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Κρίστα Τσβέρνεμαν το γένος Κέριχ Κορν

Ντάρμσταντ, στις 6 Δεκεμβρίου 1958
Ροσντέρφερ 58

(Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας)

Προς
Τον αξιότιμο κύριο πρύτανη του Πανεπιστημίου των Αθηνών (Ελλάδα)

Με ταπεινότητα σάς παρακαλώ να μεταβιβάσετε αυτή την επιστολή στον κύριο 
κοσμήτορα της αρμόδιας για τη 

φιλελληνική έρευνα

σχολής.

Παίρνω το θάρρος να επιστήσω την προσοχή του Πανεπιστημίου των Αθηνών στο 
γεγονός ότι ο πατέρας μου

Μαξ Κέριχ-Κορν, κάτοικος Ντάρμσταντ, οδός Ροσντέρφερ 58

ολοκλήρωσε –έπειτα από ερευνητική εργασία είκοσι ενός ετών– το βιβλίο:

«Η εποχή των φιλελλήνων»,

το οποίο υπογράφουν ως συγγραφείς ο ίδιος και ο γνωστός στο Νέο Φάληρο, όπου 
πέθανε το 1940, φίλος του δρ Γουλιέλμος Μπαρτ.

Δεν μπόρεσα με τις παροτρύνσεις μου να πείσω τον πατέρα μου να ενημερώσει το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ολοκλήρωση του βιβλίου –το οποίο εκτείνεται σε 
περίπου 450 σελίδες γραφομηχανής– καθώς ο ίδιος θα επιθυμούσε να του αφιερώσει 
δύο αντίτυπα του τυπωμένου έργου. Επειδή, όμως, αφενός η χρηματοδότηση της 
εκτύπωσης γεννά μεγάλες δυσκολίες, αφετέρου, ωστόσο, το έργο έχει πολύ μεγάλη 
αξία για να χαραμιστεί μένοντας απλά σε ένα ιδιωτικό αρχείο, αισθάνομαι την υπο-
χρέωση να θέσω εις γνώσιν σας και του Πανεπιστημίου Αθηνών την ύπαρξη του 
χειρογράφου. Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες μελέτες, τις οποίες συνέγραψε ο δρ 
Μπαρτ και επεξεργάστηκε υφολογικά ο πατέρας μου και οι οποίες συμπληρώθηκαν 
μέσω στοιχείων κτλ.:

Οι πρόδρομοι (αρχιτέκτονες και αρχαιολόγοι από τα μέσα  
 του 18ου αιώνα και μετά)
Η ανασκαφή των αρχαιοτήτων της Αίγινας
Πώς ανακαλύφθηκαν τα γλυπτά στις Βάσσες της Φιγαλείας
Φιλελληνισμός και φιλέλληνες
Η επίθεση στο φρούριο του Παλαμηδίου (Ναύπλιο)
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Η ηπειρωτική εκστρατεία υπό τον Μαυροκορδάτο και τον Νