τής συνεισ
φοράς, ήτις εγινε ώδε εις ’Οδησσόν, πρός βοήθειαν τής οϊκογενείας τοΰ άει- 
μνήστον ήρωος Μάρκον. Θέλετε λάβει συγχρόνως διά συναλλαγματικής ρου- 
πλια δύο χιλιάδες εκατόν, τά όποια μόλις και μετά βίας έσυνάχθησαν. Ά π ό  Μό
σχας περιμένομεν συν Θεώ και άλλα. άπερ έν καιρώ τώ προσήκοντι σταλήσον- 
ται». Καί πιο κάτω: «'Η , τό γ ε  νϋν έχον, στελλομένη ποσότης σνγκειται άπό χ ί
λια εκατόν, δοθέντα άπό Ί γ γ .  Μαύρου και έμοΰ’ τά δ’ έπίλοιπα έρανίσθησαν. 
Παρακαλώ νά μέ άξιώση δηλωτικού τής έγχειρήσεως αυτών τών χρημάτων 
πρός τήν δυστυχή οικογένειαν...»2.

Ταυτόχρονα ό ’Ιγνάτιος άπευθύνθηκε καί πρός τήν Ελληνική Διοίκηση, 
ιδιαίτερα στους άρχοντες τής Δυτικής Ε λλάδος, γιά νά τούς τονίση δτι πρέ
πει νά εκπληρώσουν τό χρέος τους πρός τήν οικογένεια τού Μάρκου Μ πότσα
ρη, πράγμα πού θά συμβάλη καί στήν έδραίωση τής πίστεως τών άγωνιζομέ- 
νων πώς ή Πατρίδα αναγνωρίζει τίς υπηρεσίες τους3.

1. ’Ά ν λάβουμε ύπ’ δψη μας τό σημείωμα ανωνύμου (X) τής «Πρωίας» τής 3 Δεκεμ
βρίου 1930, πρέπει νά παραδεχθούμε πώς πραγματικά τά 2ξοδα τής οϊκογενείας Μπότσαρη 
στήν ’Αγκώνα ήταν δυσανάλογα μέ τίς οικονομικές δυνατότητες πού είχε. Τό σημείωμα 
αναφέρει πώς «ή Χρυσούλα Μπότσαρη ... εΐχεν έπτά ύπηρέτας οί όποιοι άφωσιωμένοι τήν 
ήκολούθησαν (βεβαίως άμισθοι) εις A ncona, καθώς άναφέρει ό St. H ilaire εις ιστορικόν του 
σημείωμα». ’Αλλά καί άν δεχθούμε δτι τήν ύπηρετοϋσαν οί άνθρωποι αύτοί χωρίς άμοιβή, 
καί πάλι μόνο ή συντήρησή τους άπαιτοϋσε σοβαρές οικονομικές δαπάνες.

2. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  ’Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας, τεϋχος II, σ. 190-191.
3. Τίς σκέψεις του αύτές τίς διατύπωσε ό ’Ιγνάτιος στήν παρακάτω έπιστολή του τής 

14/26 ’Οκτωβρίου 1823: α.,.ΛΙέ έλνπησε πολλά ό θάνατος τοϋ αοιδίμου Μάρκου Μπότζαρη, 
επειδή έδονλενσε καλά τήν πατρίδα. ’Εστοχάσθην χρέος μου νά άναλάβω τά έξοδα τής έν 
Ά γκ ώ ν ι οϊκογενείας τον, και τό ακολουθώ ακόμη, διότι τώρα περισσότερον χρεωστοϋμεν 
ευγνωμοσύνην εις τον μέγαν τούτον άνδρα, δστις έθυσιάσθη διά τήν πατρίδα. Πρέπει ομως 
και ή Διοίκησις νά κάμη τό χρέος της, και μάλιστα σεις αυτού. Και άν δέν είναι χρήματα, 
άς δοθή τόπος άπό τά έθνικά κτήματα, και διά νά άποδώσητε δσην χρεωστείτε ευγνωμο
σύνην εις τόν μακαρίτην, και διά νά βεβαιωθώσι καί άλλοι δτι ή πατρίς γνωρίζει τάς εκδουλεύ
σεις τοϋ καθενός και τάς άνταμείβει δσον σνγχωρεί ή παρούσα κατάστασίς της» (Π. Μ. 
Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ,  Ιστορικά έγγραφα άναφερόμενα είς τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν, έν 
Άθήναις 1927, σ. 185).
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Ά ς  σημειωθή δτι τό Βουλευτικό, στο Κρανίδι, αναγνωρίζοντας τά δσα 
ό ’Ιγνάτιος έκαμε γιά τήν οικογένεια τοϋ Μάρκου, άποφάσισε στις 11 ’Ιανου
άριου 1824 νά τοΰ στείλη ευχαριστήρια: « Εν τοσοντω κατ’ είσήγησιν τοϋ Μαυ- 
ροκορδάτον έψήφισαν τον νήπιον έτι δντα υιόν τον Μάρκον Μπότσαρη λημή- 
τοιον αξιωματικόν τον ελληνικού στρατού πεντηκόνταρχον, και τήν 11 
’Ιανουάριον διά προβουλεύματος προς τό Νομοτελεστικόν τοϋ Κονντονριώτον 
προβάλλονσι νά άποδώση ενχαριστίας προς τόν έν Πείσαις ’Ά ρτης ’Ιγνάτιον 
ώς περιποιονμενον τήν έκεΐ διατρίβονσαν οικογένειαν τον ειρημένον Μπότσα
ρη. Είναι δ’ αξιέπαινος ή πράξις αντη, δ ι ής αποδίδεται δικαιοσύνη εις τήν χή
ραν και τά ορφανά τον ήρωος Σονλιώτον»1.

Ά π ό  τήν ί'δια άπόφαση τοΰ Βουλευτικοΰ βλέπουμε άκόμη δτι ό νεαρός 
Δημήτριος, ήλικίας μόλις 10 έτών, έλαβε τόν τίτλο τοΰ πεντηκόνταρχου τοΰ 
έλληνικου στρατοΰ γιά τήν άναγνώριση, φυσικά, τών υπηρεσιών τοΰ πατέρα 
του προς τό έθνος.

Γιά τή ζωή τής οΐκογενείας Μπότσαρη στήν Α γκώ να  δέν υπάρχουν πλη
ροφορίες. Τά παιδιά παρακολουθούσαν, φαίνεται, μαθήματα στό σχολείο τής 
Κοινότητας καί πόθος τοΰ πατέρα τους ήταν νά μάθουν γράμματα. Τήν έπιθυ- 
μία του αύτή έκφράζει στις έπιστολές του καί υπενθυμίζει: «τά παιδιά νά μήν 
άποκοποϋν άπό τό σχολε'ιον»2.

Τον \ΰγουστο τοΰ 1824 ή οικογένεια έγκατέλειψε τήν Α γκώ να  καί γύ
ρισε στήν 'Ελλάδα. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 6 Μαρτίου 1824. ή Χρυσού- 
λα Μπότσαρη άπευθύνεται στον Ά λ . Μαυροκορδάτο καί τόν παρακαλεΐ νά 
τής συμπαρασταθή κατά τήν έπάνοδό της στήν 'Ελλάδα: « 1 έξαι, παρακαλώ, 
ύπό τήν σκέπην σον τήν χήραν και τά ορφανά εκείνον, μετά τον όποιον άγωνι- 
ζόμενος έσωσας τήν Ε λλάδα. Εις σέ, ώς τήν γλυκντέραν τών ορφανών μον ελ
πίδα, θαρρούσα έγραψα προς τήν Βονλήν, και έκλεισα εδώ τήν επιστολήν μον 
προς αύτήν, νά σταλθή διά σοϋ, άν τήν κρίνης εύλογον. Είς σέ προς τοντοις ελ- 
π<. ω, άν άποτνχω έκεϊθεν, νά κινήσης υπέρ ήμών τους γενναίους ΑΙτωλούς 
σον, οίτινες έξαιρέτως βλέποντες καθ’ ήμέραν τον φίλον σον τόν τάφον, δέν 
θέλουν κρίνη σύμφωνον μέ τά λαμπρά των κατορθώματα, νά θλίβη ή πενία τήν 
οικογενειαν εκείνον, δστις έχυσε τό αιμα τον είς τής πατρίδος των τό έδαφος, 
και εγκατέλειπε χήραν τήν γνναικα τον και ορφανά τά τέκνα του, διά νά μην 
μεινωσι χήραι αί γνναικες των και ορφανά τά τέκνα των. Μέ τόσον θάρρος, ώ 
γλνκντάτη τοϋ γένονς ελπίς, μέ παραδίδονσι σήμερον a t άρεταί σον εις τήν 
προστασίαν σον, άντϊ τής οποίας αμοιβήν άξιολογοτέοαν δέν έχω άλλην, παρά

1. Ν. Σ  π η λ ι ά δ ο υ, ’Απομνημονεύματα, τ. Α ', Άθήνησιν 1851, σ. 588.
2. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Ά ρχεϊον Κώστα .ΥΙπότζαρη, σ. 7, καί τ ο ϋ  ί δ ί ο υ ,  Τό Σούλι, 

σ. 54.



τον συνεώότος σου την ενχαρίστησιν εκείνην, διά τήν όποιαν πράττεις εις τήν 
ελεύθερονμένην πατρίδα τοιαντα και τοσαϋτα καλά»1.

Πριν ή οικογένεια έγκατασταθή οριστικά στήν Ζάκυνθο φιλοξενήθηκε 
στην Κέρκυρα άπό τήν οικογένεια Κεφαλα. Οί άγγλικές ομως άρχές του νη
σιού, έπειδή φοβούνταν μήπως ή παρουσία τους γίνη αιτία προστριβών μέ τους 
Τούρκους, υπέδειξαν στον Κεφαλα ότι ή παραμονή τής οϊκογενείας Μπότσαρη 
δέν μπορούσε νά παραταθή, αλλά έκεΐνος άπάντησε ότι δέν τοΰ επιτρεπόταν 
νά άρνηθή «άρτον καί στέγην» στή χήρα καί τά ορφανά τοΰ Μάρκου Μπότσα
ρη. Τέλος, έπειδή οί Ά γ γ λ ο ι έπέμειναν, ή Χρυσούλα Μπότσαρη άναγκάστηκε 
νά έγκαταλείψη τήν Κέρκυρα καί νά κατευθυνθή στήν Ζάκυνθο, οπου καί εγ
καταστάθηκε, μέ τήν άνοχή τώρα τών Ά γ γ λ ω ν 2.

'Ο  Μαυροκορδάτος έδειξε ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τήν τύχη της καί μέ 
έπιστολή του στις 22 Αύγούστου 1824 παρακάλεσε τόν Πρόεδρο τοΰ Ε κ τελ ε 
στικού Γ. Κουντουριώτη νά μεριμνήση γ ι’ αύτήν: «... Ή  σύζυγος τον μακα
ρίτου Μάρκον Μπότζαρη εφθασεν εις τήν Ζάκννθον και νπεδέχθη καλώς άπό 
τους έκεΐ φιλογενεΐς, άλλα δέν άρκει τοντο. 'Η  Διοίκησις χρεωστεΐ πολύ εις 
τήν οικογένειαν τοϋ μακαρίτον ή έκλαμπρότης σον ώς Πρόεδρος φρόντισε νά 
γενή δ,τι ανήκει εις αύτήν. επειδή σέ κάμνει μεγάλην τιμήν. Λντή δέν λαμβά
νει πλέον τά εκατόν τάλληρα, όπου έλάμβανε μηνιαίως άπό τόν ’ Ιγνάτιον, επει
δή και αύτός δέν εχει τον τρόπον»3.

'Η  'Ελληνική Διοίκηση κατέβαλε πραγματικά μεγάλες προσπάθειες γιά 
νά έξασφαλίση τή συντήρηση τής οϊκογενείας4. Καί ό μητροπολίτης Ίγνά -

1. Ν. Κ ο ν ό μ ο υ, 'Ιστορικές σελίδες καί ανέκδοτα κείμενα (1571-18211, Άθήναι 
1971, σ. 125.

2. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 194, καί Κ ο ν ό μ ο υ, Ή πειρώτες στή Ζάκυν
θο, σ. 36.

3. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  ’Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας, τεϋχος II, σ. 203. Ό  ’Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος έγραψε στις 21 \ύγούστου 1824 καί στόν Ζακυνθινό πατριώτη καί φιλικό 
Φραγκίσκο Καρβελα καί τοϋ είχε συστήσει τήν οικογένεια: «Χρειάζεται νά σάς συστήσω  
τήν σύζυγο του μακαρίτου Μάρκου Μπότσαρη, δ,τι κάμχ\ς είς αντήν υποχρεώνεις μεγάλως 
τον φίλον σον και αδελφόν σου Λ . Μαυροκορόάτον» (βλ. Κ ο ν ό μ ο υ, 'Ιστορικές σελίδες, 
σ. 125). Τον Ά λ . Μαυροκορδάτο γιά τις αδελφικές του περιποιήσεις καί τήν αγάπη πρός 
τήν οικογένεια ευχαριστεί καί ό άδελφός τοϋ Μάρκου στρατηγός Κώστας Μπότσαρης μέ δύο 
έπιστολές του σταλμένες στις 16 Σεπτεμβρίου 1824 άπό τήν Γαστούνη καί στις 3 Μαρτίου 
1825 άπό τό Ναύπλιο (βλ. Κ ο ν ό μ ο υ, Ή πειρώτες στή Ζάκυνθο, σ. 36-37).

4. Βλ. Λ έ ο ν τ ο ς 1. .Μ ε λ : ,  Σελίδες τής Ηπείρου, Άθήναι 1963, σ. 202, οπου 
δημοσιεύεται έπιστολή πρός τήν Χρυσούλα Μπότσαρη σταλμένη άπό τή Διοίκηση στις 28 
Σεπτεμβρίου 1824, στήν όποία μεταξύ άλλων άναφέρεται: «I /  ληροφορηΟε ισα ή Δ ιοίκησις 
οτι έφθάσατε είς Ζάκυνθον άπό Ά γκώ νος μέ σκοπόν νά μεταβήτε είς τήν πατρίδα σπεύδει 
νά σάς πληροφορηση τήν ενχαρίστησιν όπου έχει διά νά σάς δώση κάθε συνδρομήν και υπερά- 
σπισιν και χέρι ... Ό  λαμπρός θάνατος τον άνδρός σου ήξευρε δτι δέν έλΰπησε μόνον τήν 
φαμίλιαν τον, έπίκρανε πολύ περισσότερον τάς καρδίας δλων τών συμπολιτών τον, διότι



τιος κοινοποίησε τό έγγραφο, πού άπευθυνόταν στή χήρα τοΰ Μπότσαρη, στους 
φιλέλληνες της Ρο^σίας, Α γ γλ ία ς  καί Ε λβετίας, γιά νά πληροφορηθοΰν ότι ή 
ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει νά εύεργετή τούς ((καλώς δουλεύοντας»1.

Στήν Ζάκυνθο ή οικογένεια εγκαταστάθηκε αρχικά σ’ ένα σπίτι στόν 
ΙΙλατύφορο, πλάι στό άρχοντικό τοΰ Κομούτου. ’ Αργότερα έφυγαν άπό έκεΐ 
καί έμειναν σ’ ένα μεγαλύτερο σπίτι στή συνοικία τής 'Α γίας Τριάδος, πλάι στό 
αρχοντόσπιτο τοΰ Βερύκιου2. Έ κ ε ΐ έμειναν ώς τό καλοκαίρι τοΰ 1830 καί τήν 
ΐδια χρονιά μεταφέρθηκαν στήν Πάτρα, δπως φαίνεται άπό γράμμα τής Χρυ- 
σούλας Μπότσαρη ((έκ Π. Πατρών» στόν Κυβερνήτη ’Ιωάννη Καποδίστρια3.

Τέσσαρα χρόνια μετά τήν έγκατάσταση τής Χρυσούλας στήν Ζάκυνθο, 
κατά τά τέλη δηλαδή τοϋ 1828, τής δόθηκε, μέ απόφαση τοΰ Κυβερνήτη Κα- 
ποδίστρια, μηνιαία σύνταξη 30 διστήλων ταλλήρων. 'Η  σύνταξη, δπως άνα- 
φέρει τό διάταγμα τής ((έπί τής Οικονομίας Ε π ιτροπή ς» , έφθανε στήν Ζάκυν
θο άπό τον δασμολόγο τής Γλαρέντζας στο όνομα τοΰ Φραγκίσκου Καρβελα, 
πού παρέδιδε τά χρήματα μέ άπόδειξη στήν οικογένεια. Στήν Δημόσια Β ι
βλιοθήκη Ζακύνθου υπήρχαν δλες οί άποδείξεις άπό τόν Δεκέμβριο τοΰ 1828 
μέχρι 5 Ιουνίου 1830, τις όποιες υπέγραφε ή Βασιλική Μπότσαρη γιά τήν 
αγράμματη μητέρα της Χρυσούλα4.

έστέρισε τήν πατρίόα τον άνδρειότερον καί φρονιμώτερον υπερασπιστήν της... Εις σε δέ 
έκτος τής ευτυχίες τής όποιες ?}ξιώθης λαβοϋσα σύζυγον τοιουτον ανδρα έχεις σήμερον άλ
λους τόσους κηδεμόνας και ειλικρινείς συγγενείς, ΰσονς πολίτας βλέπεις εις τήν πατρίόα 
και προ πάντων αυτήν τήν ίιοίκησιν ... Σάς εμπερικλείετε διαταγή πρός τόν κυρ. ’Ιωάν. 
Στεφάνου καί Φραγκίσκον Καρβελάν παρά τών όποιων θέλετε λάβ>] τάλλι/ρα διακόσια διά 
νά έξοικονομίσητε πρός τό παρόν τάς άνάγκας σας».

1. Βλ. έπιστολή τοΰ ’Ιγνατίου πρός τον Γ. Κουντουριώτη άπό 12 24 Δεκεμβρίου 
1824 στοΰ Ά  ν. Λ ι γ  ν ο ΰ, Άρχεΐον Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, τ. Γ ', σ. 450.

2. Κ ο ν ό μ ο υ ,  'Ιστορικές σελίδες, σ. 126. Βλ. και Λ. X. Ζ ώ η, Σονέττο εις τον Δημή- 
τριον Μάρκου Μπότσαρην, «Ίόνιος Ανθολογία», τ. 6 Ί 9 3 2 ,, άριθμ. τευχών 60-61-62, σ. 59.

3. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Γ ', έγγρ. ύπ’ άριθμ. 4, έπιστολή Χρυσούλας Μπότσαρη 
πρός τον Καποδίστρια μέ ημερομηνία 2 Αύγούστου 1830, άπό Πάτρα.

4. Μ ι ν ώ τ ο υ, Ή  χήρα τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, έφημ. «Πρωία», 30 Νοεμβρίου 
1930, σ. 6: ((Ζάκυνθος 10 Α πριλίου 1829. "Ελαβεν ή Χρυσοϋλα χήρα του μακαρίτου Μάρ
κου Μπότσαρη άπό τον ενγενέστατο κύριο Φραγκίσκο Καρβελά διά λογαριασμόν τής ελλη
νικής όιοικήσεως τάλαρα δίστηλα (Η), τά όποια ενωμένα μέ άλλα 90, πού είχε λάβει εΐς τούς 
τρείς μήνες, Δεκεμβρίου, Φεβρουάριου καί Μαρτίου πρός τριάντα δίστηλα του μήνα, καθώς 
φαίνεται άπό τάς αποδείξεις, οπου άφησε τοϋ Ιδιου κυρίου Καρβελά, κάνουν δίστηλα 150j 
με τά όποια ή άνωθεν κυρία Μπότσαρη νομίζεται πληρω/ιένη διά τούς πέντε μήνας Νοεμ
βρίου, Δεκεμβρίου, Γεναυίου, Φλεβαρίου καί Μαρτίου πρός 30 δίστηλα του μήνα, καθώς 
τής έδώρησε ό ’Ε ξοχότατος Κυβερνήτης τής ΓΕλλάδος, καί βεβαιώνει.

Βασιλική Μπότσαρη, Γράφω διά τήν μητέρα μου Χρυσοϋλα.
Γεώργιος Τερτσέτης μαρτυρώ».

Καί στίς επιστολές πρός τον κυβερνήτη Καποδίστρια υπογράφει πάλι γ ιά  λογαριασμό της 
μητέρας της ή Βασιλική Μ πότσαρη.

Λ/,μή'Ρ'-ος ...........



υ . ι .  ΐΜ,κοΛαίόου

Ά π ό  τις ανέκδοτες έπιστολές, που δημοσιεύουμε, διαπιστώνεται δτι ή 
Χρυσούλα, κατά τό διάστημα της παραμονής της στήν Ζάκυνθο, ζήτησε οικο
νομική βοήθεια άπό τόν Καποδίστρια μέ τόν ισχυρισμό δτι τά χρέη της ήταν 
δυσανάλογα μέ τις οικονομικές της δυνατότητες. Σέ μια έπιστολή της, τής 15 ' 
27 ’Ιουνίου 1830, δια τυπώνει παράπονα καί έναντίον τής έλληνικής κυβερνή- 
σεως, γ ιατί «ποτέ καμμία βοήθεια δέν μον έπρόβαλε»1. 'Η  Ελληνική Διοίκη
ση ομως, δπως πιό πάνω σημειώσαμε, είχε δώσει εντολή νά τής δοθοϋν χρή
ματα πολύ πριν άπό τή χορήγηση τής μηνιαίας συντάξεως. Αύτό πιστοποι
είται καί άπό μια άπόδειξη πληροψής, στήν οποία υπογράφουν ώς μάρτυρες 
ό γιός της Δημήτριος, ό Χρήστος Άνδρέου καί ό Διονύσιος δέ Ρώ μας2.

’Εκτός άπό τις έπίσημες έλληνικές αρχές γιά  τήν τύχη τής οΐκογενείας 
Μπότσαρη, υστέρα άπό τήν άφιξή της στήν 'Επτάνησο, ένδιαφέρθηκαν καί ιδιώ
τες. Πρώτος άνάμεσα σ’ αύτούς ό έπιφανής Ζακύνθιος Διονύσιος δέ Ρώ μας3. 
Τό ένδιαφέρον του είχε άρχίσει νά έκδηλωνεται άπό τήν έποχή πού ή οικογέ
νεια βρισκόταν άκόμη στήν Α γκ ώ να 4. Σέ έπιστολή του τής 4ης Α πριλίου 1823 
ό γνωστός φιλικός ’ Αναστάσιος Φλαμπουριάρης5 προτρέπει τόν Ρώ μα νά ένι- 
σχύση οικονομικά τή χήρα του Μάρκου, πράγμα βέβαια πού αύτός δέν θά άρ-

1. Βλ. Ι Ι α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Γ ', έγγρ. ύπ’ άριθμ. 3, έπιστολή τής Χρυσούλας Μπό
τσαρη προς τον Καποδίστρια μέ ημερομηνία 15 '27 ’Ιουνίου 1830, άπό Ζάκυνθο.

2. Κ ο ν ό μ ο υ, Ή πειρώτες στη Ζάκυνθο, σ. 38. Ή  άπόδειξη έχει συμπληρωθή ώς 
έξης: «Ά ν Ζακυνθω τή 8 /20  Νοεμβρίου 1824. Έ ξ  επιταγής άπό 28 παρελθόντος ΐβρίον 
τον Πανενγενεστάτον Κυρίου II .Γ . Ρόδιου, ΙΙροα. Γεν. Γραμματέως, ελαβεν, διά λ /σμόν 
τής Σεβ. Έ λ[ληνικής] Αιοικήσεως, ή Ενγενής Κυρία Χρυσουλα, συμβία τον άποβιώσαντος 
Κυρίου Μάρκου Μπότζαρί) 1 ίστηλα διακόσια, ήτοι Ά ρ ιθ . 200, άπό τούς Ευγενείς Κυρίους 
Ίωάννην Στεφάνου και ίόκτωρα Φραγκίσκον Καρβελάν. Και εις ενδειξιν άφίονται τέσσα- 
ρες ομοιαι αποδείξεις υπογεγραμμέναι άπό τους υποφαινομένους μάρτυρας.

δημήτριος Μπότσαρης 
Χρήστου Άνδρέας  
Διονύσιος ό le Ρώμας μαρτυρώ».

3. Γιά τήν προσωπικότητα καί τή δράση τοϋ Διονυσίου Ρώμα βλ. στοΰ Ν. Κ ο ν ό - 
μ ο υ ,  Ζακυνθινοί Φιλικοί, ’Αθήνα 1966, σ. 25 κ.έξ.

h. Δ. Γ  ρ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ  λ ο υ, 'Ιστορικόν Άρχεϊον Διονυσίου Ρώμα, τ. Λ', Ά θή- 
ναι 1901, σ. 183, οπου δημοσιεύεται έκθεση τής 10 '22 Αύγούστου 1822 μέ τίτλο: «Ειδή
σεις έκ Ζακύνθου». Σ ’ αύτήν παρατίθεται γλαφυρή περιγραφή τής άνδραγαθίας καί τοΰ θα
νάτου τοϋ Μάρκου Μπότσαρη. Σ ’ ένα σημείο άναγράφεται: «Νά γράψετε τής συμβίας του 
είς ’Αγκώνα και νά τήν παρηγορήσετε, θέλω  τής γράψει και εγώ. Νά τήν προσέχετε ώς πρό- 
τερον και καλλίτερα».

5. Ό  Αναστάσιος Φλαμπουριάρης, είσαγγελευς του Ίονίου Κράτους καί φιλικός, 
καθαιρέθηκε άπό τον Αρμοστή τής Έπτανήσου Μαϊτλαντ καί εξορίστηκε στήν Βενετία, 
έπειδή πρωτοστάτησε στήν αίτηση μεταρρυθμίσεως τοϋ Συντάγματος. Αργότερα χρη
μάτισε ΙΙρόεδρος τής Ίονίου Βουλής. Γιά τον Φλαμπουριάρη βλ. Κ ο ν ό μ ο υ, Ζακυν- 
θινοί Φιλικοί, σ. 37 κ.έξ., τ ο ΰ  ί δ ί ο υ, 'Ο  Διονύσιος Ρώμας καί ή έλληνική έθνεγερσία, 
σ. 52 σημ. 2.



δημήτριος Μ. ινιποτσαρης

νήθηκε· 'Η  επιστολή, γραμμένη στα ιταλικά, άπευθύνεται στον Ρώμα, πού 
βρισκόταν τήν έποχή έκείνη στήν Βενετία, καί μεταξύ άλλιυν γράφει: «... Πριν 
αναχωρήσω σάς άνεκοίνωσ α τήν προθεσμίαν, περί ής μ οί έγραφεν ό Βιάρος, 
οπως χορηγήσητε μίαν αποστολήν έξ 800 ταλλήρων υπέρ αυτής τής οικογε- 
νείας τοϋ Μάρκον Μπότσαρη. Ενρίσκεται αντη κάπως εις στενοχώριαν και 
έπεθνμει νά μάθη τι παρ’ ύμών. ’Επειδή δέ μέ παρεκάλεσαν περί τούτον και ή 
οικογένεια και ό Μεταξάς, διά τοϋτο σάς παρακαλώ νά μ οί στείλητε μίαν άπάν- 
τησιν, τήν όποιαν νά δύναμαι νά τοϊς ανακοινώσω»

Ή  συμπαράσταση τοΰ Ρώ μα στάθηκε αποφασιστική καί άπό μιαν άλλη 
πλευρά. Ά φοΰ πρώτα φιλοξένησε στό σπίτι του τήν απορφανισμένη οικογένεια 
κατά τήν άφιξή της στήν Ζάκυνθο2, μεσολάβησε κατόπιν στήν Χρυσούλα Μπό
τσαρη καί τήν έπεισε νά σπουδάση ό γιός της Δημήτριος στό εξωτερικό μέ 
έξοδα τοΰ φιλέλληνα βασιλια τής Βαυαρίας Λουδοβίκου3.

Στήν Ζάκυνθο, μετά τήν ’Αγκώνα, συνεχίστηκε συστηματικά ή μόρφω
ση καί άγωγή τών παιδιών τοΰ Μάρκου. Οί αδελφές τοΰ Δημητρίου είχαν έπί 
τοία χρόνια ώς δάσκαλό τους στά ιταλικά καί γαλλικά τόν Γεώργιο Τερτσέτη 
καί ό Δημήτριος ειχε ώς ιδιωτικό δάσκαλο τόν ’ \νδρέα Κόκκινη4.

"Ολα τά στοιχεία πείθουν πώ ς ό Δημήτριος άνατράφηκε μέσα σέ μιά ατμό
σφαιρα γεμάτη άπό τίς άναμνήσεις τών άγώνων τοΰ Σουλίου καί τής ήρωικής 
προσφοράς τών προγόνων του. Σέ έπιστολή του ό μητροπολίτης ’Ιγνάτιος, πού 
δέν είχε πάψει νά ένδιαφέρεται γιά τήν τύχη τής οϊκογενείας, άφοΰ δίνει οδηγί
ες στόν Δημήτριο γιά  νά πετύχη καλλίτερες έπιδόσεις στή γραμματική καί τά 
στοιχεία τής έλληνικής καί λατινικής γλώσσας, τόν παροτρύνει νά μή λησμονή 
τις οικογενειακές παραδόσεις: «... Θέλω νά λάβης παιδείαν, άνήκουσαν εις 
τήν μέλλονσαν κατάστασιν τής Πατρίδος μας, άλλ’ έν ταντώ θέλω ν’ άνατρα
φής Σουλιώτικα, και νά μένης πάντοτε Σουλιώτης, καθώς ήτο και ό μακαρί
της πατήρ σου ...»5.

Δύο άποσπάσματα επιστολών τοΰ Δημητρίου πρός τούς θείους του Κ ώ
στα καί Νότη Μπότσαρη δείχνουν τήν ψυχοσύνθεσή του καί υποδηλώνουν τόν 
πόθο του νά μορφωθή, άλλά καί νά φανή αντάξιος τοΰ πατέρα του6. 'Η  πρώτη

1. Κ ά μ π ο  ύ ρ ο γ λ ο υ ,  Ά ρχεΐον Ρώμα, τ. Α', σ. 153.
2. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 194.
3. Βλ. Κ ώ σ τ α  Κ α ι ρ ο φ ύ λ α ,  Ή  Ζάκυνθος καί ή Ελληνική Έπανάστασις, 

Ζάκυνθος 1972, σ. 83.
4. Βλ. Κ ο ν ό μ ο υ, 'Ιστορικές σελίδες, σ. 126, Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 

325, καί Μ ι ν ώ τ  ο υ, 'Η  χήρα τοϋ Μάρκου Μπότσαρη, Έ φημ. «Πρωία», Άθήναι 3 Δε
κεμβρίου 1930, σ. 5.

5. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 324.
6. Χαρακτηριστικό είναι καί τό άνέκδοτο πού παραθέτει ό Γ ι ά ν ν η ς  Β λ ά χ ο -  

γ  ι ά ν ν η ς, Ιστορική Ανθολογία, Άθήναι 1927, σ. 151 (άριθμ. άνεκδ. 293).



ϋ/. χ. ι\ικολαΐ'8ου

επιστολή φέρει ήμερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 1824, γράφηκε δηλ. δταν ήταν δέ
κα χρόνων, καί μ’ αύτή παρακαλεΐ το θειο του Κώστα νά γράψη «τοϋ διδα
σκάλου μοι ι Κυρίον Ά ντρέα  Κόκκινη διά νά μι επιμεληθή καλίτερα νά ήμπο- 
ρέσο νά γένο καλός τής άψθεντία σον καί νά μιμιθώ τον πατέρα μ  ου»1.

'Η  δεύτερη έπιστολή, γραμμένη στά 1826, άπευθύνεται στόν Νότη Μπό
τσαρη, πού βρισκόταν τήν εποχή αύτή στο Μεσολόγγι, καί δημοσιεύτηκε στά 
«Ελληνικά Χρονικά». Τής έπιστολής προτάσσεται σχόλιο τοϋ συντάκτη τής 
έφημερίδας τό όποιο άναφέρει: « Ίημοσιεύομεν ευχαρίστως τήν εφεξής επιστο
λήν τον υίοϋ τον άειμνήστον Μάρκον Μπότζαρη πρός τόν θεϊον αντοϋ τόν Γεν- 
ναιότατον Στρ. Νότην Μπότζαρην. \ ιά τής έπιστολής ταντης δεικνύει όντως
6 νεανίας οντος, δτι θέλει γίνει άξιος κληρονόμος τοϋ Πατρός τον, δστις διά τοϋ 
ήρωϊκοϋ θανάτου τον έπεισεν δλην τήν νφήλιον, δτι τής Σελλεΐδος οι παϊδες ώς 
μηδέν θεωρούν τον θάνατον διά νά ζήσονν Χριστιανοί και ’Ελεύθεροι». Καί α
κολουθεί ή έπιστολή: «Σεβασμιώτατέ μοι και Γενναιότατε Στρατηγέ και θειε 
κύριε Νότη! "Οσον ό τίμιος και καλός πολίτης πάσχει διά τήν κοινήν ωφέλειαν, 
και άγωνίζεται διά τήν σωτηρίαν τοϋ Γένους τον, τόσον γίνεται σταθερός και 
καρτερόψνχος εις τά βάσανα, και νπομένει μέ μεγαλοψυχίαν τήν σωματικήν 
τον κακοπάθειαν διότι τότε ή ψυχή τον ευφραίνεται και άγάλλεται, διά τάς 
ήρωϊκάς πράξεις τον. "Οθεν και σύ, Σεβασμιώτατε και φίλτατέ μοι θειε, χαί
ρεσαι εις τήν κακοπάθειαν τήν όποιαν δοκιμάζεις εις τό φρούριον τοϋ Μεσο- 
λογγίον διά τήν κοινήν σωτηρίαν, καί μέ μεγαλοψυχίαν ενθαρρύνεις τονς δσοι 
πολεμούν διά τήν ελευθερίαν τής πατρίδος μας. 'Ά μπότες λοιπόν νά ενρισκό- 
μην και εγώ μαζύ σον διά νά σνναγωνισθώ τόν ιερόν και θεϊον τούτον αγώνα 
τόν όποιον έσν έντρνφας! άλλά πόσον λυπούμαι, δτι ή ηλικία μον είναι ακόμη 
μικρά!... Μόλον τοϋτο πασχίζω και έγόι δσον δύναμαι νά φωτισθώ ολίγα τι- 
νά φώτα, και τότε νά άπετάξω ώς αετός και νά έλθω εις τήν κοινήν πατρίδα διά 
νά εκπληρώσω τό όποιον ο πατήρ μου μέ τόν τίμιον θάνατόν τον μέ έσνμβού- 
λευσε χρέος μον.

’Ασπάζομαι τήν δεξιάν σον και μένω μέ δλον τό σέβας.
'Ο ήγαπημένος άνεψιός σον και πατριώτης 

Ίημήτριος Μάρκον Βότζαρις»2.

1. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 325.
2. « Έ  λ λ η ν ι κ ά  X ρ ο ν ι κ ά», 23 Ίανουαρίου 1826, άρ. φύλ. 6-7. Ή  ίδια έπιστολή 

δημοσιεύεται καί στό βιβλίο τοϋ A u g u s t e  F a b r e ,  H istoire du siege de M issolonghi, 
Paris, 1827, σ. 256-257. Ό  Fabre, σχολιάζοντας τό γεγονός, περιγράφει καί τήν ακόλουθη 
σκηνή: «'Ένα άδύνατο παιδί, απομακρυσμένο περισσότερο άπό τριακόσιες λεϋγες, αύξησε 
περισσότερο αύτή τήν εύγενή συγκίνηση. Είδαν τό γέρο-Νότη νά προχωρή στό μέσον τών 
συμπολεμιστών του. Δάκρυα έτρεχαν άπό τά σεβάσμια μάτια του. Κρατούσε στό χέρι του 
ένα γράμμα. Συμπολεμιστές, είπε, ό αετός τής Σελλεΐδος δέν πέθανε έντελώς. Ό  γιός τοδ 
Μάρκου διαθέτει άπό τώρα τά αισθήματα τοϋ πατέρα του" μιά μέρα θά έχη καί τήν άξια



Δημήτριος Λ1. Μ πότσαρης

Γιά τήν ανατροφή τοϋ Δημητρίου ένδιαφέρθηκε ιδιαίτερα καί ό Τερτσέ- 
πού έμενε στήν ϊδια γειτονιά μέ αύτόν, στή συνοικία τής 'Α γίας Τριάδος 

στήν Ζάκυνθο, καί έρχόταν σέ καθημερινή επαφή μαζί του1. Τό ενδιαφέρον τοΰ 
Τεοτσέτη συνεχίζεται καί μετά τήν άναχώρηση τοΰ Δημητρίου γιά  τήν Βαυα
ρία όπως άποδεικνύεται άπό μιά έπιστολή του γεμάτη νουθεσίες καί σοφές 
συμβουλές. Στήν έπιστολή αύτή ό Τερτσέτης παραθέτει καί άξιολογώτατα πε
ριστατικά τής προεπαναστατικής εποχής καί τής πολεμικής δράσεως τών 
Μποτσαραίων, πού αποκαλύπτουν τό στενό σύνδεσμό του μέ τούς Σουλιώτες 
αγωνιστές καί ιδιαίτερα μέ τήν οικογένεια τοΰ Μάρκου.

’ \π ό  τήν έπιστολή τοΰ Τερτσέτη, πού αποτελεί πραγματικά έθνικό μνη
μείο χρήσιμο γιά τή διαπαιδαγώγηση τής νεολαίας, χαρακτηριστικό είναι τό 
παρακάτω άπόσπασμα: Αν έζηε ό Μάρκος, άλλοιώτικος ήθελε είναι ό κό
σμος. Τέτοιου γονέον έσυ είσαι παιδί, άλλα μην περηψανενθής γιατί τά αρματα 
τοϋ γονέου διαβαίνουν κληρονομιά στο παιδί, οχι ό έπαινος τής άρετής τον. Κ ι 
άν κατά τύχη έσν άποκοιμηθής μέ τήν δόξα τού γονέον σον, καταπώς κι άλλα 
παιδιά ήρώων μέ τέτοια πλάνη έγελάσθηκαν, άκονσε με: δσο ζής, θά σέ χαίρε
ται ό κόσμος, γιατί, αν δέν είναι Άλλο, μοιάζεις εις τό προβάτισμα, εις τό πρό
σωπο έκείνον πον σ’ έγέννησε, άλλά οι μεταγενέστεροι θά καταλάβουν τήν ζη
μίαν σον, γιατί μήτε όνομα, μήτε πόθο θ’ άφήκης εις τονς άνθρώπονς' κι έτσι 
έσυ πάσχισε μέ δικές σου άρετές νά στολίσης τοϋ λόγον σον, κι οχι μέ τή χλα
μύδα τον γονέον σον»2.

3. ΟΙ Σ ΙΙΟ Τ Δ Ε Σ  ΤΟ Τ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ  Μ Π Ο Τ ΣΑ ΡΗ  ΣΤΟ  ΜΟΝΑΧΟ

Τό θέμα τής άνωτέρας μορφώσεως τοΰ Δημητρίου απασχόλησε, δπως 
είδαμε, τόν ϊδιο καί τήν οΐκογένειά του. Καί οί προστάτες του, έξ άλλου, τήν 
ϊδια γνώμη είχαν. 'Ο  μητροπολίτης ’Ιγνάτιος π .χ . συμβούλευε τή μητέρα του 
νά έμπιστευθή τό γιό της στήν πατρική φροντίδα τοϋ Καποδίστρια στήν Εύ- 
ρώπη, άφοΰ πρώτα πάρη μερικά προπαρασκευαστικά μαθήματα στήν Κέρκυ
ρα. Τ ις άπόψεις του αύτές τις διατύπωσε καί στόν ϊδιο τόν Καποδίστρια γρά
φοντας: «Ενθνς έγραψα πρός τήν κνρίαν Μπότζαρη, νά προτιμήση τήν έξοχό-

του. ’Ακούστε τί μου γράφει. Οί άρχηγοί καί οί στρατιώτες συγκεντρώθηκαν γύρω του καί 
τούς διάβασε τό άκόλουθο γράμμα».

1. 'Ο  Ζ ώ η ς, Σονέττο είς τόν Δημήτριον Μάρκου Μπότσαρην, «Ίόνιος ’Ανθολο
γία», τ. 6 (1932), σ. 60, σχολιάζοντας δημοσιευμένο σονέττο πού γράφηκε στά ιταλικά καί 
μεταφράστηκε άπό τόν ίδιο, άφιερωμένο στόν Δημήτριο, υποθέτει πώς αονόόλως άπίθανον 
να σννετάχθη παρά τον Γ. Τερτσέτη, ποιητοϋ καί ιταλομαθούς».

2. Βλ. Ν τ ί ν ο υ  Κ ο ν ό μ ο υ, Γεώργιος Τερτσέτης (’Ανέκδοτα κείμενα), έκδοση 
«Συλλόγου πρός διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων», Άθήναι 1959, σ. 30-47, οπου δημοσιεύεται 
ολόκληρη ή παραινετική έπιστολή.



τητά σας, ώς γνώριμον και φίλον τής οϊκογενείας της, καί νά στείλη τόν υιόν 
της εις Κορφούς, οπου άφ’ ού μάθη τήν γλώσσαν τον, όλίγα γαλλικά καί τά 
στοιχεία τής μαθηματικής, τότε νά περάση εις τήν Ευρώπην νά τελειοποιηθή. 
Είναι ώφέλ.ιμον είς τόν νέον νά σταθή εις Κορφούς, διότι είναι καλοί διδάσκα
λοι τών γλωσσών καί είναι καί οικονομία είς τά έξοδα»1.

Π ραγματικά ό Δημήτριος βρίσκεται κατά τά μέσα Νοεμβρίου 1826 στήν 
Κέρκυρα, οπου ασφαλώς θά στάλθηκε άπό τήν οίκογένειά του, γιά νά παρακο
λούθηση προπαρασκευαστικά μαθήματα. 'Η  παρουσία του στήν Κέρκυρα έπ ι-' 
σημαίνεται άπό έπιστολή τοϋ Βιάρου Καποδίστρια στόν αδελφό του ’Ιωάννη, 
πού βρισκόταν τήν εποχή έκείνη στήν Γενεύη: «Κέρκυρα 20 Νοεμβρίου 1826, 
Ό  νεαρός Βότσαρης είναι έδώ άπό μερικές μέρες. Είναι ένα παιδί αξιαγάπη
το. ίέν  έχει άνάγκη άπό τίποτε γιά  έξη μήνες· ή μητέρα τον τόν εφόδιασε κα
λά καί τόν έστειλε εδώ γιά  νά περάσιι τό χειμώνα καί μετά θά ζητήση τή γνώ
μη του θειον τον γιά νά ξέρη τί νά κάνη. ’Εδώ θά είναι καλά στεγασμένος καί 
θά τον θέσω νπό τή διεύθννση ένός "Ελληνα δασκάλου, κατάλληλον γιά  τήν 
ηλικία τον. ]έν είναι παρά δέκα έτών»2.

Στήν Κέρκυρα ό Δημήτριος θά έμεινε ώς τόν Μάιο τοϋ 1827, ώς τήν 
εποχή δηλ. πού αναχώρησε γιά τήν Βαυαρία. Σέ έπιστολή του, τής 3ης Μαίου 
1827, πρός τόν Καποδίστρια ό Ζακυνθινός Φραγκίσκος Καρβελας τοΰ διαβι
βάζει τήν παράκληση τής Χρυσούλας Μπότσαρη «εί δυνατόν, καί έάν τοϋτο 
δέν ήθελε φέρη μεγάλο κώλνμα είς τό ταξίδιον τον νΐον της, οντος διερχόμέ
νος έκ Ζακύνθου παραμείνη έστω καί έπί μίαν ημέραν πλησίον της, δηλαδή 
έφ’ δσον τό πλοίο ν θά ήτο δυνατόν νά παραμείνη είς τον λιμένα»3.

Ή  φράση τοΰ ’Ιγνατίου στήν έπιστολή του πρός τόν Καποδίστρια, πού 
άναφέραμε παραπάνω: «νά προτίμηση τήν έξοχότητά σας» είναι ενδεικτική 
τοΰ ένδιαφέροντος πού έδειχναν γιά  τή μόρφωση τοΰ Δημητρίου καί οί κυβερ
νήσεις τών ξένων κρατών. Ά π ό  αγγλική πλευρά τό ενδιαφέρον έκδηλώθηκε 
μέ τήν έπαφή πού είχε ό απεσταλμένος τοΰ όνομαστοΰ φιλέλληνα οικονομολό
γου, νομικοΰ καί φιλοσόφου Je rem y  B en th am  συνταγματάρχης L eicester 
S tan h o p  μέ τήν οικογένεια Μπότσαρη4. Ό  ’Ιγνάτιος ομως δέν συμφωνοΰσε

1. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  ’Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας, τεϋχος II , σ. 208.
2. Κ. Δ. Μ έ ρ τ  ζ ι ο υ, ’Ανέκδοτος ’Αλληλογραφία τοϋ Ίωάννου Καποδίστρια, 

«Παρνασσός», τ. Γ ',  άρ. 2 (1961), σ. 219. Ή  έπιστολή είναι γραμμένη στα γαλλικά.
3. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 195.
4. 'Ο  S ta n h o p  μέ τον έρχομό του στήν Ε λλά δα  άπηύθυνε στον Κώστα Μπότσαρη 

τήν παρακάτω έπιστολή: «Ζάκυνθος 14 Μαϊον 1824. Κύριε, Ό  Βενθάμ, δ σοφότατος τών 
νομικών, καί ό μεγαλήτερος άφ’ δλονς τους εύεργέτας τον Δημοσίου, μέ έπεφόρτισε νά πέμ- 
ψω είς ’Αγγλίαν, διά νά παιδευθή με έξοδά του, τον υιόν εκείνου του "Ελληνος, οατις έπρόσ- 
φερε τάς πλέον ωφελίμους εκδουλεύσεις εις τόν περί έλευθερίας σας άγώνα. Διά τοϋτο σάς 
έπικαλώ εις τό μεγάλον του δνομα νά πέμψετε πρός τόν φίλον τής 'Ελλάδος τον υιόν 
τοΰ Μάρκου Μπότζαρη. Ταϋτα και μένω. Δούλος σας Λ . Στανχόπ»  (βλ. « 'Ε  λ λ η ν ι κ ά
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μέ τήν πρόταση τοϋ S tan h o p  γιά τήν εκπαίδευση τοΰ Δημητρίου στό Λονδί
νο καί διατύπωσε τις άντιρρήσεις του στόν Καποδίστρια1.

Παράλληλα καί, ό βασιλιάς τής Γαλλίας Κάρολος Γ μέσω τοΰ έκπροσώ- 
που τοΰ Γαλλικού Φιλελληνικοΰ Κομιτάτου στήν Ε λλάδα  στρατηγοΰ R oche 
ένδιαφέρθηκε γιά τόν Δημήτριο. Ό  R oche σέ μιά ιδιαίτερη συνάντηση που 
είχε μέ τόν Κώστα Μπότσαρη, τοΰ ανακοίνωσε ότι τό Γαλλικό Φιλελληνικό 
Κομιτάτο έπέλεξε τόν Δημήτριο γιά νά τόν μορφώση στήν Γαλλία. Ό  Μπό
τσαρης απάντησε ότι ήταν «ευγνώμων δι δ,τι ή επιτροπή ήθελε νά πράξϊ] και 
δτι έπεθνμει ΐνα ό άνεψιός τον όννηθ-ί] νά σπονδάστ]»2. Φαίνεται ομως ότι ή

Χ ρ ο ν ι κ ά »  1824, άρ. φύλ. 3 9 ,14 Μαίου 1824, σ. 2, Ο ί κ ο ν ό μ ο υ, Τό Σούλι, σ. 331, καί 
Κ ο κ κ ί ν ο υ, Ή  Ελληνική Έπανάστασις, τ. 7 σ. 207). Οί ενέργειες τοϋ S tanhop γιά 
τον Δημήτριο Μπότσαρη έντάσσονται στήν δλη προσπάθεια πού κατέβαλε ή ’Αγγλία μέ τήν 
Φιλελληνική Ε ταιρεία γιά τήν εκπαίδευση νέων άπό τήν Ελλάδα. Βλ. καί σχετική έπιστολή 
τοϋ S tanhop πού τήν άπηύθυνε έξ ονόματος τής Φιλελληνικής Εταιρείας τής ’Αγγλίας 
πρός τήν «Φιλόμουσο Εταιρεία» τών ’Αθηνών γιά νά στείλουν «κανένα νεον ένάρετον καί 
ευφνέστατον διά νά παιδενθή μέ έξοδά της εις τής παιδείας τό έντελέστερον σύστημα» («Έ  λ- 
ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά ,  1 824, άρ. φύλ. 39, 14 Μαίου 1824, σ. 3).

1. Σέ έπιστολή του, τής 7'14 Ίανουαρίου 1825, ό ’Ιγνάτιος γράφει στον Καποδίστρια: 
« Έγραψα και εις ’Α γγλίαν, νά εϊπωσι πρός τόν Κύριον Βενθάμ, δτι ε'ιναι και δεύτερος υιός 
τού μακαρίτου, και ήμπορει μετά  δύο χρόνους νά τόν ζητήση, αν εχη πάντοτε την θέλησιν. 
Αυτός ό φιλέλλην σοφός ελαβε άκόμη άλλους δύο νέους, υιούς πεσόντων ένδόξως είς τό 
πεδίον τής μάχης υπέρ πίστεως καί ελευθερίας, καί τούς άνατρέψει μέ έξοδά του» (Π ρ ω- 
τ ο  ψ ά λ τ η ,  ’Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας, τεΰχος II, σ. 2081. Ό  ’Ιγνάτιος άναφέρει έδώ ότι 
υπήρχε καί δεύτερος γιος τοΰ Μάρκου, άλλά ή πληροφορία δέν έπιβεβαιώνεται άπό άλλες 
πηγές.

2. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 310. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μέ τις προ
θέσεις τών Γάλλων γιά τήν εκπαίδευση τοΰ Δημητρίου καί άλλων νέων, τέκνων τών ήρώ- 
ων τής έλληνικής έπαναστάσεως, άντλοΰμε άπό έπιστολή πού δημοσιεύτηκε στά «Ε λλη
νικά Χρονικά» καί φέρει ήμερομηνία 10 Μαρτίου 1825. Στάλθηκε άπό τήν Μασσαλία καί 
άπευθύνεται πρός κάποιον Κ .Δ. Σέ μιά παράγραφό της διαβάζουμε: «... Είς Παρισίους 
διωρίσθη προσέτι ιδιαιτέρως καί έν κεφάλαιον ετήσιον άπό δέκα χιλιάδας φράγκα ( είκοσι 
περίπου χιλ. γρόσια) διά τήν ανατροφήν τών υιών τοϋ Μάρκου Μπότσαρη, τοϋ Μυαονλη καί 
άλλων ’Αρχηγών 'Ελλήνων, οι όποιοι διέπρεψαν εις τον παρόντα άγώνα τής ανεξαρτησίας 
των. Σύνασα ι νά μεταδώσης τά ρηθέντα ως βέβαια» («Έ  λ λ η ν ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ  ά», 4 
’Απριλίου 1825, άρ. φύλ.27ο, σ. 1). Φαίνεται όμως πώς στήν ένέργειααύτή τών Γάλλων φιλελ
λήνων άποδόθηκαν πολιτικά κίνητρα, γιατί σέ μιά εκθεση τοϋ Ίταλοΰ άξιωματικοΰ Ίωάν- 
νου Romei, πού βρισκόταν στήν ύπηρεσία τοΰ Ίμπρα ΐμ , πρός τον φίλο του φιλέλληνα στρα
τηγό Giuseppe R osaroll, ή όποία δημοσιεύτηκε στό ’Αρχείο Ρώμα, ή προσπάθεια άπο- 
δίδεται στις ωφελιμιστικές προθέσεις τών Γάλλων γιά νά κερδίσουν τό Ελληνικό Έθνος 
απο τήν αγγλική έπιρροή. Συγκεκριμένα, ή έκθεση, πού είναι μεταγενέστερη άπό τήν είδηση 
των «Ελληνικών Χρονικών» 'έχει ήμερομηνία 25 ’Ιουνίου 1825, έκ Μοθώνης) άναφέρει σ’ 
ενα σημείο: «Ά λ λ ά  χονδροειδέστερα, ή ρηθεισα γαλλική Ε τα ιρεία , (ένν. τήν γαλλική φιλελ- 
ληνικη έταιρεία) μέ τήν συνήθη άναισχυντίαν, ιδίαν εκείνου τον άκαταστάτου και έλαφροϋ
Εθνους, κατέθεσε δέκα χιλιάδας φράγκα κατ' έτος, διά νά χρησιμευσωσι διά τήν έκπαίδευ-
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Χρυσούλα Μπότσαρη είχε ενδοιασμούς γιά τή μόρφωση τοϋ γιου της στό Π α
ρίσι. Ε νδεικτική  είναι γ ι’ αύτό μιά έπιστολή τής ’Επιτροπής Ζακύνθου, πού 
άπευθύνεται στούς Θ. Κολοκοτρώνη καί Ά νδ . Ζαΐμη: «Πρός τοΐς αλλοις πα- 
ραγγέλλεται πρός τόν ϊδιον τούτον Βιτάλην νά πείση τήν μητέρα τοϋ νιοϋ Μπό
τζαρη διά νά τόν στείλη εις Παρίσιον νά σπονδάση μέ έξοδα τών Γάλλωνμ1.

’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά  τή μόρφωση τοΰ Δημητρίου έδειξε καί ή Βαυα
ρία, πού τελικά πέτυχε νά άναλάβη αύτή τήν εύθύνη.

"Οταν ήλθε στήν Ε λλάδα  ό συνταγματάρχης Κάρολος von  H eideck, 
συνοδευόμενος καί άπό άλλους Βαυαρούς άξιωματικούς, γιά νά προσφέρουν 
τις ύπηρεσίες τους στήν έλληνική ύπόθεση, επιφορτίστηκε άπό τόν βασιλιά 
Λουδοβίκο νά έλθη σέ έπικοινωνία καί μέ τήν οικογένεια Μπότσαρη. Τόν συν
ταγματάρχη H eideck είχε συστήσει στήν ’Επιτροπή Ζακύνθου ό γνωστός 
'Ελβετός φιλέλληνας Jean -G ab rie l E y n a rd 2, τόν όποιο καί ή ’Επιτροπή ένη- 
μέρωσε σχετικά: «... τοϋ άθανάτου Μάρκον Μπότζαρη (ένν. ό υιός) άνεζη- 
τήθη έπιτνχώς παρά τοϋ κ. Αέ Έ ιδέκ, ώς νποκείμενον τοϋ όποιον ή ανατροφή 
ζωηρώς ενδιαφέρει τά μεγάθνμα αισθήματα τής 4 .Μ. τοϋ Βασιλέως τής Βαν- 
αρίας, επομένως μετεχειρίσθημεν παν μέσον, δπως προδιαθέσωμεν τήν ψν- 
χήν τής μητρός του, νά άποφασίση, δπως τό άποχωρισθή δι ενα τόσον ενδια
φέροντα σκοπόν»3.

'Η  Χρυσούλα Μπότσαρη πρόβαλε καί πάλι τούς μητρικούς της διστα
γμούς καί χρειάστηκε ή παρέμβαση τοΰ Διονυσίου Ρώ μα καί κυρίως τοΰ Καπο- 
δίστρια γιά  νά μεταπεισθή. Ό  Καποδίστριας έδειξε μεγάλο ένδιαφέρον γιά τήν 
οικογένεια τοΰ Μάρκου άπό τήν έποχή πού, πριν άκόμη άναλάβη τήν εξουσία, 
βρέθηκε στήν ’Αγκώνα ταξιδεύοντας γιά τήν 'Ελλάδα. ’Αργότερα, όπως θά 
φανή παρακάτω, ή συμβολή του στήν έκπαίδευση τοΰ Δημητρίου στάθηκε 
άποφασιστική.

"Οταν βρισκόταν στήν ’Αγκώνα ό Καποδίστριας έγραψε στόν Φραγκίσκο 
Καρβελά στήν Ζάκυνθο νά καταβάλη κάθε προσπάθεια γιά νά πείση τήν Χρυ
σούλα νά στείλη τό γιό της γιά  σπουδές στό έξωτερικό. '0  Καρβελάς έξετέ- 
λεσε τήν άποστολή του καί μέ γράμμα του άνέφερε στόν Καποδίστρια τά άπο- 
τελέσματα τών ένεργειών του. Ά π ό  τήν άπάντησή του διαπιστώνεται δτι οί 
ένδοιασμοί τής Χρυσούλας οφείλονταν καί στό δτι δέν γνώριζε καί ή ΐδια τις 
προθέσεις τοΰ Κώστα Μπότσαρη, πού κατά κάποιον τρόπο ήταν ό κηδεμόνας

σιν τών υιών τον Μάρκου Μπότσαρη και τοϋ Στολάρχου Μιαούλη» (βλ. Κ α μ π ο ύ ρ ο -  
γ λ ο υ, Ά ρχεΐον Ρώμα, τ. Α ', σ. 546.).

1. Ή  έπιστολή γράφηκε άπό τήν Ζάκυνθο στις 22 Σεπτεμβρίου 1824’ βλ. Κ α μ -  
π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ,  Ά ρχεΐον Ρώμα, τ. Α ', σ. 694.

2. Βλ. σχετικές επιστολές τοϋ Έϋνάρδου άπό τήν Γενεύη πρός τήν Ε πιτροπή  Ζακύν
θου στοΰ Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ,  Ά ρχεΐον Ρώμα, τ. Β ', σ. 359 καί 408.

3. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ,  Ά ρχεΐον Ρώμα, τ. Β', σ. 593.



ϋ μ ή τ ρ ι ο ς  Μ . Μπότσαρης α ο

L φαμίλι,ας τοΰ άδελφοΰ του. Νά τί γράφει σχετικά ό Καρβελας: « ' / /  κυρία 
Μπότσαρη έφάνη διστάζονσα έπειδή δεν  έγνώριζεν άκόμη τήν άπάντησιν τον 
,'ινδραδέλφον της Στρατηγού Κώστα, ήτις άτνχώς είχε φθάση μέ τό χθεσινόν 
χ α χ ν δ ο ο μ ε ϊο ν  και εν ώ  έγώ έπέμενον ν ά  τήν πείσω, ϊνα  μ ή  άφήση ν ά  διαφυγή 
π α ρ ο μ ο ία  τύχη τον υίου της, εφερον έπί παρουσία μου ταύτην κ α ι  τοιουτοτρό
πως διελνθη κάθε δισταγμός ... ’Επίσης επιθυμεί ή κυρία Μπότσαρη, οπως 
ό Άνδρέας Χρήστου σννοδεύση. κατά τό ταξίδιόν του ώς παιδαγωγός, τόν υιόν

της»1·
'Η  Γενική Γραμματεία τής Διοικητικής ’Επιτροπής τής Ελλάδος, μέ 

έ γ γ ρ α φ ό  της στις 23 Μαρτίου 1827, έδωσε τή συγκατάθεσή της γιά τήν άνα- 
χώρηση τοΰ Δημητρίου στήν Βαυαρία και παρακάλεσε τις «Φιλικές Δυνάμεις» 
νά τόν έξυπηρετήσουν κατά τή διάρκεια τοΰ ταξιδιοΰ του. Τό σχετικό έγγρα
φο έ'χει ώς έξης: « ' / /  Γενική Γραμματεία τής Λιοικ. ’Επιτροπής τής Ε λ λ ά 
δος ΔηλοποιεΙ δτι ό Κύριος Δημήτριος Μπότζαρης υίός τοϋ Μακαρίτου Μάρ
κον Μπότζαρη απέρχεται μέ Άδειαν τής Διοικήσεως εις τήν Βαυαρίαν διά νά 
σπονδάση εχων μεθ’ έαντοϋ και τόν παιδαγωγόν του.

ΓΙαρακαλοϋνται λοιπόν αί Σεβασταί φιλικα'ι δυνάμεις δχι μόνον νά μή 
ενοχλήσουν τήν δίοδον αντοϋ, αλλά και χρείας τυχουσης νά δώσωσιν εις αυτόν 
τήν άπαιτουμένην βοήθειαν και υπεράσπισιν ...» 2.

Ό  Δημήτριος άναχώρησε γιά τό Μόναχο στις 13 Μαΐου 1827 συνοδευό- 
μενος άπό τόν Χρήστο Ά νδρέου3. Μετά τήν άναχώρησή του ό Καποδίστριας, 
νιώθοντας σέ ποια ψυχολογική κατάσταση βρισκόταν ή μητέρα του, θεώρησε 
καθήκον του νά τής γράψη άπό τήν Α γκώ να  γιά  νά τής τονώση τό ηθικό: 
<(’Πξευρω δτι ό υίός σας δημήτριος είναι τό νόμιμον άντικείμενον δλου τοϋ 
μητρικού σας φίλτρου, και δτι ή πολυμελής οικογένειά σας και τά μέσα έξοι- 
κονομήσεώς της δέν σας αφήνουν χωρίς άνησνχίαν ... 'Ο φίλτατός σας και δ 
παιδαγωγός τον Κύριος Χρίστος Άνδρέου μ ’ έγραψαν εσχάτως ήδη, ζητοϋν- 
τες με οδηγίαν και Ισως όλίγην έμιρυχωσιν διά νά μή δυσαρεστώνται πολύ εις 
τήν ξενητείαν είς τήν οποίαν εϋρίσκονται. ’Επιθυμώ νά ελπίζω δτι άκολου- 
θοϋντες τάς συμβουλάς δσας τούς έδωσα, ό φίλτατος θέλει κόμη προόδους, καί 
ευκταίας έπιδόσεις ...»4.

1. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 195.
2. Μ ε λ ά ,  Σελίδες τής ’Ηπείρου, σ. 200.
3. Στο ’Αρχείο τοϋ στρατηγού Κώστα Μπότσαρη είναι δημοσιευμένη μιά έπιστολή 

της μοναχής Μακαρίας, θείας τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, τήν όποία έγραψε στις 24 Μαΐου 1827 
απο την Ζάκυνθο. Μ’ αύτήν ειδοποιούσε τόν Κώστα Μπότσαρη δτι «είς τάς 13 του παρόν
τος εμεισεψαν απ’ έδώ ό δημητράκης μας καί κίτζος διά κορψονς και άπ’ έκεΐ θεοϋ ευδοκουν- 
τ °ς διά μπαναρία ...» (βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Ά ρχεΐον Κώστα Μπότζαρη, σ. 291).

4. Μ ι χ α ή λ Γ. Σ  χ  ι ν ά, Έπιστολαί I. Α. Καποδίστρια, τ. Α ', Άθήνησιν 1841, 
σ. 261, Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 196, τοΰ ί δ ί ο υ, Ά ρχεΐον Κώστα Μπότζαρη, 
σ. 292.



iL. J. IN ικοΛαΐή'ου

'Ο  Δημήτριος μέ τον επιμελητή του εγκαταστάθηκαν στό Μόναχο, πού 
τήν έποχή εκείνη ήταν ενα άξιόλογο πνευματικό καί επιστημονικό κέντρο. Τήν 
άνάπτυξή του κατά τήν έποχή έκείνη τήν οφείλει τό Μόναχο στό γνο^στό γιά 
τά  φιλελληνικά αΐσθήματά του βασιλιά Λουδοβίκο1. Ό  Λουδοβίκος, ήγεμόνας 
μέ χριστιανικά αισθήματα καί επηρεασμένος άπό τήν πολιτιστική λάμψη τής 
Ε λλάδος τών κλασσικών χρόνων, ένδιαφέρθηκε άπό πολύ νωρίς γιά τήν τύχη 
τοΰ άγο^νιζόμενου έθνους μας. Βοήθησε ήθικά καί οικονομικά τόν άγωνα2 καί 
ταυτόχρονα έστειλε στήν Ε λλάδα, όπως άναφέραμε, τόν H eideck  μέ άλλους 
Βαυαρούς άξιωματικούς γιά  νά ένισχύσουν τις προσπάθειες τών Έλλήνο^ν. 
Κοντά σ’ αύτά αποφασιστική στάθηκε ή συμβολή του στό θέαα τής έκπαιδεύ- 
σεο}ς τών ορφανών τοΰ πολέμου3. Σ τις 5 Ίανουαρίου 1827 μέ έπιστολή του 
πρός τόν H eideck καί τούς άλλους Βαυαρούς άξιωματικούς έκφράζει τή χα 
ρά του πού ή χήρα τοΰ Μπότσαρη προτίμησε νά στείλη τό γιό της γιά σπουδές 
στήν Βαυαρία. Στήν έπιστολή βλέπουμε καί τις προθέσεις του γιά τήν ελληνο
χριστιανική άγωγή τών όρφανοπαίδίύν: «.Ειη μεθ’ υμών ό Θεός, γενναίοι μον 
Βαναροί ... Με συνεκίνησε καί ενφρόσννόν μοι ένεποίησεν εντνπωσιν τό γεγο 
νός, δτι τον ενδόξον Μάρκον Βότσαρη it χήρα τόν μονογενή αντής νιόν Θέλει 
νά έμπιστενση έμοί άπορρίψασα τήν τοϋ αντοκράτορος τής Ρωσίας και πάν
των τών άλλων περι προστασίας αντοϋ προσφοράν. ’Ανοικταις άγκάλαις μέλ- 
λων νά δεχθώ τόν νιόν τοϋ ύπ έμοϋ θανμαζομένον ήρωος ... Φροντίζω δέ νϋν 
Ινα προσκαλέσω καί τινα τών προσφύγων ιερέων ενταϋθα, ϊνα παιδεύωνται οι 
νέοι οντοι έν τή πίστει τών πατέρων αντών. ’Ελπίζω δτι θά έπιστρέψωσιν ει± 
τήν πατρίδα αντών ονχι άποξενονμενοι τών πατρίων, άλΧ έλληνικώτεροι ή 
δσον ήσαν δτε ήλθον ενταύθα»*.

1. Γιά τόν Λουδοβίκο βλ. πρόχειρα στό βιβλίο τοϋ Σ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι, Ό  φιλελλη
νισμός έν Γερμανία κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν, Άθήναι 1930, σ. 58 κ.έξ. Ε π ί 
σης Π . Κ α ρ ο λ ί δ ο υ, 'Ο  Γερ ιανικός Φιλελληνισμός, ’ \θήναι 1917, σ. 32-44, καί D io
nysius M etaxas Messinesis, Dor grosste F reund  der Hellenen. Ivonig Ludwig I. von 
B ayern  als Philhellene, M unchen 1966.

2. Α μέσως μετά τήν άνοδό του στό θρόνο τής Βαυαρίας εστειλε στον φιλελληνικό σύλ
λογο τοϋ Μονάχου 20 χιλ. φιορίνια ώς συνδρομή «άρχαίου φιλέλληνος», δπως άναγράφεται 
στόν κατάλογο τών συνδρομητών τοϋ συλλόγου (βλ. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  'Ο  Γερμανικός Φι
λελληνισμός, σ. 39). Ό  μητροπολίτης ’Ιγνάτιος σέ έπιστολή του πρός τόν Καποδίστρια τόν 
ονομάζει «Μάρκο Αύρήλιο τής Βαυαρίας» (βλ. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ,  τεϋχος II, σ. 294'

3. Τήν 1 Ίανουαρίου 1827 ό Λουδοβίκος μέ Βασιλικό Διάταγμα προσκάλεσε στο Μό
ναχο τριάντα φτωχά έλληνόπουλα ήλικίας άπό 7-14 χρονών "ϊλ. Σ π .  Π α π α γ ε ω ρ γ ί -  
ο υ, Ή  έν Μονάχω Ελληνική Κοινότης καί ή Ελληνική ’Εκκλησία, Έ πετηρίς Φιλολογι- 
κοϋ Συλλόγου «Παρνασσός», ετος Ζ ', έν Άθήναις 1903, σ. 55).

4. II . Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος 'Ιστορία τών Ελλήνων καί τών λοιπών λαών της 
Ανατολής άπό 1821 μέχρι 1921, τ. Α ', έν Άθήναις 1922, σ. 573 σημ. Ά π ό  τήν έπιστολή 
διαπιστώνουμε πώς καί ό αύτοκράτορας τής Ρωσίας ένδιαφέρθηκε γιά τή μόρφωση καί τήν 
τύχη τοΰ Δημητρίου. Ό  Κ α ρ ο λ ί δ η ς, Ό  Γερμανικός Φιλελληνισμός, σ. 40, σημ. 1,



ΙΙαητοαΐτο τον \>ιμητρίον Μπότσαρη 

ΐ’Αρ/εΐΐιν οίκο',ενείας Μάρκου Σπυρίδωνος Μπότσαρη)



15. I . Νικολαΐδου

'Ο  θαυμασμός καί ή άγάπη του Λουδοβίκου γιά τήν ήρωϊκή οικογένεια 
τοϋ Μάρκου τον παρεκίνησαν νά διατάξη τή φιλοτέχνηση τοϋ πορτραίτου του 
Δημητρίου καί τήν τοποθέτησή του σ’ ένα άπό τά βασιλικά δωμάτια. "Ολη, 
δμως, αύτή ή ύπερβολική στοργή πού έδειχνε θεωρήθηκε ώς «βλαπτική» καί 
οί ένέργειές του δέν έγκρίνονταν άπό τόν αύστηρό στά ήθη καί ανεπιτήδευτο 
Καποδίστρια, πού δέν μπορούσε μολοταΰτα νά άντιδράση ένεργητικά λόγω 
τής θέσεως του Λουδοβίκου1. 'Ο  τελευταίος, έκτος άπό τις φροντίδες του γιά 
τόν Δημήτριο, ένίσχυε οικονομικά καί τήν οίκογένειά του στήν Ζάκυνθο, δπως 
διαπιστώνεται άπό έπιστολές, στέλνοντας σ’ αύτή κάθε μήνα 200 φράγκα ή 
άλλες έκτακτες οικονομικές επιχορηγήσεις2.

’ \π ό  τά στοιχεία πού περιέχονται στις έπιστολές, τις σταλμένες στον 
Καποδίστρια άπό τόν Δημήτριο Μπότσαρη καί τόν Χρηστό Άνδρέου, μπο
ρούμε νά συνθέσουμε τό χρονικό τών σπουδών τοϋ Δημητρίου, άπό τήν άφιξή 
του στό Μόναχο ώς τήν εισαγωγή του στήν Στρατιωτική ’Ακαδημία. Τά στοι
χεία  αύτά, έκτος άπό τις άκριβεΐς χρονολογίες πού μάς παρέχουν, μάς διαφω
τίζουν καί γιά τό πλήθος τών δυσχερειών πού είχε νά αντιμετώπιση ό νέος 
Μπότσαρης στίς σπουδές του. ’Αποτελούν άκόμη καί κριτική γιά  τό εϊδος τής 
παρεχομένης άγωγής καί μορφώσεως στό ’Εκπαιδευτήριο τοΰ D esjard ins, 
πού δέν μποροΰσε νά κατανοηθή άπό πολλούς "Ελληνες, μέ συνέπεια νά προ- 
κληθή άντίδραση κατά τής Σχολής καί ιδιαίτερα κατά τοΰ διευθυντοΰ της.

Σύμφιυνα λοιπόν μέ τά στοιχεία τών επιστολών ό Δημήτριος μέ τόν Ά ν 
δρέου έ'φθασαν στό Μόναχο στίς 7 ’Ιουλίου 1827. 'Ο  βασιλιάς Λουδοβίκος 
απούσιαζε τότε, γ ι’ αύτό καί έγκαταστάθηκαν σ’ ένα οίκημα, περιμένοντας 
διαταγές γιά τήν τύχη τους. 'Η  ύγεία τοΰ Δημητρίου. άπό τήν Ζάκυνθο άκό
μη, ήταν εύθραυστη. Οί ταλαιπωρίες τοΰ ταξιδιοΰ καί 6 έντονος συναισθημα
τικός κλονισμός του έξ αιτίας τής άπομακρύνσεώς του άπό τό οικογενειακό 
περιβάλλον, τήν κλόνισαν περισσότερο. 'Ο  φιλέλληνας γιατρός τοΰ \ουδοβί- 
κου J . Ν. von  R ingseis ένδιαφέρθηκε γιά τήν ύγεία τοΰ Δημητρίου καί άνέ-

γράφει οτι 6 Καποδίστριας «εΐχεν ύποσχεθή τη χήρα Μάρκου Βότσαρη νά ένεργήση, ΐνα ό 
υιός αύτής παιδευθή έν Ρω σία  ώς υπότροφος τοϋ Αύτοκράτορος. Ά λ λ ’ ή χήρα μαθοϋσα οτι 
ό βασιλεύς Λουδοβίκος ήτο πρόθυμος νά προστατεύση τόν υιόν αύτής προύτίμησε τήν εΐς Μο
νάχον άποστολήν αύτοΰ» καί εξάγει τό συμπέρασμα αύτό άπό τήν έρευνα τής « ’Αλληλογρα
φίας» τοΰ Καποδίστρια. ’Από τή μελέτη ομως τών δημοσιευμένων «Ε πισ τολώ ν»  δέν είναι 
φανερή ή ορθότητα τής άπόψεώς του.

1. Λ  α ζ. Β ε λ έ λ η, Ό  Καποδίστριας ώ ς θεμελιωτής τής Δημοτικής Έ κπαιδεύσεω ς 
έν Έ λλάδ ι, ϊκδ . «Συλλόγου πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων», έν ’Αθήναις 1925, σ. 58-59.

2. Βλ. έπιστολή τής Μ ακαρίας Μ πότσαρη στοΰ Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  ’ \ρ χε ΐο ν  Κώστα 
Μ πότζαρη, σ. 291, καθώς καί τήν έπιστολή τοΰ Κωνσταντίνου Γεροστάθη πρός τήν Χρυσού
λα Μπότσαρη στοΰ Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 197. Τό ενδιαφέρον τοΰ Λουδοβίκου 
πρός τόν Δημήτριο περιγράφεται παραστατικά  σέ έπιστολή τοϋ δευτέρου τής 17ης Μαΐου 
1828, δημοσιευμένη στοΰ Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 331 κ.έξ.



Λημή'Ρ10’ Μ · Μπ°"σαρης

λαβε τή θεραπεία του. 'Ο  Λουδοβίκος ενημερώθηκε γιά τήν άφιξή του καί άπο- 
φάσισε τήν εισαγωγή του στήν Στρατιω τική ’Ακαδημία. 'Ο  γιατρός δμως εΐ- 
yz άντιρρήσεις, γ ιατί πίστευε πώ ς ή αύστηρή πειθαρχία τής Σχολής θά ήταν 
επικίνδυνη γιά τήν κλονισμένη ύγεία του. Ε κ τό ς  άπ’ αύτό, ή άγνοια τής γερ- 
αχνικής γλώσσας άποτελουσε μεγάλο εμπόδιο γιά τήν εισαγωγή του. Μετά 
τήν επάνοδο τοϋ Λουδοβίκου στό Μόναχο, κατά τις αρχές ’Οκτωβρίου 1827, 
ό γιατρός Ringseis παρουσίασε τόν Μπότσαρη καί τόν Άνδρέου στόν φιλέλ
ληνα βασιλιά καί τοΰ έξέθεσε τήν όλη κατάσταση. Τότε άποφασίστηκε νά φοι- 
τήση ό Δημήτριος στό σχολείο τοΰ Γάλλου φιλέλληνα D esjard ins, πού μόλις 
είχε αρχίσει νά λειτουργή στό Μόναχο1.

Τό ’Εκπαιδευτήριο τοΰ D esjardins, πού ήταν ένα είδος προκαταρκτικού 
σχολείου γιά τήν είσοδο τών νέων στήν Στρατιωτική ’Ακαδημία ή σ’ άλλες 
σχολές τοϋ Πανεπιστημίου καί άργότερα καί τοΰ Πολυτεχνείου, λειτουργοΰσε 
στήν αρχή σ’ ένα σπίτι κοντά στήν B rienner S trasse  καί τήν A rcis S trasse , 
ιδιοκτησία τοΰ Λουδοβίκου, πού τό είχε παραχωρήσει, φαίνεται, γ ιά  τή λει
τουργία τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου. Πρώτος σκοπός τής συστάσεως τοΰ "Εκπαιδευ
τηρίου ήταν ή εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας καί ή διδασκαλία καί μερι
κών άλλων μαθημάτιυν2.

Τήν έποχή αύτή καί ώς τόν Δεκέμβριο τοΰ 1828 ό άριθμός τών 'Ελλήνων 
πού φοιτούσαν στοΰ D esja rd in s  άνερχόταν σέ 40. Ά νάμεσά τους ήταν οί Σ . 
Καραΐσκάκης, Αεο^νίδας Όδυσσέο,ις Άνδρούτσου, Μαυρομιχάλης, Κανάρης, 
Κριεζής, Τζαβέλας, Τομπάζης, Δελιγιάννης, Καρβούνης, ’4ριστ. Ρέντης, Σ ω - 
τηρ. Ρέντης, Κοτζιάς, Μεταξας, Βοΰρος, Μαναράκης, ΙΙαρεμπλής, Προβελέγ- 
γιος, Δόσιος καί Δημ. Μπότσαρης3. Τόν Ιούνιο τοΰ 1829 στάλθηκαν καί οί 
γιοι τοΰ ναυάρχου Μιαούλη καί τοΰ άντιναυάρχου Σαχτούρη4.

Ή  προσαρμογή τοΰ Δημητρίου στό νέο περιβάλλον είναι δύσκολη, γ ιατί 
τό περιβάλλον αύτό τό αισθάνεται, δπως γράφει, άφιλόξενο. ’Εξακολουθεί νά 
ζή μέ τή σκέψη του στή μικρή έλεύθερη πατρίδα του, καί νιώθει τήν άνάγκη 
τής συνεχοΰς ένημερώσεώς του στά έλληνικά πράγματα, γ ι’ αύτό καί παρα- 
καλεΐ τόν Κυβερνήτη νά τοΰ στείλη τήν «Γενική ’Εφημερίδα τής "Ελλάδος». 
Μέ τό ίδιο γράμμα του, τής 18ης Μαρτίου 1828, ταχυδρομεί καί μιά προκή

1. Ό  D e s ja rd in s  καταγόταν άπό τό Στρασβούργο καί ό πατέρας του ε ίχε  προσφέρει 
τις στρατιω τικές υπηρεσίες του στόν Μ αξιμιλιανό Α ' τής Βαυαρίας (βλ. Π α π α γ ε ω ρ -  
Υ ί ο υ, ΊΤ  έν Μονάχω Ε λλη νική  Κοινότης, σ. 59 σημ. 2)

2. Βλ. II  α π  α γ  ε ω ρ γ  ί ο υ, Ί Ι  έν Μονάχω Ε λλη νική  Κοινότης, σ. 59.
3. Βλ. ΙΊ α π  α γ  ε ω ρ γ  ί ο υ, Ή  έν Μονάχω Ε λλη νική  Κοινότης, σ. 56, 60.
ι Βλ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ,  Έ π ισ τολα ί, τ. Γ ',  σ. 137, καί Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  

Ή  έν Μονάχω Ε λληνική  Κοινότης, σ. 56. Βλ. επίσης τήν έπιστολή τοϋ Δημητρίου τής 1 
Οκτωβρίου 1829 άπό τό Μόναχο πρός τόν Καποδίστρια ( Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Α ', άριθμ. 
έγγρ. 6).
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ρυξη πρός τόν έλληνικό λαό παρακαλώντας για τή δημοσίευσή της. Είναι αξιο
πρόσεκτο καί τό περιεχόμενο καί ή σύνδεση τών νοημάτων τής προκηρύξεοος 
τοϋ νεαρού "Ελληνα, ήλικίας τότε 14 μόνον έτών, πού χειρίζεται άρκετά καλά 
καί τήν έλληνική γλώσσα. Στό εξωτερικό πού βρίσκεται, γίνεται εύπαθής δέ
κτης τών άντιλήψεων τών ξένων σχετικά μέ τήν κατάσταση πού επικρατούσε 
στήν Ε λλάδα  έξ αιτίας τών τρομερών άντιθέσεων μεταξύ τών διαφόρων ομά
δων. Έ πισημαίνεται επίσης στήν προκήρυξη ή βαθειά επίδραση πού άσκησε 
πάνω του ή θρησκευτική άγωγή. ’Α ντιμετωπίζει μέ ρομαντικό τρόπο τά πρά
γματα καί τούς ανθρώπους τής πατρίδας του καί πιστεύει δτι τό έδαφος τής Ε λ 
λάδος είναι ή γή τής επαγγελίας. Είναι σύμφωνος άκόμη μέ τήν άποψη τής 
άρχης τοΰ ένός άνδρός. Σ ’ ένα μάλιστα γράμμα του (31 Μαρτίου 1830)1ή προσ
φώνηση πρός τόν Κυβερνήτη «Θεοσνντήρητε» θυμίζει τό άνάλογο «έλέω θε- 
οΰ» τών αύτοκρατόρων τών εύρωπαικων κρατών. ’Έ χ ε ι καταλήξει σέ ορθά 
συμπεράσματα σχετικά μέ τά άποτελέσματα πού φέρνει ή διχόνοια, βγαλμένα 
καί άπό τήν, έστω καί ανώριμη, προσωπική εμπειρία του, άλλά καί άπό τις 
έπιπτώσεις πού είχε στό οικογενειακό καί εύρύτερο περιβάλλον ή συνεχιζόμενη 
άπό τήν εποχή τής έπαναστάσεως άκόμη διαμάχη μεταξύ τών Έλλήνοον2.

Ά π ό  έφημερίδες τής εποχής διαπιστώνεται δτι οί μαθητές τοΰ "Εκπαι
δευτηρίου τοΰ D esjard ins σημείωναν έξαιρετικές έπιδόσεις στά μαθήματά 
τους πράγμα πού εύχαριστοΰσε τόν Λουδοβίκο καί τόν Καποδίστρια3. Α νάμεσα

1. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Α ', άριθμ. έγγρ. 7.
2. Γενικά τά  γράμματα  καί τά  κείμενα τοϋ Δημητρίου τά  διατρέχει ενας λυρικός τό

νος. Αισθάνεται πάντα επ ιτακτική τήν άνάγκη τής επικοινωνίας μέ τόν Κυβερνήτη, πού τόν 
θεωρεί σαν πατέρα του καί πού τόν εχει στήσει σ’ ένα υψηλό βάθρο, έτσι πού μερικές φορές 
νά φαίνεται σάν άπροσπέλαστος. Δέν παύει σέ κάθε του έπιστολή νά έκφράζη τις εύχαριστί- 
ες του γ ιά  τις φροντίδες πού καταβάλλει γ ιά  τή μητέρα του καί τήν οικογένεια του γενικώ- 
τερα.

3. Ό  Λουδοβίκος πολλές φορές έπισκεπτόταν τό ’Εκπαιδευτήριο τοϋ D e sja rd in s  γιά  
νά άντιληφθή άπό κοντά τις προόδους τών μαθητών' βλ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  Ή  έν 
Μονάχ<ρ 'Ελληνική Κοινότης, σ. 61, καί ’Α π. Δ α σ κ  α λ ά κ η, Κ είμενα-Π ηγαί τής ' Ι 
στορίας τής 'Ελληνικής Έ παναστάσεω ς, Σειρά τρίτη, Τ ά περί Π αιδείας, Μέρος Β ', ’Αθή- 
ναι 1968, σ. 1090 κ .έξ., όπου δημοσιεύονται καί σχετικές εγκύκλιοι καί εύχαριστήριες επ ι
στολές τής Ε λληνικής Κυβερνήσεως γ ιά  νά έξαρθή τό έργο τοϋ Λουδοβίκου. Ό  Λουδοβίκος 
δέν παραλείπει νά έκφράση τήν εύχαρίστησή του γιά  τήν πρόοδο τοϋ Μπότσαρη καί στον 
E y n a rd , μέ τόν όποιο άλληλογραφοΰσε, όπως φαίνεται άπό μιά έπιστολή του γραμμένη στίς 
8 ’Απριλίου 1828 άπό τό Μόναχο. Έ κ ε ΐ, καταλήγοντας, λέγει ότι είναι πολύ εύχαριστημέ- 
νος άπό τούς νέους πού σπουδάζουν στό Μόναχο καί ιδιαίτερα άπό τόν Μπότσαρη (βλ. Σ π υ 
ρ ί δ ω ν  ο ς Μ.  © ε ο τ ό κ η ,  ’Αλληλογραφία I. Α. Καποδίστρια - I. Γ . Έϋνάρδου 1826- 
1831, έκδ. «Συλλόγου πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, έν ’Αθήναις 1929, σ. 90). ’Επίσης 
βλ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ,  Έ π ισ το λα ί, τ. Β ', σ. 24 καί 194, οπου ό Καποδίστριας σέ έπ ι
στολές του πρός τόν E y n a rd  καί τόν Δημήτριο έκφράζει τήν ικανοποίησή του γιά  τις προ
όδους τοϋ προστατευομένου του.
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στους μαθητές ξεχωρίζει ό νεαρός Μπότσαρης γιά τή φιλομάθεια καί τις ίκα- 
νότητές του. ’ 4πό τό φύλλο π .χ . τής 4ης Μαρτίου τοϋ 1828 τής «Εσπερινής 
Έφημερίδος» τής 4ύγούστης μαθαίνουμε δτι τά έλληνόπουλα έκαναν σημαν
τικές προόδους καί κυρίως ό Δημήτριος Μπότσαρης, πού έξ αιτίας της μεγά
λης του επιμέλειας έδινε πολλές έλπίδες. Ό  νεαρός Δημήτριος, πού μιλοΰσε 
άρκετά καλά τή γερμανική γλωσσά, έπρόκειτο νά άναδείξη τό δνομά του στήν 
άναγεννώμενη πατρίδα άντάξιο τής οϊκογενείας του1. Στο φύλλο έπίσης της 
21ης ’Ιουνίου 1828 τής ϊδιας έφημερίδας δημοσιεύεται ή είδηση δτι άπό τούς 
"Ελληνες σπουδαστές τοΰ D esjard ins ό δημήτριος Μπότσαρης, ήλικίας 12 
χρόνων, συνέθεσε ϋμνο στά γερμανικά καί τόν άφιέρωσε στον έπιμελητή του 
κατά τήν επέτειο τοΰ ονόματος του στις 3 ’Ιουνίου2.

Στο άρχεΐο τής οϊκογενείας τοΰ Δημητρίου Μπότσαρη σώζεται ή βαθμο
λογική, κατά μαθήματα, έπίδοση τοΰ Δημητρίου στο ’Εκπαιδευτήριο τοΰ D es
ja rd in s  στήν τρίτη τάξη. Συγκεκριμένα στο Πιστοποιητικό Σπουδών του άνα- 
γράφονται τά έξης3:

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ν  Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Τ Τ Ο Ν  
T O T  D E S J A R D I N S

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο

Γιά τόν Δημήτριο Μπότσαρη μαθητή τής τρίτης τάξεως, ό όποιος κατά 
τή διάρκεια τοΰ έ'τους 1827 /28 έτυχε τών ακολούθων βαθμών στά έπόμενα μα
θήματα

Θρησκευτικά: άριστα 'Ιστορία :
Γερμανικά : λίαν καλώς Γεωγραφία :
Λατινικά : άριστα Καλλιγραφία : άριστα
Ελληνικά : άριστα ’Ιχνογραφία : λίαν καλώς
Γαλλικά : λίαν καλώς Μουσική :
Ιταλικά : — Χορός : άριστα

Μαθηματικά : λίαν καλώς Ξιφομαχία : άριστα

Απέκτησε τό πρώτο βραβείο στή λατινική γλώσσα.
II διαγωγή του ήταν υποδειγματική.

Μόναχο. 30 Λύγούστου 1828 
D esja rd in s4

1. II α π α γ  ε ω ρ γ  ί ο υ, 'I I  έν Μονάχω Ε λληνική  Κοινότης, σ. 60.
2. Ι Ι α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  ένθ’ άν. σ. 61. Ό  Δημήτριος ήταν τότε 14 έτών και οχι 

«δωδεκαέτης».
3. Ευχαριστώ  καί άπό έδώ τόν κ. Μάρκο Σπυρίδωνος Μπότσαρη γ ιά  τήν παραχώρη- 

σ Ί ε Υ Υ ρ α φ ω ν  τοϋ άρχείου τής οϊκογενείας του.
4. Τό κείμενο τοΰ ΙΙιστοποιητικοΰ Σπουδών τοϋ Δημητρίου δίνεται έδώ σέ μετάφρα

ση άπό τά  γερμανικά.
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Πιστοποιητικό Σπουδών τον Δημητρίου Μπότσαρη 
άπό τό Παιδαγωγεϊο τον D esjardins 

(Ά ρχεΐον οίκογενείας Μάρκου Σπυρίδωνος Μπότσαρη)
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’Ά ν  κρίνουμε άπό  τ ις  άνω τέρ ω  επ ιδό σ εις  του , άπο  τ ις  σ χ ετ ικ έ ς  επ ισ το λ ες  
-·οϋ Λ ουδοβίκου πρ ός τόν Ε λ β ε τ ό  φ ιλέλληνα  E y n a rd 1, κ α ί άπό  τή ν αλληλο
γραφ ία  τοΰ τελ ευτα ίου  μέ τόν Κ α π ο δ ίσ τρ ια , ε ίνα ι φανερό δ τ ι ό Μ π ότσ α ρ η ς 
φάνηκε α ντά ξ ιος τώ ν  π ρ οσ δοκ ιώ ν  τώ ν  π ρ ο σ τα τώ ν  του.

Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1829 ό Δημήτριος γνωστοποιεί2 στόν Καποδίστρια 
-την άφιξη τών γιών τοΰ Μιαούλη καί τοΰ Σαχτούρη. Στήν ί'δια έπιστολή υπο
γραμμίζει έντονα τή σημασία πού έχει γιά τήν Ε λλάδα  ή μόρφωση στελεχών 
σέ π α ν επ ισ τή μ ια  τοΰ εξωτερικού. ’Εκφράζει άκόμη τήν ικανοποίησή του γιά 
τήν προσεχή άφιξη συγγενών του στό Μόναχο, καθώς καί άλλοον νέων καί υπό
σχεται μέ προθυμία νά τούς συμπαρασταθή στά πρώτα βήματα τών σπουδών 
τους καί ιδιαίτερα στή διδασκαλία τής λατινικής, γερμανικής καί γαλλικής 
γλώσσας, άλλά καί τής άλγεβρας, τήν εκμάθηση τής οποίας ό ίδιος έχει ολο
κληρώσει.

Κατά τό διάστημα τής φοιτήσεως τοΰ Δημητρίου στοΰ D esjard ins, 6 
Άνδρέου, έπειδή γνώριζε δτι ό νεαρός Μπότσαρης ύστεροΰσε στή σπουδή τής 
γερμανικής καί έλληνικής γλώσσας, παρακάλεσε τόν Γ άλλο παιδαγωγό νά βρή 
εναν "Ελληνα σπουδαστή γιά νά παραδίνη ιδιαίτερα μαθήματα στόν Δημήτριο. 
Ό  D esjard ins ομιος άδιαφόρησε, γιατί, δπως ισχυρίζεται3 ό Άνδρέου, δέν 
ήθελε νά δαπανήση χρήματα ουτε γιά  τήν αμοιβή τοΰ δασκάλου ούτε καί γιά 
τήν άγορά βιβλίων. Μάλιστα έξέφρασε τή γνώμη πώ ς ή διδασκαλία τής έλλη
νικής γλώσσας ήταν περιττή, ένώ ή εκμάθηση τής γερμανικής μποροΰσε νά γ ί- 
νη μέ τήν καθημερινή συναναστροφή τοΰ Δημητρίου στά παιγνίδια του μέ τά 
γερμανόπουλα. Ό  Άνδρέου συνέχισε τις παραστάσεις του στόν D esjard ins γιά 
τήν πρόσληψη "Ελληνα δασκάλου, πού τώρα γινόταν περισσότερο επιτακτική, 
γιατί είχαν έλθει στό Μόναχο καί άλλα έλληνόπουλα. ’Εκείνος δμως άδιαφο- 
ρησε καί συνέπεια αύτής τής αδιαφορίας είναι τό δτι ο Δημήτριος μάθαινε τή 
λατινική, γαλλική καί γερμανική γλώσσα μηχανικά μέ έπιπόλαιη άποστήθιση, 
χωρίς κατανόηση τοΰ περιεχομένου τών λέξεων.

Τό παραπάνω πρόβλημα άντιμετωπίστηκε ύστερα άπό έννιά μήνες μέ τήν 
άφιξη στό Μόναχο τοΰ έφημερίου τής Έλληνικής Ε κκλησίας Γρηγορίου Καλ-

1. 11 K ynard έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον γιά τήν οικογένεια τοΰ Μάρκου καί τά πατρικά 
του αισθήματα περιγράφονται καθαρά σ’ ενα γράμμα πού έστειλε ό στρατηγός Γούδας στήν 
Χρυσούλα, κατά τή διάρκεια ταξιδιού του στήν Εύρώπη (βλ. G r e g  oi  r e  P e t . r o n d a s ,  
Capodistrias el E ynard . L eur oeuvre educative pour la regeneration  de l a Grece, Geneve 
1930, σ. 62). Ά πό  τήν αλληλογραφία τοΰ Έυνάρδου μέ τον Καποδίστρια διαπιστώνουμε 
ακόμη οτι ο πρώτος άποτελοϋσε τόν συνδετικό κρίκο μεταξύ τοϋ Κυβερνήτη καί τοϋ Μπό
τσαρη. Φρόντιζε γιά τή διαβίβαση τών επιστολών στον καθένα παραλήπτη καί γενικά έδινε 
στον Καποδίστρια κάθε πληροφορία σχετική μέ τό θέμα τής μορφώσεως τών έλληνοπαίδων 
στο έςωτερικό (βλ. 0  ε ο τ ό κ η, Αλληλογραφία Καποδίστρια-Έϋνάρδου, σ. 49, 56, 69).

2. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Α ', άριθμ. έγγρ. 6.
3. Βλ. Π  α ρ ά ρ τ η μ α, μέρος Β ', άριθμ. έγγρ. 8.
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λαγάνη1, πού άνέλαβε χιορίς άποζημίουση τή διδασκαλία τής έλληνικής καί 
στοιχείων τής γερμανικής καί γαλλικής γλώσσας στά έλληνόπουλα. Ή  διδα
σκαλία γινόταν στο σχολείο του D esjard ins στο όποιο ό εφημέριος πήγαινε 
δύο φορές τήν ήμέρα καί εγινε αιτία νά έγγραφουν καί άλλα πλούσια έλληνό
πουλα, γιατί διαδόθηκε οτι ό ιερέας ήταν υποχρεωμένος νά διδάσκη τά παρα
πάνω μαθήματα, καθώς καί τήν κατήχηση, μιά πού άποζημιωνόταν γ ι’ αύτό 
άπό τόν D esjard ins, πού στο τέλος υποχρεώθηκε, παρά τις αντιρρήσεις του, 
νά καταβάλη στόν ιερέα μικρή αντιμισθία. Σ ιγά-σ ιγά  ό αριθμός τών 'Ελλήνων 
μαθητών αυξάνει, άλλά δέν είναι ικανοποιημένοι, γ ιατί δέν έχουν τά απαραίτη
τα βιβλία, μολονότι πλήρωναν άκριβώτερα δίδακτρα άπό τούς Γερμανούς συμ
μαθητές τους (500 φιορίνια οί 'Έλληνες - 350 οί Γερμανοί).

'Ο  ’ \νδρέου στο μεταξύ είχε σοβαρές άντιρρήσεις καί γιά τό είδος τής 
παρεχόμενης στο ’Εκπαιδευτήριο άγωγής καί μορφωσεως. Τήν ΐδια γνώμη μ’ 
αύτόν φαίνεται πώ ς είχαν καί άλλοι ομογενείς. ’Αναφέρθηκε λοιπόν στή Δ ι
οίκηση τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου καί παρακάλεσε, χωρίς ομως νά εΐσακουσθή, νά 
άπομακρυνθοΰν οί δάσκαλοι έκεΐνοι πού κατά τή γνώμη του ή διδασκαλία τους. 
ήταν αντίθετη μέ τόν έλληνικό τρόπο ζοοής2.

J . ’Ασφαλώς ό Άνδρέου μέ τή φράση «και μετά παρέλενσιν εννέα μηνών» τής έπιστο- 
λής του τής 27 ’Απριλίου 1830 έννοεΐ τό χρονικό διάστημα πού πέρασε άπό τήν ήμέρα τής 
άφίξεώς τους στο Μόναχο και οχι άπό τήν ήμέρα τής εισαγωγής τοϋ Δημητρίου στο ’Εκπαι
δευτήριο, γιατί μέ όσα σημειώνει ό Ι Ι α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  Ή  έν Μονάχω Έλληνι>.ή Κοι- 
νότης, σ. 87, ό Γρηγόριος Καλλαγάνης, Λέσβιος, εφθασε στο Μόναχο τόν Α πρίλιο τοϋ 1828 
άπό τήν Βιέννη, όπου ύπηρετοΰσε ώς εφημέριος στήν έκκλησία τής ' \γ ία ς  Τριάδος τής 
έκεΐ 'Ελληνικής Κοινότητος. Στο Μόναχο παρέμεινε ώς κατηχητής καί έφημέριος 2 έτη καί 
2 μήνες περίπου καί αναγκάστηκε νά φύγη πάλι γιά τήν Βιέννη, υστέρα άπό δυσαρέσκειες 
πού δημιουργήθηκαν έναντίον του, στις 6 ’Ιουνίου 1830. Α ξίζει έδώ νά σημειώσουμε πώς 
ή Ελληνική ’Εκκλησία τοΰ Μονάχου, πρώτα καθολικός ναός τοΰ Σωτήρος (Salvator ή 
I n  seres H erren Kirche), είχε παραχωρηθή άπό τόν Λουδοβίκο στούς "Ελληνες στις άρχές 
τοΰ 1828. λειτούργησε ώς ορθόδοξη έκκλησία άπό τό έτος 1829 καί ό χρόνος πού μεσολά
βησε μεταξύ τής παραχωρήσεως καί τής λειτουργίας τής εκκλησίας χρησιμοποιήθηκε στις 
άπαραίτητες έργασίες γιά τή μετατροπή τοΰ ναοΰ άπό Καθολικό σέ ’Ορθόδοξο. Ά πό  τό 
γράμμα τής 18 Μαρτίου 1828 τοΰ Δημητρίου πρός τόν Καποδίστρια φαίνεται δτι ή έκκλη
σία, παρά τήν παραχώρηση, δέν λειτουργούσε άκόμη. Ό  Δημήτριος τονίζει τήν άνάγκη της 
ύπάρξεως λατοευτικοΰ ορθοδόξου χώρου στο Μόναχο, γ ι’ αύτό καί ομολογεί δτι μέ πολλή 
ικανοποίηση δέχτηκαν τήν άπόφασή του γιά νά έκκλησιάζωνται καί νά μεταλαβαίνουν τήν 
ήμέρα τοϋ ΙΙάσχα. Γιά τήν ιστορία καί τούς έφημέριους τής ’Εκκλησίας τοΰ Μονάχου 0λ. 
II α γ : α γ  ε ω ρ γ  ί ο υ, 'II έν Μονάχω Ελληνική Κοινότης, σ. 76 κ.έξ., καί Κ α ρ ο λ ί - 
δ ο υ, Σύγχρονος 'Ιστορία τών 'Ελλήνων, τ. Α ', σ. 573 σημ.

2. ’Ίσως οί τέτοιου είδους κρίσεις καί τά παράπονα ήταν ένας άπό τούς λόγους γιά τούς 
οποίους ό D esjardins, σύμφωνα μ,έ δσα γράφει ό ΙΙαπαγεωργίου, άπομακρύνθηκε άπό τή 
διεύθυνση τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου τόν Μάιο του 1830 καί άντικαταστάθηκε άπό τόν αρχιμαν
δρίτη Μισαήλ Άποστολίδη. Έ π ί Μισαήλ τό 1831 τό ’Εκπαιδευτήριο είχε πάρει έπίσημα τό 
δνομα (('Ελληνικόν», γιατί δλοι σχεδόν δσοι φοιτούσαν σ’ αύτό ήταν "Ελληνες, καί άργότε-



Δημήτριος Μ. Μπότσαρης a y  ι

Γιά νά προφύλαξη τόν Δημήτριο άπό ηθικές παρεκτροπές, πού κατά τή 
^νώαη του θά δημιουργοΰσε ή συναναστροφή του μέ άλλους συμμαθητές του, ό 
Ά,νδρέου απαγόρευσε κάθε επικοινο.>νία του μέ όποιονδήποτε χωρίς νά είναι ο 
ίδιος παρών. Σ τις άπορίες καί τά έρωτήματα τοΰ Δημητρίου γ ι’ αύτή τήν από
φασή του έδινε τή στερεότυπη, χο^ρίς εξηγήσεις, άπάντηση, «έτσι θέλω έγώ».

ρα τό 1834 ονομάστηκε «Βασιλικόν Ελληνικόν Λύκειον». Γιά τήν κατοπινή εξέλιξη τής 
Σχολής βλ. ΙΓ α π α γ  ε ω ρ γ  ί ο υ, Ή  έν Μονάχω 'Ελληνική Κοινότης, σ. 63 κ.έξ. 'Ο 
ΙΙαπαγεωργίου σημειώνει άκόμη ενθ’ άν. σ. 62) πώς είναι «άγνωστος ό κύριος λόγος τής 
άπαλλαγήc τοϋ D esjardins. Φαίνεται δμως δτι προήλθεν έκ λόγων σπουδαίων. Πολλοί 
έφρόνουν—προσθέτει—δτι ή άγωγή τών έλληνοπαίδων Ιπρεπε νά έμπιστευθή ούχί είς άλλογε- 
ντ άλλ’ είς Έλληνα, δπως αυτη ή έλληνοπρεπεστέοα’ άλλά καί πολλοί γονείς παίδων έξ 'Ε λ
λάδος έζήτουν τόν διορισμόν "Ελληνος διευθυντοΰ». Καί ό ϊδιος ό Καποδίστριας είχε πληρο- 
φορηθή τήν οχι εύχάριστη κατάσταση πού έπικρατοϋσε στό ’Εκπαιδευτήριο τοϋ D esjar
dins γ ι’ αύτό καί ζητάει λεπτομέρειες άπό τόν Heidek (βλ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ,  Έ π ι-  
στολαί, τ. Δ ', σ. 110). Χρειάζεται μολοταϋτα νά έρευνηθή, άν ό Μισαήλ Άποστολίδης άντι- 
κατέστησε τόν D esjardins στή διεύθυνση τοΰ ΙΙαιδαγωγείου ή άν συγκρότησε δικό του 
’Εκπαιδευτήριο, δπως άφήνει νά νοηθή ό Χρήστος ’ άνδρέου στό γράμμα του τής 23 Νοεμ
βρίου 1830 πρός τόν Κυβερνήτη. Συγκεκριμένα ό ’ Α,νδρέου γράφει δτι οί Χϊοι τής Τεργέστης 
πήραν τά παιδιά τους άπό τοΰ D esjardins. Μερικοί φρόντισαν νά ξαναγυρίσουν στις οίκο- 
γένειές τους, οί περισσότεροι δμως άνέθεσαν τήν έκπαίδευσή τους στον Μισαήλ Άποστολί- 
δη, πού μέ τή συγκατάθεση καί προτροπή τοϋ Λουδοβίκου συγκρότησε δικό του σχολείο, στό 
όποιο προσέλαβε ικανό διδακτικό προσωπικό άπό Γάλλους καί Γερμανούς. Τό σχολείο τοΰ 
Άποστολίδη δεχόταν μόνο έλληνόπουλα πού πήγαιναν στήν Γερμανία γιά σπουδές. Στοΰ 
D esjardins άπέμειναν νά φοιτούν τρεις "Ελληνες, πού σπούδαζαν μέ ύποτροφία τοΰ Ε λ 
ληνικού Κράτους. Ό  Άνδρέου ύπογραμμίζει καί πάλι τόν κίνδυνο άπό τήν έλλιπή εκπαίδευση 
πού παρεχόταν στό άνωτέρω έκπαιδευτήριο, γιατί υπήρχαν πολλά κενά στό διδακτικό προ
σωπικό καί ή ποιοτική στάθμη ήταν χαμηλή. Ό  Μισαήλ έξ άλλου, τονίζει ό Άνδρέου, δέν 
ήταν ύποχρεωμένος νά διδάσκη στοΰ D esjardins, γ ι’ αύτό καί δέν τό έπισκέπτεται καθόλου.

Τήν άποψη αύτή ένισχύει καί ή δημοσιευμένη στήν Γενική ’Εφημερίδα, Σ Τ ', άρ. 18, 7 
Μαρτίου 1831, Έκθεση γιά τή λειτουργία τής Έλληνικής Σχολής τοΰ Μονάχου τοΰ διευ- 
θυντοΰ της άρχιμανδρίτη Μισαήλ Άποστολίδη, στήν οποία άναφέρεται οτι: «πρός αποφυ
γήν λοιπόν όλων τούτων τών ατοπημάτων και άκίνδυνον επιτυχίαν του σκοπού, δι ον άπο- 
στέλλονται των ’Ελλήνων οί παϊδες εις τήν κλεινήν ταυτην Μητρόπολιν τής Βαυαρίας, οπου 
ως άπό εστίας τών Μουσών δννανται νά λάβωσι παν είδος παιδείας, ηύδόκησε γενναιοφρό- 
νως ή βασιλική αυτόν Μεγαλειότης ό σεβαστός τής Βαυαρίας Βασιλεύς, ό μέγιστος τών ’Ε λ
λήνων ευεργέτης, ό πρώτος τών δικαιωμάτων αυτών νπέρμαχος άναφανεις και έργοις μεγά- 
λοις σνμπράξας εις τήν άπόκτησιν τής ελευθερίας των, δι υψηλού βασιλικού θεσπίσματος, 
να συστηθή υπό τήν άμεσον επιστασίαν μου και διευθυνσιν Κ ατάστημα παιδείας χάριν τών 
ενταύθα φοιτώντων ’Ελλήνων» (βλ. Δ α σ κ α λ ά κ η ,  Κείμενα-Πηγαί, Τά περί Π αι
δείας, Μέρος Γ ', σ. 1762 κ.έξ., οπου δημοσιεύεται ολόκληρη ή εκθεση).

Γιά τήν προσωπικότητα καί τή δράση τοΰ Μισαήλ Άποστολίδη βλ. γενικά στοΰ Κ α 
ρ ο λ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος 'Ιστορία τών Ελλήνων, τ. Α', σ. 580, τ. Β', σ. 38, 239, 240 σημ. 
1, τ. Γ ', σ. 43, τ. Δ ', σ. 137 σημ. 1, Σ  π. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η, Πολιτική 'Ιστορία τής Νεωτέ- 
ρας 'Ελλάδος 1828-1964, Άθήναι 1967, τ. Α ', σ. 310, Μ. Σ τ α σ ι ν ο π ο ύ λ ο υ, Τά 
πρώτα βήματα τής Ά νωτάτης Παιδείας μετά τήν άπελευθέρωσιν, Άθήναι 1971, σ. 22, 60, 68.



'Ο  Άνδρέου έχει αυξημένη συνείδηση τών εύθυνών πού έχει άναλάβει 
απέναντι στο νεαρό Δημήτριο, γ ι’ αύτό καί ανησυχεί γ ιά  κάθε τι πού έρχεται 
σέ άντίθεση μέ τά ήθη, τά έθιμα καί τις έλληνικές παραδόσεις. Φοβαται πώς 
ή συνέχιση τής φοιτήσεως τοΰ Δημητρίου στοΰ D esja rd in s θά άποβή επι
ζήμια γιά τήν ήθική του συγκρότηση. Γ ι’ αύτό καί ζητάει τήν επέμβαση τοΰ 
Ειρηναίου Θειρσίου1 καί τοΰ γραμματέα τοΰ Λουδοβίκου K reuzer, γιά νά 
εΐσηγηθοΰν στο βασιλιά νά χορηγηθή ή άδεια τής άπομακρύνσεως τοΰ Δημη
τρίου άπό τό ’Εκπαιδευτήριο. Δέν εκθέτει τούς πραγματικούς λόγους πού υπα
γορεύουν τό αίτημά του, άλλα προβάλλει ώς δικαιολογία τήν άνάγκη τής προ
ετοιμασίας τοΰ Δημητρίου στήν άριθμητική καί τά άλλα μαθήματα, γ ιά  νά γ ί- 
νη ικανός νά εΐσαχθή στήν Στρατίίυτική Σχολή, σύμφωνα μέ τήν άρχική έπι- 
θυμία τοΰ Λουδοβίκου. 'Η  καλύτερη κατάρτιση τοΰ Δημητρίου στά μαθήμα
τα ήταν πράγματι ενας σοβαρός λόγος, ό ούσιαστικώτερος 6μα>ς ήταν οί άνη- 
συχίες τοΰ ’ \νδρέου οί σχετικές μέ τή μορφή τής αγωγής πού άσκοΰσε τό ’Εκ
παιδευτήριο.

*0 Λουδοβίκος εδωσε τή συγκατάθεσή του καί ό Δημήτριος εφυγε άπό 
τοΰ D esjard ins κατά τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1829. Μένει τώρα σ’ ένα σπίτι κον
τά στήν κατοικία τοΰ Θειρσίου, καί τοΰ παραδίδουν μαθήματα τέσσαρες διδά
σκαλοι: ένας τών μαθηματικών, γιά τήν έπανάληψη καί εμπέδωση τών γνώ
σεων, ένας τών έλληνικών, ένας τής γαλλικής καί γερμανικής γλο')σσας καί τέ
ταρτος τής γεωγραφίας καί ιστορίας.

Τήν άποχώρησή του άπό τό ’Εκπαιδευτήριο τοΰ D esjard ins γνωστο
ποιεί στον Κυβερνήτη ό Δημήτριος μέ τό γράμμα του τής 1 ’Οκτωβρίου 1829. 
πού ήδη άναφέραμε, τονίζοντας δτι ό Λουδοβίκος είχε διατάξει νά διακόψη τή 
φοίτησή του, γιά νά προετοιμασθή καλύτερα μέ ιδιαίτερους διδασκάλους γιά 
τήν Στρατιωτική Σχολή. Ό  Καποδίστριας, μή γνωρίζοντας τούς πραγματι
κούς λόγους τής άποφάσεώς του αύτής καί έπηρεασμένος άσφαλώς άπό τό πε
ριεχόμενο τής έπιστολής πού έ'στειλε σ’ αύτόν ό D esjard ins, δυσαρεστήθηκε 
μέ τή στάση τοΰ Μπότσαρη καί τοΰ Άνδρέου καί πίστεψε δτι ή άπόφαση 
πάρθηκε άπό δική τους πρωτοβουλία, παρά τό δτι ό ΐδιος ένημερώθηκε μέ τήν 
έπιστολή τής 1 ’Οκτωβρίου 1829. Γράφει λοιπόν στις 20 Φεβρουάριου 1830, 
άπαντώντας σέ έπιστολή τοΰ D esjard ins, άπό τό Ναύπλιο: «Γράφονσι δέ 
μοι καί ό νέος Βότσαρης καί ό μέντωρ αυτόν Χρηστός, άμφότεροι διατεινόμε- 
νοι δτι κατά προσταγήν τοϋ σεβαστόν αντον ενεργέτον έξήλθεν ό δημήτριος τοϋ 
παιδαγωγείον σας, ετοιμαζόμενος, καθώς λέγονσι, νά κάμη σπονδάς στρατι- 
ωτ.ικάς. ’/Ιλ/Γ εγώ τώ αποκρίνομαι ώς δει, και καλόν μάθημα τώ  δίδω. Έ νυ-

1. Γιά τόν Friedrich W ilhelm  Thiersch (1784-1860), τό γνωστό φιλέλληνα καθη
γητή τής άρχαίας φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο του Μονάχου καί ιδρυτή τοϋ «Panhelle- 
Ilion» βλ. πρόχειρα στοΰ Λ ά σ κ α ρ ι, Ό  φιλελληνισμός έν Γερμανία, σ. 23 σημ. 1.



αάρχει πως ή οίησι ζ εις το αίμα των 'Ελλήνων νέων τε καί γερόντων και άγω- 
νιζόμενοι νά θεραπεύσετε τούς μαθητάς σας άπό τής νόσον ταντης, θέλετε 
ποοσθέση είς τά άλλα περί τήν Ε λλάδα εύεργετήματά σας καί τοντο νέον»1.

Τήν ίδια μέρα πού ό Καποδίστριας εγραψε στόν D esja rd in s  έγραψε καί 
σ-ον Δημήτριο, δπως άποδεικνύεται άπό τήν άπαντητική επιστολή τής 27 Α π ρ ι
λίου 1830 τοϋ τελευταίου2. "Οπως τονίσαμε, ό Καποδίστριας σχημάτισε τήν 
πεποίθηση δτι βασική αιτία της άποχωρήσεως τοϋ Δημητρίου άπό τοΰ D es
jard ins ήταν ή «οΐηση» τοΰ νεαροΰ "Ελληνα. Τ ή νΐδ ια  γνώμη, σύμφωνα πάντα 
μέ τά γραφόμενα τοΰ Άνδρέου, εΐχαν σχηματίσει καί οί συμμαθητές του καί 
-ό διδακτικό προσωπικό τοΰ σχολείου. Α σφαλώ ς καί ό ΐδιος ό D esjard ins 
Οά μετέφερε τήν άντίληψή του αύτή σέ έπιστολή του πρός τόν Κυβερνήτη. 'H  
άτμόσφαιρα αύτή δημιουργήθηκε άπό τή στάση πού τηρούσε ό Δημήτριος στις 
σχέσεις του μέ τό περιβάλλον οπου μαθήτευε, στάση επιφυλακτική πρός δλους, 
γιατί, δπ<ος άναφέραμε, δέν πλησίαζε κανένα χωρίς τήν παρουσία τοϋ Ά νδρέ
ου, ό όποιος δέν έπέτρεπε οικειότητες μέ τούς διδασκάλους του—θωπείες καί 
έναγκαλισμούς—δπως γινόταν μέ άλλα παιδιά. Οί νέες τάσεις, πού εΐχαν άρ- 
χίσει νά κυριαρχοΰν στις έπιστήμες τής άγωγής έφερναν πολύ κοντά διδασκά
λους καί μαθητές καί δημιουργούσαν στενό δεσμό μεταξύ τους. Ή  σουλιώτι- 
κη δμως ψυχοσύνθεση τοΰ ’ Λνδρέου καί οί αύστηρές οικογενειακές του παρα
δόσεις, δλες αύτές τις εκδηλώσεις άγάπης μεταξύ διδασκάλων καί μαθητών 
τις έβλεπε μέ άλλο πρίσμα καί τις έρμήνευε ώς φαινόμενα ήθικής διαφθοράς. 
Γ ι’ αύτό καί δημιούργησε ένα τείχος άπομονώσεως γύρω άπό τόν Δημήτριο.

Άναφερόμενοι, γενικώτερα στήν δλη στάση τοΰ Άνδρέου ώς κηδεμόνα 
τοΰ νεαροΰ Δημητρίου κατά τήν παραμονή του στό Μόναχο—δπως αύτή δια
γράφεται άπό τά γράμματά του- -σημειώνουμε τά έξης: Μας προξενούν έντύ- 
πωση οί παρατηρήσεις του, παρ’ δλο δτι είναι άγράμματος, γύρω άπό τά θέμα
τα τής άγωγής καί τής μορφώσεως τών έλληνοπαίδο^ν. Έ κ τελεΐ τά καθήκον
τα πού τοΰ έχουν άνατεθή κατά τρόπο έξαίρετο καί μέ τήν αύστηρότητα καί 
προσήλωση πού έπέβαλαν ή καταγωγή του καί οί παραδόσεις τής ιδιαίτερης 
πατρίδας του. Μέ τήν πείρα πού διαθέτει, τό κριτικό πνεύμα, μέ τό όποιο ε ί
ναι προικισμένος, καί τήν όξύτατη διαίσθησή του κατορθώνει καί άξιολογεΐ τό 
περιεχόμενο τής έκπαιδεύσεως τών σχολείων τοΰ Μονάχου καί παρακινεί στή 
λήψη άποφάσεων γιά  τήν καλύτερη κατάρτιση τοΰ Δημητρίου καί τόν έπαγ- 
γελματικό προσανατολισμό του. Φαίνεται (βλ. έπιστολή 12 Νοεμβρίου 1828)3 
πως μέ έντολή τοΰ Καποδίστρια παρακολουθούσε καί τόν ένημέρωνε, οχι μό
νο γιά τήν πρόοδο τοΰ προστατευομένου του, άπό τις επιδόσεις τοΰ οποίου ει-

1. Βλ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ,  Έπιστολαί, τ. Γ ', σ. 359.
2. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Α ', άριθμ. έγγρ. 8.
3. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Β', άριθμ. έγγρ. 4.



ι ^ . ι .  ΐ Ί ΐ κ ο Λ α ω ο υ

ναι ικανοποιημένος, άλλά καί τών άλλων έλληνοπαίδιον πού φοιτούσαν στό 
Εκπαιδευτήριο τοϋ D esjard ins. ’Έ τσ ι μέ τήν άπό 1 ’Οκτωβρίου 1829 έπι
στολή του, άφοΰ ένημερώνει τον Κυβερνήτη γιά τον αριθμό τών Ελλήνων 
σπουδαστών στό Μόναχο, πού άνέρχονται σέ 60, χαρακτηρίζει μερικούς άπ’ 
αύτούς ώς «ζιζάνια», άσφαλώς γιά  τις χαμηλές έπιδόσεις τους και τή διαγο^- 
γή τους, και προτείνει τήν αποπομπή τους άπό τό ’Εκπαιδευτήριο. ’Ιδιαίτερη 
εύαισθησία εδειχνε ό Άνδρέου στά θέματα τής θρησκευτικής άγο^γής και τής 
συμπεριφοράς τών έλληνοπαίδο^ν, πού τήν θέλει σύμφωνη μέ τήν έλληνική πα
ράδοση. Οί συμβουλές πού δίνει πάντοτε ό Κυβερνήτης στά γράμματά του πρός 
αύτόν καί τόν Δημήτριο είναι γ ιά  τόν Άνδρέου ύποθήκες πού πρέπει νά τη
ρούνται άπαρέκκλιτα. Διαισθάνεται πώ ς έ'χουν μεγάλη έπίδραση στόν Δημή- 
τριο, γ ι’ αύτό, αν καμιά φορά δείχνη άμέλεια, ή άποτελεσματικώτερη θερα
πεία είναι ή υπόμνηση τών συμβουλών τοϋ Κυβερνήτη1.

1. Τά στοιχεία πού υπάρχουν γιά τόν σύνοδο τοϋ Δημητρίου Χρηστό Άνδρέου είναι 
πολυ λίγα. Ό  Γούδας στό βίο «Μποτσαράται» γράφει: «Έ ν τώ βίω τούτω ενδέχεται νά 
ΰπάρχωσι πλειότεραί τινες άτέλειαι, διότι ούδείς τών έπιζόντων έκγόνων εύηρεστήθη νά δώ- 
ση ήμΐν τήν έλαχίστην πληροφορίαν. Μόνον ό σεβάσμιος καί άγαθός Κητσος Άνδρέας έχει- 
ραγώγησεν ήμας κατά τι είς τά προ τοΰ Ά γώ νος' τά δ’ έπ’ αύτοΰ αγνοεί έξ άντιλήψεως δι
ότι διετέλει ώς γνωστόν τό μέν πρώτον παρά τή οίκογενεία, Μπειτα δέ παρά τώ πολυκλαύ- 
στω Δημητρίω έν Μονάχω ώς παιδαγωγός» (βλ. Ά  ν. Γ ο ύ δ α, Βίοι Παράλληλοι, τ. Η ', 
έν Άθήναις 1876, σ. 48 καί 80). Στά γράμματά του πρός τόν Καποδίστρια υπογράφει ώς 
Χρηστός Άνδρές. Μέ τόν ’ίδιο τρόπο υπογράφει σέ μιά άναφορά τής 14ης Αύγούστου 1831, 
πού στάλθηκε άπό τό Μόναχο στον Καποδίστρια καί στήν όπυία συσταίνεται μέ θερμά λό
για ό Θείρσιος πού έπρόκειτο τήν έποχή έκείνη νά ταξιδεύση στήν Ελλάδα. Τήν άναφορά 
αύτή τήν ύπογράφουν μεταξύ άλλων οί Μισαήλ Άποστολίδης, Δ. Μ. Βότσαρης (άπό τυπο
γραφική άβλεψία γράφτηκε Α. Μ. Βότσαρης), Μιαούλης, Ν. Μιαούλης, Δ. Σαχτούρης κ. 
ά. (βλ. Κ ώ σ τ α Π α σ α γ ι ά ν η ,  Ό  Καποδίστριας καί ό Θείρσιος, «Ίόνιος Ανθολο
γία» τ. 6 (1932', άριθμ. τευχών 57-58-59, σ. 30). Ό  Καποδίστριας στήν έπιστολή του "πρός 
τήν Χρυσούλα Μπότσαρη τόν άποκαλεΐ Χρηστό Άνδρέου, ένώ ό Ζακύνθιος Φραγκίσκος 
Καρβελας Άνδρέα Χρήστου (βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 195-196). Σέ άπόδειξη 
πληρωμής χρημάτων τής Ελληνικής Διοικήσεως στήν Χρυσούλα υπογράφεται ώς Χρήστου 
Άνδρέας (βλ. Κ ο ν ό μ ο υ, Ή πειρώτες στη Ζάκυνθο, σ. 38), ένώ σέ έπιστολή του πρός 
τόν στρατηγό Κώστα Μπότσαρη στις 17 Αύγούστου 1844 άπό τήν Αθήνα υπογράφει ώς 
X. Άνδρέου (βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Άρχεΐον Κώστα Μπότζαρη, σ. 2 7 9). Γιά τό ρόλο πού 
διαδραμάτιζε κοντά στον Δημήτριο ό τελευταίος τόν άποκαλεΐ «Μέντορα» (βλ. έπιστολές 
Δημητρίου 18 Μαρτίου 1828 καί 23 Νοεμβρίου 1830;, οπως καί ό Καποδίστριας σέ έπιστο
λή του πρός τόν D esjardins (βλ. Δ α σ κ α λ ά κ η ,  Κείμενα-Πηγαί, Τά Περί Παιδεί
ας, μέρος πρώτον, σ. 629). Ό  Παπαγεωργίου άναφέρει τόν Άνδρέου μόνο μέ τό μικρό του 
όνομα γράφοντας ((τόν Βότσαρην συνώδευεν ό έκ Μεσολογγίου γνωστός παιδαγωγός αύτοΰ 
Χρηστός, δστις διατηρήσας έν Μονάχω τήν έλληνικήν φουστανέλλαν καί τήν χρυσοΰφαντον 
στολήν είχε καταστή γνωστότατος, έπισύρων τόν θαυμασμόν τών ξένων» (βλ. Π α π α γ ε 
ω ρ γ ί ο υ ,  Ή  έν Μονάχω Έλληνική Κοινότης, σ. 56 σημ. 2;. Τή σουλιώτικη στολή φοροΰσε 
στό Μόναχο καί ό Δημήτριος, οπως άναφέρει ό Καρολίδης γράφοντας γιά τόν Λουδοβίκο 
(βλ. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος 'Ιστορία τών Ελλήνων, τ. Α ', σ. 575 σημ. 1). Βλ. έπίσης καί
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'I I  πρόοδος τοϋ Δημητρίου μετά τήν απομάκρυνσή του άπό τό Ε κ π α ι
δευτήριο τοΰ D esjard ins είναι πολύ ικανοποιητική. 'Ο  Άνδρέου, σέ έπιστολή 
του τής 27 ’ Απριλίου 18301, προβλέπει ότι οί γνώσεις πού κατέχει τώρα ό 
δημήτριος θά τόν κάμουν ικανό νά διεκδικήση κατάταξη τό φθινόπωρο στήν 
έκτη καί ϊσ<ος στήν έβδομη τάξη τής Στρατιωτικής Α καδημίας τοΰ Μονάχου. 
Καί. οπως πληροφορούμαστε άπό τις έπόμενες έπιστολές, οί προβλέψεις του 
έπαλήθευσαν. 'Ο  Δημήτριος κατατάχθηκε πράγματι στήν έβδομη τάξη. Στήν 
έπιστολή τής 31 Μαρτίου 1830 πρός τόν Καποδίστρια, πού υπογράφεται καί 
άπό τό θείο του Γεώργιο Μπότσαρη, πού είχε μεταβή κι αύτός στό Μόναχο 
γιά σπουδές, ό Δημήτριος γράφει οτι θά φοιτήση τό φθινόπωρο στό βασιλικό 
πολεμικό σχολείο, δτι μελετάει τριγωνομετρία καί δτι εχει έμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις του2.

'I I  φοίτησή του, λοιπόν, στήν Στρατιωτική Α καδημ ία  (άλλου τήν ονο
μάζει «Βασιλικό ΙΙολεμικό Σχολείο» καί άλλοΰ «Τακτικό Γυμνάσιο») άρχισε 
άπό τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1830 καί τελείωσε τό 18323. Στήν έπιστολή του τής 
23 Νοεμβρίου 1830 ό Δημήτριος άναφέρει τις προσπάθειες πού κατέβαλε γιά 
νά άνταποκριθή στις άπαιτήσεις τών μαθημάτων καί στις άλλες δοκιμασίες 
πού επέβαλε τό πρόγραμμα τής Στρατιω τικής ’ Ακαδημίας ή τοΰ Καδδετικοϋ 
Σχολείου, δπως συνήθως άποκαλεΐ αύτήν ό Άνδρέου4.

'I I  έπίσημη ονομασία τής Σχολής ήταν K a d e tte n  K orps, δηλ. τό «Σ ώ 
μα τών Δευτεροτόκων». 'I I  ονομασία αύτή προέρχεται άπό τό δτι, δταν συνε- 
στήθη ή Σχολή, κατά τό άριστοκρατικό καί τιμοκρατικό δίκαιο τής Γερμανί-

Κ. Μ π ί ρ η, ’Αρβανίτες, οί Δωριείς τοΰ Νεωτέρου Ελληνισμού, Άθήναι 1960, σ. 288 
σημ. 2, καί Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ,  Έπιστολαί, τ. Β ', σ. 313, οπου ό Κυβερνήτης εκφράζει 
τήν επιθυμία του νά γίνη ή σουλιώτικη ενδυμασία κοινό ένδυμα δλων τών Ελλήνων σπουδα
στών.

Μετά τήν άποπεράτωση τών σπουδών τοΰ Μπότσαρη καί τήν επιστροφή τους στήν Ε λ 
λάδα ό Χρηστός Άνδρέου έγινε άρχιτρίκλινος τοϋ ’Όθωνος (βλ. Ά  λ. Ρ  α γ  κ α β ή, ’Α
πομνημονεύματα, τ. Α ', έν Άθήναις 1894, σ. 164), καί οταν εκείνος εξορίστηκε, δέν δίστα
σε νά τόν άκολουθήση στήν Βαυαρία, έγκαταλείποντας στήν Ελλάδα τή γυναίκα καί τό παι
δί του, μέ τόν ισχυρισμό ότι είχε απολαύσει πολλά καλά άπό τόν βασιλιά στις εύτυχισμένες 
του μέρες καί δέν ήθελε νά άπομακρυνθή άπό κοντά του στις άσχημες. Φαίνεται δτι έπέστρε- 
ψε στήν Ελλάδα άπό τήν Βαυαρία μετά άπό πολλά χρόνια (βλ. K a r l  D i e t e r i c h ,  
Aus Briefen und  Tagebuchern  zum  deutschen Philhellenism us (1821-1828), H am burg 
1928, σ. 10-11).

1. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Β ', άριθμ. έγγρ. 8.
2. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Α ', άριθμ. έγγρ. 7.
3. Βλ. έπιστολή τής 23 Νοεμβρίου 1830 τοΰ Χρήστου Άνδρέου ( Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  

μέρος Β', άριθμ. έγγρ. 9), καί Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  Ή έ ν  Μονάχω 'Ελληνική Κοινό- 
~ης, σ. 71.

4. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  Μ,έρος Α ', άριθμ. έγγρ. 9.
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ας, τα πρωτότοκα τέκνα κληρονομούσαν τούς πατρικούς τίτλους τών γονέων 
τους, ένώ τά δευτερότοκα κατατάσσονταν στό στρατό1.

Τήν έποχή αύτή στήν Στρατιωτική Α καδημία  φοιτούσαν καί τά παιδιά 
τοϋ Μιαούλη καί Σαχτούρη, στήν τρίτη τάξη ό πρώτος καί στήν δευτέρα ό δεύ
τερος. Στήν έπιστολή του τής 23 Νοεμβρίου 1830 ό Δημήτριος άναφέρεται 
καί στις φιλότιμες προσπάθειες πού κατέβαλαν δλοι οί "Ελληνες σπουδαστές 
γ ιά  νά άνταποκριθοΰν στις υποχρεώσεις τους2. Τέλος περιγράφει τήν έκπαί- 
δευση στήν Στρατιωτική Σχολή καί τήν άγωγή πού παρέχονταν μέσα σέ πλαί
σια αυστηρής πειθαρχίας καί έντονης ήθικής διαπαιδαγωγήσεως, πού εΐχαν 
τήν άνάλογη έπίδραση στούς σπουδαστές3.

Παράλληλες πληροφορίες γιά  τό συντελούμενο στήν Στρατιωτική Σ χο 
λή έργο άγωγής καί μορφώσεως καί γιά τήν πρόοδο τοϋ Δημητρίου καί τών 
άλλων σπουδαστών βρίσκουμε σέ έπιστολή τοΰ Άνδρέου τής 23 Νοεμβρίου 
18304 πρός τόν Καποδίστρια. Οί πληροφορίες είναι υπεύθυνες, γ ιατί μαζί μέ 
τήν έπιστολή άποστέλλεται στόν Κυβερνήτη καί βεβαίωση τοΰ έφορου τής 
Σχολής5. Κατά τή γνώμη τοΰ Άνδρέου στήν Σχολή έπιτελοΰνταν έργο άξιολο- 
γώ τατο, ικανό νά συμβάλη στήν κατάρτιση έ'μπειρων άξιωματικών καί άλλων 
πολιτών. Ώ ς  κυριώτερο προσόν της Σχολής θεωρεί τή σπαρτιατική άγωγή

1. Βλ. Ρ  α γ  κ α β ή, ’Απομνημονεύματα, τ. Α ', σ. 153 κ.έξ. Στά ’Απομνημονεύμα
τα τοϋ Ραγκαβή βρίσκουμε λεπτομερή περιγραφή πού άναφέρεται στήν δλη οργανική διάρ
θρωση της Σχολής, στό πρόγραμμα τών μαθημάτων, στις άσκήσεις καί τή στρατιωτική εκ
παίδευση, τήν πειθαρχία καί γενικά τήν άγωγή πού παρέχονταν στούς τροφίμους. Πολλές 
πληροφορίες μάς παρέχει καί ό Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  Ή  έν Μονάχω Ελληνική Κοινό- 
της, σ. 69 κ.έξ.

2. Πραγματικά ή πρόοδος τών Ελλήνων σπουδαστών στήν Στρατιωτική Σχολή ήταν 
πολύ Ικανοποιητική. ΤΗταν φιλομαθείς, φιλότιμοι, έξυπνοι, ύστεροΰσαν μόνο στό μάθημα 
της νεωτέρας ευρωπαϊκής μουσικής καί άπό τά μουσικά όργανα άγαποΰσαν τή σάλπιγγα. 
'Όλοι τους προσπαθούσαν νά μάθουν καλά τή γερμανική γλώσσα καί φαίνεται πώς τά άπο- 
τελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά, άφοΰ πολλές φορές έπαιρναν άριστα κατά τή βαθμο
λόγησή τους (βλ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  Ή έ ν  Μονάχω Ελληνική Κοινότης, σ. 70).

3. Ά π ό  τήν ϊδια έπιστολή πληροφορούμαστε πώς τήν έποχή έκείνη φοιτούσαν στό Μό
ναχο σέ πανεπιστημιακές σχολές καί άλλοι 'Έλληνες, πού σπούδαζαν φιλοσοφία, ιατρική καί 
θετικές έπιστήμες καί σημείωναν έξαιρετικές προόδους. Ό  Δημήτριος κάνει τήν πρόβλεψη 
δτι δλοι αύτοί οί έπιστήμονες, πού κάθε Κυριακή συγκεντρώνονται στή μικρή ορθόδοξη έλ- 
ληνική εκκλησία τοΰ Μονάχου γιά νά έκτελέσουν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα, δταν θά 
γυρίσουν στήν Ελλάδα άπό τό έξωτερικό, θά διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στήν άνέλιξη 
τής πατρίδας τους.

4. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Β ', άριθμ. έγγρ. 9.
5. ’Έφορος καί Στρατηγός τής Σχολής—όπως τόν άποκαλεϊ ό Άνδρέου—θά είναι άσφα- 

λώς ό διευθυντής της φιλέλληνας Γεώργιος von Tausch πού τό 1838 γιά τά φιλελληνικά του 
αισθήματα τιμήθηκε άπό τόν ’Όθωνα μέ τόν Χρυσό Σταυρό τοϋ Σωτήρος. Περισσότερα 
γιά τόν von Tausch βλ. στοΰ Π  α π α γ  ε ω ρ γ  ί ο υ, Ή  έν Μονάχω Ελληνική Κοινότης, 
σ. 69 κ.έξ.
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χήν όποια έχει οργανώσει γιά τούς σπουδαστές. ’Εκφράζει γ ι’ αύτό τήν εύχή 
νά άποσταλοϋν περισσότεροι "Ελληνες νέοι στό Μόναχο γιά  νά φοιτήσουν στήν 
Σχολή, άφοϋ μάλιστα τέτοια ήταν καί ή επιθυμία τοϋ βασιλιά Λουδοβίκου.

"Οπως ήδη σημειώσαμε, άποφασιστική στάθηκε γιά  τήν έκπαίδευση τοΰ 
δημητρίου στό Μόναχο ή συμβολή τοΰ Κυβερνήτη ’Ιωάννη Καποδίστρια. Πρά
γματι ό Καποδίστριας ήταν γιά τό νεαρό Δημήτριο, ό προστάτης, ό φίλος καί 
σύμβουλός του. Παρακολουθοΰσε μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον τις προόδους του καί 
μέ τά γράμματά του τόν έπαινοΰσε, τόν ένθάρρυνε καί τόν συμβούλευε. "Οταν 
βρισκόταν στήν ’Αγκώνα είχε γράψει στό φίλο του Ά νδρέα Μουστοξύδη: 
«Βιβλιοδέτησον ακόμη ενπρεπώς και άλλο σώμα τών λόγων τον Μηνιάτον, 
και στεϊλον αύτό πρός τόν νέον Βότσαρην είς Μονάχον, προσάπτων πον εις τά 
πλενρά τοϋ βιβλίον και ρητόν τι ελληνικόν, άναμιμνήσκον καθ’ έκάστην εις τόν 
νέον τάς όψειλάς αντοϋ είς τε τήν αθάνατον τοϋ γεννήσαντος μνήμην και είς 
τήν πατρίδα. ’Έγραψα δέ πρός αντόν ήδη, καί σν ενρήσεις ενκόλως τόν έπιδώ- 
σοντα τό βιβλίον είς Μόναχον»1.

Ά π ό  δλα τά δημοσιευμένα ώς τώρα κείμενα πού άναφέρονται στις σχέ
σεις τοΰ Κυβερνήτη μέ τήν οικογένεια Μπότσαρη καί άπό τό περιεχόμενο τών 
ανέκδοτων έπιστολών τοΰ Δημητρίου καταφαίνεται τό εντελώς ιδιαίτερο έν
διαφέρον τού Κυβερνήτη γ ι’ αύτόν, πού προερχόταν άσφαλώς άπό τή μεγάλη 
εκτίμηση πού έτρεφε στή μνήμη τοΰ πιο άγνοΰ ήρωα τοϋ έθνικοΰ άγώνα.

4. Η  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟ Μ ΙΑ  ΤΟ Τ Δ. Μ Π Ο ΤΣΑ ΡΗ  Σ Τ Η Ν  ΕΛΛΑΔΑ 
ΩΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙΚ Ο Υ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Ό  Δημήτριος Μπότσαρης τέλειωσε τις σπουδές του στήν Στρατιωτική 
Α καδημία τοΰ Μονάχου τό 1832 καί έπέστρεψε στήν Ε λλάδα  τό 1833 μαζί 
μέ τό θεϊο του στρατηγό Κώστα Μπότσαρη, πού είχε μεταβή στό Μόναχο ώς

1. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ,  Έπιστολαί, τ. Α ', σ. 232. Ή  προσφορά τοϋ Μουστοξύδη 
στο θέμα τής έκπαιδεύσεως σ’ εκείνες τις δύσκολες στιγμές, πού έμπαιναν τά θεμέλια τής 
όργανώσεως τοΰ νέου κράτους, υπήρξε μεγάλη. Στήν απάντησή του στήν ανωτέρω έπιστολή 
τοΰ Καποδίστρια αποκαλύπτονται οί προσπάθειες πού κατέβαλε στό έξωτερικό γιά τή συγ
κέντρωση βιβλίων πού θά χρησιμοποιοΰνταν στά σχολεία. Καί άναφέρει άκόμη: « Η  εκκλη
σία τσι ’Αγκώνα θά λάβει μ ’ αυτή τήν ϊδια ευκαιρία τους λόγους τοϋ Μηνιάτη δεμένους. Καί 
θα τούς στείλω και στούς μαθητές τοϋ γένους και στόν νεαρό Μπότσαρη. Τό άντίτνπο γ ι  
αύτόν θάναι περιποιημένο ιδιαίτερα. Τύπωσα στήν προμετωπίδα τής πρώτης σελίδας δυό 
στίχους, που βέβαια δέν είναι άξιοι τοϋ κ. Ρίζου, άλλά πού ίσως συμπληρώνουν τό αντικεί
μενο:

Μάρκο Βοτσαρίδη ! τέκνον τής 'Ελλάδος καί Χριστού  
τόν ψιλόχριστον πατέρα και ψιλόπατριν μιμοϋ».

(βλ. ’Α γ ά θ η ς  Ν ι κ ο κ ά β ο υ ρ α ,  Ό  ’Ανδρέας Μουστοξύδης και ή Παιδεία, Κέρκυ
ρα 1965, σ. 38. Βλ. επίσης καί τήν έπιστολή τοΰ Δημητρίου τής 18 Μαρτίου 1828, Π  α ρ ά ρ- 
τ  η μ α, μέρος Α ', άριθμ. έγγρ. 2).
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μέλος της άντιπροσιοπείας ή όποία στάλθηκε έκεΐ γιά νά προσκαλέση τόν Ό -  
θωνα νά έλθη στήν Ε λλ ά δα 1. 'Ω ς απόφοιτος τής Στρατιοοτικής Α καδημίας 
κατατάχθηκε στό στρατό καί χάρη στις ειδικές σπουδές του στό Μόναχο έντά- 
χθηκε στό Πυροβολικό, οπου ή μόρφωση καί οί ίκανότητές του τοϋ έπέτρεψαν 
νά διακριθή άπό τούς συναδέλφους του2.

Τό ήθος καί τά προσόντα τοΰ νέου άξιωματικοΰ ήταν φυσικό νά τά έκτι- 
μήση ό ’Ό θω ν, γ ι’ αύτό καί ζητοΰσε νά τόν συντροφεύη στούς περιπάτους καί 
στις περιοδείες του στή χώρα3. 'Η  έκτίμηση πού έτρεφε ό ’Ό θω ν πρός τό πρό
σωπό του έπισημοποιήθηκε στις 26 Ίανουαρίου τοΰ 1855 μέ τό διορισμό του 
ώς ύπασπιστοΰ4. Ή τα ν  ήδη ταγματάρχης-διοικητής μοίρας πυροβολικού καί 
τό 1855 στάλθηκε άπό τόν ’Ό θω να στήν Μόσχα- γιά νά τόν άντιπροσιοπεύση 
στή στέψη τοΰ νέου αύτοκράτορα τής Ρωσίας ’Αλεξάνδρου Β '5.

Τήν άπόφασή του ό ’Όθιον γιά τήν πρόσληψη τοΰ Δημητρίου ώς ύπασπι- 
στοΰ του τήν άνακοινώνει στόν πατέρα του Λουδοβίκο μέ έπιστολή του στις 11 
Μαρτίου 1855. Στήν έπιστολή μάλιστα αύτή ό ’Ό θω ν χαρακτηρίζει ώς έσφαλ- 
μένες προηγούμενες πολιτικές ένέργειες τοΰ Δημητρίου απέναντι στό θρόνο6. 
Οί κρίσεις τοΰ Ό θιονος άφήνουν νά έννοηθή οτι ό Δημήτριος, κατά τά προηγού-

1. Βλ. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος 'Ιστορία τών Ελλήνων, τ. Α ', σ. 488 κ.έξ., Ο ί - 
κ ο ν ό μ ο υ, Τό Σούλι, σ. 335, Κ. II α π α ρ ρ η γ  ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία τοϋ Έλληνι- 
κοΰ Έθνους μετά προσθηκών, σημειώσεων καί βελτιώσεων ύπό ΙΙαύλου Καρολίδου, εκδ. 
Έλευθερουδάκη, τ. 6, σ. 219. Ό  Παπαρρηγόπουλος αναφέρει δτι στήν τριμελή επιτροπή 
πού στάλθηκε στό Μόναχο γιά νά προσκαλέση τόν’Όθωνα μετείχε 6 Νότης Μπότσαρης και 
όχι ό Κώστας.

2. Τό 1837 ό Δημήτριος είχε τό βαθμό τοϋ ύπολοχαγοΰ καί ήταν τοποθετημένος στήν 
Λαμία ώς διοικητής τοΰ πυροβολικού (βλ. Ν ι κ ο λ ά ο υ  Κ.  Κ α σ ο μ ο ύ λ η ,  Ή μερο- 
λόγιον, Άθήναι 1968, σ. 221 καί 222).

3. Βλ. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος 'Ιστορία τών Ελλήνων, τ. Α ', σ. 535. Καί κα
τά τή μεγάλη περιοδεία τών βασιλέων ’Όθωνος καί ’ Αμαλίας στήν Ανατολική Ελλάδα, πού 
άρχισε τήν 1 Σεπτεμβρίου 1834, τούς συνόδευε καί ό Μπότσαρης (βλ. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  
ένθ’ άν., τ. Β', σ. 142).

4. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 1.
5. ’Εσφαλμένα ό Ν. Π  α τ  σ έ λ η ς, Οί πολιτικοί άνδρες τής ’Ηπείρου, ’Ιωάννινα 

1958, σ. 45, άναφέρει δτι ό Δημήτριος μετέβη στήν Μόσχα μέ τήν ιδιότητα τοΰ ύπασπιστοΰ 
τοΰ ’Όθωνος τό 1854. Ή  πρόσληψή του, δπως άναφέρθηκε, έγινε τό 1855.

6. Βλ. Ά . Σ κ α ν δ ά μ η, Ή  τριακονταετία τής βασιλείας τοΰ ’Όθωνος, Άθήναι 
1961, τ. Α ', σ. 989: «Προ ολίγου χρόνου—γράφει ανάμεσα στ’ άλλα ό ’Όθων στον Λουδοβί
κο—ή Αύλή μου ηύξήθη, ή καλύτερον συνεπληρώθη, δι’ ένός άκόμη μέλους. Διώρισα τόν άν- 
τισυνταγματάρχην Βαλτινόν άνώτατον ύπασπιστήν μου, τόν ταγματάρχην Μπότσαρην, αύ- 
τόν τόν όποιον Σεις επιτρέψατε νά έκπαιδευθή είς τό Βαυαρικόν Σώμα τών Εύελπίδων, ώς 
προσωπικόν υπασπιστήν μου καί τόν ταγματάρχην Χάν—τόν Ελβετόν φιλέλληνα—ώς επί
τιμον υπασπιστήν μου. Ό  Μπότσαρης, δστις προηγουμένως άπό έσφαλμένας πολιτικάς άντι- 
λήψεις, δπως φαίνεται, είχε παραπλανηθή, διαπνέεται τώρα άπό τά κάλλιστα τών αισθημά
των καί οπωσδήποτε πρόκειται περί καλοΰ ανθρώπου».
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μενα χρόνια, είχε λάβει μέρος στίς κομματικές διαμάχες, πράγμα πολύ συνη
θισμένο τότε γιά δλους τούς άξιωματικούς τοϋ στρατού. ’Αργότερα δμως, 
ασφαλώς πολύ πιό πριν άπό τό 1855 πού διορίστηκε υπασπιστής, καί μετά τήν 
’Επανάσταση τής 3ης Σεπτεμβρίου τοϋ 1843, πρός τήν όποια ό Μπότσαρης 
ήταν αντίθετος1, άκολουθεΐ πιστά τόν ’Ό θωνα, πού τόν περιβάλλει μέ τήν από
λυτη έμπιστοσύνη του2. Στό μεταξύ, μετά τό διορισμό του ώς ύπασπιστοΰ, 
προάγεται σέ άντισυνταγματάρχη τοΰ πυροβολικοΰ3.

Σ τίς 10 ’Ιουνίου 1859, μετά τήν άποτυχία τοΰ ’Ανδρέα Μεταξά στό σχη
ματισμό 'Υπουργείου καί τήν παραμονή τοΰ 'Υπουργείου Μιαούλη, ό Δημήτρι- 
ος Μπότσαρης διορίζεται 'Υπουργός τών Στρατιωτικών, αναλαμβάνοντας, γιά 
πρώτη φορά, υπουργικό άξίωμα. Διαδέχθηκε στό υπουργείο τόν Σπυρομήλιο, 
πού είχε άντικαταστήσει τόν Λ. Σμολένσκη γιά λίγες μόνον ήμέρες4.

1. Βλ. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος 'Ιστορία τών 'Ελλήνων, τ. Β ', σ. 452, και G. 
F i n 1 a y, A H istory  of Greece, Oxford 1877, τ. 7, σ. 175.

2. Βλ. Π. Λ ι δ ω ρ ί κ η , Σελίδες τινές τής ιστορίας τοΰ βασιλέως ’Όθωνος, ’Αθή- 
νησιν 1898, σ. 107, πού γράφει χαρακτηριστικά: «Το 1843 μάς έδωκε τρεις κεφαλάς, δημι
ουργούς κομμάτων. Τον Κωλέττην, τόν Μαυροκορδάτον, τον Μεταξάν ... Ό  δυστυχής ’Ό - 
θων περιεμάζευσε τά ναυάγια τής καταστρεπτικής εκείνης συνεδριάσεως τής Συνελεύσεως, 
ήτις έχώρισε τό έθνος, καί συνεκέντρωσε περί αύτόν, δσους έδυνήθη έξ εκείνων, ο&ς ή Συνέ- 
λευσις άπεκήρυξε, διά νά μή διασπασθή τό ελληνικόν γένος καί μαρανθή ό πατριωτισμός. 
’Έφερε πλησίον του ώς ύπασπιστήν τόν Χατζηχρήστον, τόν Μπότζαρην, τόν Μήλιον, τόν 
Μουρούζην».

3. Βλ. II α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 2, όπου δημοσιεύεται τό ύπ’ άριθμ. 
9463 11-12-1857 έγγραφο τοΰ Φρουραρχείου ’Αθηνών, μέ τό όποιο άνακοινώνεται στόν 
Δημήτριο ή άπονομή τοΰ ταξιαρχικοΰ Σταυροΰ τοΰ τάγματος τοΰ Δουκός Πέτρου Φρει
δερίκου Λουδοβίκου, Μεγάλου Δούκα τοΰ Όλδεμβούργου (ό πρίγκηπας Πέτρος, δούξ τοΰ 
Όλδεμβούργου, ήταν άδελφός τής βασίλισσας ’Αμαλίας). Ή  τιμητική αύτή διάκριση είναι 
μία άπό τις πολλές πού έγιναν στόν Μπότσαρη κατά τό 1857 (έχει ήδη γίνει άντισυνταγμα- 
τάρχης), χρονιά κατά τήν όποια συνόδευσε τή βασίλισσα ’Αμαλία στο ταξίδι της στήν Εύ- 
ρωπη καί στήν έπίσκεψη τών βασιλικών αύλών Αύστρίας, Πρωσίας, Βαυαρίας καί μικρότε
ρων κρατών, οπως τής Σαξωνίας, Άννοβέρου κ.όί., πού σκοπό είχε νά διασκεδάση τις έν- 
τυπώσεις πού είχαν δημιουργηθή σέ βάρος της, δτι δηλ. στήν Ελλάδα συνωμοτούσε καί ένερ- 
γοΰσε αντίθετα μέ τά συμφέροντα τοΰ ’Όθωνα μέ σκοπό νά έξασφαλίση τή διαδοχή τοΰ θρό
νου στόν άδελφό της. Πολλά στοιχεία γιά τό ταξίδι αύτό τής ’Αμαλίας, καθώς καί γιά τό ρόλο 
πούδιεδραμάτισε ό Μπότσαρης κοντά της, ώς ύπασπιστής-άκόλουθός της βλ. στοΰ Λ ι δ ω -  
Ρ ικ η , Σελίδες τινές τής ιστορίας τοΰ’Όθωνος, σ. 152 κ.έξ. Στό ’Αρχείο πάλι τής οίκογενεί
ας Μπότσαρη βρίσκονται καί οί διαταγές τοΰ Ελληνικού 'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών μέ 
τις οποίες γνωστοποιείται ή άπονομή τιμητικών διακρίσεων στόν Δημήτριο Μπότσαρη άπό 
ςενες κυβερνήσεις καί τά ϊδια τά διπλώματα απονομής τών διακρίσεων, οπως τοΰ Ρώσου αύ- 
τοκράτορα’Αλεξάνδρου Β ', τό 1859, μέ τό όποιο τοΰ άπονέμεται τό άδαμαντοκόλλητο πα
ράσημο τής 'Αγίας Ά ννης Β' τάξεως, τοΰ ϊδιου αύτοκράτορα, τό 1869, μέ τό όποιο τοΰ άπο- 
νεμεται τό παράσημο τοΰ 'Αγίου Στανισλάου Β' τάξεως κ.ά.

4. Δ. ΓΙ ε τ ρ α κ ά κ ο υ, Κοινοβουλευτική Ιστορία τής Ελλάδος, Άθήναι 1944, τ.
‘ ι σ. 155. Εσφαλμένα άναγράφεται στόν πίνακα τών Υπουργών τών Στρατιωτικών ώς
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Πριν έκτεθή τό έργο τοϋ Δ. Μπότσαρη ώς Ύ πουργοϋ τών Σ τρατιω τι
κών πρέπει νά περιγραφή ή πολιτεία του ώς πολιτικοΰ. 'Ο  ’4λ. Κουμουνδοΰ- 
ροε στον έπιτάφιο λόγο του, κατά τήν κηδεία τοΰ Μπότσαρη, υπογραμμίζει τό 
μέτρο τής πολιτικής σωφροσύνης του καί περιγράφει χαρακτηριστικά τις πε
ποιθήσεις του: ’Ενθυμονμαι—είπε ό Κουμουνδοϋρος—τόν Βότσαρην ένθονσι- 
ώντα μίαν τών ημερών εκείνων (όμιλεΐ γιά τήν περίοδο τοΰ 1868-1870) νά μοι 
λέγγ): «’Ο πολιτικός πρέπει νά ζητή έν τή υπηρεσία τής πατρίδος τήν δόξαν 
του, θνσιάζων...»1. Στή φράση αύτή συνοψίζεται τό πολιτικό πιστεύω του. Καί 
φαίνεται δτι πράγματι οί πολιτικές πράξεις του, ώς υπουργοΰ καί πολιτευομέ- 
νου, έπιβεβαιώνουν τούς λόγους του. Μιά πρώτη απόδειξη άποτελεΐ ή προσπά
θεια πού κατέβαλεν ώς 'Υπουργός τών Στρατιωτικών, δπως φαίνεται καί άπό 
τό περιεχόμενο τών έγκυκλίων του πρός τις στρατιωτικές άρχές, γιά νά έξα- 
σφαλίση τό άδιάβλητο τών βουλευτικών έκλογών, πού κατά τό διάστημα τής 
υπουργίας του έγιναν δύο φορές, τό 1859 καί τό 18612. Βέβαια τό περιεχόμε

ύπουργός ό Δημήτριος Μπότσαρης γιά τό χρονικό διάστημα 28 Μαρτίου μέχρι 17 ’Ιουνίου 
1863, γιατί τήν έποχή αύτή ήταν έξόριστος. Πρόκειται γιά τόν Δημήτριο Νότη Μπότσαρη. 
Βλ. επίσης Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος 'Ιστορία τών 'Ελλήνων, τ. Ε ', σ. 118 σημ. 1, καί 
’Ε π .  Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, 'Ιστορία τοϋ συγχρόνου 'Ελληνισμού, έν Άθήναις 1892, τ. Β ', σ. 68.

1. Βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 340. Παραθέτουμε αποσπάσματα τοϋ έπικη- 
δείου αύτοΰ χαρακτηριστικά τής στάσεως τοΰ Δημητρίου Μπότσαρη ώς πολιτικοΰ:

«Έ γνώ ρισα τόν Μπότσαρην καθ’ δλας τάς περιόδους τοϋ βίου τον. Τόν έγνώρισα δτε 
τά πάθη εξημμένα καί άχαλίνωτα τόν νστέρονν τον δικαιώματος τοϋ πολίτου. Ό  Μ πότσα
ρης νομίζετε ότι έγόγγνζεν, δτι παρεπονειτο, οτι έμεμψιμοίρει; οχι' τόν έγνώρισα νπονρ- 
γόν είς τήν ακμήν τής ισχύος τον. Ή  εξουσία δέν τόν έσκότισε, δέν τόν παρέσνραν ή άλαζο- 
νεία καί ό τϋφος' ήσαν ξένα ταϋτα. Τόν έγνώρισα άντιπολιτενόμενον και ώς τοιοϋτος παρέ
α χε πολλάκις σπονδαίας νπηρεσίας είς τήν κνβέρνησιν έπολέμει τά πρόσωπα διά τάς πρά
ξεις των, άλλ’ νπεστήριζε τήν κνβέρνησιν, ύπεστήριζε τήν βάσιν, ήτο όντως είπείν κυβερνη
τικός αντιπολιτευόμενος. ' Υπήρξαν έποχαΐ καθ’ ας λόγοι προσωπικών δνσαρεσκειών ήδυναν- 
το νά τόν παροργίσωσι πολλάκις. Ύ πήγον  πρός αν τόν πλήρης καί έγώ  οργής πιστευων δτι 
ήθελον τόν ευρει μέ κοχλάζον τό στήθος άπό άγανάκτησιν, πλήν πάντοτε τόν εΰρον ήσνχον, 
γαληνιαϊον. "Ας σκεφθώμεν πρώτον τ ί  συμφέρει εις τήν πτωχήν αύτήν πατρίδα, μοι έλεγε, 
και μ ’ άφώπλιζεν ό πράος αύτοϋ χαρακτήρ. Ό  Μπότζαρης ήτο εις και ό αυτός πάντοτε, 
διότι είχε μίαν μόνην κεντρικήν ύπερισχύονσαν ιδέαν τήν ιδέαν τής πατρίδος, είς αυτήν ύπέ- 
τα ττε  τά πάντα. 'Υπέταξε τήν καρδίαν είς τόν νονν ό δέ νοϋς έκνβέρνα καί διά τοϋτο δέν πα- 
ρεκτρέπετο, έκτος δταν έπρόκειτο νά πράξΐβ τό καλόν, είχε πρός τοϋτο ροπήν άκάθεκτον. 
"Οσοι έλαβον τήν τύχην νά ϋννεργασθώσι μ ετ’ αύτοΰ έν τή Βουλή όμολογοϋσι τήν ίσχυν, τόν 
πλούτον, τό ύψος τού λόγου του καί τό άκαταμάχητον τών έπιχειρημάτων. Ή ν  πάντοτε νι
κητής έπι τοϋ βήματος διότι συνεμόρφου τούς λόγους πρός τά πράγματα και δέν διέστρεφε 
τά πράγματα μέ τάς λέξεις. Γαληνιαίος και μέτριος έξέθετε τά πράγματα' έπραττεν έπί τοϋ 
βήματος, δέν ελεγεν απλώς. Μίαν δέ καί τήν αύτήν έχων πάντοτε ιδέαν περί τοϋ όρθοϋ καί ώς 
φίλος καί ώς πολέμιος, ίλεγεν δ,τι ένόμιζεν ορθόν καί αληθές, έψηφοφόρει καί έπολιτενετο 
τιμίω ς» (βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 341).

2. Βλ. έφημ. «Άθηνά», φύλλα άρ. 2817, έτος Κ Η ', 28 Αύγούστου 1859, καί άρ. 2942, 
ετος Λ ', 7 Ίανουαρίου 1861.
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νο μιας κυβερνητικής προεκλογικής εγκυκλίου στήν όποία περιλαμβάνονται 
συστάσεις γιά τήν έξασφάλιση προϋποθέσεων τοϋ άδιαβλήτου τών εκλογών, 
δέν αποτελεί καί άπόδειξη συγκεκριμένων κυβερνητικών πράξεων κατά τήν 
περίοδο τών έκλογών, πού νά έπιβεβαιώνη τις θεωρητικά εξαγγελμένες προθέ
σεις τήζ κυβερνήσεως. Καί ή ίδια ή έφημερίδα «Ά θηνα», πού δημοσίευσε τις 
εγκυκλίους καί πού μαζί μέ τήν «’Ελπίδα» άγωνιζόταν γιά  τις συνταγματικές 
ιδέες άλλοτε μετριοπαθέστερα καί άλλοτε έντονώτερα, στό φύλλο τής 7 Ίανου
αρίου 1861, οπου καταχωροΰνται οΐ έγκύκλιοι τών υπουργών ’Εσωτερικών 
Ν. Παππαλεξοπούλου καί Στρατιωτικών Δ. Μπότσαρη, σημειώνει προλογι- 
κά: «Αί κάτωθι δημοσιευόμενοι έγκύκλιοι άποδεικνύονν πόσον άγαθάς προθέ
σεις έχει ή Κνβέρνησις και πόσον κηδεται τών δικαιωμάτων τοϋ λαοϋ. Δυστν- 
χώς δμως τά πράγματα άντιφάσκουν πρός τάς εναγγελικάς αντάς ρήσεις».

Ή  άντιπολίτευση πάντως, πού είχε ήττηθή στις έκλογές τοϋ 1859, παρ’ 
δλον δτι τις κατάγγειλε ώς προϊόν βίας, μειώνει κατά πολύ τήν ευθύνη τοΰ 
Μπότσαρη1.

1. Ό  Έ παμ. Δεληγιώργης, πού έξελέγη γιά πρώτη φορά τότε βουλευτής Μεσολογ
γίου, σημειώνει στά «Πολιτικά Η μερολόγια»: «7ό ύπουργεΐον έστερεϊτο ένότητος και οί 
ι·πονργοΐ ένήργουν ώς άτομα, οϋχι ώς μέλη τοϋ αντον σώματος. Ιδ ίω ς  κατά τήν έξέλεγξιν 
τών έκλογών κατεφάνη δ χαρακτήρ αυτός τοϋ υπουργείου. "Εκαστος τών υπουργών έρραδι- 
ονργει διά τούς φίλους του και έκαστος προσεπάθει νά εισαγάγη τούς 'ιδικους του. Συνεμά- 
χονν δέ ποτέ μέν ό Ζαίμης μετά  τοϋ Κουμοννδουρον, ποτέ δέ ό 'Ρήγας μέ τόν έτερον αυτών 
πρός καταπολέ/ιησιν τοϋ έτερον. Ό  Μιαούλης ουδόλως άνεμίχθη εις ταϋτα, οί δέ Κουντου- 
ριώτης καί Βότσαρης μετριώτερον τών άλλων» (βλ. Έ  π. Δ ε λ η γ  ι ώ ρ γ  η, Πολιτικά 
'Ημερολόγια, έν Άθήναις 1896, μέρος πρώτον 1859-1862, σ. 16). Τις ίδιες άπόψεις, γιά τό 
διαβλητό τών έκλογών, έκφράζει καί ό Ν. Δ ρ α γ ο ύ μ η ς ,  Ίστορικαί Αναμνήσεις, τ. Β ', 
2κδ. β', έν Άθήναις 1879, σ. 254, πού παραθέτει μάλιστα ώς άπόδειξη τής βίας πού άσκή- 
θηκε, τήν εκλογή τοϋ Μπότσαρη ώς βουλευτοΰ έπαρχίας μέ τήν όποία δέν είχε καμιά σχέ
ση. Πράγματι ό Μπότσαρης είχε έκθέσει υποψηφιότητα στήν έπαρχία Τριχωνίας καί έξε
λέγη βουλευτής. Στό φύλλο τής «Άθηνας» τής 7 ’Οκτωβρίου 1859 δημοσιεύεται τό παρα- 
κατω ευχαριστήριο πρός τούς έκλογεϊς του:

Πρός τούς έκλογεϊς

’Εκλεχθείς διά τών ψήφων υμών βουλευτής τής ’Επαρχίας Τριχωνίας, σπεύδω νά έκ- 
φράσω πρός ύμάς, φίλοι συμπολΐται, τήν εύγνωμοσύνην, δι’ ήν μοί έδείξατε αγάπην και έμ- 
πιστοσύνην, έπεκτείναντες ούτω καί έπ’ έμέ τάς πρός τήν οΐκογένειάν μου αρχαίας συμπα- 
θείας Σας, τάς οποίας έγέννησεν άγών κοινός μεταξύ ύμών καί ταύτης, ό ύπέρ πίστεως καί 
πατρίδος Ιερός άγών.

Ά λλ ’ έάν ή επίσημος αΰτη διαδήλωσις τών πρός έμέ αισθημάτων Σας είς όίκρον μ ’ εύη- 
ρεστησε, τοϋτο πρό παντός άλλου προήλθεν, ώς έκ τής τάξεως, νομιμότητας καί έλευθερίας, 
μεθ’ ών έξησκήσατε τά έκλογικά ύμών δικαιώματα, συμφώνως μέ τήν έπιθυμίαν ήν περί 
τούτου καί ή Β. Κυβέρνησις διά τοϋ έκλογικοϋ αυτής προγράμματος καί έγώ ιδιαιτέρως 
έξεφράσαμεν πρός ύμάς.

’Εκλογαί τοιαϋται, έν τάξει καί νομιμότητι, έλευθέρως δέ καί άνηπερεάστως διεξαγό-



Ό  Μπότσαρης παρέμεινεν 'Υπουργός τών Στρατιω τικών ώς τις 26 Μα- 
ίου 1862, οπότε συγκροτήθηκε τό 'Υπουργείο Γ. Κολοκοτρώνη, πού διαδέ
χθηκε τήν κυβέρνηση Μιαούλη. 'Η  τελευταία, μετά τήν άνασύνθεσή της τής 11ης 
Μαΐου 1861, ονομάστηκε «'Υπουργεΐον τοΰ Α ίματος»1, γ ιατί στίς ήμέρες της 
έγιναν καί καταπνίγηκαν οί στάσεις τής Τριπόλεως, της Σύρου, τής Κύθνου 
καί ιδιαίτερα τοΰ Ναυπλίου. Σ ’ δλους τούς άνασχηματισμούς τής Κυβερνήσε
ως Μιαούλη, πού έγιναν άπό τό 1859 ώς τό 1862 καί στις όποιες συμμετείχε 
ό Μπότσαρης, ή θέση του ήταν πάντοτε ισχυρή καί ή προσωπικότητά του 
άσκοΰσε επίδραση στις κυβερνητικές άποφάσεις γιά  όλα τά θέματα2.

Ή τα ν  φυσικό μέ τήν ιδιότητα πού είχε ό Μπότσαρης νά διαδραματίση 
πρ63ταρχικό ρόλο στήν καταστολή τών επαναστατικών κινημάτων έναντίον 
τοΰ "Οθωνος καί νά έπισύρη τήν οργή τής άντιπολιτεύσεως, πράγμα πού είχε 
επιπτώ σεις στήν όλη πορεία τής ζωής του ϋστερα άπό τή μεταπολίτευση πού 
άκολούθησε τήν έξωση τοΰ "Οθωνος.

Είναι γνωστά τά ιστορικά γεγονότα πού συνέβησαν στήν 'Ελλάδα κατά 
τή διάρκεια τής θητείας τοΰ «'Υπουργείου τοΰ Αίματος»3. 'Ο  Μπότσαρης, ώς 
'Υπουργός τών Στρατιωτικών, πιστός στόν "Οθωνα, άγωνίστηκε μ’ όλες τις

μεναι, ούχί μόνον εΐς τούς έκλεγομένους Βουλευτάς τήν προσήκουσαν τιμήν δικαίως περι- 
ποιοΰσιν, άλλά και τούς εκλογείς μεγάλως τιμώσιν, άναδεικνυομένους άξιους ών κέκτηνται 
πολυτίμων δικαιωμάτων καί τάς έφορευούσας τάς τοιαύτας έκλογάς πολιτικάς και στρατιω- 
τικάς άρχάς ιδίως συνιστώσιν εις τό σέβας καί τήν αγάπην τοϋ λαοϋ, καί της Β. Κυβερνή
σεως τήν ιδιαιτέραν εύνοιαν.

Δέχθητε λοιπόν, φίλτατοι συμπολΐται, τήν έκφρασιν τής έξαιρέτου ύπολήψεώς μου, 
συγχρόνως δέ καί τήν διαβεβαίωσιν δτι θέλω καταβάλει πασαν προσπάθειαν δπως δικαιώσω 
τήν έκλογήν Σας υπηρετών τήν τε Πατρίδα καί τόν Θρόνον, μετά ζήλου, πίστεως καί αγά
πης. Δ. Βότσαρης.»

Ή  «Άθηνα» σημειώνει άκόμη δτι «ή έκλογή αΰτη, καθ’ ας ϊχομεν πληροφορίας, έγέ- 
νετο διά τής μεγαλυτέρας τάξεως, ήσυχίας καί νομιμότητος, καί τοΰτο είναι έκεΐνο, τό όποι
ον μάλλον ευχαρίστησε τόν Κύριον Δ. Βότσαρην» (βλ. «Άθηνα», άρ. 2811, ίτος Κ Ι ί ',  7 ’Ο
κτωβρίου 1859).

1. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ ,  Ιστορία τοΰ συγχρόνου Ελληνισμού, Β ', σ. 75.
2. *0 Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, ένθ’ άν. σ. 75, σημειώνει: «Πράγματι δέ τό 'Υπουργεΐον 

τοΰτο—μιλάει γιά τό «'Υπουργεΐον Αί'ματος»—περιελάμβανε άνδρας τινάς, οΐτινες είχον τήν 
δύναμιν εις βίαια νά προβώσι μέτρα' ό X. Χριστόπουλος, ό έπί τών έσωτερικών υπουργός, 
ήτο άνήρ σοβαρός καί ίσχυράς θελήσεως' μετ’ αύτοΰ δέ ό Δ. Μπότσαρης, ό έπί τών στρατιω
τικών, καί ό Ε. Σΐμος, ό έπί τών οικονομικών, άπετέλουν έν τώ ύπουργείω τριανδρίαν όμο- 
φωνοϋσαν ώς πρός τήν τηρητέαν πολιτικήν άπέναντι τών άντιπολιτευομένων».

3. Βλ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ ,  'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού Έθνους, τ. 6, σ. 305 
κ.έξ., Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος 'Ιστορία τών 'Ελλήνων, τ. Σ Τ ', σ. 239 σημ. 1, Κ υ ρ ί α -  
κ ί δ ο υ, 'Ιστορία τοΰ συγχρόνου 'Ελληνισμού, τ. Β ', σ. 119 κ.έξ. καί Σ  κ α ν δ ά μ η, Ή  
τριακονταετία τής βασιλείας τοΰ ’Όθωνος, τ. Α ', σ. 484 κ.έξ., οπου περιγράφονται τά «Ναυ- 
πλιακά». Ή  στάση στό Ναύπλιο ξέσπασε τή νύχτα τής 31 Ίανουαρίου πρός τήν 1 Φεβρου
άριου 1862.
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δυνάμει.? του γιά τήν καταστολή τών επαναστατικών κινημάτων. Καί ήταν μοι- 
οαϊο, λόγω τής θέσεώς του, νά έλθη σέ αντίθεση μέ τόν Δημήτριο Νότη Μπό
τσαρη, ταγματάρχη, πού ήταν άπό τούς πρωτεργάτες τής Ναυπλιακής έπανα
στάσεως.

Δύο έπιστολές άπό τό άρχειο της οίκογενείας του Δημ. Μπότσαρη μιλοϋν 
γιά τή δράση του ώς 'Υπουργοΰ τών Στρατιωτικών, γιά  τις προσπάθειες πού 
κατέβαλε ή Κυβέρνηση νά έξασφαλίση στρατό καί ναυτικό πιστά σ’ αύτή καί 
ικανά νά αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις, καί περιέχουν έπίσης λεπτο
μέρειες άπό τήν καταστολή τής στάσεως στήν Κύθνο καί στήν Σύρο1.

Κατά τή διάρκεια τών γεγονότων τοΰ Ναυπλίου ό Μπότσαρης φρόντισε 
γιά τή μεταφορά τοΰ άμαχου πληθυσμοΰ καί ένήργησε γιά  τό σκοπό αύτό νά 
πλεύσουν στό λιμάνι τοΰ Ναυπλίου δυο άτμόπλοια, τό γαλλικό «ΙΙελεκάν» καί 
τό άγγλικό «Κάστωρ», τά όποια πράγματι εφθασαν έκεΐ στις 24 Μαρτίου2.

Τό έργο τοΰ Δημητρίου Μπότσαρη ώς 'Τπουργοΰ τών Στρατιωτικών ε ί
ναι άρκετά σημαντικό. 'Η  άρτια στρατιωτική του κατάρτιση πρώτα καί κατό
πιν οί άξιόλογες διοικητικές του ικανότητες, ή συνέπεια λόγων καί έργων πού 
τόν διέκρινε, καί τέλος ή εύγενής φιλοδοξία του ώς στρατιώτη καί πολιτικοΰ 
νά προσφέρη στήν πατρίδα του δ,τι μποροΰσε, γιά νά φανή συνεπής πρός τό με
γάλο παράδειγμα πού είχε κληρονομήσει στό έθνος ό πατέρας του μέ τήν ήρω- 
ική θυσία του, δλα αύτά δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ένός έργου σοβαροΰ 
καί άποδοτικοΰ, πού έξακολουθεΐ νά έχη τις προεκτάσεις του ώς τις ήμέρες 
μας. 'Ο  Μπότσαρης είναι ό ιδρυτής τοΰ «Ταμείου ’Λποστράτων ’Α ξιωματι
κών»3, τοΰ «Ταμείου πρός περίθαλψιν τών οικογενειών ύπαξιωματικών καί

1. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 4 και 5. Ό  λοχαγός Δ. Τσίρος, πού 
είχε πολλές ικανότητες καί είχε διαπρέψει στήν καταδίωξη τής ληστείας, ϊγινε γνωστός 
μέ τά αιματηρά γεγονότα τής Κύθνου (1 Μαρτίου 1862). Στήν Σύρο ό Τσίρος γύρισε στίς 
2 Μαρτίου 1862 καί άποκατέστησε τήν τάξη.

2. Βλ. Μ. Γ. Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ ,  Ή  Ναυπλία, έν ’Αθήναις 1898, σ. 634, Τ ρ. 
Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  'Ιστορία τοΰ ’Όθωνος, έν ’Αθήναις 1893, σ. 662, καί Σ κ α ν δ ά μ η, 
ΙΓ τριακονταετία τής βασιλείας τοΰ ’Όθωνος, τ. V , σ. 500.

3. Παραθέτουμε τήν εισηγητική έκθεση τοϋ Τπουργοΰ πού συνόδευε τό νομοσχέδιο 
για τή σύσταση τοΰ «Ταμείου άποστράτων αξιωματικών». 'I I  έ'κθεση ύποβλήθηκε στίς 28 
’Ιουλίου 1861 στήν Βουλή γιά έγκριση, ψηφίστηκε γρήγορα καί έγινε υστέρα άπό δέκα μέ
ρες νόμος τοΰ Κράτους:

«Πρός τήν Βουλήν
Κύ ρ ι ο ι ,
Ό  περί συντάξεως τών ’Αξιωματικών τοΰ Στρατοΰ τής ξηρας Νόμος χορηγεί μέν δι

καίωμα συντάξεως καί εις τούς έν άποστρατεία ’Αξιωματικούς, άλλά τό δικαιώματι τοΰ Νό
μου εκείνου χορηγούμενον εις τούτους ποσόν δέν έπαρκεΐ εις τάς πολυειδεΐς καί μεγάλας ά- 
ναγκας αύτών τε καί τών οικογενειών των.

Πρός αΰξησιν τής συντάξεως ταύτης έθεωρήθη άναγκαία ή σύστασις ιδιαιτέρου Μετο-
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στρατιωτικών»1 καί τών «Στρατιωτικών ’Αρτοποιείων». Τάδύο πρώτα, μαζί 
μέ τό «Ταμεΐον Χηρών κ α ί ’Ορφανών», πού είχε συγκροτηθή στά προηγούμε
να χρόνια, άποτέλεσαν άργότερα, μέ τή συγχώνευσή τους, τό σημερινό «Με-

χικοΰ Ταμείου συντάξεως διά τούς είρημένους ’Αξιωματικούς, περ'ι ού συνετάχθη τό παρόν 
Νομοσχέδιον, δπερ κατά διαταγήν τής Α. Μεγαλειότητος υποβάλλω ύμΐν, πεποιθώς δτι ή 
Βουλή, έκτιμώσα τό εύεργετικόν τοϋ Νομοσχεδίου τούτου, θέλει άναγνωρίση τό ωφέλιμον 
καί κατεπεϊγον αύτοΰ, επομένως θέλει σπεύση νά τό έπιψηφίση.

Έ ν Άθήναις τήν 28ην ’Ιουλίου 1861.
Ό  Υπουργός τών Στρατιωτικών 

Δ. Β Ο Τ ΣΑ ΡΗ Σ»
Ή  άνωτέρω έκθεση έχει δημοσιευθή στήν « Ί  σ τ ο ρ ί α  τ ο ϋ  Μ ε τ ο χ ι κ ο ΰ  Τ α 

μ ε ί ο υ  Σ τ ρ α τ ο ΰ  1853-1937», έκδ. «Πυρσός», Άθήναι, σ. 41-42.
1. Ή  εισηγητική έκθεση τοΰ νομοσχεδίου αύτοΰ έχει ώς έξής:

«Πρός τήν Βουλήν,
Κύ ρ ι ο ι ,
Κατά διαταγήν τής Αύτής Μεγαλειότητος τής Βασιλίσσης, λαμβάνω τήν τιμήν νά ύπο- 

βάλω είς την Βουλήν τό Νομοσχέδιον περί συστάσεως Ταμείου πρός περίθαλψιν τών οικο
γενειών τών Ύπαξιωματικών καί στρατιωτών τοΰ κατά Ξηράν Στρατοΰ.

Αί διά τοΰ Νόμου τών συντάξεων τών στρατιωτικών χορηγούμεναι συντάξεις πρός τούς 
στρατιώτας καί Ύπαξιωματικούς τοΰ Στρατοΰ τής Ξηράς, καί τάς χηρευούσας οΐκογενείας 
αύτών είσίν άνεπαρκεϊς πρός θεραπείαν καί αυτών τών άναποφεύκτων αναγκών τοϋ άνθρώ- 
που, έκτός δέ τούτου χορηγούνται μόνον πρός τάς χηρευούσας οΐκογενείας τών άνδρών, δσοι 
διήνυσαν ύπηρετοΰντες έν τώ Στρατώ ολόκληρον τριακονταετίαν. Ούδεμία δέ ύπάρχει πρό
νοια ύπέρ τών οικογενειών τών άλλων στρατιωτών. Πολλοί τούτων, έγγαμοι δντες καί άπο- 
βιοΰντες μετά πολυετή έντιμον ύπηρεσίαν, έγκαταλείπουσι χήρας καί όρφανά είς έσχάτην 
ένδειαν καί άνευ ούδεμιάς προστασίας.

"Οθεν έκρινα φιλάνθρωπον καί ωφέλιμον νά θεραπευθή ή άνάγκη αΰτη. Ωφέλιμον μέν, 
διότι ό στρατιωτικός, γνωρίζων δτι άποβιώσαντος αύτοΰ ή οίκογένειά του έξει βεβαίως πε
ρίθαλψιν καί προστασίαν, θέλει έκπληρώσει μετά πλειοτέρου ζήλου καί τελείας αύταπαρνή- 
σεως τά πολλάκις έπικίνδυνα, πάντοτε δέ έπίπονα, καθήκοντα αύτοΰ.

Φιλάνθρωπον δέ, διότι χορηγείται περίθαλψις είς δντα άδύνατα, είς οΐκογενείας συνή
θως εντελώς άπορους, είς όρφανά έντελώς απροστάτευτα. Θεωρήσας τόν Στρατόν ολόκλη
ρον ώς οικογένειαν, τής οποίας άπαντα τά μέλη είναι δίκαιον νά συνεισφέρωσι πρός περίθαλ
ψιν τών μάλλον αδυνάτων, ένόμισα όρθόν καί δίκαιον νά έπιβληθώσιν είς τά άποτελοΰντα τόν 
Στρατόν πρόσωπα αί καταβολαί έξ ών άπαρτίζονται οί κυριώτεροι τοϋ προκειμένου Ταμεί
ου πόροι. Ή  οικογένεια παντός στρατιωτικοΰ, ύπηρετήσαντος τριετίαν μόνον, έχει δικαίωμα 
είς περίθαλψιν.

Προνοεΐ δέ τό Νομοσχέδιον ούχί μόνον ύπέρ τών χηρών καί ορφανών έν γένει καί τής 
προικίσεως τών θυγατέρων, άλλά ύπέρ τής έκπαιδεύσεως τών άρρένων τέκνων καί αύτών 
τών ζώντων στρατιωτικών. Έ κ  τούτου δέ προσγίνεται ωφέλεια πολλοϋ λόγου άξία είς τήν 
δημοσίαν ύπηρεσίαν. 'Έκαστος κατανοεί πόσον δυσκολεύεται ή μόρφωσις τοΰ Στρατοΰ, 
οταν ύποχρεοΰνται νά κατατάσσωνται έν αύτώ ώς στρατιώται νέοι έκπαιδευόμενοι είς παιδα- 
γωγεΐα στρατιωτικώς ώργανωμένα. Ή  δέ ωφέλεια αΰτη άμείβει πληρέστατα τάς έμμέσους
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τ ο χ ι κ ό ν  Ταμεΐον Στρατού»1. Κατά τή διάρκεια της υπουργίας του έπίσης θε
σπίστηκε ή Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία, πού έκπονητής της ήταν ό ’Ιωάν
νης Άλφονσάτος Τυπάλδος, διαπρεπής νομοδιδάσκαλος, σύζυγος της πρώτης 
του έξαδέλφης ’Ασπασίας, θυγατέρας τοϋ Κώστα Μπότσαρη2. Οί πρώτοι κα-

σ υ νεισφ οράς, άς ποοστίθησι τό Δημόσιον ε ίς  τάς καταβολάς ολων των μελών τοϋ Στρατού, 
καί άπαρτιζούσας την πρόσοδον τοϋ έν λόγω Ταμείου.

Πέπεισμαι ότι ή Βουλή θέλει έκτιμήσει πρεπόντως τήν σπουδαιότητα τοϋ ύποβαλλο- 
μένου Νομοσχεδίου καί έπισπεύσει ώς κατεπείγουσαν τήν συζήτησίν του.

Έ ν Άθήναις τή 31η ’Ιουλίου 1861.
Ό  'Υπουργός των Στρατιωτικών 

Δ. Β Ο ΤΣΑ ΡΗ Σ»

(βλ. ' Ι σ τ ο ρ ί α  Μ ε τ ο χ ι κ ο ύ  Τ α μ ε ί ο υ  Σ τ ρ α τ ο ύ ,  σ. 44-45).
1. Βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 336, και Π  α τ  σ έ λ η, Οί πολιτικοί ανδρες 

τής ’Ηπείρου, σ. 46.
2. Βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 336. Στήν «Άθηνά» δημοσιεύεται ή κατωτέ

ρω απόφαση τοϋ Δημ. Μπότσαρη μέ ήμερομηνία 14 ’Οκτωβρίου 1859, ή όποία ρυθμίζει θέ
ματα σχετικά μέ αθωωτικές αποφάσεις των διαρκών Στρατοδικείων:

Περί άθωωτικών άποφάσεων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τό Ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών προς 
'Απάσας τάς στρατιωτικάς άρχάς

Θεωροΰντες οτι μετά τήν έκδοσιν άθωωτικών τινών διά μειονοψηφίας άποφάσεων τών 
Διαρκών Στρατοδικείων, έξεδόθησαν εγκύκλιοι διαταγαί διακηρύττουσαι οτι «ή μειοψηφία 
άπαλλάττει μέν τής καταδίκης τούς καταδικασθέντας, έγκαταλιμπάνειδμως μέλανα στίγμα
τα εις τόν χαρακτήρα τών άθωωθέντων».

Λαβόντες άφ’ έτέρου ύπ’ οψιν τό 31 όίρθρον τοϋ νόμου τής 9βρίου 1796 όρίζον ρητώς 
οτι «έάν ό κατηγορούμενος κηρυχθή άθώος άπό τρία μέλη τοϋ στρατοδικείου, άπολύεται τής 
φυλακής καί έπανέρχεται είς τήν ύπηρεσίαν του».

’Επειδή ό νόμος δεν διακρίνει μεταξύ τών άθωωτικών άποφάσεων, εϊτε αύται έξεδόθη
σαν παμψηφεί, είτε κατά πλειοψηφίαν άλλα μάλιστα λόγφ μείζονος έγγυήσεως τής άθωότη- 
τος είς τήν αύτήν σειράν μέ τάς ανωτέρω κατατάττει καί τήν διά τριών ψήφων άθώωσιν, 
δθεν καί ρητώς μόνον ταύτης ποιεί μνείαν.

Αφ’ έτέρου όπου ό νόμος δέν διακρίνει, ουτε ό δικαστής καί κατά μείζονα λόγον ού- 
δεις άλλος δύναται νά διακρίνη.

Επειδή ή άθώωσις ώς καί ή δικαιοσύνη είναι μία καί άδιαίρετος, καί άφοΰ αί τέσσα- 
ρες καταδικαστικαί ψήφοι, δέν έχουν ίσχύν άπέναντι τών άθωωτικών, δέν δύναται τις χωρίς 
να προσκρούση είς τό πνεΰμα καί τό γράμμα τής διατάξεως τοϋ νόμου, νά έξάξη έκ τών ρη- 
θεισών άθωωτικών ψήφων, τήν ηθικήν καταδίκην τοϋ άθωωθέντος.

Διά ταΰτα άνακαλοΰμεν τάς περί ών ό λόγος εγκυκλίους, ίδίως δέ τήν ύπ’ άριθμ. 18042 
τής 28 8βρίου 1857 καί θεωροΰμεν αύτάς άκύρους καί μή ύπαρχούσας.

Άθήνησι τή 14 8βρίου 1859.
'Ο  'Υπουργός Δ. Βότσαρης.

Δ. Δελιγιάννης».

(βλ. έφημ. «Άθηνά», άρ. φύλλου 2813, έτος Κ Η ', 14 ’Οκτωβρίου 1859. Ή  χρονολο-



νονισμοί τοΰ πυροβολικοΰ είναι, επίσης δικό του έργο, μέ τό όποιο μετέφερε στήν 
ελληνική πραγματικότητα καί στις ανάγκες τής εποχής τις έπιστημονικές γνώ
σεις των σπουδών του. Ά λλα  καί άλλες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο 
στρατό καθιέρωσε ό Μπότσαρης. 'Ο  θεσμός τών εύζωνικών ταγμάτων, πού 
είχε καταργηθή από τον Καλλέργη, ξανασυστήθηκε. ’Απαγορεύτηκε ή αντικα
τάσταση στρατιωτών του τακτικού στρατού μέ άλλους πού έρχονταν άπό εξοο 
άπό τό ελληνικό κράτος, γ ιατί είχε παρατηρηθή ότι πολλοί άπό τούς αντικα
ταστάτες αύτούς ήταν κακοποιά στοιχεία. Εΐσήγαγε άκόμη τό θεσμό τού λό
χου τών παιδιών, πού υπηρετούσαν στο στρατό άπό ήλικίας 9 έτών καί φοιτού
σαν στο σχολείο, ένώ ταυτόχρονα έκπαιδεύονταν στή στρατιωτική τέχνη1.

‘Ο Μπότσαρης διέγνωσε καί τήν άνάγκη για τή σύσταση ένός διαρκούς 
στρατκοτικοΰ συμβουλίου, πού άποστολή του θά ήταν ή ύπεύθυνη μελέτη τών 
σχεδί(.υν, νόμων, κανονισμών, οργανισμών κλπ., πού άναφέρονταν στο χώρο 
τής εύθύνης τού 'Υπουργείου Στρατιωτικών, καθώς καί ή ενημέρωση τού ύ- 
πουργού γιά όλα τά θέματα. Τ ις σκέψεις του αύτές τις περιλαμβάνει σε υπό
μνημα τής 8 ’Ιουλίου 1859, πού ύπέβαλε στον Ό θω να  καί τό περιεχόμενο τού 
οποίου μέ τις τεκμηριούμένες θέσεις του δείχνει τό μεγάλο ενδιαφέρον του γιά 
τήν άνασύνταξη τοΰ στρατού2.

'Η  μεταπολίτευση πού άκολούθησε τήν έξωση τού Ό θω νος ειχε τις μοι
ραίες επιπτώσεις της καί στον Μπότσαρη πού ή τα ν 'Υπουργός τών Στρατιω 
τικών τοΰ προτελευταίου 'Υπουργείου τοΰ βασιλέως. Οί πολιτικές δυνάμεις 
πού είχαν άνεβή στο προσκήνιο, μέ τή νέα κατάσταση πραγμάτων πού δημι- 
ουργήθηκε, προσπαθούσαν, μέ τή συμπαράσταση καί τών δημαγωγών, νά 
άμαυρώσουν τον πολιτικό βίο τών άνθρώπιον εκείνων πού θεωρούνταν άπό τά 
πιό έμπιστα στελέχη τής οθωνικής δυναστείας. ’ 4ποκορύφίομα τής προσπά
θειας αύτής καί τής συκοφαντικής έκστρατείας, πού είχε άρχίσει άπό καιρό, 
ήταν ή πρόταση πού υποβλήθηκε στήν ’Εθνική Συνέλευση τής 5ης Όκτωβ'ρίου 
1863, άπό τον περίφημο γιά  τή δημαγωγία του δημοσιογράφο-πληρεξούσιο 
Σμύρνης ‘υδυσσέα Ίάλεμο, πού είχε άποκτήσει καί κάποια δημοτικότητα μέ 
τούς δημοσιογραφικούς άγώνες του έναντίον τοΰ ’Όθωνος καί μέ τά «Ναυπλια- 
κά», γιά τή στέρηση τών πολίτικων δικαιωμάτιον τοΰ πρωθυπουργοΰ Α θ α 
νασίου Μιαούλη καί τών υπουργών του. Ή  πρόταση, παρά τις σφοδρές άν-

γία στή δεύτερη παράγραφο τής εγκυκλίου οφείλεται ασφαλώς σέ τυπογραφικό λάθος τής 
έφημερίδος).

1. Βλ. Λ ι δ ω ρ ί κ η, Σελίδες τινές τής 'Ιστορίας τοΰ ’Όθωνος, σ. 190, ο που άνα- 
φέρονται τά έξης: «Συγκινητικόν ήτο τό θέαμα τών παίδων αύτών άμιλλωμένων έν τη στρα
τιωτική ασκήσει, καί καταφύγιον έγένετο 6 λόχος ούτος διά τά τέκνα τών γηρασάντων έν τω 
στρατω, άπλών στρατιωτών μή εγγραμμάτων, καί ώς έκ τούτου μή έχόντων προαγωγήν. 
ΙΙολλά δέ ορφανά είσήγοντο έκεΐ μή ύπάρχοντος τότε τοΰ ’Ορφανοτροφείου».

2. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 3.

l. j.h .>i.u a c u 0 ou
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τιοοήσεις συνετών πολιτικών, δπως ό Γ. Μίλησις, ό Θ. Δηλιγιάννης καί Β. 
Βαλτινός, δυστυχώς ψηφίστηκε (ψήφοι 108 εναντίον 37 και 19 άρνητικές} καί 
0[ υπουργοί καταδικάστηκαν σέ στέρηση τών πολιτικών τους δικαιωμάτων 
γιά μιά δεκαετία μέ τό ύπ’ άριθμ. Ξ Σ Τ ' ψήφισμα, πού δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, στο φύλλο ύπ’ άριθμ. 37 /21-10-1863.

'II  κοινή γνώμη, ή ξένη διπλωματία, σημαντική μερίδα του έλληνικου 
τύπου καί έγκριτα όργανα τής εύρωπαίκής δημοσιογραφίας καταδίκασαν την 
απόφαση αύτή τής Έθνοσυνελεύσεως, πού παρ’ δλα αυτά έξακολουθοϋσε μέ 
πείσμα νά έπιμένη στην καταδίκη. ’Έ τσ ι ή πρόταση του Ν. Σαριπόλου, πού 
υποβλήθηκε στήν Εθνοσυνέλευση υστέρα άπο ενα μήνα, γιά τήν έκδοση ψη
φίσματος πού νά άναιρή τό καταδικαστικό τής 5ης ’Οκτωβρίου, άπορρίφθηκε1.

ΙΙριν ή ’Εθνοσυνέλευση άποφασίση τή στέρηση τών πολιτικών του δικαι- 
ωμάτων ό Μπότσαρης παρέμεινε στήν ’Αθήνα καί εργαζόταν, φαίνεται, μαζί 
μέ άλλους όθωνιστές γιά τήν παλινόρθωση τοϋ βασιλέως. 'Η  κίνηση αύτή είχε 
άποκτήσει καί λαϊκές βάσεις, ύστερα άπό τά αιματηρά γεγονότα τοϋ ’Ιουνίου 
τοϋ 18632, πού μείοίσαν τήν εμπιστοσύνη στις επιδιώξεις τής έπαναστάσεως 
τοϋ 1862, καί έξ αιτίας τών δυσχερείων πού παρουσιάζονταν στήν έξεύρεση νέ
ου ηγεμόνα τής Ε λλάδος3.

Τό Ξ Σ Τ ' ψήφισμα άνακλήθηκε στις 10 ’Οκτωβρίου τοϋ 1864, δταν ή 
Εθνική Συνέλευση έκανε δεκτή σχετική πρόταση τών πληρεξουσίων Τιμ. Βά- 
σου καί Ά .  Καλοϋ, πού έπικυρώθηκε μέ τό νόμο Π Ζ ' καί δημοσιεύτηκε στό 
ύπ’ άριθμ. 45 /29-10-1864 φύλλο τής Έφημερίδος της Κυβερνήσεως4. 'Η  κοινή 
γνώμη δέχτηκε μέ ικανοποίηση τήν άρση τής αδικίας. Χαρακτηριστικά γ ι’ αύτό 
μιλοϋν δύο έπιστολές, πού βρέθηκαν στό ’Αρχείο τής οίκογενείας Μπότσαρη5.

Κατά τό διάστημα πού εΐχε στερηθή άπό τά πολιτικά του δικαιώματα ό 
Μπότσαρης βρισκόταν έξόριστος στήν άγγλοκρατούμενη άκόμη Ζάκυνθο6. 'Η

1. Λεπτομέρειες τών συζητήσεων τής Έθνοσυνελεύσεως καί τών δημοσιευμάτων τοϋ 
τύπου βλ. στοϋ Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος 'Ιστορία τών Ελλήνων, τ. Σ Τ ', σ. 290 κ.έξ.

2. Βλ. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ ,  &νθ’ άν., τ. Σ Τ ', σ. 246 κ.έξ.
3. Βλ. Λ ι δ ω ρ ί κ η, Σελίδες τινές τής ιστορίας τοϋ ’Όθωνος, σ. 295 κ.έξ., οπου

μιλάει γιά τις κινήσεις πού γίνονταν γιά τήν επαναφορά τοϋ ’Όθωνος, γιά τις συνεννοήσεις 
μαζί του καί γιά τό ρόλο πού έπαιξε ό Μπότσαρης σ’ αύτές. ’Αναφέρει μάλιστα καί χαρα
κτηριστικό επεισόδιο μέ τά πορτραΐτα τών έκθρονισθέντων βασιλέων, ένδεικτικό τής στρο
φή? τής κοινής γνώμης ύπέρ τοϋ Ό θωνος.

4. Βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 335.
5. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 8 καί 9.
6. Βλ. \  ι δ ω ρ ί κ η, Σελίδες τινές τής ιστορίας τοϋ ’Όθωνος, σ. 263, οπου σημει

ώνονται τά έξης: « Ό  Μιαούλης εύρίσκεται έδώ (ένν. τήν 'Ύδρα' άσθενών ό δυστυχής πά
θημα σοβαρόν, καί εμέ &χει μόνην παρηγορίαν οί έπίλοιποι υπουργοί τοϋ αίματος, ώς &μα- 
θον, είσίν έξόριστοι, ό Μπότζαρης εις Ζάκυνθον, ό Σίμος εις ’Ιταλίαν, ό Χρηστόπουλος εις 
Κύθηρα».
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απομάκρυνσή του άπό τήν 'Ελλάδα έγινε μέ χορήγηση κανονικής άδειας, πού ανα
νεωνόταν κατά διαστήματα. Τό ΰπ’ άριθμ. 4624 /19-2-1863 έγγραφο τοΰ 'Υπουρ
γείου τών Στρατιιοτικών προς τό 'Υπουργεΐον τών ’Εξωτερικών καί τό ΰπ* 
άριθμ. 65 /8-3-1863 έγγραφο τοΰ 'Υποπροξενείου Ζακύνθου μαρτυρούν γ ι’ αύτό1.

Μετά τήν άποκατάστασή του ό Μπότσαρης επιστρέφει στήν ’Αθήνα, επα
νέρχεται στο στρατό, άποκτα τήν έμπιστοσύνη τού νέου βασιλιά, πολιτεύεται 
εκλέγεται βουλευτής Τριχωνίας στις έκλογές τής 4ης Μαίου 18652, καί στις 
18 Δεκεμβρίου 1866. παρά τις άντιδράσεις τής άντιπολιτεύσεως καί τις έπιθέ- 
σεις τοΰ τύπου3, διορίζεται καί πάλι 'Υπουργός τών Στρατιωτικών στήν κυ
βέρνηση τοΰ ’Αλεξ. Κουμουνδούρου4.

Τό 'Υπουργείο Κουμουνδούρου, πού ήταν ισχυρό καί είχε καί τήν πλειο- 
ψηφία στήν Εθνοσυνέλευση, άνέλαβε τή διοίκηση τών κοινών σέ στιγμές 
κρίσιμες γιά τήν 'Ελλάδα έξ αιτίας τής Κρητικής Έ παναστάσεω ς. Μολονότι 
ή κυβέρνηση αύτή εργάστηκε άποδοτικά, βοήθησε τήν ύπόθεση τής Κρήτης 
καί έκανε σημαντικές προετοιμασίες γιά τήν άμυνα τής χώρας, παρ’ δλα αύτά 
παύθηκε άπό τον Γεώργιο Α ' στις 20 Δεκεμβρίου 1867, ένα χρόνο μετά τή συγ
κρότησή της, κυρίως γιά τό λόγο έξευμενισμοΰ τών ’Αγγλογάλλων, πού ήταν 
άντίθετοι στήν φιλοπόλεμη πολιτική της5.

Τό Υ πουργείο Κουμουνδούρου βρήκε τήν Κρητική ’Επανάσταση στήν 
πιό δραματική καμπή της. "Ενα μήνα πρίν, στις 8 Νοεμβρίου 1866, είχε γίνει 
τό ολοκαύτωμα τοΰ ’Αρκαδίου, γεγονός πού, έκτος άπό τήν κάποια άφύπνιση 
τών φιλελληνικών αισθημάτων στήν Ευρώπη καί στήν ’Αμερική, είχε άναζω- 
πυρώσει τό εθνικό φρόνημα τών ελευθέρων ’Ελλήνων, έκφραστής τοΰ οποίου 
ήταν ό Κουμουνδοΰρος μέ τήν πολιτική του, πού κύριο στόχο της είχε, δχι μό
νο τήν απελευθέρωση τής Κρήτης, άλλά καί τήν προσάρτηση τής ’ Ηπείρου καί 
Θεσσαλίας. ’Έ τσ ι, ό Κουμουνδοΰρος, μόλις άνέλαβε τήν εξουσία, άρχισε έντο
νες πολεμικές προπαρασκευές, πλούτισε τό ναυτικό μέ νέες μονάδες, άναδιορ-

1. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 6 καί 7. Τό πρώτο έγγραφο μιλάει 
γιά παραμονή τοΰ Μπότσαρη στήν Κέρκυρα μαζί μέ όίλλους ανώτατους καί άνώτερους άξιω- 
ματικούς. ”Ομως κοινοποιείται στον Μπότσαρη άπό τό Υποπροξενείο Ζακύνθου στήν Ζά
κυνθο, γιατί έκεϊ διέμενε. ’Ίσως νά είχε μεταβή στήν Κέρκυρα γιά κάποιο χρονικό διάστημα. 
Γιά τήν έξορία του στήν Ζάκυνθο καί τήν άνακήρυξή του μάλιστα σέ δημότη τής πόλεως, 
κατά τήν έποχή εκείνη, μαρτυρεί ή νεκρολογία πού δημοσιεύθηκε στήν εφημερίδα της Ζα
κύνθου « Ή  Δημοτική» άριθμ. 51'28-8-1871 (βλ. Κ ο ν ό μ ο υ, 'Ιστορικές σελίδες καί 
ανέκδοτα κείμενα, σ. 126-127'.

2. Βλ. Ε ΰ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  Τά μετά τον Ό θω να, έν Άθήναις 1898, σ. 126.
3. Βλ. Π  α τ  σ έ λ η, Οί πολιτικοί άνδρες τής ’Ηπείρου, σ. 51.
4. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 10.
5. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ ,  'Ιστορία τοΰ συγχρόνου 'Ελληνισμού, τ. Β ', σ. 423-424,

Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ ,  'Ιστορία τοΰ Ελληνικού ’Έθνους, τ. 6, σ. 327 κ.έξ., καί Κ α- 
ρ ο λ ί δ ο υ, Σύγχρονος 'Ιστορία τών 'Ελλήνων, τ. Ζ ', σ. 86.
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γάνωσε τό στρατό μέ τίς υποδείξεις τοϋ ύπουργοϋ του Μπότσαρη, παράγγειλε 
σ_Ευρώπη οπλα καί πυροβόλα καί ένίσχυσε τήν επανάσταση ήθικά καί υλι
κά μέ τήν άποστολή έθελοντών, χρημάτων και πολεμοφοδίων1.

Στο μεταξύ τό επαναστατικό κίνημα πού είχε έκραγή στις άρχές Ίανου- 
αοιου τοϋ 1854 στήν ’Ή πειρο  και είχε έπεκταθή, κατά τά τέλη Φεβρουάριου, 
καί στήν Θεσσαλία, παρά τήν καταστολή του τό θέρος τοϋ 1854, έξ αιτίας, κυ
ρίως, τής άγγλογαλλικής έπεμβάσειος, διατηρούσε ακόμη σέ πολλά σημεία 
ζωντανές επαναστατικές εστίες καί είχε άναζωπυρωθή κατά τά τέλη τοϋ 1866. 
Παρά τήν άντίδραση του ύπουργοϋ τών ’Εξωτερικών ’Ε. Δεληγιώργη2, άπό 
πολλούς πολιτικούς συγκροτούνταν μυστικές έπιτροπές γιά νά οργανώσουν τήν 
έξέγερση στήν "Ηπειρο καί Θεσσαλία καί είχαν φανή μάλιστα καί τά πρώτα 
ε π α ν α σ τ α τ ικ ά  συμπτώματα στά ’Ά γραφα καί στο Ραδοβύζι3.

Στο άρχεΐο πάλι τής οΐκογενείας Μπότσαρη βρίσκονται δύο επιστολές, 
πού περιέχουν αρκετά στοιχεία γιά  τίς προσπάθειες τίς σχετικές μέ τή νέα έπα- 
νάσταση στήν ’Ή πειρο καί Θεσσαλία καί γιά τά πολεμικά γεγονότα πού συνέ- 
βησαν έκεΐ κατά τό 1867. Ή  πρώτη φέρει ήμερομηνία 14 Ίανουαρίου 1867 
καί έ'χει γραφή στο μοναστήρι Σπηλιάς τής επαρχίας Καρδίτσης4. ’Απευθύνεται 
σέ κάποιον συνταγματάρχη καί, άφοΰ έκθέτει τά πολεμικά γεγονότα πού συνέ- 
βησαν στήν περιοχή, τον παρακαλεϊ νά μεσολαβήση στον ύπουργό Δημήτριο 
Μπότσαρη γιά τήν άποστολή ένισχύσεων. Ή  δεύτερη επιστολή, πού άπευθύνεται 
«ΙΙρός τον γενναιότατον Συνταγματάρχην καί υπουργόν τών Στρατιωτικών Κύ
ριον Κύριον Δημ. Μ. Βότσαρην είς ’Αθήνας», έχει γραφή άπό τό Κοπλέσι τών 
Δυτικών Ά γράφ ω ν5 στις 8 Μαΐου τοϋ 1867 (ή χρονολογία είναι κατεστραμμένη, 
οπως καί μερικά άλλα σημεία τής επιστολής) άπό τούς άνεψιούς τοϋ Δημητρίου 
Μπότσαρη Δημήτριο καί Γ. Άλεξανδρή, οί όποιοι, οπως φαίνεται, ένεργοΰσαν 
ως έντολοδόχοι καί τοϋ ΐδίου τοϋ Μπότσαρη, άλλά καί τής Κεντρικής ’Επιτρο
πής, πού είχε συγκροτηθή στήν ’Αθήνα γιά τήν ενίσχυση τής Έ παναστάσεω ς6.

Τή γνώμη οτι οί δύο ανεψιοί του ένεργοΰσαν κατ’ έντολήν τοϋ Μπότσαρη 
καί τής Κεντρικής ’Επιτροπής τών ’Αθηνών, έπιβεβαιώνει καί μιά άκόμη έπι-

1. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ ,  Σύγχρονος ιστορία τών Ελλήνων, τ. Β ', σ. 417-418.
2. Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ ,  ένθ’ άν., σ. 378 κ.έξ.
3. Βλ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ ,  'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού Έθνους, τ. Σ Τ ', σ. 

325 κ.έξ.
4. Γιά τό μοναστήρι τής Ζωοδόχου Πηγής, τό επονομαζόμενο «τής Σπηλιάς» άπό 

^ια σπηλιά πού υπάρχει κάτω άπό αύτό, πού βρίσκεται στον παλαιό δήμο Ά ργιθέας καί πού 
χρησιμοποιήθηκε ώς στρατηγείο τών επαναστατών κατά τό 1854, βλ. πρόχειρα στοΰ Δ η- 
1 '<] τ  ρ ι ο υ Σ  τ. Τ ό λ η, Τό χωριό Καροπλέσι καί ή περιοχή Άγράφων, Θεσσαλονίκη 
•969, σ. 116-117.

5. Τό χωριό Κοπλέσι ή Κουμπλέσι (σήμερα Φουντωτόν) βρίσκεται έπίσης στόν τέ- 
’■·>- δήμο Άργιθέας, πού αναφέρουμε στήν προηγούμενη σημείωση.

6. Βλ. Π  α ρ ά ρ τ  η μ α, μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 11 καί 13.
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στολή πού στάλθηκε άπό τή Νευρόπολη τών Ά γρά φ ω ν1 στις 9 Φεβρουάριου 
1867, οπου άνευρίσκομε καί άλλα ένδιαφέροντα στοιχεία για τήν έναρξη τών 
επαναστατικών γεγονότων στήν ’Ή πειρο καί Θεσσαλία τό 1866, γιά τή συγ
κρότηση προσωρινής διοικήσεως καί γιά τις ελπίδες πού στήριζαν οί έπανα- 
στάτες στό επίσημο ελληνικό κράτος3.

Μετά τήν άποχώρησή του άπό τό υπουργείο τών Στρατιωτικώ ν έξ αιτί
ας τής πτώσεως του Κουμουνδούρου, ό Μπότσαρης έπανέρχεται στό στρατό 
καί ασφαλώς μέ τήν πείρα του καί τις γνώσεις του διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο3. ’Αργότερα τοποθετείται ώς άρχηγός τοϋ στρατοΰ τής Έ πτανήσου, οπου 
καί βρίσκεται κατά τά έτη 1869-1870, μέ εδρα, βασικά, τήν Κέρκυρα. Κατά 
τήν παραμονή του στήν Ε πτάνησο, έκτος άπό τήν άσκηση τών στρατιωτικών 
του καθηκόντων, λαμβάνει ενεργό μέρος σέ κινήσεις πού άποβλέπουν στήν 
έθνική διαπαιδαγώγηση τών κατοίκων καί στή δημιουργία προϋποθέσεων άγω- 
γής των κατά τρόπο σύμφωνο μέ τις έλληνικές παραδόσεις, καθώς καί στήν 
άνάγκη τής έκπαιδεύσεώς των στή χρήση των δπλων, πού θά τούς έκανε ικα
νούς νά έκπληρώσουν στό άκέραιο τό χρέος τους προς τήν πατρίδα. ’Έ τσ ι μέ 
πρωτοβουλία του ιδρύεται στήν Κέρκυρα τό 1869 ό Κερκυραϊκος Σύλλογος 
«Ρ ιπή ς»4.

'I I  πολιτική του σύνεση καί οί στρατιωτικές του ικανότητες υποχρεώνουν 
τούς διαχειριζομένους τήν έξουσία τήν εποχή έκείνη νά απευθύνονται σ’ αύτόν 
καί νά ζητούν τή γνώμη τ.*υ γιά θέματα ζοτικής σημασίας5, ή νά τον ενημε
ρώνουν στήν εξέλιξη τής πολιτικής καταστάσεο^ς καί στις δυσχέρειες πού άν- 
τιμετώ πιζε ή Διοίκηση μέ τήν έξαρση τής ληστείας πού καταδυνάστευε τότε

1. *0 πρώην δήμος Νευροπόλεως ή Νεβροπόλεως τής επαρχίας Καρδίτσης περιλάμ
βανε 10 χωριά μέ εδρα τήν κωμόπολη Μεσενικόλας.

2. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 12.
3. ’Ενδεικτικά άναφέρουμε τό ύπ’ άριθμ. 12193 6-6-1868 έγγραφο τοϋ ‘Τπουργείου 

Στρατιωτικών μέ τό όποιο ό Μπότσαρης διορίστηκε πρόεδρος τριμελούς έπιτροπής γιά νά 
μελετήση τό θέμα τών οπισθογεμών δπλων τοϋ στρατοΰ καί νά ύποβάλη τις προτάσεις της 
(βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 14,.

4. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 15, οπου δημοσιεύεται τό κείμενο τής 
είσηγήσεως γιά τήν 'ίδρυση τοϋ Συλλόγου αύτοΰ, πού ύπογράφεται άπό πολλά ϊγκριτα μέλη 
τής Κερκύρας.

5. Ά πό  επιστολές τοϋ ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών τής περιόδου αυτής X. Ζυμβρα- 
κάκη, πού στάλθηκαν στον Μπότσαρη στήν Κέρκυρα, καταφαίνεται τό κϋρος τοΰ τελευταί
ου ώς στρατιωτικού καί πολίτικου καί άντλοΰνται ενδιαφέροντα στοιχεία γιά τήν έσωτερι- 
κή κατάσταση πού έπικρατοϋσε τότε, τή διάρθρωση τοϋ στρατοΰ, τις προσπάθειες γιά τήν 
καταστολή τής ληστείας, κ. &. Στις επιστολές αύτές ύπάρχουν καί στοιχεία γιά τήν εκπαί
δευση τοΰ γιοΰ τοϋ Δημητρίου, Μάρκου (βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 18, 
19, 20).



Πορτραϊτο τον Δημητρών Μπότσαρη 
(βλ. Σπ. Μαρκεζίνη, Πολιτική 'Ιστορία τής Νεωτέρας Ελλάδος, τ. Α ', σ. 190)

sr
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τήν Ε λλ ά δα 1. Στό μεταξύ δμιυς τό ύγρό κλίμα τής Επτάνησου είχε δυσάρε
στες επιδράσεις στήν υγεία του καί ύπέφερε άπό ρευματισμούς2.

Τήν 1 ’Ιουνίου τοϋ 1871 ό Δημ. Μπότσαρης προάγεται σέ συνταγματάρχη 
καί διορίζεται Ε πιθεω ρητής τοΰ Στρατοΰ3. Φαίνεται δμ<ος πώ ς ή άσθένειά του 
δεν τοϋ έπέτρεψε νά άσκηση τά νέα του καθήκοντα παρά μόνο γιά έλάχιστο 
χρονικό διάστημα. Σ τις 19 ’Ιουνίου 1871 παίρνει τρίμηνη άδεια γιά τό εξω
τερικό (Αυστρία καί Γερμανία) γιά λουτροθεραπεία4. ’Αλλά μέ τήν έπάνοδό 
του στήν ’Αθήνα πέθανε στις 19 Αύγούστου 1871. 'I I  κηδεία του έγινε τήν ίδια 
ήμέρα τοΰ θανάτου του στις 3 τό άπόγευμα άπό τό μητροπολιτικό ναό ’Αθη
νών. Τοΰ άποδόθηκαν δλες οί τιμές πού άπέρρεαν άπό τό στρατιωτικό άξίο^μά 
του καί τήν ιδιότητά του ώς πολιτικοΰ προσο')που. ’Επικήδειους λόγους έξε- 
φώνησαν στή μητρόπολη ό καθηγητής της Φιλοσοφίας Φ ίλιππος Ίωάννου 
καί ό καθηγητής τής Βοτανικής Θεόδωρος Όρψανίδης. 'Ο  πρωθυπουργός Ά λ . 
Κουμουνδοΰρος άποχαιρέτησε τό νεκρό κατά τήν ταφή του μ’ ένα λόγο πού 
αποτελεί ύμνο γιά τον στρατιωτικό καί πολιτικό, γιά τις αρετές του καί τις 
υπηρεσίες πού πρόσφερε στήν πατρίδα5.

1. Στό ’Αρχείο τής οίκογενείας Μπότσαρη σώζονται δύο έτπστολές τοϋ Δ. Γρίβα, πού 
άναφέρονται στό θέμα τής ληστείας, στήν έκρηκτική κατάσταση πού είχε δημιουργήσει ή 
έξαρσή της, καί στήν πολιτική έκμετάλλευση τοϋ θέματος πού γινόταν. Είναι άξιοσημείωτο 
ότι ή πολιτική σύνεση τοϋ Μπότσαρη δημιούργησε προϋποθέσεις φιλίας μέ στρατιωτικούς 
καί πολιτικούς, μέ τούς οποίους στό παρελθόν είχε ελθει σέ σφοδρή άντίθεση, όπως ό X. 
Ζυμβρακάκης καί ό Δ. Γρίβας άπό τούς πρωταγωνιστές τών «Ναυπλιακών». 'Ο  άναφερό- 
μενος στήν πρώτη άπό τις επιστολές τοΰ Δ. Γρίβα, πού δημοσιεύουμε στό Παράρτημα, Κο- 
ρωναΐος είναι μάλλον ό πρωταγωνιστής τής έπαναστάσεως τοΰ Ναυπλίου, μέ τον όποιο ό 
Γρίβας συνεργάστηκε (βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 16 και 17).

2. Σέ επιστολή φίλου του, μέ ημερομηνία 3 Ίανουαρίου 1870 (Άρχεΐον οίκογενείας 
Μπότσαρη) άναγράφεται: ν.' Α πό τον Πλέσσαν έπληροφορήθην καί προ τής επιστολής Σας 
δτι εϊχετε υποφέρει άπό ρευματισμούς, και άπό τον στρατηγόν Κ . Καρανταήν έμάνθανον συνε
χώς περί υμών. Περίεργος και σπανία ή υγρασία τοΰ έψετεινου χειμώνας, καί μάλιστα εις 
τήν ’Α ττικήν . Έσαπίσαμεν άπό τάς βροχάς καί .ον νότον. Συμπεραίνω τ ί  θά γίνεται εις 
Κέρκυραν. ’Ανάγκη, αδελφέ, προφυλάξεως. Παράτησαν και τον κήπον και τήν καλλιέργειαν 
του, και προφυλάξου δσον είναι δυνατόν, διότι άνευ υγείας ουδέν καλόν». Στήν ϊδιαέπιστολή 
ή έλπίδα, πού χαρακτηρίζεται καί ώς κοινό αίσθημα, νά άναλάβη ό Μπότσαρης τό 'Υπουρ
γείο Στρατιωτικών γιά νά έμπεδώση τήν τάξη πού είχε διασαλευθή: αΕίχον ελπίδα—γρά
φει—δτι θά Σάς είχαμεν εις τάς ’Αθήνας, διότι υπέθετα δτι δεν ήθέλατε δυνηθήν’ άποψύγητε 
τήν εις τόΎ πουργείον συμπραξίν Σας, τήν όποιαν όλος ό κόσμος ηυχετο άπόκαρδίας ένεκα 
τής ληστείας. Π ράγματι, άδελφέ, ήδύνασθε νά προσφέρετε νέαν σπουδαιοτάτην προς τήν 
πατρίδα καί τήν Βασιλείαν εκδουλευσιν, διότι σήμερα μεγαλύτερος εχθρός και μεγαλύτερον 
κακόν άπό τήν ληστείαν δεν υπάρχει. "Ενεκα τούτου ή κατάστασίς μας είναι απελπιστική».

3. Βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Ε ', άριθμ. έγγρ. 21, όπου δημοσιεύεται τό έγγραφο 
τής μεταθέσεώς του.

4. Ή  άδεια τοΰ χορηγήθηκε μέ τό ύπ’ άριθμ. 5962)19-6-1871 έγγραφο τοΰ Φρουραρ
χείου ’Αθηνών (Άρχεΐον οίκογενείας Μπότσαρη).

5. Βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 339 κ.έξ.
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Ό σ ο  κι’ άν στις περιπτώσεις αύτές τά έγκώμια έχουν πάντοτε κάποιο 
-όνο υπερβολής, δσο κ ι’ άν τά προτερήματα μόνον έξαίρωνται κατά τίς στιγμές 
-ού υστάτου άποχαιρετισμοϋ ενός προσώπου, ό επικήδειος λόγος τοϋ Ά λ . Κου- 
μουνδούρου άποτελεΐ μιά άδρή σκιαγραφία τών άρετών τοϋ νεκροΰ, πού δέν 
απέχει πολύ άπό τήν πραγματικότητα.

'Ο  Δημήτριος Μπότσαρης, σ’ όλη του τή ζωή άγωνίστηκε νά φανή άντά- 
ξιος τής μνήμης τοϋ πατέρα του. ’ Ύξιοποίησε όλες τίς ικανότητες πού διέθετε 
καί τά εφόδια πού άποκόμισε άπό τίς σπουδές του, γιά τήν καλύτερη οργάνω
ση τοϋ έλληνικοΰ στρατοΰ καί τήν άποδοτικώτερη εκπαίδευσή του. Οί πολιτι
κές του πράξεις φέρουν τή σφραγίδα τής σωφροσύνης καί τής συνέσεως, πρό 
παντός όμως στοιχοϋν στήν ανάγκη νά ύπηρετηθή ή ιδέα τής πατρίδος, τό συμ
φέρον τής πατρίδος, όπως έλεγε ό ίδιος. Ά π ό  τή νεαρή άκόμη ήλικία, όπως 
φαίνεται άπό τίς έπιστολές του πού δημοσιεύονται στο Παράρτημα τής μελέ
της, τό πατριωτικό συναίσθημα δονεί τήν ψυχή του καί γεμίζει μέ περιεχόμενο 
τούς όραματισμούς του. ’Ιδανικό του είναι νά δώση τά πάντα γιά τήν Ελλάδα, 
κι αύτή τή ζωή του άν χρειασθή, όπως ό πατέρας του. Α π ’ αυτή τή σκοπιά πρέ
πει νά άντικρυσθή καί ή θέση πού πήρε στά επαναστατικά γεγονότα τής έπο- 
χής, θέση πού είναι απόλυτα συναρτημένη μέ τήν πειθαρχία του ώς στρατιω τι
κού στο καθεστώς πού ύπηρετοϋσε καί μέ τή συναίσθηση εύθύνης ώς πολιτι
κού γιά τήν τύχη τής Ε λλάδος. 'Ο  αληθινός πατριωτισμός του, ή συνέπεια 
λόγων καί έργων, ή άνιδιοτέλειά του, ή σύνεση καί ό ήπιος χαρακτήρας του, 
παρά τίς πρόσκαιρες άπογοητεύσεις πού δοκίμασε καί τά ήθικά πλήγματα πού 
ύπέστη, συνέπεια κυρίως συναισθηματικών καταστάσεο^ν πού δημιούργησαν 
στήν ’Εθνοσυνέλευση οί δημαγωγοϋντες άντίπαλοί του. είχαν ώς άποτέλεσμα 
νά άναγνοίρισθοϋν άπ’ όλους, φίλους καί έχθρούς, οί άγνές προθέσεις του καί 
οί σπουδαιότατες ύπηρεσίες πού πρόσφερε στο έθνος. ’Έ τσ ι, μέ τήν ήθική του 
άποκατάσταση, μπόρεσε νά ύπηρετήση πάλι ώς στρατιώτης καί πολιτικός τήν 
'Ελλάδα καί νά προσφέρη όσες δυνάμεις τοϋ έμειναν στήν άνέλιξή της.

Πεθαίνοντας ό Δημήτριος Μπότσαρης «άφήκε τήν οΐκογένειάν του έν έν- 
τίμω πτω χεία»1, συνεχίζοντας έτσι τήν οικογενειακή παράδοση. Τό ελληνικό 
κράτος, άναγνωρίζοντας τή δύσκολη οικονομική κατάσταση στήν όποία βρέ
θηκε ή πολυμελής οίκογένειά του—γυναίκα, τέσσαρα άγόρια καί τέσσαρα κο
ρίτσια—ύστερα άπό τό θάνατό του, έκαμε μιά χειρονομία πού δύσκολα γινόταν 
την εποχή εκείνη: χορήγησε στή γυναίκα του τιμητική σύνταξη 300 δραχμών, 
υστέρα άπό είσήγηση-αΐτιολογική έκθεση τοϋ τότε ύπουργοϋ τών Οικονομι
κών Θεοδώρου Δηλιγιάννη2.

1. Βλ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 337.
2. Ή  εισήγηση τοϋ Δηλιγιάννη άναδημοσιεύεται άπό τήν «’Εφημερίδα τών Συζητή

σεων» τής Βουλής στοϋ Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Τό Σούλι, σ. 337.—
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5. ΙΙΛ ΡΛ ΡΤΗ Μ Α  - ΤΑ ΕΓΓΡΑ Φ Α

'Ό π ω ς άναφέραμε καί στήν εΐσαγο^γή, δημοσιεύουμε στο Παράρτημα τις 
επιστολές τής οΐκογενείας Μπότσαρη προς τον Κυβερνήτη ’Ιωάννη Καποδί- 
στρια καί άκόμη δσα έγγραφα βρέθηκαν στο οικογενειακό άρχεΐο τοΰ κ. Μάρ
κου Σπυρίδωνος Μπότσαρη.

Οί επιστολές, δσες γράφηκαν άπό τον Δημήτριο Μπότσαρη, τήν Χρυσού- 
λα καί τον Κώστα Μπότσαρη, είναι κατά κανόνα όρθογραφημένες, γ ι’ αύτό, 
κατά τή δημοσίευση, διορθώνουμε καί τά έλάχιστα λάθη τους, άναφέροντας 
ταυτόχρονα στις υποσημειώσεις καί τή γραφή τοΰ κειμένου. ’Επίσης, σιωπηρά, 
έπεμβαίνουμε καί στή στίξη τών κειμένων καί άποκαθιστοΰμε μιά ομοιομορ
φία ώς προς τή γραφή μέ αρχικό κεφαλαίο γράμμα τών κυρίων όνομάτίον, το
πωνυμίων καί διαφόρων δρων. Σέ ορισμένα πάλι άπό αύτά άποκαθιστοΰμε, 
μέσα σέ άγκύλες, τυχόν κατεστραμμένα σημεία τους ή συμπληρώνουμε τό κεί
μενο, δταν κάτι τέτοιο είναι άναγκαΐο γιά  τήν κατανόησή του. Οί ϊδιες άκριβώς 
έπεμβάσεις έγιναν καί στά έγγραφα πού προέρχονται άπό τό άρχεΐο τής οΐκο
γενείας Μπότσαρη.

Οί έπιστολές πού γράφηκαν άπό τον Χρηστό Άνδρέου είναι έντελώς ανορ
θόγραφες, χωρίς στίξη καί μέ ένώσεις τών λέξεων μεταξύ των. Σ ’ αύτές, κατά 
τή δημοσίευση, διατηρήσαμε τήν ορθογραφία τοΰ κειμένου, άφοΰ έπιχειρήσα- 
με μόνο τό σωστό διαχωρισμό τών λέξεων.

Γιά εύχερέστερη χρήση τοΰ Παραρτήματος ξαναδίνουμε τά στοιχεία τής 
κάθε επιστολής ή τοΰ έγγράφου, τις άκριβεΐς δηλ. χρονολογικές ένδείξεις τους, 
τον τόπο δπου βρίσκεται κ.λ.

Μ ΕΡΟ Σ Α'

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Τ Ο Τ  Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Τ  Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η  
Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η  ΙΩΑΝΝΗ Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ

1.

’Επιστολή τής 1 9 / 3 1  ’Οκτωβρίου 1827 άπό Μόναχο 
(’ \ρχεϊον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 3, πρωτ.)

σ. 1 ’Εκλαμπρότατε καί σεβαστέ μοι Κόμητα
Τή 1 9 /3 1  ’Οκτωβρίου1 1827 έκ Μονάχου

Πρό τριών μηνών έφθασα εις τά ένταΰθα2 μέ τον έδικόν μας Χρήστον 
Ά ντρέα  προς έξακολούθησιν τής ανατροφής3 μου. 'Ό ση είναι ή χαρά μου δτι

1. Στό χφ. Ό κτω μβρίον.
2. Στό χφ. ενταύθα.
3. Στό χφ. άνατροφής.
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διά μέσου τοΰ σεβαστού1 μοι αύταδελφοΰ2 σας Κόμητος Βιάρου μέ άξίωσεν ή 
εύμένεια τοΰ Θεοΰ καί ή φιλανθρωπία3 σοφωτάτου καί εύμενεστάτου Ά να κτος 
νά απολαύσω τό μουσότροφον τοϋτο έδαφος, άλλη τόση είναι ή λύπη μου διά 
τήν ύστέρησιν4 της φιλτάτης πατρίδος καί τών συγγενών.

Μόλον τοΰτο παρηγοροϋμαι συλλογιζόμενος δτι καί πάσχουσα ή πατρίς 
άξιώθη5 παρά Θεοΰ κυβερνήτην6 μεγάλον, σοφόν, καί ένάρετον τήν Ύμετέραν 
’Εκλαμπρότητα. ’Ό χ ι  μόνον ή οΐκογένειά7 μου, άλλά καί ή πατρίς δλη σέ κη- 
ρύττουσιν8 πατέρα καί έλευθερωτήν καί σέ προσμένουν ώς οί ’Ιουδαίοι τον 
Μωϋσήν9. ’Εγώ δταν άκούσω δτι έφθασες εις τήν πολυάθλιον πατρίδα, τότε 
θέλει παύση ό καρδιοκτύπης10 φόβος διά αύτήν καί θέλει πανηγυρίσω11, διότι 
έλαβον τέλος πάντων τά ποίμνια τον καλόν βοσκόν, καί δέν φοβούνται πλέον 
τούς λύκους12, δπου κάθε ήμέραν τά έξέσχιζον. Ε ΐθε13 νά/σέ πολυετή14 ό Ούρα- σ. 2 
νός καί νά ένισχύη15 τούς αγώνας16 σου μέ μεγάλους θριάμβους καί στέφανα 
τής έλευθερίας καί δόξης17.

Συσταίνω εις τήν ύμετέραν ’Εκλαμπρότητα τον άδύνατον18 έαυτόν19 μου 
καί τήν ορφανήν μας οικογένειαν20. Παρακαλώ θερμώς νά έχης αύτήν καί εμέ 
πάντοτε εις τήν αύτήν πολύτιμον εύνοιαν καί άγάπην σου. Τ ίμα με21 καί μέ πα 
τρικόν της γράμμα τό όποιον θέλει μέ παρηγορή22 καί χρησιμεύει προς οδηγίαν

1. Στό χφ. σεβαστού.
2. Στό χφ. atirαδελφόν.
3. Στό χφ. φηλανΟρωπία.
4. Στό χφ. υστέριαΐ]ν.
5. Στό χφ. άξηόθη.
β. Στό χφ. κνβερνίτην.
7. Στό χφ. οίκογενεία.
8. Στό χφ. κνρίτονσιν.
9. Στό χφ. Μωϋσήν.

10. Στό χφ. καρδιοκτήπης.
11. Στό χφ. παννγηρίσω.
12. Στό χφ. λίκονς.
13. Στό χφ. Γ)θε.
14. Στό χφ. πολυετή.
15. Στό χφ. ενισχεί.
16. Στό χφ. αγώνας.
17. «Μόλον τοϋτο παρηγοροϋμαι ... καί δόξης»: τό απόσπασμα αύτό έχει δημοσιευθή 

*πό ,ην |,  /, έ ν η Κ ο ύ κ κ ο υ στό βιβλίο της, Ιωάννης Καποδίστριας, ό άνθρωπος-ό 
αγωνιστής, ’ΛΟήναι 1962, σ. 17-18.

18. Στό χφ. άόίνατον.
19. Στό χφ. έαντόν.
~Π Στο χ φ .  οίκογ εν ίαν.
Ο ι  V  '“ ι ■ —το χ φ .  μαι.
22. Στό χφ. παρηγορή.
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καί κανόνα τής ζωής μου1. [Μέ] τοιαύτην2 έλπίδα έχο:> τήν τιμήν νά κηρύττω- 
μαι3 μέ δλην τήν ευγνωμοσύνην διά βίου. Μένιο μέ το προσήκον4 σέβας

Τής ύμετέρας ’Εκλαμπρότητας 
εύπειθέστατον5 τέκνον 

Δημήτριος Μ. Μ πότζαρης0

2.

5Επιστολή τής 18 Φεβρουάριον I2 Μαρτίου 1828 άπό Μόναχο 
^Αρχειον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 2, πρω τ.(

1 Τήν ύμετέραν Ε ξοχότη τα  υίϊκώς7 άσπάζομαι

Τό πόσον σέβας και πόσην άγάπην ένέσταξεν εις τήν καρδίαν μου ή πα
τρική σας καί κηδεμονική έπιστολή δέν δύναμαι μήτε μέ τον προφορικόν λό
γον μήτε μέ τον γραφικόν κάλαμον νά σας τήν παραστήσω άξίως. Καί βέβαια 
τί άλλο έδυνάμην νά εκφωνήσω προς τον ύψιστον προστάτην μας, άφοΰ άνέ- 
γνο:>σα τήν γεμάτην πατρικής εύνοιας καί χριστιανικής φροντίδος έπιστολήν 
σας, είμή οτι ό πανάγαθος Θεός εύδόκησε νά έλευθερώση τό έλληνόχριστον 
έθνος άπό τον τυραννικόν ζυγόν καί νά τό άποκαταστήση πάλιν είς τήν προτέ- 
ραν του δόξαν καί έ'στειλε τον κοινόν μας πατέρα προς σωτηρίαν μας.

Πόσην δέ χαράν καί άγαλλίασιν έπροξένησεν ή άγγελία είς τούς ένταΰθα 
σπουδάζοντας ομογενείς μας τό οτι θέλετε φροντίση νά προμηθεύσητε τόσον 
είς έμέ δσον καί είς άλλους σπουδάζοντας ένταΰθα νέους Έ λληνας τον τρόπον 
τοΰ νά απέρχονται τούλάχιστον κατά τήν έορτήν τοϋ ' Ύγίου Πάσχα είς μίαν 
τών εκκλησιών μας διά νά μεταλαμβάνωσιν έκεΐ τών άχράντιον μυστηρίων, 
αδύνατον είναι νά σάς τήν περιγράφω πρεπόντως. ’Αλλά τοΰτο άκούσας ό Βα
σιλεύς καί ή ένταΰθα φιλελληνική έταιρεία έφρόντισε νά συστηθή παρακκλή- 
σιον8 (καπέλλα) καί τό Π άσχα θέλομεν εχη τον έφημέριόν μας διά νά μας με- 
ταλάβη τά άχραντα μυστήρια.

1. «τίμα με καί μέ πατρικόν ... κανόνα τής ζωής μου»· βλ. Κ ο ύ κ κ ο υ, ενθ’ άν., σ. 18.
2. Στο χφ. τηαντην.
3. Στο χφ. κνρίτωμαι.
4. Στο χφ. προσίκον.
5. Στό χφ. ενπιθέστατον.
6. Στήν 4η σελίδα τοϋ έγγραφου αναγράφεται: «Προς τον Διοικητήν τών 'Ελλήνων 

Ίωάννην Καποδίατριαν». ’ \π ό  κάτω γραφή τής γραμματείας του Καποδίστρια «Presi
dent J . Capo d ’Istrias», έπάνω δεξιά «Demetrius Botzaris». ’Επίσης στήν κάτω άρι- 
στερή πλευρά τής δεύτερης σελίδας τής έπιστολής τοϋ Δημητρίου Μπότσαρη είναι γραμ
μένη καί ή πρώτη έπιστολή τοΰ Χρήστου ’ \νδρέου (βλ. 1] α ρ ά ρ τ η μ α, μέρος Β , 
άριθμ. έγγρ. 1).

7. Στό χφ. νίκώς.
8. Στό χφ. παρακλήσιον.
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Μέ τήν βοήθειαν τοϋ Θεοΰ, καθώς εως1 τώρα έδυνήθην νά άκολουθήσω 
τάς πατρικάς σας συμβουλάς, ελπίζω καί εις τό μέλλον νά τάς διατηρήσω π ι- 
στώς, χω ρ1·? να παραστρατήσω συγχρόνους άπό τον γενναϊον ζήλον τών ευερ
γετών μου καί διδασκάλων μου, οΐτινες δλοι έπιθυμοΰσι τήν αληθή παιδείαν 
μου. Πόσην δέ εύγνωμοσύνην χρειαστώ καί εις τον σεβαστόν μου ευεργέτην 
καί προστάτην τον Βασιλέα, οστις, ώς άλλος πατήρ, προσπαθεί μέ παντοίους 
-τρόπους νά μέ άλαφρώση2 άπό τά δεινά τούτου τοΰ ξένου καί παντί3 διαφορε
τικού κλίματος, τήν γνωρίζω καί παρακαλώ τον Θεόν διά νά μέ άξιώση νά τοϋ 
τήν άποδώσω άξίως καί τότε νά άποθάνω.

Προς τούτοις σας υπέρ ευχαριστώ4 διά τήν πατρικήν φροντίδα τήν όποιαν 
έλάβετε διά νά φροντίσητε διά τήν μητέρα μου καί λοιπήν μου οικογένειαν5. 
Έδέχθην πρός τούτοις καί τό θεάρεστον βιβλίον τοΰ Μηνιάτου, τό όποιον τό 
θεωρώ ώς πολύτιμον χάρισμα. Ά λλά  πόσον οφελος ήθελα έχη άν είχα  καί τήν 
Γενικήν 'Εφημερίδα τής Ε λλάδος, διά νά μανθάνω τά τών ομογενών μου.

Παρακινηθείς άπό τάς διαφόρους ειδήσεις περί της άναποφεύκτου διχο- 
νοίας τών ομογενών6 μου καί άπό τάς δικαίας επιπλήξεις τών καλοθελητών 
μας φιλελλήνων, δτι τοιαύτη άπαραδειγμάτιστος άσυμφωνία καί διχόνοια δέν 
ΰπήρξεν εις κανένα έθνος τό όποιον7 έπαναστάτησε καί ήγωνίσθη διά τήν έλευ- 
θερίαν του, έγραψα μερικούς στοχασμούς εις δλους μου τούς ομογενείς, τούς σ. 2 
οποίους, άν κρίνετε εύλογον, δύνασθε νά τούς δώσητε εις τον συντάκτην τής 
Γενικής Έφημερίόος διά νά τούς δημοσιεύση, πρός έ'νδειξιν τής πρός αύτούς 
αγάπης μου, διά νά πληροφορηθώσιν8 δτι μέ τό πνεύμα μου ζώ καί εΐμαι εις 
' Κλλάδα.

Κατά τήν πατρικήν σας εύχήν θέλω προσπαθή νά σας γράφω καθ’ έκά- 
στην τριμηνίαν, άλλά ή ’Ε ξοχότης9 σας μή λησμονήτε νά μέ γράφετε συχνό
τερα, συμβουλεύοντάς μοι τά δέοντα, πρός έλάφρωσιν10 τοΰ μεγίστου άγώνος 
τών μαθημάτων μου, χάρις εις τον πανάγαθον Θεόν, διότι έχω καί αυτόν 
τον Μέντορα, άλλέως δέν ήξεύρω πώ ς ήθελα τά εύγάλη εις τό κεφάλι. ’Ελπί
ζω δέ εις τήν θείαν πρόνοιαν νά μή μέ άφήση νά χαθώ καθώς εως τώρα ούτω

I . Στο χφ. έως.
-■ Στό χφ. άλαψρόση.
3. Στό χφ. παντή.
4. Στό χφ. υπερευχαριστώ.
■Γ>. Στό χφ. οικογένειαν.

Στό χφ. ομογενών.
7. Στό χφ. <ιποίον.
■ν Στό χφ. - ληροφορηθώσιν.
(J. Στό χφ. εξοχότη.

10. Στό χφ. έλάφροσιν.
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καί είς τό έξης, χωρίς νά άποδώσω τά τροφεία είς τήν πατρίδα μου. Ταΰτα 
καί μένω

ώς ευπειθέστατος υιός τής ήμετέρας Έ ξοχότητος
Δημήτριος Μ: Βοοτζαρης

έν Μυνυχία τή 18 6 Μαρτίου1 18282.

' / /  επισυναπτόμενη στήν παραπάνω επιστολή προκήρυξη πού άπηύθννε ό 
Δημήτριος Μπότσαρης προς τούς "Ελληνες.

1 'Ο  Δημήτριος Μ: Μπότζαρης προς τούς 'Έλληνας

ΙΙληροφορημένος οτι ή ένθύμησις τοϋ μακαρίτου πατρός μου στέκεται 
ζωηρά είς τάς γενναίας καρδίας σας, λαμβάνω τό θάρρος νά σάς γράψω ώς 
άδελφός προς άδελφούς. " \ ν  καί άνήλικος άκόμη καί μακράν άπό τήν πα
τρίδα μου ευρισκόμενος3, μέ δλα ταΰτα ή ψυχή μου καί ή καρδία μου είναι είς 
τήν ποθητήν μοι πατρίδα Ε λλάδα, διά τήν οποίαν ό μακαρίτης πατήρ μου έχυ
σε τό αίμα του πολεμών υπέρ τής ελευθερίας της. ’Αδελφοί συναγωνισταί ύπέρ 
τής ελευθερίας τής πατρίδος, συγχ<ορήσατέ μοι νά σάς είπώ τήν γνώμην μου 
περί τής τούρινής4 καταστάσεως τών πραγμάτούν. "Οταν ήμουν είς τήν Ε λ λ ά 
δα ήκουα Ευρώπην καί δέν είχον κάμμίαν ίδέαν περί αύτής. Τώρα, όπου ήλθαν 
εδώ5 είς τήν Μουνυχίαν, έκατάλαβα πόση διαφορά εύρίσκεται ώς προς τό κλί
μα της6 καί ώς προς τήν προκοπήν μας. 'Η μ ε ίς  μέν άκόμη εί'μεθα άρχάριοι 
μαθηταί ώς προς αυτούς, αύτοί δέ ήξεύρουσιν ολην τήν σοφίαν τοΰ κόσμου. 
'Η μ ε ίς  έ'χομεν τόπον καί γήν τής επαγγελίας- μέ ολίγον κόπον μάς άντιβρα- 
βεύει δεκαπλασίως. Αύτοί δέ έχουσι τέτοιαν άχαμνήν γήν καί τόσον όλιγόκαρ- 
πον τόπον, ώστε μόλις άπολαμβάνουσι τά έξοδά7 των ύστερα άπό άπειρους 
κόπους καί μόχθους. Δ ιατί, λοιπόν, άδελφοί μου, έν ώ εχομεν τέτοιαν εύλογη- 
μένην γήν, διατί νά μή όμονοήσωμεν καί νά συνενωθώμεν δλοι όμοΰ νά διώξω- 
μεν δλους τούς τυράννους άπό τήν πατρίδα μας καί ύστερον νά ήσυχάσωμεν καί 
νά άπολαμβάνη καθείς άπό ήμάς τούς καρπούς τών κόπων του; Διατί, άδελ
φοί μου, νά εϊμεθα διασκορπισμένοι ό ένας έδώ καί ό άλλος έκεΐ, ό ένας μέ Λ00

1. Ό  υπολογισμός τής χρονολογίας άπό τό παλαιό ετος στό νέο είναι λανθασμένος.
2. Στήν τετάρτη σελίδα τοϋ έγγράφου αναγράφεται: «ΪΙοός τον εξοχώτατον κυβερνή

την τής 'Ελλάδος ’Τ. Καποδίατριαν». ’Επίσης στό κάτω μέρος τής δεύτερης σελίδας είναι 
γραμμένη καί ή δεύτερη έπιστολή τοϋ Χρήστου Άνδρέου (βλ. II α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Β , 
άριθμ. έγγρ. 2).

3. Στό χφ. ευρισκόμενος.
4. Στό χφ. τωρινής.
5. Στό χφ. έδώ.
6. Στό χφ. κλίμα.
7. Στό χφ. αιξοδα.
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ό άλλος μέ 200 καί άλλος μέ 50, καί νά μήν ένωθώμεν υποκάτω εις μίαν κεφα
λήν, νά κτυπήσωμεν τον εχθρόν καί έπειτα ύπακούοντες εις τούς νόμους νά 
ήσυχάζωμεν καί νά άπολαμβάνωμε τά αγαθά τής ειρήνης; Δ ιατί νά ύποφέρω- 
μ ε ν, νά μάς κατηγορώσι τά φωτισμένα εθνη τής Ευρώπης ώς άναξίους τό νά 
μήν έχωμεν ένα άξιον άνδρα νά δώσωμεν δλην τήν δύναμιν εις αύτόν. καί οί άλ
λοι νά ύπακούο^μεν1 εις αύτόν έως ότου νά διώξωμεν τον έχθρόν, καί έ'πειτα 
καθ’ ένας πάλιν νά μείνη μεγάλος καθώς καί πρώ τα; Μή νομίζετε2 δτι,δταν τό 
κάμετε αυτό, θά όλιγοστεύση3 ή 6‘όξα σας, έξ εναντίας μάλιστα θέλει αύξήση. 
Διότι δλοι εσάς έχουσι νά σας βλέπουν ώς σωτήρας καί έλευθερωτάς τής πα- 
τρίδος. Στοχασθήτε4, δτι μήτε ό Θεός θέλει νά τά ένεργή δλα μόνος του, άλλά 
εις μέν τούς ούρανούς έχει τούς άγγέλους του, εις δέ τήν γην τούς άγιους καί 
δι’ αύτών5 μηνύει εις ήμας τούς άμαρτωλούς6 τάς προσταγάς του. Λοιπόν καί 
ήμεϊς, αν καί Ιω ς7 τώρα διά τά πολλά εμπόδια δέν ήμπορέσαμεν νά δώσωμεν 
εις τήν διοίκησιν τό ΰψιστον κϋρος, καί νά παραδώσωμεν τήν κυβέρνησιν εις 
άξιον κυβερνήτην, τώρα νά συναχθώμεν δλοι όμοϋ καί ύποταχθέντες εις τον 
κυβερνήτην μας νά δειχθώμεν άξια τέκνα τών νόμο:>ν καί τής πατρίδος. Σ το 
χάζομαι8 δτι, αν ήθέλαμεν έπιθυμήση κανένα πολύτιμον πράγμα παρακαλοϋν- 
τες τον Θεόν νά μάς χαρίση εις τούτον τον καιρόν, καλλίτερον9 καί τιμιώτερον 
δέν έμποροϋσε νά μας χαρίση άπό τον κυβερνήτην μας Καποδίστριαν. Ά ς  στο- 
χασθώμεν, φίλοι μου ομογενείς, δτι τώρα είναι καιρός νά φανώμεν λόγω καί 
έ'ργω θεμελιιοταί, τής ελευθερίας τοΰ έθνους μας. 'Η μ ε ίς  θά σταθοϋμεν οί αορ
τήρες καί προπάτορες δλης της μελλούσης γενιάς10. 'II  μάς θά φέρνωσιν ώς π α 
ράδειγμα τής άρετής καί τών ένδόξίον έργων οί μεταγενέστεροι εις τούς συγ
χρόνους των. 'Η μ α ς έχει ή ιστορία νά πλέξη τον άμάρανθον στέφανον τής δό
ξης. 'Η μ ας εχουσιν οί άπόγονοί μας νά μας συστήνωσιν ώς τύπον καί υπογραμ
μόν εις τούς συγχρόνους των. 'Η μ α ς θέλουσιν άνεγείρη τά μνημεία τής άρετής 
και δόξης, διά τήν όποιαν θαυμάζονται οί προπάτορές μας11. 'Η μ α ς θά άναφέ- 
ρωσιν οί μέλλοντες ποιηταί τής έλευθερίας τής Ε λλάδος, ώς παραδείγματα 
της άρετής, ώς ήρωας τοΰ παρόντος άγώνος, ώς ήμιθέους ύπέρ τής έλευθερίας

1. Στό χφ. νπακούμεν.
2. Στό χφ. νομίζεται.
3. Στό χφ. όλιγωστευση
4. Στό χφ. ατοχασθήται.
·Γ>. Στό χφ. ύιαί'τών.
*■· Στό χφ. άμαρτωλούς.
7. Στό χφ. έως.
8. Στό χφ. στοχάζομε.
lJ. Στό χφ. καλήτερυν.

10. Στό χφ. γενηάς.
11. Στό χφ. προπάτορες.
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άγωνιζομένους. Τ ί καθήμεθα, λοιπόν, καί προσμένομεν νά σβησθώσι1 τά  όνό- 
ματά μας άπό τον κατάλογον της άθανασίας; Τ ί δέν ένωνόμεθα νά κτυπήσω- 
μεν τον εχθρόν ήμών καί όλης τής άνθρωπότητος εις τήν κεφαλήν διά νά τον 
συντρίψωμεν καί νά τον άποδιώξωμεν άπό τό έδαφος τής Ε λλάδος, άπό τό φίλ- 
τατον έδαφος τής ποθητής μας πατρίδος; Τ ί δέν συναζόμεθα, ύποταχθέντες 
εις τον κυβερνήτην μας, όλοι ώς γνήσια τέκνα τής φιλτάτης 'Ελλάδος νά συ- 
σκεφθώμεν καί νά άποφασίσωμεν άξια έργα τοΰ 'Ελληνικού έθνους, επειδή έως 
τώρα, δ,τι καί άν έκατορθώσαμε, τό ένεργήσαμεν μέ τήν βοήθειαν τοΰ παντο
δυνάμου Θεοΰ, άφ’ έαυτοΰ μας πολλά ολίγα. Διότι τά πάθη, τά έπισκοτίζοντα 
τον νοΰν μας, δέν μας άφηναν2 νά γνωρίσωμεν τήν θείαν του βουλήν, πόσον με
γάλη ήτον. Δέν μάς άφησαν νά έκλέξωμεν τον άξιώτερον ήμών διά νά μας δι- 
οική και νά μας προστάζη καί ήμεϊς νά τον ύπακούωμεν ώς καλλίτερόν μας. 
Ά λλά  καθείς ήθελεν αύτός νά βασιλεύη καί νά διοική χωρίς νά θέλη νά ΰπα- 
κούη. ΙΙόση πλάνη καί αναρχία άκολουθεϊ εις τοιαυτην περίστασιν, δλοι μας 
τό ήξεύρομεν3 έκ πείρας καί διά ταΰτα, δ,τι δέν έδυνήθημεν νά πράξωμεν εις 
διάστημα έπτά χρόνων, άς τό βάλωμεν τώρα εις πραξιν διά νά έχη καί ή ιστο
ρία λόγον τοΰ νά μας άθωώση, έπειδή άλλον ΐσχυρότερον λόγον πρός άθώωσιν 
τής μέχρι τοΰδε4 μεγίστης άνωμαλίας μας δέν έχομεν.

Ταΰτα καί μένω, Μουνυχία5 6 Μαρτίου 1828.

5Επιστυλή της 3 Σεπτεμβρίου 1828 (ν .ή .) άπό Μόναχο 
"Αρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 8, πρωτ.ί

Τήν ύμετέραν ’Εκλαμπρότητα, άγαθέ μοι προστάτα, μετά τής προση- 
κούσης ΰποκλίσεως καί εύλαβείας προσκυνώ καί κατασπάζομαι.

Τή 3 : Σεπτεμβρίου 1828. Ε.Ν. Μόναχον

Διά τοϋ παρόντος μου ταπεινοΰ γράμματος, σπεύδω κατά τό χρέος, πρώ
τον μέν νά τήν προσκυνήσω, ώς εΐκός, καί νά τής άσπασθώ υΐίκώς τάς ευεργε- 
τικάς μοι χεΐραί, δεύτερον δέ, νά τής ζητήσω μυριάκις συγγνώμην, δτι εφα- 
νην εως τής ώρας παρήκοος της πατρικής μοι επιταγής της, ήτις είχε σκο
πόν, έπ ’ άγαθή μου τύχη, τό νά τής γράφω συνεχώς τών επιδόσεων μου τας 
προόδους εις τήν κατ’ άμφω τον άνθρωπον παιδεύουσαν παιδείαν. Ά λλά  περι 
τών έπιδυσεών μου τούτων, σεβαστέ μοι εύεργέτα, εγώ ό ϊδιος νά τήν πληρο

ί. Στο χφ. σβυσθώσι.
2. Στο χφ. άφιναν.
3. Στό χφ. ήξεΰριομεν.
4. Στό χφ. τουδε.
5. Στό χφ. Μουνυχία.
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φορήσω, έν ώ τό στοχάζομαι άτοπον, έχω καί φόβον ού τον τυχόντα, μήπως 
φανώ ύπέρ έμαυτοϋ φράζουν έγκώμια. Τολμώ δμως νά τήν βεβαιώσω άδεώς, 
ότι τό έδώ στάδιον τής διατριβής μου σκοπόν άλλον πρό οφθαλμών δέν έχει, 
είμή τήν διηνεκή προσπάθειαν διά νά φανώ ποτε άξιος καί τής βασιλικής τοΰ 
κράτους του κηδεμονίας καί τών ύμετέρων πατρικών έλπίδων όχι άνάξιος, τών 
τε προγονικών αρετών μου έφάμιλλος. Ταϋτα έχω πρό οφθαλμών άδιαλεί- 
πτω ς, καί τούτων τήν έπίτευξιν αν άποτύχω, τό ζην θέλει μου είναι περιττόν, 
άλλ’ έλπίζίο εις τοΰ πανσόφου πατρός τών φώτων τήν βοήθειαν καί εις τάς εφε
ξής ΰμετέρας πατρικάς προτροπάς νά έπιτύχω τοΰ ποθουμένου.

Έ ν  τοσούτω τολμώ πάλιν μέ δλον1 τό προσήκον σέβας, έπιστηριζόμενος 
εις τήν γενικήν προς δλον τό γένος πατρικήν σας φροντίδα, νά συστήσω εις τήν 
φιλανθρωπότητα τής δαιμονίου προεδρίας σας καί τήν δυστυχή χήραν μητέρα 
μου, ήτις δέν άμφιβάλλω δτι άπολαμβάνει ώσαύτως τήν αύτήν άπό μέρους σας 
προστασίαν καθώς καί οί λοιποί δυστυχείς ομογενείς2. Καί οϋτο.), λαμβάνιον 
τό θάρρος καί τήν παρρησίαν, υπογράφομαι άσυστόλως

Τής ΰμετέρας άξιοσεβάστου καί φιλανθρώπου Έ κλαμπρότητος
τέκνον εύπειθέστατον καί εις τάς προσταγάς της 
πρόθυμον

Δημήτριος Μ: Μ πότζαρης3.

4.

’Επιστολή τής 12 / 24 Νοεμβρίου 1828 άπό Μόναχο
(Άρχεϊον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 1, πρωτ.) 

σ. 1 Έ ξοχώ τατε Κυβερνήτα τής Ελλάδος καί προστάτα μου εύμενέστατε!

Τή 12 / 24 Νοεμ(βρί)ου 1828. Έ ν  Μυνιχία4.

Τό κατά τήν 4 / 16 Αύγούστου πατρικόν της προς έμέ γράμμα5 έλαβον έν 
καιρώ μέ χαράν ψυχής άνεκλάλητον. Ε ις αύτό πληροφορηθείς τά αϊσια τής επι
θυμητής ύπό πάντ<ον τών Έλλήν<υν ύγιείας της, καί τάς εις έμέ πατρικάς και 
σωτηρίους αύτής συμβουλάς καθ’ ήμέραν σχεδόν άναγινοισκων, διά μέν το

1. Στό χφ. δλον.
2. Στό χφ. ομογενείς.
ίί. Στό κάτω μέρος τής σελίδας υπάρχει καί ιδιόγραφη σημείωση τοϋ Χρήστου ’Λνδρεου 

(βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Β', άριθμ. έγγρ. 3). ’Επίσης στή δεύτερη σελίδα τοϋ έγγραφου 
αναγράφεται: «a  Son Excellence Monsieur le comte Capo d’ Istria president de la Grece» 
(γραφή γραμματείας) καί άπό κάτω μέ γραφή τοϋ κειμένου «Τ φ  ’Εκλαμπρότατα) και 
σιατηρίφ ΙΙροέδρφ τής 'Ελληνικής Πολιτείας Κ όμητι ’Ιωάννη Καποδίστρια, Εις Αίγιναν».

4. Στό χφ. Μυνιχία.
5. Βλ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ,  Έπιστολαί, τ. Β ', σ. 194.
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ποώτον δέν παύω νά παρακαλώ τόν "Υψιστον νά τήν διαφυλάττη καί εις τό 
£ξης άτάραχον, έπ’ εύτυχία της κοινής πατρίδος, διά δέ δεύτερον νά χύνω χα- 
οας δχκρυα, δτι ή θ ίία  πρόνοια εις τήν όρφανίαν μου ταύτην μου έ'στειλεν άλ
λον πατέρα, δστις1 πράττει μέ άξιοσέβαστον φιλανθρωπίαν υπέρ έμοϋ, δλα 
εκείνα δσα καί ό ’ίδιος μου πατήρ πρός εμέ τόν υιόν του, έάν έζη, ήθελε κάμη.

Διά ταΰτα, Κυβερνήτα τής Ε λλάδος θεοσυντήρητε, ήμεϊς δλοι τά τέκνα 
σας οί "Ελληνες γνωρίζομεν τό πρός τήν ΰμετέραν ’Εξοχότητα χρέος μας. Κ α
θείς άπό ήμας πρέπει νά έχη προ οφθαλμών δχι άλλο, εΐμή τήν προσπάθειαν2 
τοΰ νά έκπληροΐ3 μετά προθυμίας τάς θεσπεσίους αύτής συμβουλάς, τόσον π ε
ρισσότερον άξιοπράκτους, δσον αύτών τά έπακόλουθα εις άλλο δέν άποβλέπου- 
σιν εΐμή πρώτον εις τήν ώφέλειαν ήμών αύτών, καί δεύτερον εις τήν τής κοι
νής πατρίδος.

Ε λ π ίζω  εις τήν χάριν τοϋ Ι^εοΰ καί εις τάς εφεξής πατρικάς σας συμβου
λάς νά φέρω εις τέλος ένδοξον δ,τι δ'ιά συνεργίας4 τοϋ σεβαστοΰ κλεινοΰ προ
στάτου μου Βασιλέως τής Βαυαρίας, ου τά έ'τη είησαν δ,τ ι5 πλεϊστα καί παν- 
ευδαίμονα, έπεχειρήθην6. Καί τότε, καθώς καί τώρα, θέλω λογίζομαι εύτυχής7 
νά ύπογράφωμαι.

Τής ύμετέρας φιλάνθρωπου ’Εξοχοτητος 
τέκνον προθυμότατον.
Δημήτριος Μ πότζαρης8.

5.

’Επιστολή τής 10122  Μαρτίου 1829 άπό Μόναχο 
'Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 7, πρωτ.)

Θεόσδοτε εύεργέτα μας καί σωτήριε Κυβερνήτα τής 'Ελλάδος! άσπάζο-
μαι καί καταφιλώ υίϊκώς τάς ύμετέρας εύποιητικάς χεΐρας.

Καθώς μία καυματισμένη ελαφος δέν βλέπει τήν ώραν, πότε νά φθάση εις 
πηγην κρυερών καί διαυγεστάτων ΰδάτων, διά νά κατασβέση είς τά ρείθρα της

1. Στο χφ. όςτις.
2. Στό χφ. προσπαθείαν.
3. Στό χφ. έκπληρή.
4. Στό χφ. σννεργείας.
5. Στό χφ. δτι.
6. Στό χφ. επεχειρίθην.
7. Στό χφ. ευτυχής.
8. Τό κάτω μέρος της δεύτερης σελίδας τό καταλαμβάνει ή τέταρτη κατά σειρά επιστο

λή τοϋ Χρήστου Άνδρέου (βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Β ', άριθμ. έγγρ. 'ι). ’Επίσης στήν 
τέταρτη σελίδα τοΰ έγγράφου άναγράφεται: «Πρός τόν Έξοχώτατον Κυβερνήτην τής 'Ελ- 
■̂αιίος /. Καποόίστριαν, Αίγιναν». Πάνω δεξιά γραφή Γραμματείας uBozznrisn.
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τά άέναα1 τήν φλογιζομένην δίψαν της, τοιουτοτρόπως κ’ έγώ μετρώ τάς ώρας, 
εις τάς στιγμάς τής τών μαθημάτουν καταπαύσεους, κυττάζων πότε νά φθάση 
ή ώρισμένη τριμηνία κατά τήν όποιαν είμαι υπόχρεους2 νά συντύχου διά τοΰ κα
λάμου μέ τον κοινόν μας πατέρα και εύεργέτην, καί οΰτου νά καταπαύσω όπωσ- 
οΰν3 τοΰ προς συντυχίαν ύπερβολικού μου πόθου τήν δίψαν. "Α χ! πόσον πα
ρακαλώ τον πατέρα τών φώτων καί της άληθοΰς4 σοφίας, διά νά μέ φουτίση μέ 
τό θειον του φως νά γίνου ποτέ ικανός καί άξιος τών πατρικών της εύχών καί 
έλπίδουν διά νά έπιστρέψω εις τήν φίλην πατρίδα, καί ν’ άπολαμβάνου έκεΐ ά
φθονους καί άδιακόπως τής ΰμετέρας θεοεικέλου ψυχής τάς χάριτας ! ’Αλλά πα
ρακαλώ, πάτερ καί κυβερνήτα θεοπρόβλητε τής τεθλιμμένης ήμών πατρίδος, 
άποστέλλετέ μοι ένίοτε τάς ΰμετέρας εύχάς καί εύλογίας, διά νά χαρώ ευτυχώς 
μέ τήν οδηγίαν τούτων εις δσα σεμνά, δίκαια καί ορθά ή μακαρία της ψυχή έπι- 
θυμεΐ καί κρίνει, νά μοί δίδοοσι δέ καί άλλοτε τό θάρρος, ώς καί τώρα, διά νά 
ύπογράφωμαι5 μέ τό βαθύτατον σέβας.

Τής ΰμετέρας φιλανθρώπου Έ ξοχότητος τέκνον εύπειθές καί πρόθυμον
Δημήτριος Βότζαρης0.

Μύνχεν τή 1 0 /2 2  Μαρ(τί) ου: J820.

6 .
’Επιστολή τής 1 113 'Οκτωβρίου 1829 άπο Μόναχο 

(Άρχεϊον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 17, πρωτ.)

σ. 1 Μεγάθυμε προστάτα μου καί περιπόθητε Κυβερνήτα τής Ελλάδος.

'Μ έλευσις τών τριών ναυαρχιδών, ο’ίτινες προ ολίγων ήμερών ηΰξησαν 
μέ τήν παρουσίαν τουν τον αριθμόν τών ύπέρ παιδείας άγωνιζομένουν ένταΰθα 
ομογενών, μ’ έχαροποίησε τριχώς, τό μέν δτι οί συμπολΐται μου "Ελληνες, 
άπολαύσαντες κατά θείαν μοίραν εις τό σεβαστόν ύποκείμενόν σας κυβερνήτην 
έν ταυτώ θεοείκελον καί παράδειγμα διάσημον παιδείας, τής δντους θεοφιλοΰς 
καί άνθρωποπρεποΰς, δέν ήργησαν νά γνωρίσωσι παρ’ αύτά τήν πηγήν τής τών 
έθνών σουτηρίας, τήν ίεράν μάθησιν, προς άνακάλεσιν τής οποίας εις τό πα- 
τρώον έδαφος άπέρχονται μετά χαράς τήλοσε πάτρης. Καί τοΰτο προς τήν προ-

1. Στο χφ. άένναα.
2. Στό χφ. υπόχρεος.
3. Στό χφ. όποαοΰν.
4. Στό χφ. αληθούς.
5. Στό χφ. υπογράφομαι.
6. Στήν τετάρτη σελίδα τοΰ εγγράφου άναγράφεται: «Προς τον Κυβερνήτην τήζ Ε λ

λάδος Ίωάννην Καποδίστριαν εις Αίγιναν». Ε πάνω  δεξιά άλλη γραφή «Μυνιχία τής Βαβα- 
ρίας, Μάρτιος 1829, Δημήτριος Βότζαρις».



ΛημήτΡ10ί  Λ1· Λίπό-σαρης 431

γονικήν άρετήν δείγμα τρανότατον. Τό δέ δτι οί εΐρημένοι νέοι μετά τών άλλιον 
χαροποιών ειδήσεων μοί έ'φεραν καί τό κάλλιστον τής Ε λλάδος δώρον, τό πο- 
Οεινότατόν μοι τής Έ κλαμπρότητος σας γράμμα, άπό τοϋ όποιου τά γλυκύ
τατα καί σωτήρια ρείθρα χανδόν πάλιν Σιά>ν, κατέψυξα τήν δίψαν μου. ΤΩ πό
σον μέ ηυφρανεν ή γεΰσις1 αύτοϋ ! θαυμάσιοι τω οντι αί ένέργειαι τών γραμ
μάτων, τά όποια οί κοινοί πατέρες τών έπικρατειών γράφουσι κατά καιρούς 
εις τά τέκνα των. Τελευταιον δέ δτι ή εύφρόσυνος αγγελία, ότι μετ’ ολίγον θέ- 
λίο απολαύσει άπό τήν γενναιότητα τής πατρικής ψυχής σας τόν τε αγαπητόν 
μοι θειον καί άλλους άκόμη ομογενείς, οΐτινες κατά τήν όποιαν έλάβομεν προ
χθές πληροφορίαν έ'φθασαν ήδη εις Τριέστιον καί ήρχισαν έν ταυτώ καί τήν νο- 
μιζομένην κάθαρσιν, μ’ εκαμε νά σκιρτώ άπό τήν χαράν, πρώτον δτι άναβλέ- 
πω έδώ συγγενείς εγγυτάτους, δεύτερον δέ τό μέγιστον δτι άπολαύω καί άλ
λους θιασώτας καί συνεργάτας τοϋ προκειμένου άγώνος, εις τούς όποιους θέ
λω έχει τήν άνέκφραστον εύχαρίστησιν νά χρησιμεύσω καί εισηγητής, ώς πα- 
τρικώς έπιθυμεΐτε, εις τήν λατινικήν, τήν γερμανικήν, καί τήν γαλλικήν γλώσ
σαν, καί έξαιρέτως εις τήν άλγεβραν, τήν όποιαν κατά τό παρόν έξάμηνον χά- 
ριτι θεία έτελείοοσα.

01 δέ υίοί τών Ναυάρχων Μιαούλη καί Σακτούρη, άμέσως μετά τήν έ'λευ- 
σίν των, είσήλθον εις τό παιδαγωγεΐον τών Καδέττων2, καί μετ’ όλίγας ήμέ- 
ρας έπαρουσιάσθησαν εις τήν Μ εγαλειότητά του τοΰ Βασιλέως, τοΰ ήμετέρου 
ευεργέτου καί πατρός, τούς όποιους ύπεδέχθη τό κράτος του μέ τήν έμφυτόν 
του φιλανθρωπίαν καί εύμένειαν. Ή μ α ς  δέ ή αύτοΰ θεοφρούρητος Μεγαλειότης 
έπρόσταξε νά κατοικήσωμεν εξω τοΰ καταστήματος τοΰ κυρίου Δεζαρδέν, διά 
νά προγυμνασθώ εις τά άπαιτούμενα, καί οΰτω, έφοδιασθείς τοΰτον τόν χρό
νον μέ τάς άναγκαίας γνώσεις, νά είσέλθω τόν έρχόμενον χρόνον εις τό πολεμι
κόν σχολεΐον, διά νά τελειώσω καί έκεϊ τά λοιπά κατά τήν πατρικήν σας εύχήν.

Τό έσώκλειστον, παρακαλώ ταπεινώς, νά προστάξητε διά νά έγχειρισθή 
εις τόν θειον μου- έγώ δέ λαμβάνω καί αΰθις τό θάρρος νά υποσημειωθώ

Τής ύμετέρας άξιοσεβάστου Έ κλαμπρότητος 
τέκνον ευπειθές καί πρόθυμον 

Δημήτριος Βότζαρης3.

Τή 1 /1 3  Ό κτω (βρί)ου4 1829 έκ Μονάχου.

1. Στό χφ. γευσις.
2. Στό χφ. KaSe.των.
3. Στό κάτω μέρος τής δεύτερης σελίδας τοϋ έγγραφου υπάρχει ή εκτη επιστολή τοΰ 

Λνδρέου (βλ. Π α ρ ά ρ τ η μ α ,  μέρος Β ', άριθμ. έγγρ. 6). ’Επίσης στήν τέταρτη σελίδα τοΰ
εΥγραφου αναγράφεται: αΐΐρος τόν Κυβερνήτην τής 'Ελλάδος Ί . Καποδίστριαν, Εις Αίγιναν».

4. Στό χφ. Όκτωμ(βρί)ον.
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’Επιστολή τής 31 Μαρτίου 1830 ( ν.ή.) άπό Μόναχο 
(Άρχεϊον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθίΛ. 6, πρωτ.)

1 ’Αξιολάτρευτε καί θεοσυντήρητε πατέρα μας καί της πατρίδος σωστά !
τήν εύδαιμονοποιόν σας δεξιάν κατασπαζόμεθα.

'Η  έμφυτος επιείκεια, μέ τήν οποίαν ήμερωσατε ολοκλήρου έθνους αγριό
τητα, καί έμπνεύσατε εις αύτό θάρρος πατρικόν μέ τό παράδειγμά σας, ώστε 
νά έχη εις τό θεοευλόγητον υποκείμενόν σας οχι μόνον άρχοντα σωτήρα, άλλά 
καί πατέρα φιλόστοργον, καί οΐκεΐον εγγύτατον καί φίλον προσηνέστατον, τού
τος ό θειος τώ οντι χαρακτήρ τής άγαθοϋς1 ψυχής σας εξέβαλε καί άπό ημας, 
θειον καί άνεψιόν, γόνους Βότσαρη, πάντα φόβον ώστε, οχι μόνον νά μήν ύπο- 
πτευώμεθα ότι θέλομεν σάς προξενήσει ένόχλησιν μέ τήν γραφήν μας, άλλά νά 
μήν άμφιβάλλωμεν καί καθόλου, ότι καί εις οργήν εναντίον μας δικαίαν ήτον δυ
νατόν νά σάς έγείρωμεν, έάν δέν σας εΐδοποιούσαμεν άπό καιρού εις καιρόν καί 
περί τής καταστάσεως τής υγείας μας, καί περί τών εις τά μαθήματα προόδων 
μας" διότι καί τά δύο ταυτα λογίζονται διάφορον μέγα εις τούς αγαθούς πατέρες.

Διά τοϋτο έγώ μέν ό άνεψιός, εχων ώς ή φιλόστοργος σας ψυχή έπιποθεΐ 
εις τήν υγείαν καλώς, εύρίσκομαι τώρα κατά τά μαθήματα περί τά τέλη τής 
τριγο)νομετρίας καί γίνομαι έτοιμος διά νά μεταβώ θαρρούντως τό μέλλον φθι- 
νόπωρον είς τό βασιλικόν πολεμικόν σχολεΐον, καί νά διέλθοο έκεΐ, θεία συνάρ- 
σει, τό λοιπόν τής επιστήμης ταύτης στάδιον.

'Ο  δέ θειος έγώ, ό εις τήν Ε λλάδα  άκαταπαύστως φιλάσθενος, έβοηθή-
2 θην έδώ / ’ίσως άπό τήν ψυχρότητα τοΰ κλίματος καί άπολαύσας όλοτελώς τήν 

υγείαν μου καταγίνομαι νύκτα καί ήμέραν2 είς τό νά γίνω μίαν ώραν άρχήτερα 
έγκρατής τής γερμανικής γλώσσης καί τών άλλων αναγκαίων, καθώς εφθασα 
καί εις τον μισόν δρόμον διά νά τό κατορθώσω, ώστε νά σάς3 παρακαλέσω 
άδεώς άπό τώρα νά δώσητε τότε τήν πατρικήν σας άδειαν, διά νά είσέλθω και 
έγώ μετά τοΰ ποθητού4 μοι Δημητρίου καί Χρήστου, τοϋ καλοΰ μας συμβού
λου καί άδελφοΰ, είς τό είρημένον σχολεΐον καί νά έξακολουθήσω έκεΐ μαζί των 
κατά τάξιν τά διδασκόμενα.

’ Λ,φ’ ού ή πρόνοια τοΰ Θεοΰ μάς ήνωσε καί τούς τρεις διά τής συγγενειας 
σφιγκτά, τό έπιτήδευμα ήμών τό μέλλον, άπαράλλακτον μέ έκεΐνο τών προπα
τόρων μας, δέν πρέπει νά μάς χωρίση ουδέποτε' διό καί περισσότερον είμι5

7.

1. Στό χφ. αγαθούς.
2. Στό χφ. ήμέραν.
3. Στό χφ. σάς.
4. Στό χφ. ποθειτον.
5. Στό χφ. ειμ’.
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ευελπις, δτι θέλετε συγκατανεύσει είς ταύτην μου τήν ταπεινήν παράκλησιν.
Παρακαλοΰντες σας υίϊκώς νά προσφέρητε είς τούς οικείους μας τά άρ- 

μόζοντα1 ήμών προσκυνήματα, παρακαλοϋμεν ένδε[λε]χώς τόν έπουράνιον Θεόν 
νά σας διαφυλάττη ώς κόρην οφθαλμού διά νά ύπογραφώμεθα καί ήμεΐς πάν
τοτε μέ χαράν.

Τής ύμετέρας Έ ξοχοτητος τέκνα εύπειθή καί πρόθυμα

Γεώργιος Βότσαρης
Τή 31 Μαρτίου 1830 Μύνχεν. Δημήτριος Βότσαρης2

8.

’Επιστολή τής 1 5 /2 7  Α π ρ ίλ ιον  1830 άπο Μόναχο 
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 5, πρωτ.)

Τήν έθελόκαλόν μοι ’Εξοχότητά της προσκυνώ μέ τό υίϊκόν σέβας. σ. 1

Τή 1 5 /2 7  Ά πρ(ιλί)ου 1830 Μύνχεν.

Δάκρυα χαράς καί άγαλλιάσεο^ς μοί έπροξένησε τό πολύτιμον προς έμέ 
πατρικόν γράμμα σας, τό γεγραμμένον κατά τήν 20 Φεβρ.3/ 4 Μαρτ., διότι άπό 
αύτό έμαθα καί έγνώρισα έπαισθητώς καί τόν όντως πατέρα μου καί τόν αλη
θώς εύεργέτην μου, δστις καί μόνον υποψίαν λαβών, οτι ή φυγή μου άπό τοϋ 
καταστήματος τοΰ κυρίου Δεζιαρδίνου εγινεν άνευ τής βασιλικής συγκαταθέ- 
σεως καί δτι καπνός ύπερηφανίας μοΰ έτάραξε τόν άνώριμόν μου εγκέφαλον 
ίσως4 διότι δέν στοχάζομαι δτι άνατρέφομαι καί παιδαγίογοΰμαι άπό έλεος φι- 
λανθρώπων χριστιανών, οΐ δέ οικείοι μου, ώς δέν άμφέβαλλον, ζώσιν άπό τό 
πτωχικόν τών πτω χώ ν ομογενών μας ταμεΐον, εσπευσεν αμέσους, ώς φιλό
στοργος καί προβλεπτικός πατήρ νά ρυθμίση τόν είς άταξίαν ύποληφθέντα υιόν 
του μέ τάς άτιμήτους πατρικάς του συμβουλάς καί νουθεσίας.

Ά λ λ ’ δπως έβγήκαμεν τόν παρελθόντα χειμώνα άπό τό εΐρημένον κατά
στημα καί όποία τις είναι ή έδική μου διαγωγή, περί τούτο^ν έγώ άδυνατώ 
να δώσω αναφοράν, έπειδή δέν είναι έδικόν μου εργον. Τοΰτο μόνον σας πα 
ρακαλώ μέ άνοικτάς άγκάλας, νά μέ στοχάζεσθε πάντοτε διψασμένον καί έπι-

1. Στό χφ. άρμόζοντα.
2. Τήν επιστολή υπογράφει έκτος του Δημητρίου καί ό Γεώργιος Μπότσαρης, θειος 

τ°υ πρώτου καί άγνωστος σέ μάς άπό άλλες πηγές.
3. Στό χφ. Φενρ(ουαρίον) . Γ ιά  τήν έπιστολή τής 20 Φεβρουάριου/4 Μαρτίου τούΚα- 

ποδίστρια πρός τόν Δημήτριο βλ. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ,  Έπιστολαί, τ. Γ ',  σ. 359.
4. Στό χφ. ϊσως.

2S
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θυμοϋντα τάς θεσπεσίους σας συμβουλάς, διά τών όποιων καί άπό τά σφάλμα
τά μου διορθώνομαι1 καί εις τά άληθινά μου συμφέροντα οδηγούμαι.

Έ γ ώ  δέ, καθώς πάντοτε, θέλω παρακαλεΐ νύκτα καί ήμέραν τον έπουρά- 
νιον Θεόν νά σας διατηρή ύγιή2 καί νά σάς βραβεύη διά τά καλά δπου δείχνετε

2 προς δλον τό έ'θνος καί / εις έμέ τον ορφανόν, μέ τήν ουράνιόν του εύλογίαν καί 
εύδαιμονίαν, διά νά λαμβάνω πάντοτε τό θάρρος καί τήν χαράν νά ΰπογράφω- 
μαι ώς πρέπει.

Τής ύμετέρας Έ ξοχό(τητος) τέκνον εύπειθές καί πρόθυμον
Δημήτριος Βότσαρης.

9.

Έπιστολ?) τής 23 Νοεμβρίου 1830 (ν .ή .) άπό Μόναχο 
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 4, πρωτ.)

j Έ ξοχώ τατε Κυβερνήτα!

Τή 23 Νοεμ(βρί)ου 1830 Μονάχον.

Τ ά βαθέα αισθήματα τά όποια ή ευγνωμοσύνη διεγείρει εις τήν ψυχήν 
μου ύπέρ τοϋ ζήλου καί τής εύνοιας τήν όποιαν ή ύμετέρα Έ ξοχότης δεικνύει 
άδιαλείπτως προς έμέ καί προς άπασαν τήν οΐκογένειάν μας, δέν παύουσι πάν
τοτε άπό τοΰ νά παριστάνουσι ζωηρώς πρό τών οφθαλμών μου τά άπαραίτητα 
καθήκοντά μου, τών όποιων τήν παράβασιν ήθελον θεωρεί ώς άξιόμεμπτον πα
ρανομίαν. Ά φ ’ δσα ό ορθός λόγος μέ υπαγορεύει νά φρονώ σταθερώς καί ή ηθι
κή3 ώς άξίωμα μέ διδάσκει, είναι τό νά φαίνωμαι εύχάριστος κατά δύναμιν προς 
τούς καλοθελητάς μου. Τοϋτο ποσώς δέν μ’ έλάνθανεν εΐσέτι, Έ ξοχώ τατε  Κύ
ριε, μέ δλας τάς μικράς άρχάς, τάς όποιας έως τής ώρας ταύτης έδυνήθην έκ 
τής άνατροφής καί μαθήσεως ν’ άποκτήσοο. ’Έμφυτον τό τοιοΰτον αίσθημα είς 
παν έμψυχον πλάσμα, μόνη ή πείρα άρκοΰσα νά μέ πληροφορήση τήν άλήθειαν 
ταύτην. Ά λ λ ’ αΐ άλλεπάλληλοι άσχολίαι μου διά τήν προδιάθεσιν τών άναγ- 
καίων γνώσεων τάς οποίας άπήτει τό στάδιον τής μαθήσεως εις τό όποιον πρό 
ολίγου εΐσήλθον, αί αύστηραί καί έπίπονοι πεΐραι, τάς όποιας άπαραιτήτως 
έπρεπε νά κάμω, ώς προαγώνας καί δοκίμια τών καταβληθέντων πόνων μου, 
δέν μ’ έπέτρεψαν νά έκφράσω πρό πολλοΰ τά εύγνώμονά μου αισθήματα πρός 
τήν ύμετέραν Ε ξοχότητα .

Έ χ ω ν  βεβαίαν πεποίθησιν δτι θέλει παραδεχθή εύμενώς τά δσα μικρά

1. Στό χφ. διορθόνομαι.
2. Στό χφ. υγιείς.
3. Στό χφ. ηθική.
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τεκμήρ1* τ<* όποια, δύναμαι νά δώσω τών θερμών υπέρ της φίλης πατρίδος μου 
αισθημάτων, και γιγνώσκων καλώς οποίαν εύγενή χαράν έγείρει εις τήν φιλο- 
γί-νή ψυχήν τγ)ζ ή των ομογενών νέων πρόοδος καί έπίδοσις, σπεύδω νά πληρο
φορήσω τήν 'Εξοχότητά της ότι πρό ένός περίπου μηνός εΐσήλθον εις τό εν
ταύθα τής τακτικής γυμνάσιον, οπου εύρον συναγωνιστάς όμόφρονας, πλήρεις 
ζήλου καί πατριωτικών αισθημάτων, τά άξια / τέκνα τοϋ ύμετέρου Ναυάρχου σ. 2 
καί τό τοΰ άντιναυάρχου1, καί τινας άλλους, ώς έξεύρει καλώς. 'Ο  υπέρ τοϋ αύ- 
τοΰ ΐεροΰ σκοπουμένου άγων τοιούτων έφαμίλλων, μ’ έδειξε τρανώτερον όποια 
είναι τά πρός τήν φίλην 'Ελλάδα άπαραίτητα χρέη μου. Έ πάσχισα , έφ’ δσον 
χρόνον διέτριψα εις τό τοΰ κυρίου Δεζαρδέν γυμνάσιον, καί κατ’ ιδίαν έτι, νά 
συγκροτηθώ μέ μερικάς γνώσεις τών μαθηματικών έπιστημών καί τών λοι
πών μαθημάτων, διά τών οποίων μόνον έδυνάμην νά προχωρήσο^ ταχύτερον 
εις τοΰτο μου τό στάδιον. Ένεκρίθην νά έμβω εις τήν έβδόμην κλάσιν, χάρις 
εις τήν προμήθειαν καί πατρικήν οδηγίαν τοΰ καλοΰ μου Μέντορος, εις τάς χεΐ- 
ρας τοΰ όποιου έξ αρχής μ’ ένεπιστεύθησαν, δστις συνήργησε τά πλεϊστα υπέρ 
τοΰ συμφέροντος μου καί είσέτι δέν παύει κατά δύναμιν άπό τό νά συνεργή. 
’Ελπίζω, Έ ξοχώ τατε Κύριε, διά μιας διηνεκούς έπιμελείας νά δυνηθώ μετά 
διάστημα ένός έτους νά μεταβώ εις τήν όγδόην τελευταίαν κλάσιν, δπου μέλ
λω ν’ ακούσω τά ύψηλότερα τοΰ είδους τούτου μαθήματα μέ τά όποια θέλω τε 
λειώσει τό στάδιόν μου. ’Εκ τών λοιπών ομογενών μου συναγωνιστών οί μέν 
πλησιάζουσι πρός τό τέλος, οί δέ προσπαθώσιν έπιμελώς καί άξίως τοΰ ζήλου 
των νά φθάσωσι εις αύτό. Ό  πρεσβύτερος υιός τοΰ Ναυάρχου μας εΰρίσκεται 
ήδη εις τήν τρίτην κλάσιν, ό δέ νεο^τερος καί ό τοΰ άντιναυάρχου εύρίσκονται 
εις τήν δευτέραν. Τό κατάστημα τοΰτο τής τακτικής, συγκροτημένον μ’ δλα 
τά πρός τήν τέχνην τοΰ πολέμου βοηθήματα καί μέσα, έχον έπιστάτας καί δι
δασκάλους ικανούς καί έμπειρους, δέν έπαυσε πάντοτε άπό τοΰ νά δεικνύη πο
λεμικούς άξιους καί γενναίους, πλήρεις εύγενοΰς ύπέρ πατρίδος ένθουσιασμοΰ.
Οί αύστηροί τρόποι διά τών όποιων μάς παιδεύουσι, καί τά λαμπρά τής αρε
τής παραδείγματα διά τών οποίων καθεκάστην μάς διδάσκουσιν, έμποδίζουσι 
παν ίχνος διαφθοράς νά εΐσδύση εις τάς νεαράς ψυχάς μας. Ά ς  μήν άμφιβάλλη 
λοιπόν τις, δτι οί ομογενείς ήμών νέοι, παιδευθέντες εις τοιοΰτον άρετής διδα- 
σκαλεΐον, θέλουσι κατασταθή ποτέ άξιοι καί τοΰ έλληνικοΰ ονόματος καί τής 
δοξης τών παλαιών πατέρο^ν μας.

Ά λλά δέν δύναμαι, εΐπών τοσαΰτα ύπέρ μόνων τών μετ’ έμοΰ συμπονούν- 
των ν’ άποσιωπήσω δσα τό αύτό φιλόπατρι αίσθημα μέ παρακινεί νά εκφωνή
σω υπέρ τών άλλων τών έκτος καί κατ’ ιδίαν σπουδαζόντων.

1. Πρόκειται γιά τούς ’Αθανάσιο και Νικόλαο Μιαούλη, τέκνα τοϋ ’Ανδρέα Μιαούλη, 
■'.αι γιά τον Δημήτριο Σαχτούρη, γιό τοΰ Γεωργίου Σαχτούρη. Γ ιά τις σπουδές τους στό 
-Μόναχο βλ. II α π α γ  ε ω ρ γ  ί ο υ, Ή  έν Μονάχω Ελληνική Κοινότης, σ. 71.
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«νΩ Μοΰσαι καί λόγοι καί νέαι ’4θήναι, οία έρασταΐς διορεϊσθε, οίους κο
μίζονται τούς καρπούς οί βραχύν τινα χρόνον ύμΐν1 συγγινόμενοι» ό άριθμός 
τούτων δέν είναι μικρός, ό ζήλος των υπέρμετρος, ή φιλοπονία των άνάλογος 
καί αξία τοϋ θείου των ζήλου. Οί μέν καταγινόμενοι εις τήν ίεράν φιλοσοφίαν, 
οί δέ εις τήν ιατρικήν, οί δέ εις τά φυσικάς έπιστήμας, σπεύδουσιν άπαντες νά

3 μεταφέρωσι πάλιν τάς Μ ούσας/ε ις  τό άρχαΐον αύτών προσφιλές έδαφος. ΙΙόση 
χαρά δέν προξενεΐται είς τήν ψυχήν έκάστου 'Έλληνος οσάκις βλέπει πάσαν 
έορτήν καί Κυριακήν τόν ναόν μας πλήρη νέων Ελλήνων, τούς όποιους πας τις 
ήθελεν ύπολάβει ώς νέαν έλληνικήν άποικίαν έλθοΰσαν είς τήν έπικράτειαν τοΰ 
φιλανθρωποτάτου τών Βαυαρών Βασιλέως, οσάκις, λέγω, βλέπει τοιούτους 
άξιους βλαστούς τής νέας Ελλάδος, άμιλλωμένους έπιπόνως ύπέρ τοϋ φωτι
σμού καίέξευγενισμοΰ της; Εύτύχησεν άληθώς ή άθλια 'Ελλάς νά ϊδη τέλος πάν
των τήν μέλλουσαν εύτυχίαν της εις τούς πόνους τών τόσων φιλομαθών γνη
σίων τέκνων της. Ταΰτα δύναμαι μέ ένθουσιώσαν καρδίαν νά σας εϊπω, Έ ξο- 
χο)τατε Κυβερνήτα, περί τής ένταΰθα ήδη εύρισκομένης ελληνικής νεολαίας. 
Εΐθε δέ ή ύπερτάτη καί άγαθή πρόνοια νά μάς καταξιώση νά άπολαύσωμεν εις 
αύτό τό ιερόν ήμών έλληνικόν έδαφος τούς καρπούς τών πόντον μας καί νά μας 
καταστήση ικανούς έργάτας τής προσδοκουμένης ευτυχίας του. Τολμώ δέ θερ
μώς νά παρακαλέσω τήν ύμετέραν ’Εξοχότητα τό νά εύδοκήση νά τρέφη τήν 
αύτήν εύνοιαν καί άγάπην οποίαν τοσάκις έστερξε νά δείξη προς έμέ καί πρός 
τούς λοιπούς τής οίκογενείας μου, εύνοιαν πολύτιμον καί σεβαστήν δι’ ήμας 
αύτούς.

'Ο  ένταΰθα ήδη διατριβών ρωσσικός στρατηγός κύριος Ί .  Ό στερμάν2, 
μ’ έπαρήγγειλε νά γράψω πρός τήν ύμετέραν ’Εξοχότητα τούς προσφερομένους 
έκ μέρους του φιλικούς προσκυνησμούς. Ε ίχε, μέ εΐπεν, τήν εύτυχίαν νά τήν 
γνωρίση κατά διαφόρους έποχάς καί φυλάττει εΐσέτι καθαράν τήν ένθύμησιν 
τής άξίας φιλίας τήν οποίαν ή ’Εξοχότης της τήν έδειξεν. Έπανακαλών δέ αύ- 
θις τά αισθήματα τής βαθύτατης εύγνωμοσύνης μένω μ’ δλον τό άνήκον σέβας

Τής ύμετέρας ’Εξοχότητος 
διά βίου πρόθυμος 

καί ένθερμος λάτρης της 
Δημήτριος Βότσαρης.

1. Στό χφ. νμίν.
2. Πρόκειται γιά τόν Ρώσο στρατηγό ’Όστερμαν-Τολστόϊ ’Αλέξανδρο Ίβάνοβιτς, ο 

όποιος διέπρεψε στούς πολέμους εναντίον τής Τουρκίας κα'ι Πολωνίας. Γιά ενα χρονικό διά
στημα διετέλεσε πρεσβευτής στό Παρίσι. Γιά τόν ’Όστερμαν βλ. άρθρο στήν Μ ε γ ά λ η  
' Ε λ λ η ν ι κ ή  ’Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α ,  τ. 19ος, σ. 1.52.
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ΜΕΡΟΣ Β'

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Τ Ο Ϊ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Τ  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Τ  
Ι Ι Ρ Ο Σ  ΤΟΝ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η  ΙΩ Α Ν Ν Η  Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ

1.

’Επιστολή τής 19 131 'Οκτώβριον 1827 άπο Μόναχο1
(Άρχεϊον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 3, πρωτ.)

Καγω ο ελαχηστος δούλο σας χριστός άντρες σας προσκυνο ήθελα προ 
πολου να σας γραψο δια παραγγελίας του αυταδελφου σας Κομιτος αυγουστη- 
νου διότι η γνομη της ευγενίας του και ολις της ηκογενιας του μποτζαρη ητον 
να απελθη ο διμητρακης οπου ητο και της ημετερας εκλαμπροτητος η γνομη 
αλα δια ετηας ακαταλιπτα[ς] και μαλιστα δια το ασκανταλιστον εκριθη ευβλο- 
γον απο τον αυταδελφον σας Κ: Βιαρο και εγραψε του θιου του κοσταντηνο και 
εδοσε την γνομη του και αυτός και ετζι ήλθαμε εδο

ο εδο βασηλευ μας ηπερ αγαπα τα έξοδα οπου μας δινη ηνε: 300: φιορί
νια το χρόνο δια φορέματα και δια οτη αλο μας χριαστη αλα: 700: δινη εις το 
ηστητουτο οπου ημεθα κατα το παρόν ήθελα να ηχε και εναν μερικόν διδάσκα
λον δια το διμητρακη πλυν δεν με φθάνουν τα έξοδα οχη δια αλο πλην δηα να 
τελιοση μηα ορα πρωτητερα τα μαθιματα του και να κατεβουμε μηαν ορα προ- 
τητερα εις την πατρίδα διοτη εδο εγο δεν ημπορω να ζησο2 νηχτονη ξιμερονη 
ο νους μου ηνε εις τήν πατρίδα και εις τους συντροφους μενο με το βαθιτατον 
σέβας εις τας προσταγα[ς] σας

δούλος χριστός άντρες

2 .

Επιστολή τής 1 8 / 2  Μάρτιον 1828 άπό Μόναχο3
(Άρχεϊον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 2, πρωτ.;

Κατα την αγαθήν σας εφεσιν δεν εληψα μητε θελο ληψη το να εκτελο τα 
οσα με εγραψεται περι του δημητριου Μ. Μ ποτζαρι ηνε αληθές οτη ηποφερο 
καμποσα δινα αλλα δια το σέβας προς τον μακαρίτην πατέρα του τα ηποφερνο

1. "Οπως, ήδη, άναφέραμε (βλ. σημ. άριθμ. 6 τής σ. 422) οί περισσότερες άπό τις 
επιστολές τοϋ Χρήστου Άνδρέου έχουν γραφή μετά τό τέλος τοϋ κειμένου τών επιστολών τοΰ 
Δημητρίου, καί είναι, κατά κανόνα, άχρονολόγητες. Γιά νά τίς προσδιορίσουμε χρονολογικά 
παίρνουμε ώς βάση τήν ύπάρχουσα χρονολογία τής αντίστοιχης επιστολής τοϋ Δημητρίου 
-Μπότσαρη. "Οσες επιστολές είναι εντελώς άνεξάρτητες έχουν καί τή δική τους χρονολογική 
τοποθέτηση. Ή  έπιστολή τής 19 /31 ’Οκτωβρίου είναι γραμμένη στήν κάτω αριστερή πλευ- 
Ρα της δεύτερης σελίδας τοΰ γράμματος τοΰ Δημητρίου.

2. Στό χφ. αησο.
3. Η  έπιστολή αύτή έχει γραφή στό κάτω μέρος τής δεύτερης σελίδας τής έπιστολής 

τής 18 Φεβρουάριου/2 Μαρτίου 1828 τοΰ Δημητρίου Μπότσαρη.
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ολα ευχάριστος σας παρακαλο δε την εξοχοτητα σας καθος εως τορα και εις 
το εξης να μην ληψετε να φροντησετε πατρικός και δια το πεδη και δια την ηκο- 
γενια του επιδι το ηξεβρετε καλός ποσον ενεργι και ενας καλός λογος εις τη[ν] 
αυτήν περειστασην δια παριγορια αυτής της δίστιχους φαμηλιας οπου ποτε 
δεν την εθιμιθι η ελενικη διοικησις μενο με βαθιτατον σέβας της ημετερας εξο- 
χοτητος εις τας προσταγα[ς] σας πάντοτε

δούλος 
χριστός Ανδρες

3.

Σημείωμα τής 3 Σεπτεμβρίου 1828 άπό Μόναχο1 
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 8, πρωτ.'

Και εγω Χρηστός Ανδρες σεβαστε μη εκλαμπρότατε ταπηνος και μετα 
μεγάλης ευβλαβηας προσκυνο.

4.

’Επιστολή τής 12 '24  Νοεμβρίου 1828 άπό Μόναχο2
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 1, πρωτ.

Το αξηολατρευτον μη γραμα σας, Ευεργετα της Ελλάδος οχη μονον απο 
τους μηκρους μου κοπους υπερ τον νεων Ελλήνων εις το παιδαγωγηον του κυ
ρίου δεζιαρδενς με αλαφρηνε, και μου εδηπλασηασε τους ηπερ αυτόν, και προς 
την εδικη μου καλητερευσην αγώνας μου, αλλα και άλλους, όντας αγώνας και 
κοπους ειμε ετημος να αναδεχθω, φθανη μονον εχουσα με εις τον αριθμόν τον 
θεωφιλος ποιμενομενον τέκνων της, να με προσταζη εις οτη με γνωριζη ηκα- 
νον. τούτο νομιζο μεγιστην μου εις την γην χαραν το να ημε ηκανος εις το να 
συνεργώ προς εκτελεσην των προσταγο^ν της, ε οπηε αποβλέπουν εις την της 
κυνης πατρηδος ευδεμονια.

επημελουμε το κατα διναμην να ενθημηζο καθε ημέραν τους εις το παι- 
δαγωγηον μας νέους ελληνας, όντας τον αριθμόν ενδεκα να εκτελοσην ανελη- 
πος τα  θρισκευτικα τον εθημα και τα αλλα οσα εινε ιδιαζοντα εις το γένος μας

επόμενός, παρακαλο τον υψηστον να σας χαρηζη υγείαν, υπογράφομε με 
το ανηκον σεβα[ς] της Εξοχοτητο[ς] σας

δούλος εις τα παντα προΟιμος 
Χρηστός Ανδρες

1. Τό σημείωμα αύτό τοΰ Άνδρέου περιέχεται στό φύλλο τής έπιστολής τοΰ Λημητρι- 
ου τής 3 Σεπτεμβρίου 1828.

2. Βλ. σημ. άριθμ. 8 τής σ. 429.
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Ε πιστολή τής 10 ι 22 Μαρτίου 1829 άπό Μόναχο1
ΓΑρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 7, πρωτ.)

θεοπροβλητε των ελληνον Κυβερνητα προσκυνώ σας ταπηνοτατα

συγχορησατε μη παρακαλο οτι λαμβανο το θαρος να προςφερο δια του πα 
ρόντος εις την ημετεραν εκλαμπρότητα τας χρεωστουμενας μι προσκύνησης 
τας οπηας δεο^με ολωψηχος να δεχθητε ευμενως απο εμε τον δουλον και λα- 
τριν σας οςτης δεν παβη ημέρας και νήκτας να παρακαλη τον επουρανηον θεον 
ηπερ της ημετερας ηγιας και μακροημερε[υ]σεος επαγαθο και σωτήρια της Ελ
λάδος. οι εδω ανατρεφομενη των ελληνον πεδες παρατηρομενη καθε ημέραν 
απο ημας τους πρεσβητερους εν ονοματη του κληνου και σεβαστού σας ονομα- 
τος προχο:>ρουση εις τα μαθήματα καθης οσον έκαστον η ηληκηα και το πνεύμα 
του βοηθη

φενετε οτη η Μεγαληοτης του του Βασηλεος σκωπη μετα τηνα κερον να 
μετηκηση ημας τους δυω εις κανένα αλον σκολιων καλητερον οπου σηνχρονος 
να διδάσκετε ο ό'ιμητριος και αλας εις φοτησμον του πνεύματος του γνώσης καί 
τούτο οχη διωτη η ηλικηα του νεου οριμασεν εις τα τηαυτα αλλα διωτη εις το 
πεδαγωγιον του δεζιαρδεν διδασκοντε η νεη ακροθιγος απανο απανου τα παν- 
τα και μαληστα οταν η μαθητε ανηληκη οντες επόμενός και ηστερημενη τον 
αναγκεον γνοσεον εις τε τον παλεον τον προγο^νον ημον γλοίσαν δεν εχουση κα
νένα σηνμαντηκον επηστατην ησχυοντα μεν και τας εληψης του αρχηπεδαγω- 
γου να διωρθωνη. δια να γίνετε τον ομογενών ημων η πεδία ως πρεπη και σην- 
φερη. διο ηνε χρηα να σηστησετε την πεδαγωγηαν οχη μονον τον εδω απο ελε- 
ος ανατρεφομενον νεων ομογενών, αλλα και τον εξης [διά] ιδηον των σπουδα- 
ζοιντον διάφορον γρεκων εις του κληνου και φιλελλενηκοτατου βουληφορου 
καθειγιτου: ειρηνεου θηρσιου την προστασηαν, παρακαλοντας τον να αποβαλη 
αδυσοπητος απο την χωράν / των Μουσών παντα ατημος και εσχρος φερομε- 
νον γρεκον ηνα μη επηστρεψοντες εις την πατρίδα επη λωγο μεταδοσεως πε- 
δηας μηανωσι και τους αθοους ομογενής με το μηασμα της κακοηθηας τον ητη- 
νες εντροπηαζουν και ημας και ολο το έθνος με την κακοηθια τους.

κατα αυτας ηλθεν και αλος μετα τον ληπον νεον σηγγενης του γκοτζια 
Υαριανου οστης εχη τόσην ηληκηαν και μάθησην οσην ειχε τοτε και τορα και 

το μελωντη ο αλως εξαδελφος του ανδρεας ηνε2 πολα μηκρη και η δυω και

1. II  έπιστολή αύτή τοΰ Άνδρέου είναι άχρονολόγητη καί νομίζουμε οτι μπορεί νά 
συσΧετισθή μέ τήν έπιστολή τής 10 /22 Μαρτίου 1829 τοΰ Δημητρίου Μπότσαρη, κυρίως 
απο Τ0 περιεχόμενό της και άπό -ά γεγονότα πού άναφέρει.

2. ΙΙροκειται γιά τούς Ν. Κοτζια καί Άνδρέα Κοτζια άπό τά Ψαρά. Τόν Άνδρέα Κο- 
■ζιά εστειλε στό Μόναχο γιά σπουδές ό H eideck. Ή  πληροφορία τοΰ Άνδρέου ότι ήταν 
«κοντόφθαλμος» έπιβεβαιώνεται καί άπό όσα μάς άφηγεϊται ό Ραγκαβής γ ι’ αύτόν (βλ.

5.

σ. 1

σ. 2
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το χηροτερον ο ανδρεασ ηνε κοντοφθα[λ]μος οστης εχη διω χρόνους εδο και, δεν 
ημπορι ακόμη να διαβαση καμίας γλωσας γραματα το ηδιον ηνε και ο εξαδελ- 
φος του οπου ηλθε τορα και αυτο ηνε εξετηας οπου δεν ηξεβρουν να διαβασουν 
την μητρικην τον γλωσα εχοντες α[μ]φοτερι χρηαν και το βρακη τον αυτο να 
τους το δενη αλος. ποσον οφελημον ητον να ελθη εδω αντ αυτόν άλλος προβεβι- 
κοτερος την ηληκηαν εφοδιασμένος απο την πατρίδα τουλαχηστον με τας στη- 
χιωδης γνώσης δια να απολαυσυ και η πατρης μετα παρελευσην χρονου καπη- 
ων οφελος αξηον της φιλανθρωπηας του Βασηλεως διωτη απο αυτους ουδεμη- 
αν ελπης υποφενετε.

εκλησηαν εντός οληγου απολαμβανομε στερουμεθα ομος ψάλτην οθεν πα- 
ρακαλουμε οταν αποφασηστη να στηλετε εδω νέους δια να σπουδασουση να 
ηνε μεταξη αυτόν και τηνες καλιφονη και μουζικη δια να αναπληρονοση και 
ταυτην μας την εληψην.

ζητο συγγνώμην δια την ενόχλησην παρακαλώ να με προστάζετε εις οτη 
ημε ηκανος δια να εχο το θαρος να ηπογραφομε

Τής υμετερας εξοχωτητος1
δούλος ταπηνοτατος εις τας προσταγας της 

Χρηστός Ανδρες

6.

’Επιστολή τής 1 / 1 3  'Οκτωβρίου άπό Μόναχο2 
(Άρχεϊον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 18, πρωτ.)

1 πατέρα μας θεοσδοτε

Το πολητημον γραμμα της αξηοτιμου εξοχοτιτος παρα τον ειων Μιουλη 
και σταχτουρη ελαβομεν με ανεκφραστον ηδονην

δια του παροντος λα[μ]βανο την τόλμην να ηδοπηησο ταπηνος οτη η αυ- 
του Μ εγαληωτης με εδιωρησε να ευγο απο το γημνασιον του κυρίου ντεσαρτεν 
μαζη με τον διμητριον δηα να τον προετημασο με ηδηετερους δηδασκαλους 
και τον ερχόμενόν χρονον να εμπουμε εις το πολεμηκον σκοληον οπου εχη να 
τεληωση τα επηληπα επηστατης ημον, τον μαθηματον και τον δηδασκαλον ηνε 
ο σοφος θηρσηος, εγω ημε ευμενος και η δηδασκαλη απο τον δημητριον τα πα- 
τρηκα σας προς αυτόν γραμματα τον ορθονουση θαυμασηος απο την κυριεβου-

2 σαν αυτόν ενηωτε αμεληαν, την ο ' πιαν θεραπεβο με την εις αυτο δ η ξ η ν των 
ημετερον συμβουλον και πατρηκον3 παρενεσεον, ασχολητε κατα το π α ρ ό ν  εις

Ρ  α γ  κ α β ή, Απομνημονεύματα, τ. Α ', σ. 163). Ό  Κοτζιάς αναγκάστηκε νά διακόψη 
τή φοίτησή του καί νά έπιστρέψη στήν Ελλάδα, όπου αργότερα κατέλαβε καί δημοσία θέση·

1. Στ6 χφ. εξεχωτητος.
2. Βλ. σημ. άριθμ. 3 τής σ. 431.
3. Στ& χφ. πατρηκος.
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τα ελλενηκα τα οπηα διδασκι ο καλός και αγαθός ιερευς γρηγοριος Καλαγανης 
χεσβηος εις τα λατηνηκα και γαληκα εις δε τα γερμανικα και την αλγεβρα1 
σ τ ο χ α ζ ο μ ε  ο τ ι  δεν εχη πλέον χρηα ηδιετερου διδασκαλου.

οι κατα το παρόν εδω διδασκόμενη ελληνες εινε τον αριθμόν εως εξήκον
τα απο μερηκα ζιζάνιά μας απηλαξεν η χάρης του θεου, ελπιζο να ελε[υ]θερο- 
θομε εντός οληγου ακόμη και απο μερηκα αλλα.

σας προσκυνο και μενο δούλος με ολο το σέβας

Τη: 1 3 /1  οχτομβρίου '1829 εκ Μυνιχεν
Χρηστός Α,νδρες σουλιωτης

7.

’Επιστολή τής 1 Α πριλίου  1830 από Μόναχο 
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 16, πρωτ.;

Κυβερνήτα της Ελλάδος θεοσδοτε των Ελληνον προμηθευ

οσακης η νεη της Βοτσαρηκης φαμηληας λαμβανουσι τον καλαμον εις χή 
ρας, δια να ηδοπιησωσι τον μετα θεον πατέρα τον και κηδεμόνα, την Εξοχοτη
τα Σας, περη της καταστασεως τον, και να εροτησοσι περη της πολητημου 
υγια[ς] σας, εγω ο πρόθυμός δούλος Σας αδύνατο να κρατηθο, ο^στε να μην γρα- 
φθοσι και απο μέρος μου οληγας αραδας δηλον οτη και προς την Εξοχοτητα 
Σας σέβα μου και της τε προ[ς] του γένους καλοσηνη[ς] σας ευγνομοσηνης μου 
διο παρακαλο να εχο εις τούτο την φηλανθροπο σας συγγνώμην.

Εν τοσουτο λαμβανο το θαρος να σας κυνοπηησο ταπηνος οτη ημε ευχα- 
ρηστημε(νος) τοσον εγο οσον και η διδασκαλη, και απο τους διο νέους καθολα. 
το ερχόμενόν φθηνοπορον θελομεν εμβη εις το Καδδετηκον σκοληον. και επηδη 
οτε γεοργηος Βοτσαρης Ν. γκοτζας ο ψαρηανος δηγνουσην μεγαλην κλησιν εις 
τα πολεμηκα τολμουμεν ολη ομου να σας παρακαλεσομεν πρέποντος δια να 
μας δωσητε εις τούτο την κυβερνητηκην σας αδειαν, ωστε να διατρεξομεν ολη 
ομου της ανοτερο^ επηστημης το σταδιον.

τρεφον αναμφηβολον ελπηδα οτη θελωμεν απόλαυση εύκολος την δικεα 
Μ·ας ταυτην ετησην, επικαλουμε τον υψηστον να σας χαριζη υγείαν μακροχρο- 
νγ1°ν *αι ηπομονην εις τας ανοησίας μας αδαμαντηνον. δια να επηθεσητε και 
τιλος ευκλεες εις τα δείνα της ταλεπορου πατρίδος μας.

Της υμετερας φιλάνθρωπου Εξοχοτητος
δούλος προθημοτατος εις τας προσταγα[ς] Σας 

Τη. α: απριληου: 1830: εκ Μυνηχεν
Χρηστός Ανδρες

1· Στο χφ. αλκεβρα.
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’Επιστολή τον Χρηστόν Άνδρεον πρός τον Κνβερνήτη 
9Ιοπίννη Καποδίστρια 

(Άρχεϊον Ίονίο1) Γερουσίας - Τμήμα Καποδιστριακυν, άριθμ. φακ. -Ν -|
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’Επιστολή τής Ιό  / 27 ’Απρίλιον 1830 άπο Μόναχο 
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 18, πρωτ.)

θεοσδοτε της πατρίδος μας Κυβερνητα σας προσκυνο ταπηνως 

Τη 27 / '15 Απριλίου 1830 εν Μυνιχια

Το γραμα σας προς τον νεον Βοτσαρην και εμε απο της 20 φευρουαριου/
4 μαρτιου ελαβομεν απο τον κύριον δεζαρδέν, και εδοξασαμεν τον θεον οτη ηστε 
υγιής δια την σωτηρίαν της ποληπαθους πατρίδος μας. δηαβασας ο δημητριος 
πολακης τας προς αυτόν πατρικα[ς] σας συμβουλας, και επεδακριεν εις το διά
στημά της αναγνοσεος δακρια χαρας και ληπης. και χαράς μεν, οτη ορφανοθης 
απο τον γνήσιον του πατέρα ευρεν αλον σοφοτερον και δινατοτερον οστης ανα- 
πληρι τα χρεη τα πατρικα. λυπηθης δε, διοτη σας υπελαβε ηποτευοντας την 
απο του δεζαρτεν το καταστημα αναχορισην μας οτι εγινε χορης την αδιαν του 
Βασιλεος, του ευεργετου μας και το[ν] της φιλελενικης ετεριας προεστοτον.

4λλα πος εγινε και εμπηκαμε εις αυτο το σκολιον και πος εβ[γ]ηκαμεν σας 
παρακαλο να μου δοσετε την αδιαν να σας περιγράφω τας ετηας. φθασαντες 
εδ(ο τον 1827: Ιουληου: 7: ετη νεον δεν ηβραμε ενταυτα τον Βασηλεα η Βασι- 
ληκη της ηποθεσεος μας επηστατε μας εδιο^ρισαν να κατηκησομε εις εν ηκιμα 
εις την πόλην εος να γράψουν εις την Μ εγαληωτητα του να προσταξη που πρε- 
πη να κατασταθουμε. ο δε δημητριος ενο ακόμη ημί,θα εις την ζακιθον ητον 
αστενης καθος το ηξεβρουν η μητέρα του και λιπη συγκενης του και εξ ετηας 
της μακρας οδιποριας και της στερισεο τον συγκενον \ου  εγινε ακ·,μη αστε- 
νεστερος. οςτε με εφενετο ει[υ]για του ύποπτος, μεταξη τον φιλεληνον Βαυα- 
ρον οπου απο καλοσηνι τον μας επησκεπτο[ν]το εις την κατηκια μας ηλθε και 
ο φιλελενικοτατος ιατρός του Βασιλεος και προφεσορ του κλινικού / Κύριος 
ρινγςαϊς1 οστης παρατηρισας την αστενιαν του νεου ελαβεν συνμπαθια και αρχησε 
να μας επησκεπτετε καθε ήμερα, εν τοσουτο ηλθε και η προσταγή του Βασηλε- 
ος να εμβομεν εις το καδετηκον σκολιον. αλλα ο φιλελην ιατρός μας περιεγρα- 
Ψε την αυστηραν διαγογην του καταστήματος τουτου και οτη ο δημητριος ηνε 
αόινατον να το βγαλη εις κεφαλή κατα το παρόν, και με ηπε να αποκριθο οτη 
~ο πεδιον δεν ηνε κατα το παρόν εις καταστασην να εμπη εις το πολεμηκον σκο- 
ληον. στερούμενος απο ολας τας απετουμενας γνοσης ελλενικης και γερμανικής 
και το μεγιστον ειγιας. μετα τρις μήνας ηλθε και η μεγαλιοτης του και μας 
^'-αρισηασε ο ηδιος ιατρός εις την μεγαλιοτητα του και του ομίλησε ος καλός

8 .

1. Για τον Βαυαρο γιατρό Johan . Nep. Ringseis (1785-1880) βλ. D i e  I e ι· i c li, 
Aus Briefen und Tagebiichern zum deutschen Philhellenism us, σ. 10-11 καί 91. Ό  Δη- 

Ίτριος Μπότσαρης καί ό Άνδρέου συνδέθηκαν πολύ στενά μέ τό ζεύγος Ringseis, στο σπίτι 
των οποίων σύχναζαν τακτικά.
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πατήρ δια εμας και εμης ομιος τον επαρακαλεσαμε την μεγαλιωτητα του και 
μας εδιο^ρισε προς κερον εις το καταστημα του δεζαρδινου το οπηον προ ολίγου 
χρονου ηχε ανηξη. Μετεβημεν ληπον εκη και εγο εφροντησα ευθης να παρακα- 
λεσω τον κύριον δεζαρτεν να ηποχρεοση κανεναν απο τους ομογενής σπουδα- 
στας εις το Μηνιχεν ηδιμονα της ελενηκης και της γερμανικής να ερχεται να 
παραδιδη τον δημητριον αυτας τας διο γλοσας και την γλοσα την μητρικην του 
αλα ουτε φονη ουτε ακρόασην προς τας καθημερινας μου περι τουτου δέησης 
μην θέλοντας να ξοδιαση μητε δια διδασκαλον μητε τα  αναγκεα βηβληα λέγον
τας οτη η ελενικη γλοσα ηνε περιτη τα δε γερμανικα ημπορη να τα μαθη πε- 
ζοντας ολι την ήμερα με τα γερμανοπουλα. εν τοσουτο εξ ετηας ημον ηλθον 
αλα: 6 γρικοπουλα απο το τριεστη δηπλασηαζο τας δέησης μου να παρι δηδα- 
σκαλον εληνα ταζοντας του οτη θα γράψω εις τους ομογενής και αλη πολη
.......................................1 αλα εις ματην η παρακαλεσις μου. οστε ο δημητριος

εμανθανε γερμανικα γαλικα και λατηνικα ος ο παπαγαλος χορης να ηξεβρη τή 
3 λέγουν, τέλος παντον / ο θεος εληπηθη τα ορφανα ταυτα τέκνα και μετα παρέ

λευσην ενεα μηνον ηλθεν ος εφιμεριος τις προ οληγου τελιοθησης εδο εκλησηας 
Κύριος γρηγοριος Καλαγανης λεςβιος οςτης λέγοντας του εγω την καταστα- 
σην του Βοτσαρη και τον αλον ελλινοπεδων επονεσε η ψηχη του και αρχησε να 
ερχετε διω φορές την ήμερα εις το καταστημα διδασκον αμηστη χάρης του 
ηπερ πατρίδος αποθανοντος Βοτσαρη ολα ταυτα τα πεδία ελλενικα ομιος και 
τα στηχια της γερμανικής και γαλικης διδασκομενας προτερον απο δίδασκα- 
λον μη γνορηζοντας μητε λογον γρεκηκον. μετα παρελευσην εξ μηνον αφου η 
μανδρα του δεζαρδεν επλιροθη απο ελινοπεδα πλούσιον τους οπηους ηλκησεν 
εις το καταστημα του η φιμη του ευβεργετου ιερεος ος ταχα ηπο του κυρίου δε- 
ζαρτηνου ηποχρεωμενου να παραδιδη τα ανοτερα μαθήματα και την κατηχη- 
σην. τοτε απεφασησε μονος του και του εδιδε μηαν μηκριν πλιρομην, την οπη- 
αν εδεχθη δια χάρης μου. εν τοσουτο τον πεδον ο αρηθημος αύξανε καθεκαστην. 
τα αναγκεα βιβλία εις τα γρεκοπεδα εμενε ο αυτός καθος και εος την σήμερον 
ηνε. ενο τα εληνοπουλα πλιρονουν: 500 φιορ. διωτη δεν ηξεβρουν και η γερμα-
νι μονον τρακοσηα πενή ντα ................2 εος: 8: ητε δεκα ηνε και αυτη θα φιγουν
διωτη δεν ευχαριστουντε καθος ακουο. απο το αλο μέρος εβλεπα με τα οματηα 
μου καθος και αλι ομογενής εβλεπον τες κακοηθηες οπου εδιδασκον τους νέ
ους η απαγγελομενη να φοτησουση ημας τους αμαθής, ηπα πολακης κατα μ-" 
ρος περι τον ση[μ]βαντον εις τους ένοχους επηστατας οτη τα τηαυτα φθηρου 
ση την νεολεαν και να δίωξη τους κακοηθης αλα εις ματην τα παντα. εγω εφι 
λατα οσον το δινατον τον εμπηστευθεντα εις εμενα νεον μολον οπου ηνε ακόμη 
μηκρος και δεν εχη ηδισην τον τηαυτον κακοηθιον να μην πλισηαζι κανεναν

1. Ή  λέξη είναι δυσανάγνωστη.
2. Ή  λέξη εΐναι δυσανάγνωστη.
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χορης να η μ ε  εγο  παρόν εροτουσε την ετηαν κ α ι η α π ό κ ρ ισ η ς μου η τα ν  δ ιότ ι 
ετζ ι εΥ° Χ0Ριζ να του εξ ι[γ ]η θο  περ ισσότερόν κ α ι ε ις  αυτο  η ποτα σ ο ντα ν  / σ. 4 
Τέλος π α ντον  γνο^ριζον τον εαυτόν μου υποχρεον να μην τη χη  εος το ηστερον 
και μοληνθη εις  την α χ ρ ιω τ η τ α  ο νεος ο ενεπ η σ τε[υ ]θη ς ε ις  τα ς  χ ιρ α ς  μου απο 
μιαν ολοκληρι η κ ο γεν ια . επ α ρ α κ α λ εσ α  τον φ ιλελενη /.οτα τον διδασκαλον κα ι 
ρεκτορα τη ς  α κ α δ εμ η α ς Κ ύριον ειρηνεον θηρσιον κ α ι τον σ η κ ριτα ρ ιον του  Β α σ η- 
λεος κύριον κ ρ α η τζερ 1 να μου ενεργισουν τη ν Β α σ ηλη κη ν αδιαν δ ια  να εξελθο- 
με απο του δεζαρδεν κ α ι να κ α τη κ η σ ο μ ε  οπου αυτη  μ α ς διω ρισουν χω ρ η ς  να 
τους η πο  περ ισοτερον π α ρ α  να π ρ ο ετη μ α σ τη  ο δη μ η τρ ιο ς  ε ις  τα  μ α θ η μ α τη κ α  
και εις τα ς  αλας γνοσ η ς δ ια  το  κα δετη κ ον  σκοληον οπου κ α ι η μ εγ α λ η ω τη ς  του 
το επεθημ η  κ α ι ουτος εγη νε  α υφ εντα  μου. κ α ι κ α τη κ ο μ εν  πλη ση ον του  σοφού 
θηρσηου. εχο  τεσ α ρους ΰ ιδασ καλους ενα τη ς  μ α θ η μ α τη κ η ς  τη ν  οπηα ν ηδη ετε - 
λιω σε κ α ι επ α να λα μ β α νη  π ά λη ν  μ ετα  του  δ ιδασκαλου αλον τη ς  ελενηκης κ α ι 
αλον τη ς  γα λ η κ η ς κ α ι γ ερ μ α ν η κ η ς εναλαξ κ α ι αλον γ εο γ ρ α φ ια ς  κ α ι η στορη α ς 
εναλαξ αφου εβ [γ ]η κ α μ εν  απο  του δεζαρδεν εκ α μ ε ο δη μ η τρ ιο ς  τα ς  α π ετο υ μ ε- 
νας προοδους ε οπηε τον κάμ ουν αξηον να πα ρα λη φ θη  τον ερχόμενόν φ θ ινοπο- 
ρον εις την εχ τη  κ α ι ισος εις τη ν  εβδομην κλασ ιν του  π ολεμ η κ ου  σκολιου. τα υ τα  
ελαβον την τόλ μ η ν  να σας γραψου π ο ς  εμ π η κ α μ ε  εις το κ α τ α σ τη μ α  του  κυρίου 
ντεζαρδεν. κ α ι δ ια τη  προ  εξ μηνον εβ [γ ]η κ α μ εν .

εις δε τον δη μ η τρ ιον  φ ενετε ε ις  τ α  μ α τη α  εκηνον οπου δεν γνω ρ ίζουν τη ν  
ετηα, οτη  προσηφ θη  το  ελ α το μ α  τ η ς  ηψ ιλοφ ροσηνης υσος α πο  τη ν  εξης π ε ρ ί
στασην. η π εδ α γ ο γ η  του  δεζαρδεν θεορουν το  να φηλουν αυτη  τ α  εύμορφ α  π ε 
δία να τα  σφ ηκοντε κ α ι να  τ α  α γκ α λ ια ζο υν  φ οτησ μον ευρω πεηκον, το  οπηον 
εγω  ος σουλιοτης δεν το εδεχομ ουν ος τη ουτον , αλα διαφ θορα . κ α ι δ ια  να μην 
τη χ ι κανεν τ ιουτον επ ρ ο σ τα ξ α  τον δη μ η τρ ιον να  μην π λ ισ ια ζ ι ουτε μ εγ α  ουτε 
μηκρος κανένα  χο ρ η ς να μην η μ ε  εγ ω . δ ια  τούτο  το π εδη  σεβομενος τα ς  εδ ι— 
κας μου δ ια τα γ α ς  α π εφ ευ γε  π α σ α ν  τη α υτη ν  ευκερηα . κ α ι δ ια  το ύ το  ησος τους 
φενετε π ερ ιφ α νος /  π α ρα κ α λο  τη ν α γ α θ ό τη τα  σας να μην η π ο λ α β η  τ α  ηρημ ενα  σ. 5 
ος διαφ εντε[υ]σην τον επ η π λ η ξεο ν  σας προς τον  νεον μη γενη το  αλα η π α  μονον 
°τη  η ετη α  η μ ε  εγ ω . οπου ο δ η μ η τρ ιο ς  δεν π λ η σ ια ζη  κανένα  αν δεν η μ ε εγω  
παρόν.

τα υ τα  έγρα ψ α  πρ ος τον κυνον μ α ς π α τέρ α  με ολο το  σέβας κ α ι θαρος, κ ρ η - 
φα απο τον δη μ η τρ ιον  να μην δοσο ετη α  σκανταλου. δ ια  τ α  οπ η α  ελ π η ζο  οτη 
δεν θελη οργισθη  αλα  εξενα [ν ]τη α ς χα ρη  επ η δη  ο λ ογος ηνε π ερη  ανα τροφ ή ς π ε -  
δον απο τα  οπ η α  π ρ οςμ ενη  η ελλάς τη ν  θαρα πη αν τον π λ η γο ν  τη ς .

ο σ ο φ ο λ ο γ ιω τα το ς  κ α ι α β λ ικος σ ι[μ ]βουλος ρεκτορ τη ς  α κ α δ εμ η α ς ειρη - 
νεος θηρσιος σας εγραψ ε ος το ρ α  δης μ ηα  δ ια  του φ ιλεληνος Α ϊναρ κ α ι δ ευτε-

1. Πρόκειται για τον γραμματέα του Λουδοβίκου K reuzer. Βλ. γ ι’ αύτόν Κ α ρ ο- 
^ 1 8 ο υ, Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων, τ. Α ', σ. 573 σημ.
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ραν δια τον εδο σπουδασαντα τα  πολεμηκα σουτζο και ριζο1 οπου σας επαρακα- 
λουσε εν ονοματη του Βασηλεος να προβλεψετε αυτοθεν την εδο γρεκηκην ε- 
κλησηα με ενα ιερεα εις τον οπιον η Μ εγαλιωτης του αποφασησε να διδη 800 
φιωρινια Βαβαρικα τον χρονον αλα εος την ορα δεν ελαβε καμηαν σας περί 
τουτου απόκρισην και ηνε εις μεγαλην ανισηχιαν.

σας προσκυνο γονοκλιτος
ο δούλος και εις τας προσταγα[ς] σας 

Χρηστός Ανδρες2

9.

Έ πιστολή τής 11 23 Νοεμβρίου 1830 άπό Μόναχο
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 19, πρωτ.Ι 

σ. L Εξοχωτατε Και πατερ τον ελληνον Κυβερνητα

δεν ληπο και εγο ο γνοστος της να σας προςφερο τας εκ βάθους της ψηχης 
μου ταπηνας προσκύνησης. [ε]πηστηριζομενος εις την ευνηαν την οπηαν η εξο- 
χοτη[ς] σας δηχνη προς εμε. τολμο και νομιζο χρέος μου να σας φανεροσο οτη 
η εν τριεστη χηη, οση ηχον τα τέκνα τον εις το καταστημα του κυρίου ντεζαρ- 
τεν η μεν τα ελαβον οπησο η δε πληοτερη τα ενεπηστευθησαν εις τον αρχημαν- 
δριτη μας Κύριον Μησαηλ. η πανοσηοτης του δι αδιας και προτροπής του φη- 
λελλενικοτατου τον Βαβαρον Βασιλεος, εσηνκροτησε ηδιετερον πεδευτηριον, 
με καλούς διδασκαλους, γερμανους, και γάλους, δια μονον τους νέους ελληνας, 
οση ηθελον σταλθη ασηκροτητη, τον προτον γνοσεον, και τον γλοσον, εχη ηκα- 
νους και εκ διάφορον μερον, τους οπηους την επηδοσην και πεδαγογιαν, ημπο- 
ρη της να πληροφοριθη προφανος, η δε σταλθεντες ηπο της ημετερας Κυβερ- 
νισεος τρις νεη μενουν μονη παρα του Κυρίου ντεζαρτεν, η οφεληα την οπηαν 
δινοντε εις το εξης να λαβοσι θελι ηνε ος νομηζο πολα μηκρη, διοτη ηστεριτε 
και διδασκαλους και επηστατην καλόν ο δε ημετερος ηερε[υ]ς μη ων ηποχρε- 
ομενος να δηδασκυ την ελλενηκην εις το γιμνασηον τούτο ουτε το επησκεπτε- 
τε πανταπαση. δικεον ληπον νομηζο να πληροφορισο την εξοχοτητα σας. δια 
να αποφασιση οτη ήθελε ενκρινη σηνφεροτερον περι τούτον τον νεον.

εις την: 7: του απερασμενου οχτομβρηου ειςηλθον ομου με τον Βοσαρη 
εις το καδετηκον σκοληον, Και θελον να πληροφοριθο περη της διαγογης κ*ι

1. Πρόκειται γιά τούς Σκαρλάτο Σοϋτσο, μαθητή τής Στρατιωτικής Σχολής κατα το 
1825, καί τον Δημήτριο Ρίζο, γιό του ’Ιακώβου Ρίζου (βλ. II α π α γ  ε ω ρ γ  ί ο υ, Η 
έν Μονάχφ 'Ελληνική Κοινότης, σ. 57 καί 71). 'Ο  Ραγκαβής έπίσης αναφέρει πολλά γιά τον 
Σκαρλάτο Σοϋτσο, γιατί οί δυό τους ήταν άπό τούς πρώτους πού φοίτησαν στήν Στρατιωτι
κή Σχολή (βλ. Ρ α γ  κ α β ή, Απομνημονεύματα, τ. Α ', σ. 180).

2. Στήν τέταρτη σελίδα τοΰ έγγράφου αναγράφεται: αΤώ εξοχότατο) Κνβερνητη  ι<7ί 
'Ελλάδος κνρίω κνρίω Ίω άνη Καποδίστρια προσκυνητής, εις Ναυπλιον».
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επηδοσεος των εν το γημνασηον τούτο ευβρισκομενον νεον εληνον, ηροτησα 
τον έφορον και στρατηγόν τουτου παρακηνησας την εξοχοτητα του να σας πλη
ροφόρηση ο ηδιος περι αυτόν, με ενχηρησε ληπον το παρόν εσοκληστον δια να 
το στηλο προς την εξοχοτητα της. δια του οπηου θελη πλιροφορηθη ακριβεστε- 
ρον περι ολον οση σπουδαζουσι με έξοδα Βασηληκα ηπο την επηστασηαν του, 
το Βασηλικον τούτο πολεμηκον γημνασηον ηνε ηκανον να μορφοση εμπηρους 
πολεμηκους, και αξηους πολητας το προτεριμα αυτου σηνηστατε εις την σπαρ- 
τη α τη κη ν  αυστηραν ευταξηαν και προσοχήν1 δια της οπηας αναθρεφοντε η νεη, 
ευχής ερ 1 γον ήθελε ηνε να ηχαμε πληοτερους νέους ομογενής ανατρεφομενους σ. 2 
εις αυτο ενο και η ευνηα του καλού Βασηλεος συγχορη εις καθε εληνα να ησα- 
χθη ανεμπόδιστος και να διδαχτη εντελος την ταχτηκην. εχη η μεγαληοτης 
του αλους 5 νέους και μια κορη πλην ηνε χηοτε και ζητουν εμποριον και φιλο
λογία τους οπηους τους ειχε εις αλα γιμνασηα και τορα θα τους δοση προ του 
ερχομένου μηνος εις τον ηερεα μας διοτη έχασαν την μητρικην τον γλοσα.

Μ ενο δε με ολον το ταπηνον και βαθη σέβας 
της εξοχοτητο[ς] σας 

Τη 2 3 /1 1  νοεμβριου 1830 Μηνηχεν δια βηου ηκετης
Χρηστός \νδρες

Μ ΕΡΟ Σ  Γ'

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Τ Η Σ  Χ Ρ Τ Σ Ο Τ Λ Α Σ  Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η  
ΙΙ Ρ Ο Σ  ΤΟΝ Κ Γ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η  ΙΩΑΝΝΗ Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ

1.

’Επιστολή τής 8 Φεβρουάριον 1828 (ν .ή .) από Ζάκυνθο 
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 12, πρωτ.

Εύγενέστατε καί Έξοχο')τατε Κ ύριε! σ. ι

Ζάκυνθος εις τάς 8 Φεβρουάριου 18282. Π : Ε:

Έ ν  ώ ή ομίχλη των οικιακών μου περιστάσεων εΐχεν κατακυριευμένην τήν 
νυχην μου και έπεριπλανώμην3 εις τό σκότος τής στενοχώριας, έλαβον παρά 
του Βασιλείου Γούδα επιστολήν, μέ τήν όποιαν μέ προειδοποιοϋσεν διά τάς 
■^ατρικας σας παρηγορίας, καί εύθύς κατεπράϋνα τάς θλίψεις μου. Μ ετ’ όλίγας 
παλιν ήμέρας ήξιώθην νά λάβω καί τήν πατρικήν σας επιστολήν, μέ τήν όποιαν 
Η-ε εσυντρόφευσεν ό ένάρετος άνήρ, καί εύγενής αύτάδελφός σας Κόμης κύριος 
Μιαρός, καί 60 τάληρα.

1. Στο χφ. προσοχής.
2. Στό χφ. Φενρουαρίον.
3. Στό χφ. έπερεπλανόμην.
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Εύχαριστώσα λοιπόν, Έ ξοχώ τα τε Κύριέ μου, διά τήν γενναίαν ταύτην 
δόσιν σας, ήτις καί έπροξένησεν μεγαλοτάτην1 παρηγορίαν καί άντίληψιν εις 
τήν πολυμελή καί πάσχουσαν οίκογένειάν μου, ή όποία άγκαλά καί νά ύστερή- 
θη τόν προμηθέα της Μάρκον Μπότζαρην, καυχαται δμοος εις τό να εχη υπερα
σπιστήν της τον εύγενέστατον καί σοφώτατον Πρόεδρον τής Ε λλάδος Κόμητα 
Κύριον Μωάννην Κ αποδίατριαν!

Μένω εύχάριστος προς τούτοις, Κύριέ μου, διά τάς εύαγγελικάς σου συμ- 
βουλάς τάς όποιας πατρικώς έ'δωκας πρός τον φιλόστοργον υιόν μου Δημήτριον. 
’Αλλά πόσον περισσότερον θέλω σου είμαι εύχάριστος καί ΰπόχρεως2, όπόταν 
αξιωθώ νά συστήσω εις τήν εύνοιαν τής πατριωτικής καί γενναίας καλοκαγα- 
θίας σου, τάς έπιλοίπους χήρας καί ορφανά τής πατρίδος, δσας έλαβον τήν ιδί
αν τύχην μέ τήν έδικήν μου! Βέβαια τότε, Κύριέ μου, θέλει σκιρτήση ή ψυχή 
μου άπό τήν χαράν της, βλέπουσα καί ταύτας νά παρηγορηθώσι καί νά παύσω- 
σι τάς θλίψεις των, άπό τάς μεγαλοδώρους προμηθίας τάς οποίας θέλει άπο- 
λαμβάνουσιν, άπό τον κοινόν πατέρα καί σωτηρα τής πατρίδος! 

σ. 2 Εΰελπις λοιπόν μένουσα, εύσπλαχνικώτατε Κύριέ μου, διά τήν παρακά-
λεσίν μου ταύτην, καί εις άκρον εύγνώμων διά τάς άενάους3 προβλέψεις σου, 
δέομαι του έπουρανίου βασιλέ<ος ϊνα διατηρή σε πάντοτε ύγιή καί μακρόβιον 
διά παρηγορίαν των λυπημέν<ον, καί δόξαν των έλληνικών λαών !

Μένω μέ δλον τό προσήκον σέβας.
' I [ άπειράκις εύγνώμων καί δυστυχής χήρα 

Χρυσοΰλα Μ. Μ πότζιαρη4.

2.

Έ πιστολή τής 31 Ό κτιοβρίον 1828 (π .ή .)  άπό Ζάκυνθο 
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 13, πρωτ.)

Έ ξοχώ τατε,

ΓΙαρά του έκλαμπροτάτου ΓΙρίγκηπος Κατακουσινοΰ5, τον όποιον ήξιοι- 
θην νά γνωρίσω εις τούτας τάς ήμέρας, έλαβον τάς ειδήσεις τού υίοΰ μου Δη-, 
μητρίου, καί έν ώ έχάρην διά τήν υγείαν του καί διά τάς προόδους τάς οποίας 
κάμνει εις τάς σπουδάς του, έχάρην έτι μάλλον, μανθάνων δτι ή ’Εξοχότης σας

1. Στο χφ. μεγαλωτάτην.
2. Στο χφ. υπόχρεος.
3. Στο χφ. άένναος.
4. Στο τέλος της πρώτης σελίδας της έπιστολής αναγράφεται: ((Προς τον Ε ύ γ ε ν ε α τ α -  

τον και ’Εξοχώτατον Κύριον Κόμητα Ίωάννην Καποδίατριαν. Εις Α ίγινα».
5. Πρόκειται πιθανόν γιά τον πρίγκηπα Ά λ . Καντακουζηνό ό όποιος είχε έλθει στην 

'Ελλάδα κατά τήν έπανάσταση μαζί μέ τον Δημ. 'Τψηλάντη γιά νά βοηθήση στην ελληνι
κή υπόθεση.
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συχνά δέν άπολείπει άπό τοϋ νά τόν τιμά μέ τά γράμματά σας καί μέ τάς πα- 
τρικάς συμβουλάς σας. Συγχωρήσατέ με λοιπόν ώς μητέρα, Έ ξοχώ τατε, νά 
σας προσφέρω καί έγω όμοΰ μέ έκείνας τοΰ υΐοΰ μου τάς πλέον ειλικρινείς1 μου 
ευχαριστήσεις διά τήν τόσην προς ήμας εΰνοιάν σας, καί δεχθήτε έν ταυτώ τάς 
πλέον θερμάς μου παρακλήσεις, ίνα έξακολουθήτε2 καί εις τό έξης νά μην στε- 
ρήτε3 μέ τάς συμβουλάς σας καί μέ τήν προστασίαν σας, έκεΐνον δστις ελπίζω 
νά δειχθή πάντοτε δχι άνάξιος υιός τοΰ πατρός του, καί δστις θέλει πάντοτε 
είναι ευπειθέστατος εις τήν ’Εξοχότητά σας4.

Σας παρακαλώ ομοίως, Έ ξοχώ τατε, νά ήθελε μήν στερήσετε τον Δημη- 
τ ρ ά κ η ν  μου άπό τήν συντροφιάν τοΰ καλοΰ του Χρίστου: καί τοΰτο σας τό λέ
γω, γνωρίζων πόσον αυτός επιθυμεί5 νά έπιστρέψη εις τήν Ε λλάδα, διά νά τήν 
δουλεύση, καί πόσον άπ’ άλλο μέρος ή στέρησίς του ήθελε λυπήση τον υιόν μου.

Δεχθήτε. Έ ξοχώ τατε. τά αισθήματα τοΰ βαθυτάτου σέβας μου, καί τής 
πλέον υψηλής ΰπολήψεώς μου6, μέ τήν οποίαν εχω τήν τιμήν νά ύποσημειοΰμαι7

Έ κ  Ζακύνθω τή 31 ’Οκτωβρίου8 1828. έ.π.

Τής Ε ξοχότη τάς σας 
ταπεινοτάτη δούλη 

Βασιλική Μ: Μπότζαρη γράφω 
διά τήν μητέρα μου9

3.
’Επιστολή τής 1-5/27  ’Ιούνιον 1830 άπό Ζάκυνθο

(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 14, πρωτ.)

Έ ξοχώ τατε,

"Αν δέν είχα  τήν βεβαίωσιν10 τής πατρικής σου συμπαθείας άπό τά γράμ
ματα μέ τά όποια δύο φοραΐς μέ έτίμησες, καί άν δέν έγνώριζα καλότατα, δτι 
ή πρόνοιά σου μάλιστα έπιμελήθη τα ΐς χήραις γυναίκες, καί τά ορφανά τέκνα 
τών φονευμένων διά τήν πατρίδα, δέν θά ενοχλούσα τήν Ε ξο χό τη τά 11 σου μέτήν

1. Στο χφ. ειληκρινεις.
2. Στο χφ. εξακολουθείτε.
3. Στο χφ. στερείτε.
4. Στο χφ. έξοχώτητος.
5. Στο χφ. επίθημά.
6. Στο χφ. ύπολήψεος.
7. Στο χφ. υποσημειοϋμε.
Η. Στο χφ. Όκτομβρίου.
9. Στο κάτω αριστερό μέρος τής σελίδας αναγράφεται: «Προς τον Έ ξοχώτατον Κ υ

βερνήτην Ί ω . Ά .  Καποδίστρια κτλ. κτλ.».
10. Στο χφ. βεβαίοσιν.
11. Στο χφ. έξοχώτητα.
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παρούσα μου. Έ ξ ο χ ώ τα τε ! προτιμώντας1 ή άγάπη σου έμας τα ΐς όρφαναΐ: 
φαμελιαΐς αρκετά μας προσκαλεΐς νά θαρρεύωμε δτι ή Έ ξοχότης σου βάνε- 
ται είς τήν θέσιν τών φονευμένων, καί καμμία δειλία δέν πρέπει νά μας έμπο- 
δίση νά όμολογήσωμεν τά δεινά μας είς τήν Ε ξο χό τη τά  σου. 'Ο μιλώντας2 μέ 
τήν Ε ξοχότη τά  σου βάνομε τήν ιδίαν λέξιν σάν νά ομιλούσαμε καί μ’ εκείνους 
πού υστερηθήκαμε3.

Ό  συγγενής μου Καπετάν Κώστας μοϋ έμήνυσε δτι θά μάς σηκώση4 άπό 
Ζάκυνθο διά Πάτρα μόλις λάβη5 τήν κατοικίαν τήν οποίαν ή Έ ξοχότης σου 
έδιώρισε. 'Η  πολυάριθμη φαμελιά μου περιφέρεται τώρα εννέα χρόνους, καί 
είς αύτό τό διάστημα ή έλληνική Διοίκησις ποτέ καμμία βοήθεια δέν μοϋ 
έπρόβαλε, μέ τόν σωτήριον ερχομόν τής Ε ξοχότη τάς σου λαβαίνω μόνον τά

2 τριάντα δίστηλα τόν μήνα. Ε ίς τοΰτο / τό ταξίδι πού έχω νά κάμω, Έ ξοχώ τατε, 
σέ βεβαιώνω6 μέ τά χείλη τής άληθείας, δτι δέν μοϋ είναι άρκετά νά πλη
ρώσω οΰτε τά έξοδα τοΰ δρόμου. Πρόσθεσε άκόμη δτι μέ τό νά ήλικιώθη- 
σαν τά θηλυκά μου είμαι βιασμένη νά κάμω είς αύτά κάποια προετοιμασία7, 
τήν οποίαν καλεΐ8 ή ήλικία τους, καί νά φροντίσω διά αύτά μίαν άναθροφή εύ- 
γενείας καί άρετής, πράγματα τά όποια άν δέν έπάσχιζα νά τά απολαύσουν θά 
ήμουν δικαίως κατηγορημένη. Δέν έντρέπομαι άκόμη νά σοΰ φανερώσω δτι 
χρεω στώ 9 καί μερικά άσπρα, τά όποια δέν δύνομαι νά έξοικονομήσω10 άν δέν 
μέ προβλέψη ή πρόνοια τής Ε ξοχότητάς σου. Διά αύταΐς δλαις τα ΐς έ'λλειψαίς 
μου χρειάζομαι τώρα είς Ζάκυνθο μία βοήθεια, καί οχι μικρή. Ή  άνάγκη μου. 
είναι μεγάλη, καί μόνον μιά θερμή πρόνοιά σου ήμπορεΐ νά μοΰ φέρη θεραπεία. 
Δέν κρύβω, οΰτε δειλιάζω νά σοΰ φανερώσω είς δλην τήν έ'κτασίν της, τήν δει
νήν μου άνάγκη, έπειδή καί γνωρίζω δτι ή έδική μου θεραπεία δέν ήμπορεΐ νά 
παρακινήση τήν Ε ξο χό τη τά  σου, ώστε όπου νά ζημιωθή τό κοινό έξ αιτίας μου 
είς τάς παρούσας περιστάσεις καί ή Έ ξοχότης σου είναι άρκετά διακριτική 
διά νά άναλογήση μέ τήν έθνική δύναμι τήν σωτηριώδη11 ωφέλεια τής ΰστερη-

3 μένης12 φαμελίας13 τοΰ μακαρίτου Μάρκου- ή καρδιά / τής Ε ξοχότητάς σου εΐ-

1. Στό χφ. προτιμόντας.
2. Στό χφ. όμιλόντας.
3. Στό χφ. νστεριθήκαμε.
4. Στο χφ. σνκώσει.
5. Στο χφ. λάβει.
6. Στό χφ. βέβαιόνω.
7. Στό χφ. προετιμασία.
8. Στό χφ. καλλεί.
9. Στο χφ. χρεοστώ.

10. Στό χφ. έξοικονομίσω.
11. Στο χφ. σωτηριόδη.
12. Στό χφ. νατεριμενης.
13. Στό χφ. φαμελείας.
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ναι άρκετά αΐσθαντική διά νά έντυθή καί νά συμπαθέση τά δσα γράφω βιασμέ
νη άπό τήν περίστασι, καί τδ μητρικό χρέος καί άγάπη καί εχω έμπιστοσύνη 
εις τ ήν άμετρη πρόνοιά σου, καί εύσπλαχνία1 νά εϊσακουσθή2 τδ ζήτημά μου.

Δέομαι τον Μεγαλοδύναμο νά δίδη ύγεία, καί μακροημέοευσι εις τήν ’Εξο
χότητά σου, έπειδή καί δέν δύνεται νά ζημιωθή ή ’Εξοχότης σου δίχως νά βλα
φθούν καί δσαις χήραις καί ορφανά τέκνα έχει ή πατρίδα μας.

Μέ βαθύτατον σέβας υπογράφομαι

Ζάκυνθο 1 5 /2 7  ’Ιουνίου 1830
Τής ’Εξοχότητάς σου 

ταπεινή δούλα σου 
Βασιλική Μπότζαρη διά τήν μητέρα μου Χρυσοΰλα3

4.

5Επιστολή τής 2 Αύγουστον 1830 (ν .ή .) άπό Πάτρα 
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 15, πρωτ.)

Έ ξοχώ τατε καί σεβαστέ Κυβερνήτα!

Τή 9 ’Ιουλίου ήξιώθην τό σεβαστόν σας σημειωμένον τή 27 ’Ιουνίου4, διά

1. Στο χφ. εύσπλαχνεία.
2. Στο χφ. ήσακουσθή.
3. Στήν κάτω αριστερή πλευρά τής πρώτης σελίδας άναγράφεται: «Πρός τον Έ ξοχώ 

τατον Κυβερνήτη Κόμητα Ί .  Α . Καποδίστρια. Εις Ναύπλιον».
4. Ή  έπιστολή πού έστειλε ό Κυβερνήτης Καποδίστριας προς τήν Χρυσούλα Μπότσα

ρη, ανέκδοτη άπ’ δσο γνωρίζω, έχει ώς έξης:
Έ ν  Νανπλίφ τή 27 ’Ιουνίου ' 9 ’Ιουλίου 1830

Διά τοϋ άνδραδέλφου σας έλαβον τό γράμμα τό όποιον εναρεστήθητε νά μέ γράψετε 
κατά τήν 15/27 τοϋ παρόντος. Δεν άγνοεϊτε δτι έκαμον προς βοήθειαν σας, πάν ο,τι ήτον 
τής δννάμεώς μου, και πρέπει νά ήσθε βέβαια δτι περί πολλοϋ έχω τό νά κάμω τά αυτά καί 
καλήτερα εις τό μετέπειτα. Ό  άνδράδελφός σας μ ’ ελάλησε περι τοΰ στοχασμού του νά 
σάς φέρη εις Πάτραν. Διά νά γείνη δμως τοΰτο, προαπαιτεϊται τι, τά όποιον είναι δνσκατόρ- 
θωτον. Ή  οικία, τήν όποιαν ζητεί, δέν είναι προς τό παρόν εύκαιρος, και τό πράγμα δέν θά 
ουμβιβασθή τόσον όγρήγορα. Έ ν  τοσούτοις επιθυμώ νά μάθω θετικότερα εις τ ί  συνίσταν- 
ται τά χρέη σας, καί τ ί  ήμπορώ νά κάμω δ ί  αυτά. Σάς παρακαλώ νά έξηγηθήτε περί πάντων 
τούτων μετά τοϋ Κυρίου Καρβελά, δστις θέλει σάς έγχειρίσει τήν παρούσαν θέλει μέ φανε
ρώσει και ό Ιδιος δ,τι φρονεί δυνατόν νά πράξω προς χάριν σας.

Έ χ ω  καλάς ειδήσεις νά σάς δώσω περί τοϋ υίοϋ σας. Μέ γράφουν δτι ευδοκιμεί εις τά 
μαθήματα τον.

Σάς άσπάζομαι 
’Ιωάννης Α . Καποδίστριας

Πρός τήν Κυρίαν Βότσαρην.

( II άνωτέρω έπιστολή βρέθηκε στό άρχεΐο τής οίκογενείας Μπότσαρη).
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μέσον του κυρίου Φραγκίσκου Καρβελα, άπό Ζάκυνθον1, και ιδού κατά την 
έξοχον διαταγήν σας σημειώ τήν ποσότητα των χρεών μου, ήτις συνίσταται2 
εις δίστηλα τετρακόσια ογδόντα. Ε ίμαι πεπεισμένη3 εις τήν καλοκαγαθίαν4 
καί πατρικήν συμπάθειαν τής ’Εξοχότητάς σου, δτι θέλει μέ ελαφρώσει άπό 
παρόμοιον βάρος. Δέν ήδυνήθην νά έξηγηθώ μετά τοΰ κυρίου Φραγ: Καρβελα 
μέ τό νά ήμουν φθασμένη έδώ δταν ή εύγένειά του έ'λαβεν τήν διαταγήν σας 
τήν όποιαν καί μοϋ έστειλεν έδώ.

Ή  διαταγή σας αύτη μοϋ αυξησεν τό θάρρος,5 καί είμαι βεβαία, δτι θέ
λει λάβει ή πολυάριθμος6 φαμελία μου, καί τώρα καί εις τό μετέπειτα, έκεΐνα 
τά βοηθήματα, όπου ή πατρική πρόνοια τής ’Εξοχότητάς σου έγκρίνει. Μέ βα- 
θύτατον σέβας ύποφαίνομαι7.

τή 2 Αύγούστου 1830 Τής Ε ξοχότη τάς σου
έκ Π. Πατρών ταπεινοτάτη8 δούλη

Βασιλική Μ: Μπότζαρη διά τήν μητέρα μου Χρυσοΰλα9

Μ Ε ΡΟ Σ Λ'

ΕΙ11ΣΤ Ο Λ Η  ΤΟ Τ  ΚΩΣΤΑ Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η  
Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η  ΙΩΑΝΝΗ Κ Α Π Ο Δ ΙΣ Τ Ρ ΙΑ

1 ’Ιουλίου 1830 (ν .ή .) άπό Πάτρα
(Άρχεΐον Καποδίστρια, φάκ. 282, άριθμ. 9, πρωτ.)

Έ ξ ο χ ώ τα τε !

’Έ λαβα γράμματα έκ Βαυαρίας άπό τά παιδιά, άπό τά όποια βλέπω δτι ό 
πρώην διδάσκαλός των κύριος Δεζιαρδέν έγραψεν πρός τήν έξοχ(ότητά) σας 
κατηγορίας έναντίον tco v . Τοΰτο, Έ ξοχώ τατε, δέν πρέπει νά άποδοθή10 παρά 
εις κάποιαν ιδιοτέλειαν τοΰ διδασκάλου αύτοϋ, καί δχι ποτέ τής κακής διαγω
γής τοϋ Δημητρίου, μέ τό νά είμαι11 άπό πολλούς12 καλά πληροφορημένος13, εις

1. Στο χφ. Ζάκηνθον.
2. Στό χφ. σννείσταται.
3. Στό χφ. πεπισμένη.
4. Στό χφ. καλοκαγαθείαν.
5. Στό χφ. βάρος.
6. Στό χφ. πολιάριθμος.
7. Στό χφ. νποφαίνωμαι.
8. Στό χφ. ταπεινότατη.
9. Στό κάτω αριστερό μέρος τής σελίδας αναγράφεται: «Προς τήν Α .Ε . τον Σεβαβτον 

Κυβερνήτην κτλ. κτλ.ιι.
10. Στό χφ. άποδωθή.
11. Στό χφ. ήμαι.
12. Στό χφ. πολους.
13. Στό χφ. πληροφωρημένος.
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τήν καλλίστην1 διαγω[γήν] του, καί μάλιστα όπου τοϋ έδώσαμε μαζύ του έπί- 
τηδες2 τόν Χρηστόν Ά νδρές, ώς έμπιστευμενότερόν μας άνθρωπον, διά νά τον 
προσέχη άπό κάθε λάθος, καί ώς άνθρωπος σώφρων3 καί προσεκτικώτατος4.

'Ο  νέος άπό τήν στιγμήν όπου ήξιώθη καί έλαβεν τό σεβαστόν σας, μέ τό 
όποιον του έδίδατε5 τάς σοφάς6 καί πατρικάς συμβουλάς σας, δέν ευρίσκει πλέον 
ήσυχίαν εις τόν έαυτόν του, στοχαζόμενος πάντοτε, δτι ή Έ ξοχότης σας εΐσθε πε
πεισμένος7 εις τό γράφειν τοΰ κυρίου Δεζιαρδέν, καί έπεσεν εις μελαγχολίαν. Διό 
παρακαλώ τήν Ε ξοχότη τά  σας (έάν τό έγκρίνετε) νά καταδεδεχθήτε νά γράψητε 
δύο8 λόγια πρός αύτό πρός ήσυχίαν του, μέ τό νά είναι πολλά9 αίσθαντικόν.

Μέ βαθύτατον σέβας ύποφαίνομαι10. 
τή 1η ’Ιουλίου 1830

έκ Π. Π ατρών τής ’Εξοχότητάς σας

πρόθυμος δούλος 
κόστα μποτζαρις11

Μ Ε ΡΟ Σ  Ε'

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α  Α Ρ Χ Ε ΙΟ Τ  Ο ΙΚ Ο ΓΕ ΝΕ ΙΑ Σ  Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η  

1.

’Έ γγραφο διορισμού τοϋ ίημ . Μπότσαρη ώς νπασπιστον τοϋ ’Όθωνος
(’ \θηναι, 26 Ίανουαρίου 1853, πρωτ.)

ΆριΟ. 2467
Β Α ΣΙΛ ΕΙΟΝ  Τ Η Σ  ΕΛ ΛΑΔΟΣ 

ΤΟ
Π Ι Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν  ΤΩΝ Σ Τ ΡΑ Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν

Πρός
Τόν Κύριον Ταγματάρχην διοικητήν τής Μοίρας τοΰ πυροβολικοΰ Δημή- 

τριον Βότζαρην.

Κοινοποιείται εις ύμας δτι ή Α.Μ. διά του άπό 25 τοΰ ένεστώτος μηνός 
υψηλοΰ Διατάγματος Της ηύδόκησε νά όνομάση ύμας υπασπιστήν Της.

1. Στο χφ. καλλείστι/ν.
2. Στο χφ. έπείτηδες.
3. Στο χφ. σώφρον.
4. Στο χφ. προσεκτικότατος.
5. Στο χφ. έδείδατε.
β. Στο χφ. σωψάς.
7. Στο χφ. πεπησμένος.
8. Στο χφ. δίο.
9. Στο χφ. πολά.

10. Στο χφ. υποφαίνωμαι.
11. Στήν κάτω αριστερή πλευρά της σελίδας αναγράφεται: αΠρός τήν Α .Ε . τόν Σε- 

β(αστ)όν Κυβερνήτην τής Ελλάδος κτλ. κτλ. Ναυπλιον».



Ό θ εν  συγχαίροντες ύμας διά τήν υψηλήν ταύτην τιμήν μέ τήν όποιαν ή 
Α.Μ. σας περιέβαλε, σάς προσκαλοΰμεν νά παραδόσητε τήν Διοίκησιν τής 
μέχρι τοϋδε ύφ’ ύμας Μοίρας τοϋ πυροβολικοΰ εις τον ταγματάρχην πρόεδρον 
τοϋ οικονομικού τής αύτής μοίρας θ. Κυδωνάκην.

έν ’ 4θήναις τήν 26 Ίανουαρίου 1855

ό υπουργός
Περί διορισμού (Τ .Σ .) Δ. Καλλέργης

ύπασπιστοϋ Δ. Δελιγιάννης
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2 .

*Έ γγραφο περί απονομής παρασήμου τοϋ Δουκάτου τοϋ Όλδεμβούργου 
στόν Δημ. Μπότσαρη

(Άθήναι, 11 Δεκεμβρίου 1857, πρωτ.)

Ά ρ . 9463

Τό
Φρουραρχεΐον ’Αθηνών 

Πρός

Τόν Ά ντισυνταγματάρχην Κ.Δ. Βότσαρην υπασπιστήν τής Α[ύτ]οϋ Με- 
γαλ[ειότητ]ος τοϋ Βασιλέως.

Συνεπεία τής ύπ’ άριθ. 20554. διαταγής τοΰ 'Υπουργείου τών Στρατιω
τικών, λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς έπισυνάψω ένταΰθα φάκελλον τοΰ έπί τοΰ 
Β[ασιλικ]οΰ Οϊκου καί τών έξωτερικών σχέσεων ύπουργείου, έμπεριέχοντα 
έγγραφον άδειαν τοΰ νά δεχθήτε καί φέρετε τον παρά τής Α[ύτ]οΰ Β[ασιλικ]ής 
'Υψηλότητος τοΰ Μεγάλου Δουκός τοΰ Όλδεμβούργου άπονεμηθέντα ύμΐν 
Ταξιαρχικόν Σταυρόν τοΰ Τάγματος τοΰ Δουκός Πέτρου Φρειδερίκου Λουδο
βίκου, μετά τοΰ διπλώματος αύτοΰ.

Ά θήναι τήν 11 Δεκεμβρίου 18ί>7

(Τ .Σ .) .......................... 1
άντισυνταγματάρχης

περί άπονεμηθέ^τος 
ταξιαρχικοΰ Σταυροΰ

1. 'Υπογραφή δυσανάγνωστη.
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' Υπόμνημα τον Δημ. Μπότσαρη προς τον ’Όθωνα για τή σύσταση iiao-  
κοϋς Στρατιωτικόν Σνμβονλίον 

(Άθήναι, 8 ’Ιουλίου 1859, πρωτ.)

Π Ρ Ο Σ  ΤΙΙΝ  Α ΤΤ Ο Τ 
Μ Ε Γ Α Λ Ε ΙΟ Τ ΙΙΤ Α  

ΤΟΝ
ΒΑΣΙΛΕΑ

'Τπουργεΐον των Στρατιωτικών
Ά ριθ. 9498.

ΙΙερί συστάσεως διαρκούς στρατιο^-
τικου Συμβουλίου.

ΛΙΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΕ

Μέχρι τουδε τά σχέδια νόμων, κανονισμών, οργανισμών, καί αί γενικαί 
όδηγίαι προς έκτέλεσιν διαφόρων υπηρεσιών τοϋ στρατού της Ύ μετέρας Με- 
γαλειότητος, ή προς βελτίωσιν αΰτοΰ, συνετάττοντο μέν παρ’ έπιτροπών ή ατό
μων έπί τούτω διοριζομένων, ύπέκειντο δ’ εις μόνον τον έλεγχον τοΰ 'Υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών, τό όποιον ένεκα διαφόρων περισπασμών καί τοΰ πο
λυάσχολου της υπηρεσίας του, ενδεχόμενον νά παρατρέχη έλαττο^ματικάς ή 
άντιφατικάς διατάξεις έν τοΐς σχεδίοις παρεισαχθείσας- έκτος τούτου αί δι’ ει
δικήν τινα έργασίαν συγκαλούμεναι έπιτροπαί, ή τά πρός τοΰτο διοριζόμενα 
άτομα, μή έχοντα ύπ’ δψιν των εΐμή τό άνατιθέμενον αύτοΐς εργον, κυρίως, δύ- 
νανται μέν νά ύποβάλωσιν είς τον 'Υπουργόν εργον καλόν καί συναρμολογημέ- 
νον καθ’ έαυτό, δέν παρέχουσιν όμως τάς αύτάς έγγυήσεις δτι έ’λαβον ύπ’ δψιν 
των άρκούντως τήν γενικήν συναρμολογίαν τοΰ μηχανισμού τοΰ στρατού.

Εύχής έργον πρός τούτοις ήθελεν εΐσθαι, ώστε τά τόσον σπουδαία καί σο
βαρά ταΰτα άντικείμενα διά τόν στρατόν τής 'Υμετέρας Μεγαλειότητος, πριν ή 
κυρωθώσιν όριστικώς, ώσι περίβεβλημένα μέ τό ήθικόν έκεΐνο κΰρος τό όποιον 
δύναται νά παρέξη εις αύτά ή βεβαιότης δτι ή έργασία έγένετο δσον τό δυνατόν 
ακριβής καί τελεία τόσον είςτάκαθέκα /σ τα  δσον καί εις τάς γενικότητας αύτής, 
καθόσον δέν ένεργήθη άπλώς παρά προσκαίρου έπιτροπής ή παρ’ άτόμων, άλ
λα. ύπό σο')ματος εΐδικοΰ δι’ 'Γψηλοΰ Βασιλικού Διατάγματος διαρκώς πρός 
τον έκτεθέντα σκοπόν συγκεκροτημένου, έκ στοιχείων άνηκόντων είς τά διάφο
ρα δπλα, καί τούς στρατιωτικούς κλάδους τοΰ στρατού τής 'Υμετέρας Μ εγα
λειότητος.

Θεωρών ό υποφαινόμενος τήν ϋπαρξιν τοιούτου σώματος λίαν επωφελή, 
ώς δυναμένην νά διευκολύνη τά μέγιστα τον άνωτέρω έλεγχον τοΰ 'Υπουργοϋ 
των Στρατιωτικών, έφ’ ολ(ον τών σπουδαίοι ζητημάτων, λαμβάνω τήν τόλ
μην νά προτείνω εις τήν 'Υμετέραν Μ εγαλειότητα τήν σύστασιν σώματος τοι
ούτου, ύπό τήν έπωνυμίαν «Διαρκές στρατιωτικόν συμβούλιον».

3.

σ. 1

σ. 2
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Τά μέλη του συμβουλίου θέλουσιν εΐσθαι διαρκή, διοριζόμενα διά Βασι
λικού Διατάγματος. Δ ιά τοϋ τοιούτου διορισμοϋ τό συμβούλιον θέλει άποκτή- 
σει άμέσως άπό τής συστάσεώς του επισημότητα πλειοτέραν, άναγκαίαν διά 
τόν προορισμόν του, διά δέ τής διαρκείας θέλει παρέχει περισσοτέρας έγγυή- 
σεις ώς πρός τήν έμβρίθειαν τών σκέψεών του.

Τό συμβούλιον θέλει σύγκεισθαι έξ ένός άνωτέρου άξιωματικοΰ έκάστου 
τών δπλων και λοιπών στρατιωτικών κλάδων τοΰ έν ένεργεία στρατοΰ, όπως 
έκ τής συνθέσεως ταύτης πηγάση ή έγγύησις δτι εΐς έκαστον ειδικόν ζήτημα, 
θέλει λαμβάνεσθαι ύπ’ οψιν τό σύνολον τοΰ στρατιωτικού μηχανισμοΰ καί έπο- 
μένως δτι ή έξέτασις τών ζητημάτων θέλει γίνεσθαι υπό τάς διαφόρους επό
ψεις πρός έξασφάλισιν τής άναποφεύκτου συναρμολογίας τών μερών πρός τό 
σύνολον.

Τά μέλη τοΰ συμβουλίου, καίτοι διαρκώς διωρισμένα, θέλουν λαμβάνε
σθαι έκ τών νενομισμένην θέσιν κατεχόντων. Τοΰτο έθεώρησα πρός τό παρόν 
άναγκαΐον, όχι μόνον διότι άλλως έπρεπε νά πλασθώσι θέσεις έπιβαρυνομένου

3 τοΰ προϋπολογισμού, άλλά καί δ ι/ότι ή οριστική άπόφασις διαφόρων διακε
κριμένων άνωτέρων άξιωματικών ήθελε φέρει πρόσκομμα εΐς τήν υπηρεσίαν. 
Δ ιά τοΰ τρόπου τούτου υπάρχει καί έτερον πλεονέκτημα, δτι τό συμβούλιον 
σύγκειται άπό άξιωματικούς διαμένοντας ένημέρους τής τρεχού^ης υπηρεσίας, 
καί έπομένως χρησιμωτέρους πρός τόν σκοπόν τής συστάσεώς τοΰ σώματος 
τούτου. Πρός τό παρόν θεωρώ άναγκαΐον νά μένη έλεύθερος πάσης άλλης υπη
ρεσίας μόνος ό εισηγητής τοΰ συμβουλίου, διότι ούτος ήναγκασμένος νά προ- 
παρασκευάζη ολόκληρον τήν ΰλην, πριν ή παρουσιασθή εΐς τήν διάσκεψιν αύ- 
τοΰ, δέν θέλει έπαρκεΐ εΐς τήν έκτέλεσιν καί άλλης τακτικής υπηρεσίας.

Τοΰ συμβουλίου άποτελούσι μέρος μόνοι άνώτεροι άξιωματικοί, δχι διότι 
μόνον μεταξύ τής τάξεως ταύτης εύρίσκω στοιχεία ειδικά καί ικανά, άλλά δι
ότι φρονώ δτι εΐς σώμα, ώς τό περί ού ό λόγος, τοΰ όποιου ό προορισμός είναι 
λίαν σπουδαίος, αρμόζει μάλλον νά συνεδριάζωσιν ώς σύμβουλοι τοΰ ύπουργοΰ 
ανδρες ένώνοντες1 τήν ικανότητα μέ τά προσόντα τοΰ άνωτέρου βαθμοΰ, τής 
πλειοτέρας πείρας καί τής ώριμοτέρας ήλικίας, ή άλλοι ικανοί μέν, στερούμε
νοι δμως ένός ή πλειοτέροον τών προσόντων τούτ<ον.

Οί υποδεέστεροι Ικανοί καί ειδικοί άξιωματικοί θέλουσι λαμβάνει διηνε- 
κώς άφορμήν νά κάμνωσι καταφανή τόν ζήλον, τήν ικανότητα καί τήν ειδικό
τητά των, προπαρασκευάζοντες έντός έπιτροπών σπουδαίας εργασίας, έξ εκεί
νων αϊτινες θέλουσιν ΰποβάλλεσθαι εΐς τό συμβούλιον, οσάκις δέ είναι άναγκη 
καί ώς ειδικοί εΐσηγητα'ι τών τοιούτο,ιν έργασιών ένώπιον τοΰ συμβουλίου' ού
τω ς αί μέν έπιτροπαί θέλουσιν άποτελεΐ πρώτην τινά βαθμίδα συζητήσεως επι 
σπουδαίων έργασιών, τό δέ συμβούλιον ώς δευτέρα βαθμίς, έξεργαζόμενον/

1. Στό χφ. ένόνοντες.
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έντελέστερον τάς προκαταρκτικάς ταύτας εργασίας τών έπιτροπών, θέλει εύ- σ. 4 
χολύνει μεγάλως τον Υπουργόν, ύποβάλλον αύτάς ωρίμους καί έτοιμους.

Εις τάς έργασίας τοϋ συμβουλίου θέλουν προσλαμβάνεσθαι καί νομομα
θείς άνδρες ώς είσηγηταί μέ ψήφον, οσάκις ζητήματα νομικά ήθελον ύποβληθή 
εις τήν διάσκεψιν αύτοΰ, ώς έγγύησις τής συναρμολογίας τής στρατιωτικής 
νομοθεσίας μέ τήν γενικήν νομοθεσίαν τοΰ Κράτους.

'Η  λύσις διαφόρων έτι ουσιωδών ζητημάτων παρουσιαζομένων καθημε
ρινώς εις τήν τρέχουσαν υπηρεσίαν, ώς διαφοραί προκύπτουσαι ένίοτε μεταξύ 
άρχών, έρμηνεΐαι τών νόμων, διαταγμάτων καί κανονισμών, καθ’ οσον άφορά 
τήν εφαρμογήν αύτών, δύναται πολλά εύστόχως νά άνατεθή εις τήν δικαιοδο
σίαν τοΰ συμβουλίου τούτου, καθ’ όσον έκ τών γνώσεων, τής πείρας καί τής 
εύσυνειδησίας τών άπαρτιζόντων αύτό άνδρών, δύναταί τις νά έλπίση γνώμην 
εμβριθή καί άμερόληπτον.

’Επίσης εργον τοΰ συμβουλίου τούτου θέλει είσθαι πάσα συμπλήρωσις 
καί άποπεράτωσις έργασίας δεδομένης πρός αύτό παρά τοΰ 'Υπουργοΰ τών 
Στρατιωτικών, έπί δοθεισών ήδη βάσεων παρ’ αύτοΰ, χωρίς τότε τό συμβού- 
λιον νά έχη άρμοδιότητά τινα γνωμοδοτήσεως.

'Ο  'Υπουργός τών Στρατιωτικών θέλει προεδρεύει τάς συνεδριάσεις αύ
τοΰ, οσάκις ήθελε θεωρήσει τήν παρουσίαν του άναγκαίαν, εΐτε διά νά έκθέση 
ό ίδιος τούς λόγους, οίτινες τω  ύπηγόρευσαν νά παραδεχθή τάς περί ού άνο^τέ- 
ρω ό λόγος βάσεις, ή διά νά δώση οδηγίας άλλας είς τό συμβούλιον άφορώσας 
τάς έργασίας του.

Ευελπις οτι ή 'Η μετέρα Μεγαλειότης, πε ρί πολλοΰ ποιουμένη τήν βελ- σ. 5 
τίωσιν καί τήν πρόοδον τοΰ .Βασιλικοΰ στρατού, θέλει παραδεχθή τούς είς τήν 
εκθεσίν μου ταύτην περιεχομένους λόγους, λαμβάνω τήν τιμήν νά ύποβάλω 
ύπό τήν 'Υμετέραν Βασιλικήν έγκρισιν τό περί τούτου σχέδιον Διατάγματος.

’Εν Ά θήναις τή 8 ’Ιουλίου 1859 
Ό

'Υπουργός τών Στρατιωτικών.
Δ. Βότσαρης.

Δ. Δελιγιάννης

4.
’Επιστολή τον ΆΟαν. Μιαούλη προς τον \ημ. Μπότσαρη 

(Πόρος, 9 Φεβρουάριου 18(>2, πρωτ

’Εν ΙΙόρω τήν 9 Φεβρουάριου 1862 

\δελφέ Βότσαρη! σ j
Χθές σοί έγραψα ότι εστειλον άνθρωπον εις "Γδραν όπως έρευνήση τά περί 

Ναυτολογίας. 'Ο  άνθρωπος έπέστρεψε σήμερον μέ εύχαρίστους ειδήσεις. Ή λ -



458 Ε. I. Νικολαΐδου

θεν ενταύθα έξ "Γδρας κατά πρόσκλησίν μου καί ό υποναύαρχος Αλέξανδρος 
'Ραφαήλ1, παρά τοϋ οποίου έλαβον θετικο^τέρας πληροφορίας περί ναυτολογί
ας. ’Ιδού δέ ύπό ποιους 6ρους δυνάμεθα νά ναυτολογήσωμεν.

α'. ό μισθός θέλει εΐσθαι 50 δραχμάς κατά μήνα.
β'. θά ναυτολογηθώσι2 διά τρεις μήνας, τούλάχιστον. Διά όλιγώτερον 

καιρόν δέν έρχονται, διότι τώρα ναυτολογοΰν τά έμπορικά πλοία καί ναυτολο
γούν διά τρεις ή τέσσαρας μήνας, ώστε δέν τοΐς συμφέρει, έάν ή ύπόθεσις τοΰ 
Ναυπλίου δέν διαρκέση εΐμή όλίγας ήμέρας ή ένα μήνα, καί άπολυθώσιν τής 
υπηρεσίας αμέσως μετά τό πέρας τής ύποθέσεως, νά μένουν ύστερον αργοί,

2 μή εύρίσκοντες έμπορικά / πλοία νά ναυτολογηθώσιν. ’ Ύλλά νομίζω δτι τοΰτο 
δέν μάς πειράζει, διότι ό ναύσταθμος θά έχη πολλάς έργασίας, καί δυνάμεθα 
νά τούς μεταχειρισθώμεν εις τόν Ναύσταθμον έως οϋ λήξουν οί τρεις μήνες. 
Ή  διαφορά θά ήναι ότι θά πληρώσωμεν εΐς τρεις μήνας ό,τι ήθέλαμεν πληρώσει 
ίσως εις εν έτος καλώς έχόντων τών πραγμάτων, άλλ’ άφ’ έτέρου τά έργα αύτά 
θά προαχθοΰν περισσότερον καί θά τελειώση εΐς τρεις μήνας ό,τι άλλως δέν 
ήθελε τελειώσει εΐμή εις έν έτος.

γ '. θά λάβωσι δίμηνον προκαταβολήν, άλλως δέν κατορθώνομεν τίποτε, 
διότι τά έμπορικά πλοία τοΐς δίδουν τρίμηνον προκαταβολήν.

Ί ούς όρους τούτους βλέπω άναποφεύκτους καί τούς παρεδέχθην. Διέτα
ξα δέ τόν 'Ραφαήλ νά μεταβή άμέσως εΐς "Υδραν καί τόν έπεφόρτισα ν’ άρχίση3 
τήν ναυτολογίαν 150 άνδρών. Δέν πιστεύο.» νά εύρη τόσους κατά τήν παρούσαν

3 έποχήν 100 όμω ς/ είμαι βέβαιος ότι θά τούς εύρη, καί θά ήναι όλοι ένας καί 
ένας, έτοιμοι εις όλα.

Ά λλά  διά τήν προκαταβολήν θά μας χρειασθοΰν χρήματα. ΙΙερί τούτου 
σάς γράφει ό Διευθυντής τοΰ Ναυστάθμου, καί πρέπει νά μάς τά στείλητε άνευ 
άναβολής.

Έχο} σκοπόν νά στείλο) καί εΐς Σπέτσας διά νά ναυτολογήσω καί έκεΐθεν 
εΐ δυνατόν, άλλά δέν έχω πλοΐον νά στείλω. Ταχύνατε νά μοί στείλητε τόν Καρ
χαρίαν άμέσως.

Σκοπεύο} νά μεταβώ αύτοπροσώπο,ις εΐς "Τδραν έντός ολίγων4 ήμερων

Ταΰτα έν βία ό σός
ΆΟ. Λ. ιΜιαούλης

1. 'Ο  'Υδραίος ναυτικός ’Αλέξανδρος Ραφαήλ διακρίθηκε κατά τήν έπανάσταση ·όυ 
1821 ώς άγωνιστής καί πυρπολητής. Μετά τήν απελευθέρωση παρέμεινε στό ναυτικό κα 
άποστρατεύθηκε μέ τό βαθμό τοϋ άντιπλοιάρχου (βλ. άρθρο στήν . Μ ε γ ά λ η  I ■ λ λ ^ 
ν ι  κ ή ’Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α ,  τ. ΚΑ', σ. 68).

2. Στό χφ. ναντολογιθώσι.
3. Στό χφ. άρχήσίι
4. Στό χφ. ολίγον.
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5.
Ε πιστολή τον λοχαγού Δ. Τζήρον πρός τον Δημ. Μπότσαρη 

(Σϋρος, 4 Μαρτίου 1862, πρωτ.;

Σΰρος τη 4 Μαρτίου 1862.

Κύριε ' Γπουργέ προσκυνώ !

Έ κ  τής ύποβληθείσης πρός τό 'Υπουργεΐον έκθέσεώς μου και έκ τοϋ τη 
λεγραφήματος, έπληροφορήθητε περί τής έν Κύθνω παντελούς καταστροφής 
τών στασιαστών, ήδη λαμβάνω τήν τιμήν νά Σας ειδοποιήσω δτι χθες περί τήν 
εσπέραν άπεβιβάσθημεν είς τήν πόλιν έν ή έπικρατεΐ άκρα ήσυχία, τά δέ πνεύ
ματα τών στασιαστών πολιτών ώς καί απάντων τών λοιπών καθησύχασαν.

Σας παρακαλώ νά έπισπεύσητε τήν εκδοσιν τής διαταγής Σας’ περί τών 
προσελθόντων στρατιωτών.

Κατελάβαμεν δλην τήν όποιαν οί στασιασταί είχον πυρίτιδα, δπλα, 6 xj2 
γρούπους1 χρημάτων τά όποια έχω έσφραγισμένα έντός τοΰ άτμοκινήτου ή 
Καρτερία, ώς καί πολύ μόλυβδον, διά τά όποια διατάξατε τ ί πρέπει νά γένη.

Προσφέρετε παρακαλώ τά σεβάσματά μου εις τήν Κυρίαν Χαρίκλιαν.

Τά δέ παιδιά άσπάζομαι. ό όμέτερος
Μένω Δ. Τζήρος

6.
ΙΙερΙ χορηγήσεως άδειας εις τον Δημ. Μπότσαρη 

(Άθήναι, 19 Φεβρουάριου 1863, άντιγρ.)

Ά ρ ιθ . πρωτ. 4624.
Έ ν  Ά θήναις τήν 19 Φεβρ(ουαρί)ου 1863.

Βασίλειον τής Ελλάδος
Τό 'Υπουργεΐον τών Στρατιωτικών 
Πρός τό έπί τών Ε ξω τερικώ ν

ΓΙ αρακαλεΐσθε, Κύριε Συνάδελφε, ίνα ευαρεστούμενος κοινοποιήσητε αρ
μόδιός είς τούς έν Κερκύρα διαμένοντας μέ άδειαν ύποστράτηγον Σ . Μήλιον, 
υποστράτηγον Γ. Καρατζαν, Ά ντισυνταγματάρχην τοΰ πυροβολικού Δ. Βότ- 
ζαρην καί ταγματάρχην τών Γ. Ε π ιτελώ ν  Ν. Μάνον, δτι διά σημερινού θεσπί
σματος έχορηγήθη κανονική παράτασις άδειας διά τό αύτό μέρος είς μέν τον 
πρώτον τρίμηνος, είς δέ τον δεύτερον δίμηνος, είς δέ τον τρίτον τετράμηνος καί 
είς τόν τέταρτον δίμηνος.

'Ο  'Υπουργός 
Α. Σμόλεντς.

1. Ή  λέξη είναι ιταλικής προελεύσεως καί σημαίνει μικρό σωρό πραγμάτων ή καί
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7.

Κοινοποίηση εγγράφου τον Ύ πονργείον Στρατιωτικών προς τον ίημ. 
Μπότσαρη

(Ζάκυνθος, 8 Μαρτίου 1863, πρωτ.)

Έ ν  Ζακύνθω τήν 8 Μαρτ(ί)ου 1863.
’Αριθ. 65.

'Υποπροξενεΐον 
της Ελλάδος

Προς τόν ένταΰθα διατρίβοντα 
’Αντισυνταγματάρχην τοϋ Πυροβολικοΰ 

Δ. Βότσαρην

Κ ατ’ άνωτέραν διαταγήν, σπεύδομεν νά κοινοποιήσωμεν Ύ μΐν, έν όπισθο- 
γράφω τό ύπ’ άριθ. 4624 καί άπό 19 Φεβρουάριου, τ.έ. έγγραφον τοΰ έπί τών 
Στρατιωτικών 'Υπουργείου πρός γνώσιν Σας.

Ό  υποπρόξενος
Κ. Φραγκούδης

8.
’Επιστολή τον Γ. Λαμπρινάκη πρός τόν \ημ. Μπότσαρη 

(ΙΙάτρα, 12 ’Οκτωβρίου 1864, πρωτ.)

Έ ν  Πάτραις τή 12 8βρίου 1864 

Σεβαστέ μοι Κύριε.
’Αθήνας.

Έ περίμενα άπ’ ώρας είς ώραν νά μάθω τήν άνάκλησιν τοΰ ψηφίσματος, 
άλλ’ οί πόθοι μου, έπληροιθησαν.

Ουδέ ποτέ έχάρην1 τόσον, δσον τό σάββατον το εσπέρας δπου διά τοΰ τη
λεγράφου, έμαθα τήν εύάρεστον εΐδησιν2, δτι τό ψήφισμα καταργήθη. 'I I  χα
ρά μου, έστάθη ανέκφραστος, διότι οί άγνοί καί ένδοξοι πατριώται μένουν ελεύ
θεροι, δπ<ος ενεργήσουν, άπό τοΰδε τά μεγάλα σχέδια πρός άπελευθέρωσιν της 
άλλης3 πατρίδος.

Έ ν  τούτοις σας έσυγχαίρω έκ καρδίας καί εΐθε, ν’ άκούοο τιμάς και δόξας

ομάδα ανθρώπων. Σημαίνει επίσης καί χρηματόδεμα (βλ. Λεξικόν «II ρ ω ΐ  α ς» a'ri 
οικείο λήμμα).

1. Στό χφ. έχάοιν.
2. Στό χφ. εϊδισιν.
3. Στό χφ. άλης.
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διά τό ύμέτερον, καί εξοχον υποκείμενόν σας, μεθ’ ού, έχω τήν τιμήν νά είμαι 
πιστός δοϋλος σας.

Σας προσκυνώ, ό εύπειθέστατος1
Γ. \αμπρινάκης

9.

’Επιστολή τοϋ I. Μαργιώλη πρός τον άημ. Μπότσαρη
(Άχυρά, 23 ’Οκτωβρίου 1864, πρωτ.)

Τη 23 ’Οκτωβρίου2 1864 έξ Ά χυ ρ ά 3.
Α ξιότιμ ε Κ ύριε!

Άνέκφραστον χαράν έποίησεν έν τη καρδία μου ή δίκαια άθώωσίς σας- 
είθε διά τό καλόν τής πατρίδος τάχιστα νά έλθητε έν τοΐς πράγμασιν, δπερ άπα- 
ρητηρητί παρά τε τών έπιστηθίων φίλων σου καί μή πιστεύεται. Σάς προσκυ
νώ καί είμαι πρόθυμος των διαταγών σας φίλος.

Ί ω :  μαργιώλης
κάγώ Βασίλειος Κετίνης άνεψιός του κ. Ίο.>. Μαργιο'ίλη σάς προσκυνώ.

Τω Γενναιοτάτω Κυρίω Κυρίω
Δημητρίω Μ. Βότσαρη, συνταγματάρχη κλπ.

Εΐς ’Αθήνας.

10.

Περι διορισμού τοΰ Αημ. Μπότσαρη ώς Υ πουργού τών Στρατιωτικών 
/’ \θήναι, 18 Δεκεμβρίου 1866, πρωτ.)

’Εν Ά θήναις τή 18 Δεκεμβρίου 1866.

'Ο  Πρόεδρος τοϋ 'Υπουργικοΰ Συμβουλίου.

Πρός
Τόν Κύριον Δημήτριον Μ. Βότσαρην,

Βουλευτήν.

Λαμβάνω τήν τιμήν νά γνωστοποιήσω ύμΐν, Κύριε, δτι, διά Β. Δ ιατά
γματος, ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, ή Α.Μ. ό Βασιλεύς εύηρεστήθη νά διορί- 
ση ύμας ύπουργόν έπί τών Στρατιωτικών.

Ό  Πρόεδρος 
Α. Κουμουνδοΰρος

1. Στό χφ. ενπιθέστατος.
2. Στό χφ. Ό κτω μβρίου.
3. Πρόκειται για τό χωριό ’ \χυρά  τής περιφέρειας τοϋ πρώην δήμου Έχίνου τής
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’Επιστολή όμάδος επαναστατών πρός τόν σννταγματάρχιι....................... ι
(Μονή Σπηλιάς Καρδίτσης, 4 ’Ιανουάριου 1867, πρωτ.)

’ \ξ ιό τιμ ε  Κύριε Συνταγματάρχα 

Έ ν  Μονή Σπηλιάς τήν 4 Ίανουαρίου 1867.

Χθες μας ήλθεν εί'δησις2 έξ άξιοπίστου πηγής δτι τέσσαρες πα,σιάδες συν- 
ελθόντες εις Τρίκκαλα καί συσκεφθέντες3 άπεφάσισαν νά μας έπιτεθώσι παν
στρατιά4. Ε π έκ ε ινα 5 τών χιλίων τακτικών καί άτάκτων όθωμανών ήλθον χθές 
εις χωρίον Σιάμου6 καί οί λοιποί περιεμένοντο έκεΐ. Ε π ίσ η ς  ό Χαντζή Έ μ ίν 7 
πασιας έξ Ά ρ τη ς  μεθ’ ου τήν 27 λήξαντος έσυνήφθη μάχην εις τήν Γέφυραν8 
Κουράκου9 μετά τών ήμετέρων εις ήν έφονεύθησαν πέντε τουρκαλβανοί καί 
έπληγώθησαν ύπέρ τών δέκα. Προτίθεται νά μας έπιτεθή άπδ τήν Γέφυραν 
Κουράκου. Τοιαύτην10 συνεννόησιν11 έχουν ώστε έν μια ήμέρα νά μάς προσβά
λουν πανταχόθεν, ήμεΐς δέ ούδόλως έπτοήθημεν άπό τήν πολυάριθμον ταύτην 
δύναμιν τών Τούρκων, άλλά θά άντιτάξωμεν άποφασιστικώς κατ’ αύτών πο- 
λιορκούμενοι έν άνάγκη εντός τής Μονής ταύτης. Ταϋτα γνοοστοποιοΰντες ύμΐν, 
σας παρακαλοΰμεν νά τηλεγραφή[σε]τε τόν Κον Δήμ. Μ. Βότζιαρην, Υ πουρ
γόν τών Στρατιωτικών, καί εις δποιον άλλον γνωρίζετε πατριώτην νά μας ένι- 
σχύσουν τό ταχύτερον, διότι ενδέχεται νά μας έχωμεν έλλειψιν12 άπό πολεμο
φόδια καί λοιπά αν ή πολιορκία13 μας διαρκέση έπί πολύ- ύμεΐς δέ δσους άνθρώ- 
πους δυνηθήτε νά μας στείλετε πρός έπικουρίαν σας παρακαλοΰμεν.

επαρχίας Βονίτσης (βλ. άρθρο στήν Μ ε γ ά λ η  Ε λ λ η ν ι κ ή  ’Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α  
στό οικείο λήμμαϊ-

1. Τό δνομα τοΰ παραλήπτη καί ό τόπος διαμονής πού αναγράφονται στό κάτω άριστε- 
ρό μέρος τής σελίδας είναι δυσανάγνωστα.

2. Στό χφ. εϊδισις.
3. Στό χφ. σνσκενφθέντες.
4. Στό χφ. παν στρατιά.
5. Στό χφ. έπέκινα.
6. Σιάμος, χωριό τής έπαρχίας Καρδίτσης.
7. Στό χφ. ήμίν.
8. Στό χφ. Γίφειραν.
9. Ή  γέφυρα τοΰ Κοράκου βρισκόταν σέ τουρκοκρατούμενο έδαφος. Άναμεσα απο 

αύτήν καί άπό τήν γέφυρα τής Τατάρνας περνούσε ή όροθετική γραμμή τών πρώτων ελλη
νικών συνόρων.

10. Στό χφ. τηαντην.
11. Στό χφ. σννενύησιν.
12. Στό χφ. έλειψιν.
13. Στό χφ. πολυορκία.

1 1 .
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Σπεύσατε Κε. Συνταγματάρχα νά ύποστηρίξητε καί συνδράμετε1 τήν επα
νάστασήν άπαντες οί πατριώτες, διότι ή πατρίς σάς προσκαλεϊ στενάζουσα.

Σας άσπαζόμεθα σύν τώ  ίερώ άγώνι

οί ώς άδελφοί σας2 
’ \ π .  άλεξανδρή 
ΐω . κουσιβακις
Ο ικονόμος................................
Γεώργιος Καπαιωαννηδης έκ λιασκόβω
γηανο .......................................
θωμάς Γ Ποζιοπολος Κομποριανα 
I o j . γεοργιου σηρμηνητσι 
Αν: σβάρνας σιρμνιτσι 
Δημητρης Ν. νταή Μεσινηκόλα 
Ν : .....................................
Ί ω . οικονόμου Βραγγιανά
Νικόλα Στάθης ..................
’Λργύρης Δημήτρης

12.
5Επιστολή τον Γ. Καραονλον πρός τον Δημ. Μπότσαρη 

'Νευρόπολις, 9 Φεβρουάριου 1867, πρωτ.)

’Εκλαμπρότατε! σ. 1

Συγγνώμην ζητώ, διότι εύρέθην τόσον σιωπηλός πρός υμάς διά τά τής 
πατρίδος μας καί τά έμά δεινοπαθήμα- α, π ' ήν έθεώρουν έμαυτόν καί θεωρώ 
έτι στρατιώτην τής ταξιαρχίας Σας, καί τώ  οντι ψυχή τε καί σώματι είργά- 
σθην καί όλονέν έξακολουθώ δσον δύναμαι ν’ άνταποκριθώ εις τάς χάριν πατρι
ωτισμού μεγάλας καί έντιμους έντολάς Σας, καί διά τοΰτο έως ήδη δέν έλαβον 
αφορμήν νά Σας ζητήσω διασάφησιν τών έντολών Σας έκείνων. ’Επειδή δμως 
τήν σήμερον παρατηρώ δτι μεταξύ τών έντολών καί τών πραγμάτων υπάρχει 
διαφορά έναντία καί άγνωστος εις ήμας, διά τοΰτο έρχομαι ώς έντιμος στρατιώ
της Σας νά Σας έξιστορήσω τήν άπορίαν μου διά τά πράγματα καί νά Σάς 
ζητήσω τάς οδηγίας Σας.

Έ ξ  άρχής άμα οί ’Αλεξανδραΐοι μέ τάς ύμετέρας γραπτάς έντολάς, συ
στάσεις, καί οδηγίας ήλθον καθόλα έφοδιασμένοι μέ τά έφόδια τής έπαναστά- 
σεοις, καί μέ τάς ύποσχέσεις δτι θά έχ(θμεν καί υμών καί άπάσης τής Έ λλά-

1. Στό χφ. συντράμετε.
2. Μερικές άπό τϊς υπογραφές πού επονται είναι όλότελα δυσανάγνωστες
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δος τήν προστασίαν καί συνδρομήν ύπέρ ένισχύσεως αύτής, πάραυτα ένηγκα- 
λίσθησαν άπαντες καί εΐς τό Σύμβουλον1 υμών έπείσθημεν καί έπελήφθημ^, 
τοϋ ΰψηλοΰ έργου καί άνυψώσαμεν τήν ύπέρ ελευθερίας τής πατρίδος μας ση
μαίαν, τήν 2αν Νοεμβρίου π.ε. 1866, ήτις κυματίζει μ ’ δλα ταϋτα εΐς τά όρη 
καίτοι νηπιάζουσα ώς έν σπαργάνοις. ’Εγώ , έκλαμπρότατε, εις το Σύμβουλον 
ύμών πιστεύων, πρώτον έξεπόρθησα τόν οΐκόν μου, καί πασαν τήν περιουσίαν 
μου έγκατέλειψα, έπειτα διήγειρα πάντας τούς συγγενείς καί πατριώτας, καί 
έπραξαν εύχαρίστως τό αύτό, καί δσα έξ ήμών ήσαν αδύνατα μέλη έκεϊνα έ- 
φροντίσαμεν νά έξασφαλισθώσιν ώς πρόσφυγες εις το 'Ελληνικόν'δσοι δέ ανδρες 
έλαβον τά δπλα καί ένίσχυον τήν προσωρινήν Διοίκησιν μέ τήν ζωήν των. ’Εν 
ένί λόγω τάς οίκογενείας μας τάς άφήκαμεν εΐς τό Ελληνικόν λιμοκτονούσας2 
καί παντός έπιτηδείου πρός συντήρησιν άπορούσας, ήμεϊς δέ οί ανδρες. αν καί 
γέροντες, κρατοΰμεν άπό τής πρώτης ήμέρας τής έπαναστάσεως τό δπλον καί 
κινδυνεύομεν, οχι μόνον κατά τών δυνάμεων τοΰ Σουλτάνου, τάς όποιας, δσον 
δυνάμεθα, τεχνιέντως άποφεύγομεν, ώς ύπερτέρας, άλλά κινδυνεύομεν άπό πεί
ναν, καί γυμνότητα, διά νά διαφυλάξωμεν καί διατηρήσωμεν τήν προσωρι
νήν Διοίκησιν ΊΙπειροθεσσαλίας, τήν οποίαν κατ’ εντολήν Σας έσυστήσαμεν, 
καί τήν οποίαν εύχόμεθα νά Σας άναθέσωμέν ποτε σωαν εΐς τάς προστάτιδας 
χεϊράς Σας. Δέν αμφιβάλλω ποσώς δτι γνωρίζετε καλώς, πώ ς έγώ καί πας 
γνήσιος έπαναστάτης έθυσιάσθη καθολοκληρίαν πεισθείς εΐς τάς πατρικάς καί 
ειλικρινείς ύμών παραινέσεις. ’Επειδή δμως τά πράγματα ύστερον τώρα τρι
ών περίπου μηνών μάς παρουσιάζονται παρ’ έλπίδα νεκρά καί δχι καθώς τά 
περιεμένομεν, καί μάλιστα διαδόσεις τινες μας βεβαίοΰσι δτι ή Έπανάστασις 
τεκταίνεται ν’ άποσβεθή, διά τοΰτο, μή γνιορίζοντες δέ καί τήν καθαυτό τάσιν 
καί κλίσιν τής Ε λληνικής έπικρατείας καί τών μ εγά λο ι δυνάμεων διά τήν 
Ελευθερίαν, καί βλέποντες καί τήν ά^ράνειαν των αδελφών μας έλευθέρων 
'Ελλήνων, καθιστώμεθα άπό ήμέραν εις ήμέραν εΐς άπόγνωσιν.

"Οθεν, Σάς θερμοπαρακαλώ, έκλαμπρότατε, νά δοισητε εΐς τον γνήσιον 
τής ταξιαρχίας Σας στρατιώτην τάς οδηγίας Σας, σαφείς, χοορίς νά παρατρε- 
ξητε ούδεμίαν δυναμένην νά σώση τον στρατιώτην Σας άπό τούς παρατολμους 
κινδύνους.

Τήν προσωρινήν Διοίκησιν θέλομεν τήν συνοδεύει μέχρι τής άπαντησεως 
Σας καί τήν διατηρεί μέ τον Ί .  Κοντονίκαν, καθ’ δ παρ’ αύτής διετάχθημεν και 
επί τούτω ώρκίσθημεν.

' Η έπανάστασις ζή καί προοδεύει, άλλ’ άνευ τής συνδρομής και προστα 
σίας Σας ούδέν έστι.

1. Διάβαζε σνμβολον.
2. Στό χφ. λοιμοκτονονσας.
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Σας προσκυνώ!
Έ ν  Νευροπόλει τήν 9 Φεβρουάριου 1867

'Ο  Εύπειθέστατός Σας Στρατιώτης 
Κάγώ Σας προσκυνώ ! Γ. καραουλ[ο]σ

δ ύμέτερος 
Ί .  κοντονηκας

13.
’Επιστολή τών άδελφών Άλεξανδρή προς τον 4ημ. Μπότσαρη 

(Κοπλέσι Δυτ. Άγραφων, 8 Μαΐου 1867, πρωτ.)

Κοπλέσι Δυτ. Ά γράφ ω ν 8 Μαίου [1867]

Σεβαστέ ήμΐν θ ε ίε ! Σέ προσκυνοϋμε

Εϊμεθα υγιείς καί τδ αύτό έπιθυμοΰμεν εις ύμας καί άπασαν τήν οικογέ
νειαν ύμών. Σήμερον έκαμα ώς πρόεδρ(ος) τής Προσωρ. Διοικήσεως τής Ή -  
πειροθεσσαλικής έπαναστάσεως ύπόμνησιν τών δσων μέ ύπεσχέθη ή Κεντρική 
έν ’ \θήναις έπιτροπή πρός αυτήν τήν επιτροπήν καί τήν παρακαλώ νά ένθυμη- 
θή τάς ύποσχέσεις της νά παρέξη ήμΐν τά άπαιτούμενα μέσα προς εύόδωσιν 
τής έπαναστάσεως.

Δέν πρέπει, Σεβαστέ θειε. νά μας [έγκα]ταλείψητε εις τήν διάκρισιν τής 
τύχης καί τών ραδιούργων. Έδόθησαν χρήματα άπευθείας προς άτομα καί 
έστρατολόγησαν καί ώς έκ τούτου ούδόλως σέβονται καί ύπακούουν τάς δια- 
ταγάς τής Προσ. Διοικήσεως καί τοϋτο φέρει τήν διαίρεσιν καί έπομένως τήν 
καταστροφήν τής έπαναστάσειος.

Ένταΰθα έρχόμεθα νά σας παρακαλέσωμεν δπως ένεργήσητε νά δοθή μία 
βοήθεια εις τούς σπουδάζοντας αδελφούς τοΰ γραμματέως ήμών Θεοδ. Π απα- 
δημητρίου ή Σκουταρέλα καί τοΰ παρ’ ήμΐν σωματάρχου Φωτίου Παπαδημη- 
τρίου ένωμοτάρχου έν άδεία διατελ^ΰντος. Οί είρημέ/[νοι] έκαμαν άναφοράν 
προς τήν Προσ. Διοίκησιν τήν όποιαν άναφοράν διευθύναμεν προς τήν έν Ά θ ή - 
ναις Κεντρικήν έπιτροπήν καί συμφώνως μέ τήν άναφοράν ταύτην σέ παρακα
λοΰμεν νά ένεργήσης, διότι οί είρημένοι συναγωνιζόμενοι μέ ήμάς είναι χρη- 
σιμώτατοι καί ώφελιμώτατοι.

Σάς παρακαλοΰμεν καί πάλιν νά ένεργήσητε νά μάς σταλώσι τά άπολύτως 
άναγκαΐα χρήματα διότι άνευ τούτων δέν δυνάμεθα νά κινηθώμεν.

Σάς προσκυνοΰμεν καί πάλιν καί άναμένομεν τάς διαταγάς Σας.
Προσθέτομεν δ’ ήμΐν δτι ήδη εύρισκόμεθα εις ομόνοιαν καί σύμπνοιαν 

αδελφικήν μέ τούς Κυρίους Γεώρ. Καραούλην, Ίω ά ν. Κοντονίκαν, Φώτ. Κον- 
τονίκαν καί μέ τούς Κοσυφακαίους καί φροντίζομεν μέ αύτούς νά φέρωμεν τήν 
ομόνοιαν καί μέ τούς λοιπούς δλους καί έλπίζομεν εις τόν θεόν νά έπιτύχωμεν 
ώς ύποχωροΰντες καί μετριοφρονοΰντες ένώπιον πάντων.

30

σ. 1

σ. 2
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3 Σήμερον δέ έκάμαμε [μίαν] έγκύκλιον έκ μέρους τής Ilpoaoj. Διοικήσεως
προς άπαντας τούς έθελον[τάς] διά νά συγκεντρωθούν προς τά μέρη τής ’Η πεί
ρου, δπως έκ συμφών[ου] εΐσβάλλωμεν είς 'Ραδοβύζιον καί τά Τζιουμέρκα, καί 
έλπίζομεν [νά] έπιτύχωμεν, καί κατόπιν θέλομεν γράψει τάς ένεργείας μας.

οί ανεψιοί Σου.
Δημήτριος Ά .  ’Λ,λεξανδρής 
Γ. Άλεξανδρής

14.

νΕγγραφο τον 'Υπουργείου Στρατιωτικών περί σνστάσεοις επιτροπής 
υπό την προεδρίαν τον Δημ. Μπότσαρη

(Άθήναι, 6 ’Ιουνίου 1868, πρωτ.)

Ά ρ ιθ . 12193 Ά θήναι, τή 6 ’Ιουνίου 1868
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛ Λ Α ΔΟ Σ  

Κατεπεΐγον

ΤΟ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε ΙΟ Ν  ΤΩΝ ΣΤ ΡΑ Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν

Πρός

Τόν άντισυνταγματάρχην τοΰ ΙΙυροβολικοΰ Δημ. Βότσαρην

Σχηματίζομεν ύπό τήν προεδρίαν υμών, έπιτροπήν συγκειμένην ύπό των 
ταγματαρχών Ά .  Καρνάλη καί Θ. Κοσσαντέλη μελών.

Σκοπός τής έπιτροπής έστί νά μάς προτείνη το κατάλληλον σύστημα 
δπλων οπισθογεμών πρός χρήσιν τοΰ Στρατοΰ, καθώς καί κατά ποιον σύστημα 
νά τροποποιηθώσι τά πρός χρήσιν τοΰ Στρατοΰ ευρισκόμενα δπλα έξ οπισθο
γεμών.

Ή  έπιτροπή θέλει συνέλθει δσον τάχιστα έν τώ  'Υ πουργείς ένθα θέλουσι 
τή χορηγηθή μία εκθεσις τοΰ λοχαγοΰ Ίωάννου 'Ροδίου καί άπασαι αί άναγ- 
καΐαι πληροφορίαι ύπό τοΰ τμήματος τοΰ Πυροβολικού.

Μετά δέ τό πέρας τών έργασιών της θέλει μας υποβάλει τήν περί τούτου 
γνωμοδότησίν της.

Τά λοιπά μέλη τής έπιτροπής εΐδοποιήθησαν παρά τοΰ ένταΰθα Φρουραρ
χείου περί τής συγκαλέσεως τής έπιτροπής ταύτης.

Περί σχηματισμοΰ Ό
έπιτροπής. (Τ .Σ .) 'Υπουργός

Σ . Μήλιος
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Προκήρυξη περί ίδρύαεως τοϋ Κερκυραϊκοϋ Συλλόγου «' Ριπής»
(Κέρκυρα 8 ’Απριλίου 1869, πρωτ.)

Κερκυραϊκός Σύλλογος 'Ρ ιπ ή ς

ΜΙ κατ’ ιδίαν έξάσκησις τών πολιτών εις τήν χρήσιν τών δπλων, καί ιδί
ως των εύστοχων, θεωρείται δικαίως ούχί μόνον διασκέδασις ωφέλιμος, άλλά 
καί ένασχόλησις συντελοΰσα μεγάλως εις τήν άνάπτυξιν τού στρατιωτικού 
φρονήματος. Είναι δέ καί άρίστη προπαρασκευή τοΰ πολίτου εις τά σπουδαία 
καθήκοντα, δσα θέλει ποτέ κληθή νά έκπληρώση πρός ύπεράσπισιν τής πατρί
δος, εΐτε έν τα ΐς τάξεσι τής ’Εθνοφυλακής, ε’ίτε έν τα ϊς τοΰ μονίμου στρατοΰ.

Τήν άνάγκην ταύτην άναγνοορίζοντα, πλεϊστα τών πεπολιτισμένων ’Ε 
θνών ώργάνωσαν άπό πολλοΰ, κατά πόλεις, κοσμάς καί χωρία, ειδικούς συλλό
γους ριπής. ’Ασχολούνται δέ άνενδότως καί μετά πόθου εις τήν ωφέλιμον ταύ
την διασκέδασιν, ήν προτιμώσι πάσης άλλης, διότι θεωροΰσι ταύτην ώς τήν 
μάλλον ανδρικήν καί τήν μάλλον άρμόζουσαν εις ’Έθνος έλεύθερον.

Τό Ελληνικόν ’Έθνος, προοδεΰον όσημέραι εις τά γράμματα καί τά ς/έπ ι- 
στήμας, καί ύπερτεροΰν κατά τοΰτο των πλείστων έν τή ’Ανατολή λαών, δέν 
πρέπει νά εύρίσκηται είς ήσσονα θέσιν καθόσον αποβλέπει τήν άνδρικήν καί 
στρατιωτικήν άνάπτυξιν καί πειθαρχίαν καί τήν εις τά δπλα έξάσκησιν καί ρο
πήν. Ά νισότης τής διανοητικής προόδου πρός τήν σωματικήν άνάπτυξιν έπι- 
δρα άναμφιβόλως έπί τών γενικών καί μεγάλων συμφερόντων τής Πατρίδος.

Ταΰτα έ'χοντες ύπ’ δψιν, άπευθυνόμεθα πρός τούς κατοίκους Κερκύρας 
καί τούς παρεπιδημοΰντας έν τή πόλει ταύτη καί παρακαλοΰμεν τούς έπιθυ- 
μοΰντας καί δυναμένους ν’ άποτελέσιυσι μέρος συλλόγου έπί τούτω συστηθη- 
σομένου, άνοικτοΰ τοϊς πάσι, καί φέροντος τίτλον «Κερκυραϊκός Σύλλογος 
ριπής».

Ή  πραγματοποίησις τοΰ έπιδ'ωκομένου σκοποΰ άπαιτεΐ άναγκαίως καί 
έκ προοιμίων δαπάνας τινάς ών πρώ τισται εΐσίν αί άκόλουθοι.

α) ’Ανέγερσις παραπήγματος.
β) ’Ανέγερσις τειχίσματος καί βληματοδόχης.
γ) Προπαρασκευή τοΰ έδάφους.
δ) ’Αγορά δπλων τινών εύστοχων διά τούς μή έχοντας.
ε) Κατασκευή σκοπών.
στ) ’Αντιμισθία έπί τινα χρόνον άτόμου τινός είδικοΰ προσληφθησομένου 

διά τήν όργάνωσιν τοΰ συνόλου τής ύπηρεσίας καί τήν πρακτικήν έκγύμνασιν 
τών μελών τοΰ συλλόγου.

ζ) ’Αντιμισθία τοΰ άπολύτως αναγκαίου προσωπικού διά τάς άνάγκας 
τοΰ συλλόγου.

"Ινα καλυφθώσιν αί δαπάναι αΰται, ών τινές άνάγκη νά γίνωσιν άμέσως

15.

σ. 1

σ.
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καί. έξ άρχής, άλλαι δέ άποβλέπουσι τάς διαρκείς είς το μέλλον δαπάνας, κα
νονίζονται δύω είδη συνεισφορών, ή μέν κατά τήν εγγραφήν έκαστου μέλους, 
ή δέ κατά μήνα. Καί ή μέν πρώτη, ήτοι ή άρχική καταβολή, έκ πεντήκοντα 
δραχμών, άποδοθήσεται είς δύο ή καί πλειοτέρας δόσεις, έξ ών ή πρώτη άμέ- 
σοος μετά τήν κατάρτισιν τοϋ συλλόγου, αί δέ λοιπαί μετά προηγουμένην πρόσ-

4 κλησ ιν/τής διευθυνούσης Έ π ιτροπής. [I δευτέρα καταβολή έσεται έκ δρα
χμών τριών κατά μήνα, καί χρησιμεύσει πρός συντήρησιν τών παραπηγμάτων, 
δπλων κτλ, πρός άντιμισθίαν τοΰ είς τήν υπηρεσίαν τοΰ συλλόγου άσχολουμένου 
προσωπικοΰ καί πρός συντήρησιν τών σκοπών.

Ά μ α  έγγραφώσι κάτωθι τής παρούσης πεντήκοντα μέλη, θέλουσι συνέλ- 
θει είς συνεδρίασιν, δπως έκλέξωσιν Ε π ιτροπήν, ήτις θέλει συντάξει τον Κα
νονισμόν τοΰ συλλόγου τής ριπής. Τοΰ Κανονισμοΰ τούτου γενομένου οριστι
κού, τά αύτά μέλη, καί δσα μέχρι τής στιγμής έκείνης ήθελον έγγραφή, έκλέ- 
γουσι τήν οριστικήν ’Επιτροπήν τής Διευθύνσειος. Μετά τήν εκλογήν ταύτην 
ό σύλλογος θεωρείται κατηρτισμένος καί αί καταβολαί άρχονται.

Οί υποφαινόμενοι θέλομεν θεωρεί καύχημα ήμών άν ό προτεινόμενος
5 Κερκυραϊκός σύλλογος ριπής καταρτισθή / καί εύδοκιμηση. ’Ελπίζομεν δέ δτι 

ό σύλλογος ήμών, πλήν τών λοιπών άγαθών άποτελεσμάτων, θέλει χρησιμεύ
σει ώς άφετηρία καί πρότυπον πρός σύστασιν άλλων τοιούτων ιδρυμάτων είς 
άλλα σημεία τής 'Ελλάδος καί έπομένως συντελέσει είς τήν περί τήν χρήσιν 
τών δπλων έπιδεξιότητα.

’Εν Κερκύρα τή 8 Α πριλίου 1869 

Δ. Μ. Βότσαρης Ν. Μαυροκορδάτος
(επονται 114 ΰπογραφαί)

y Προσθήκη είς τήν Προκήρυξιν

’Επειδή ή προκαταβολή τών 50 δραχμών έσημειώθη έπί τή βάσει τοΰ άρι- 
θμού 50 ώς έγγιστα μελών διά τάς πρώτον καί άναποφεύκτους δαπάνας, γίνεται 
δήλον δτι έφ’ δσον ό άριθμός τών έταίροον υπερβαίνει τούς 50, θέλει έλαττοΰ- 
τα ι ή προκαταβολή άναλόγως μέχρι τοΰ ποσοΰ δπερ ήθελεν άποφασίσει ό σύλ
λογος κατά τήν πρώτην αΰτοΰ συνεδρίασιν είς τήν σύνταξιν τοΰ κανονισμού. 
Φρονοΰμεν δέ, δτι, αν είς μίαν καί τήν αύτήν οικογένειαν ύπάρχωσι πλειονες 
τοΰ ένός έταϊροι, δύναται νά γίνη διά τά λοιπά μέλη έλάττωσις μέχρι τοΰ ημι- 
σεος τής αρχικής καταθέσεως. Οί δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί ή στρατιωτι
κοί, ή τυχόν μετατιθέμενοι θέλουσιν ΰποχρεοΰσθαι είς μόνην τήν καταβολήν 
τοΰ ποσοΰ τοΰ όφειλομένου έφ’ δσον διέμεινον ένταΰθα.

’Εν Κερκύρα τή 30 Α πριλίου 1869.

Δ. Βότσαρης. Ν. Μαυροκορδάτος.
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Έπιστολή τοΰ Δ. Γρίβα προς τόν Δημ. Μπότσαρη 
^ερ α τ ιά , 1 ’Ιουλίου 1869, πρωτ.)

’Αδελφέ !

'Ο  Κορο^ναΐος, ό γνωστός πρό καιρού έργαζόμενος, δπως έξετάση τά 
πράγματα, οπου δέν πρέπει, καί έπιρρίψη τήν ευθύνην τής άποσυνθετικής κα- 
ταστάσεως, εΐς ήν έφερε τήν ’Ακαρνανίαν, εις έμέ, ινα καλύψη τήν άνικανότη- 
τά του, καθόσον παν άλλο πράττει, ή νά καταδιώκη ληστείαν, χθες προέβη 
άπροκαλύπτως εΐς μέτρα καί κατ’ έμοΰ τοΰ ίδίου. Θά σοί φανή παράδοξον.

Διάφορα άποσπάσματά του συγχρόνως εύρέθησαν πέριξ τοΰ περιβόλου 
τής άγροτικής οικίας μου ύπό τήν οδηγίαν τοΰ ύπασπιστοΰ του, ύπολοχαγοΰ 
Νικολαΐδου, δτε ωσαύτως εΐχον καταληφθή δι’ άποσπασμάτο^ν δλαι αί δίοδοι, 
δι’ ών τό κτήμά μου συγκοινωνεί μετά τής έπαρχίας. ’Απόσπασμα έτερον εύ- 
ρόν τήν θύραν τοΰ περιβόλου κατ’ εκείνην τήν ώραν άνοικτήν είσήλθεν έν αύτώ. 
Ίδώ ν τοΰτο ήρώτησα, τί συμβαίνει, καί εις ύπαξιωματικός τοΰ αποσπάσμα
τος μοί ένεχείρισεν άπλήν σημείωσιν, φέρουσαν δύο ονόματα, άγνωστα εις έμέ, 
δήθεν φυγοδίκων, προσθέσας μοι, δτι τούτους τούς ζητεί ό ύπασπιστής τοΰ άρ- 
χηγοΰ, δστις διέμενεν εΐς τάς παρ’ αύτοΰ καταληφθείσας θέσεις πέριξ τοΰ περι
βόλου. ’Λπήντησα, δτι, μολονότι τοιούτου είδους άνθρωποι δέν επισκέπτονται 
τό κτήμά μου, μ’ δλα ταΰτα ήδύνατο ό ύπαξιο^ματικός νά έξετάση τούς ολίγους 
ανθρώπους, οίτινες μένουσι διά τήν υπηρεσίαν μου, ζητήσας, άν έκ τών παρόν
των ήτο τις τών έν τή σημειώσει νά παρουσιασθώσι τά έντάλματα συλλήψεως. 
Ά λ λ ’ ουτε έντάλματα ύπήρχον ούτε έκ τών ανθρώπων μου ύπήρχε κανείς έκ 
τών ζητουμένων. Τότε άπέπεμψα τό άπόσπασμα, προσθείς, δτι άλλοτε, δταν 
στρατιωτικόν άπόσπασμα εισέρχεται εις τόν οίκον άξιωματικοΰ, νά τηρώσι 
τάς άπαιτουμένας διατυπώσεις εΐς τοιαύτην περίστασιν.

Τινές έκ τών εργαζομένων εΐς τά κτήματά μου χωρικών, μαθόντες, δτι 
πολιορκοΰμαι εσπευδον έρχόμενοι εις τήν οικίαν μου, ίνα πληροφορηθώσι τί 
συμβαίνει εις έμέ, καθόσον διεδόθη, δτι συλλαμβάνομαι. Τούς τοιούτους σπεύ- 
δο ντας, άπαντας, ώς έτυχε, τά πέριξ αποσπάσματα συνελάμβανον άφοίπλιζον 
καί μετέφερον εΐς έν άλώνι τοΰ χωρίου, μετασχηματισθέν εις φυλακήν, κακο- 
ποιοΰντες αύτούς, εΐς τρόπον μάλιστα τοιοΰτον, ώστε, ένα έξ αύτών τραυμα- 
τισθέντα σπουδαίως εΐς τήν κεφαλήν, δέν έπέτρεψαν νά χορηγηθή ή άπαιτου- 
μένη περιποίησις, δπο;ς σταματήση τήν αιμορραγίαν. "Οσοι δέ έθνοφύλακες 
παρακολούθουν τά μεταβατικά άποσπάσματα έκ τών πέριξ χωρίων άφωπλί- 
σθησαν, καί τά δπλα των εΐσέτι κατακρατούνται. Ή ναγκάσθην νά άποστείλω 
προς τον διαληφθέντα άντιπρόσωπον τοΰ Ινου Κορωναίου τόν συγγενή μου άν- 
θυπολοχαγόν Δημοσθένην Στάικον, διαμένοντα ένταΰθα έν άδεία, δπως τον

1 6 .

σ. 1

σ. 2
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έρώτηση είς τί άφοροΰσαν1 τά τοιούτου είδους μέτρα του, καθόσον άγνοών τήν 
διαμονήν τού άρχηγοΰ δέν ήδυνάμην νά άποτανθώ πρός αύτόν. Έ νω  δέ μόνος 
του ό διαληφθείς άνθυπολοχαγός διευθύνετο πρός τό χωρίον, ώς είρηται, μόλις 
έθεάθη μακρόθεν, τό ήχημα τής γενικής συναθροίσεως ήχησε κατ’ έπανάληψιν, 
καί άπόσπασμα έκ 30 περίπου άνδρών ύπό τινα ύπολοχαγόν Πετρίδην έκύκλοο- 
σεν αύτόν καί ούτω διεύθυνε πρός τον Κον Νικολαΐδην, όστις τον εΐδοποίησεν 
δτι τον συλλαμβάνει, όπως καί τον συνέλαβε τοποθετήσας καί σκοπούς, καί 
τον όποιον δέν άπέλυσε είμή, όταν ό συλληφθείς έζήτησεν έπιμόνως τον Πάρε- 
δρον τοϋ χωρίου, ίνα έγχειρίση αύτώ καταγγελίαν έπί παρανομώ συλλήψει καί 
κατακρατήσει. Έ ν  τούτοις οί χωρικοί έξακολουθοΰν νά κρατώνται φυλακισμέ
νοι, ή δέ περιουσία των έκτεθειμένη είς τήν διάκρισιν τών στρατιωτών άπόλ- 
λυται, άν δύναται νά όνομάση τις στρατιώτας, σωρεία ένοπλων, μηδόλως τοΰ 
ληστοϋ διαφέροντας, καί τούς όποιους, έπιφορτισμένους τήν δημόσιον άσφά- 
λειαν, εύρέθησαν είς τήν άνάγκην αί έν Βονίτζη άρχαί προχθές δι’ ένός ούλαμοΰ 

σ. 3 τοΰ πεζικού νά άποπέμψωσιν έκεΐθεν, όταν οδτοι ' άποπειραθέντες τήν προσ
βολήν τής τιμής οικογενειών, έφερον είς τήν άνάγκην τούς πολίτας νά όπλι- 
σθώσι πρός άμυναν. Έ ν  γένει λοιπόν ή κατάστασις τής επαρχίας είναι τοιαύτη 
ώς έκ τών αλλεπαλλήλων άνοήτων καί επιβλαβών μέτροον, ώστε άνάγκη σπου
δαία ύφίσταται, νά ληφθή συντονωτάτη πρόνοια πρός πρόληψιν ένδεχομένων, 
είς τά όποια δύναται νά ώθήση ή άπελπισία τούς κατοίκους, άφοΰ δέν έμεινε 
πλέον αύτοϊς τίποτε νά προφυλάξωσι κατά τών ορδών του Κορουναίου, αίτινες 
τά πάντα έβεβήλωσαν, καί αίτινες ούδόλως διανοούνται ούδέ έρωτοϋν περί λη
στείας, κατά τής όποιας ούδέν μέχρι τοϋδε έπραξαν, ώς είναι γνωστόν, άρεσκό-
μενοι είς τήν άκολασίαν, έν Ϋ] ζώσιν ώς έκ τής ύπάρξεως τής ληστείας.

Σέ άσπάζομαι Ό  φίλος σου
Π ερατιά2 1 ’Ιουλίου [18]69. Δ. Γρίβας.

Πρός
Τον Ά ντισυνταγματάρχην καί ’ \ρχηγόν 
τοϋ έν Έ πτανήσω  στρατού Κον Δ. Μ. Βότσαρην

Λευκάδα.

17.
Έ πιστολή τον Δ. Γρίβα πρός τον Δημ. Μπότσαρη 

(Περατιά, 31 ’Ιανουάριου 1870, πρωτ.)

σ |  Φίλε! Περατια τή 31 Ίανουαρίου 1870

'Η  Λεύκάς έξακολουθεΐ νά χρησιμεύη ώς άσυλον τών συγγενών τών λη-

1. Στό χφ. άψωρονααν.
2. Ή  Περατιά είναι έδρα κοινότητος της επαρχίας Βονίτσης καί Ξηρομέρου (βλ. άρ

θρο στήν Μ ε γ ά λ η  ' Ε λ λ η ν ι κ ή  ’Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α  στό οικείο λήμμα)·
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στών οίτινες ένοικιάζουσιν έκεΐ οικίας ύπ’ οψιν τών άρχών. Ε ννοείς πολύ κα
λά ποια εμπόδια το τοιοϋτον παρεμβάλλει εις τήν καταδίωξιν της ληστείας. 
Διατρεφόμενοι ούτοι έκτου πτωχού φορολογουμένου λαοΰ της Στερεάς καί άπο- 
λαμβάνοντες πλήρη ελευθερίαν καί προστασίαν μάλιστα έκεΐ. έξέρχονται προς 
άντάμωσιν ή συνεννόησιν μετά τών συγγενών των όψέ ποτε συμβή νά έξαγορα- 
σθή τις χωρικός, οπως έξασφαλίσωσιν τά λύτρα καί έπανέρχονται εις Λευκάδα.

Πρό τινων ήμερών καθ’ άς έλαβον πληροφορίας ολόκληρος1 συμμορία 
τοϋ άρχιληστοϋ Κ αππογεωργάκι είχε καταφύγει έκεΐσε δπου, ώς δεν άμφιβάλ- 
λω, μένει ύποκρυπτομένη εΐσέτι- αί δέ άρχαί τής Λευκάδος μαθοϋσαι τοϋτο 
ένήργησαν τυπικήν τινα έρευναν έν μέση ήμερα καί άγορα μή / άνακαλύψασαι2, σ. 2 
ώς ήτο έπόμενον, τίποτε. 'Η  συμμορία3 Μπακούκου πολλάκις καταδιωκομέ- 
νη έν τή ήμετέρα έπαρχία εύρεν έκεΐ άσυλον.

Σέ άσπάζομαι Ό  φίλος
Δ. Γρίβας.

18.
5Επιστολή του X . Ζνμβρακάκη προς τον Δημ. Μπότσαρη 

(Άθήναι, 8 Αύγουστου 1870, πρωτ.)

Ά θήνησιν τή 8 Αύγούστου 1870. σ 1
Φίλε Κύριε Βότσαρη

Τήν έπιστολήν Σας τών 4 ίσταμένου μηνός έλαβον καί σπεύδω νά Σάς 
άπαντήσω επ’ αύτής.

Πείθομαι δτι άμφοτέρων τών εις άργίαν τεθέντων Βουλπιώτη καί Κοτ- 
τάκη ή θέσις δεν είναι εύχάριστος δικονομικώς’ καίτοι δέ πληροφορούμενος 
έκ τής ύπηρεσίας δτι δέν έχουσιν ούτοι δίκαιον νά παραπονώνται διά τήν αύ- 
στηρότητα τοϋ θέσαντος αύτούς εις άργίαν ύπουργοϋ, συμπονώ μεθ’ ύμών διά 
τήν κατάστασιν αύτών ταύτην δι’ δ ήθελα σπεύσας νά προκαλέσω Διάταγμα 
περί άνακλήσεως άμφοτέρων εις ένέργειαν αν ύπήρχον εις τε τήν ιατρικήν καί 
τον φαρμακευτικόν κλάδον κεναί θέσεις. Δυστυχώς δμως άπασαι αί θέσεις τών 
ανθυπιάτρων t εΐσί συμπεπληρωμέναι καί τούτου ενεκα ή άνάκλησις τοΰ Κοτ- σ. 2 
τάκη εις ένέργειαν άποβαίνει έπί τοΰ παρόντος ανέφικτος. Μόνον τοΰ Βουλπιώ- 
του ή θέσις δέν συνεπληρώθη καί θέλω προσεχέστατα υποβάλει τό περί έπα- 
νόδου του είς τήν ύπηρεσίαν Δ ιάταγμα. Έ π ί  τών παρατηρήσεων άς φέρετε λαμ- 
βάνοντες αφορμήν έκ τής έπιβληθείσης ποινής εις τούς άνωτέρω άξιωματικούς 
τοΰ ύγειονομικοΰ κλάδου άπαντών, συνομολογώ μεθ’ ύμών δτι ή δικαιοσύνη

1. Στό χφ. όλόκληρως.
2. Στο χφ. άνακαλήψασαι.
3. Στό χφ. σνμμορεία.
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πρέπει νά άπονέμηται έξ ’ίσου, ή δέ αύστηρότης πρέπει νά ήναι σχετική καί 
ούχί άπόλυτος. Φρονώ δμως δτι ή αύστηρότης τών επιτετραμμένων νά έπαγρυ- 
πνώσιν έπί τής διαγωγής τών ύπ’ αύτών, δύναται νά συντελέση εΐς τό νά έπα- 
νέλθη ό Στρατός εΐς τήν οδόν τοΰ καθήκοντος.

Μήν αμφιβάλλετε δτι θέλω υποστηρίξει τό υπόμνημα δπερ ώς μοί γράφε
τε ΰπεβάλλατε πρός τό υπουργικόν Συμβούλιον. Τό υπόμνημα τοΰτο δέν εΐδον

3 εΐσέτι, άλλ’ έκ τής περιλήψεως αύτοΰ / ήν σημειοΰτε έν τή έπιστολή Σας παρα
δέχομαι πληρέστατα τάς έν αύτώ περιεχομένας ιδέας.

Ή  περί αποστολής ένός Λόχου έκ τής φρουράς Κερκύρας εΐς Πάτρας δια
ταγή έγένετο κατ’ άπόφασιν τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου, δπερ λαβόν ύπ’ οψιν 
του τήν ύπερπλεονάσασαν πληθύν τών φυγοδίκων έν Πελοποννησω καί τήν έλ- 
λειψιν τής πρός σύλληψιν αύτών αναγκαίας στρατιωτικής δυνάμεως, πρός δέ 
καί τήν έν Κερκύρα ύπάρχουσαν φρουράν, συγκειμένην έξ 143 άνδρών τοΰ πε
ζικού (έκτός τών ασθενών κτλ.) 44 τής χωροφυλακής, 19 τών σκαπανέων καί 
117 τοΰ πυροβολικού, ήτοι τό δλον έκ 323 άνδρών (δπερ ή τελευταία τοΰ μηνός 
κατάστασις δίδει), έθεώρησε εφικτήν τήν αποστολήν 100 άνδρών εΐς Πελοπόν
νησον. Καί πράγματι άν τις έξετάση τήν στενοχώριαν άπασών τών φρουρών 
τοΰ Κράτους, θέλει πεισθεΐ, δτι ή ύπολειπομένη εις Κέρκυραν φρουρά έσται άρ-

4 κετή καί σχετικώς πλουσιωτέρα αύτής τής πρωτευούσης ήτις έχου/σα τοσαΰτα 
άποσπάσματα, ήναγκάσθη νά άποστείλη, πρό τινων ήμερών ένα λόχον εις Ευ
ρυτανίαν διά λόγους δημοσίας ασφαλείας, έτερον δέ διετάχθη νά έτοιμάση καί 
πέμψη εΐς Πελοπόννησον. Τό κατ’ έμέ πιστεύω ότι τάχιστα θέλουσι κανονισθή 
έπί τό βέλτιον τά πράγματα, καί δτι ό ήδη κοπιάζουν τοσοΰτον Στρατός, ούχί 
μόνον θέλει έπαρκέσει εις τάς άνάγκας τοΰ κράτους, άλλά θέλει κατορθώσει 
νά συγκεντρωθή έν μέρει πρός τόν σκοπόν τής έκπαιδεύσεως, ώστε ουδόλως 
έπί τοϋ παρόντος νομίζω άναγκαίαν τήν συγκάλεσιν τών έφέδρων εΐς τά δπλα.

Σκέπτομαι περί τοποθετήσεως τού Ταγμ(ατάρχου) Σ . Π ετμεζα, δπως 
άντ’ αύτοΰ διορίσω κατά τήν επιθυμίαν Σας εΐς Κέρκυραν τον Ταγμ(ατάρχην) 
Ρώμαν ώς άρχηγόν τού έπιτελείου, καθ’ δτι μοί είναι αδύνατον νά άφίσω μεμα- 
κρυσμένον τού τάγματός του έπί πλέον τόν Ταγματάρχην Μακρήν, λίαν ύπερ- 
οικεΐον όντα εΐς αύτό.

Σας άσπάζομαι φιλικώς
X. Ζυμβρακάκης.

19.
’Επιστολή τον X . Ζνμβρακάκη πρός τον ίημ. Μπότσαρη 

(Άθήναι, 28 Αύγουστου 1870, πρωτ.)

 ̂ Ά θήναι τή 28 Αύγούστου 1870

Φίλε Κύριε Βότσαρη.
’Έ λαβα τήν άπό 25 Αύγούστου έπιστολήν σου. Τό περί ανακοινωσεως
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δικών εις τούς 'Υπουργούς τών Στρατιωτικών έσυζητήθη εις το υπουργικόν 
συμβούλιον καί παρεπέμφθη τό τε υπόμνημα καί ή εκθεσις του 'Υπουργείου 
τών Στρατιωτικών εις τό επί τών Οικονομικών, Ενα ληφθή παρ’ αυτού ύπ’ 
όψιν δέν παρετήρησα ό'έ έν τώ  'Γπουργικώ  συμβουλίω κακήν διάθεσιν ώς πρός 
τό άντικείμενον τούτο.

ΙΙερί τών διδάκτρων τοϋ Μάρκου θέλο} συνεννοηθη μέ τήν Μεγαλειό
τητα, άμα έπανέλθη εις τήν πρωτεύουσαν. Τότε δέ θέλω λύσει καί τό περί άν- 
τικαταστάσεως τοϋ Μακρή ζήτημα όρι.στικώς καί έχο,ιν ΰπ’ οψιν τήν έπιθυμί- σ. 2 
αν σου.

"Οσον άφορα τον θεωρούμενον αυτόθι ώς άναγκαΐον άξιωματικόν τοϋ 
Μηχανικού, φρονώ, δτι ό δσον ούπω περαιων τήν έν Λευκάδι υπηρεσίαν \ ιμ -  
πρίτης δύναται, άνακαλούμενος εις Κέρκυραν, ν’ άναπληρώση τήν ύστεροϋσαν 
άνάγκην. Τον Σχιναν δέν δύναμαι νά πέμψω εις Κέρκυραν, διότι άνήκει εις τό 
'Υπουργεΐον τών ’Εσωτερικών, παρ’ ού όνομαστικώς μοι έζητήθη διά τήν οδο
ποιίαν τοΰ Κράτους μετά των άλλων. Ά ν  φρονής, δτι ό Λ ιμπρίτης δέν δύναται 
νά πληρώση τήν ύπάρχουσαν άνάγκην, δύναμαι προσεχώς νά πέμψω τινά τών 
έν Εύρώπη έκπαιδευομένων, οίτινες άνεκλήθησαν ήδη.

Έ κτελέσας τήν περί άνακλήσεως του Βουλπιώτο επιθυμίαν σου, ύπαρ- σ. 3 
χούσης κενής θέσεως, λυποϋμαι πρός τό παρόν μή δυνάμενος νά ανακαλέσου 
καί τόν Κοττάκη, διότι αί έν τε τώ Καταστατικοί καί έν τώ  Προϋπολογισμώ 
ύπάρχουσαι οεκαπέντε θέσεις ’Ανθυπιάτρων είναι πλήρεις" ύπέρβασιν του 
ΙΙροϋπολογισμοϋ δέν δύναμαι νά κάμω, ώς ούδέ προσθήκην νέας θέσεο^ς εις 
τό Κ αταστατικόν άμα δμως συνεπεία μεταβολών χηρεύση θέσις ’Ανθυπιάτρου, 
δέν θέλω λησμονήσει τήν έπιθυμίαν σου.

Σέ άσπάζομαι 'Ο  φίλος
X. Ζυμβρακάκης.

Πρό χρόνοι μ είχες άνακοΐνο')σει ιδέας τινάς περί στρατευσίμου καί αν
τικαταστατών έν τώ  Πρωσσικώ στρατώ' έπειδή, παρελθόντος πολλοϋ χρόνου 
δεν ένθυμοϋμαι ταύτας άκριβώς, έπεθυμουν Ενα μοι τάς διετύπο,ινες έν συντομία.

Ό  αΰτός 
X. Ζυμβρακάκης.

20 .
’Επιστολή τοι X . Ζνμβρακάκ?t προς τόν \ημ. Μπότσαρη 

ί’Λθήναι, 12 Σεπτεμβρίου 1870, πρωτ

’Αθήνησι τή 12 7βρίου Μ8]70. σ. j
Φίλε Κύριε Βότζαρη.

Σάς εύχαριστώ διά τήν άγόρευσιν ήν μοί έστείλατε τοΰ κόμητος L a T o u r 
περί τοΰ Πρωσσικοΰ στρατού, ήν άφ’ ού μελετήσω καί λάβω τάς σημειώσεις
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μου θέλω σάς επιστρέφει.. Έ κ το ς ταύτης ό Κ°ς B aude μέ έδωκε καί ένα τόμον 
τοΰ συγγράμματος τοΰ T rochu  περί όργανισμοΰ έν γένει τοΰ Γαλλικού στρα
τοΰ, δπερ πραγματεύεται έν γένει περί δλων αύτών τών αντικειμένων έν έκτάσει.

’Έ χω  τήν ιδέαν δτι είναι λίαν ώφέλιμον νά έκλειψη έκ τοΰ στρατοΰ μας 
τό δικαίωμα τής άντικαταστάσεως καθ’ δσον ένεκα τούτου ή δύναμις τοΰ στρα
τοΰ έξασθενεΐται καί πιθανόν νά εύρεθώμεν ποτέ ώς εΰρέθησαν οί Γάλλοι/ έν 
τώ  τελευταίω πολέμω έχοντες δύναμιν πραγματικήν πολύ μικροτέραν τής έν 
τα ΐς καταστάσεσιν ύπαρχούσης.

Περί τοΰ άντικειμένου τούτου, δπερ άναντιρρήτως είναι λίαν σπουδαΐον, 
ώς καί περί τινων άλλων άφορώντων τόν στρατόν δέν άμφιβάλλο;» δτι θέλετε 
έχει τήν καλωσύνην νά μέ συνδράμητε διά τών γνώσεών σας συνεργαζόμενος 
μετ’ έμοΰ έν καιρώ άρμοδίω.

Συνημμένως πέμπω  ύμΐν έπιστολήν τοΰ Κ°υ Ά .  Καλοΰ καί σάς παρακα
λώ νά φροντίσητε δπως τά δπλα καί τά πολεμοφόδια ταΰτα δοθώσιν εΐς τό δη
μόσιον διά τόν στρατόν, καθ’ δσον θά ώσιν ώφελιμότερον παρά νά μένωσιν αύ- 
τόσε φθειρόμενα.

Αί 700 δραχμαί περί ών μέ γράφεις ένεκρίθησαν.
Κατήλθον σήμερον εις Πειραιά καί εΐδον τόν Μάρκον σου έξεταζόμενον, 

έλπίζoJ ότι θέλει εύδοκιμήσει.

Σέ άσπάζομαι 'Ο
φίλος σας 
X. Ζυμβρακάκης.

21.
’Έ γγραφο περί διορισμού τον Δη μ. Μπότσαρη ώς έπιθεωρητοϋ τον Στρατού 

(Άθήναι, 1 ’Ιουνίου 1871, πρωτ.)

’Αριθ. 5234
το

ΦΡΟ Υ ΡΑ Ρ Χ Ε ΪΟ Ν  ΑΘΗΝΩΝ 

1ΙΡΟΣ

Τον Συνταγματάρχην Κύριον Δ. Μ. Βότζαρην

Γνωστοποιείται ύμΐν δτι δυνάμει τοΰ άπό 28 λήξαντος μηνός ) ψ(ηλοί); 
Βασιλ(ικοΰ) Διατάγματος, κοινοποιηθέντος ύμΐν διά τής ύπ’ άριθμ. 11360 διατα
γής τοΰ 'Υπουργείου τών Στρατκυτικών μετατέθητε έκ τής Δι(ευθύ)νσεως Αρ
χηγού κατά τήν Ε πτάνησον Στρατοΰ, εΐς τήν θέσιν Έπιθείορητοΰ τοΰ Στρόφου.

Ά θήναι τή 1 ’Ιουνίου 1871 
(Τ .Σ .) . ................................1

1. Ή  υπογραφή είναι δυσανάγνωστη.


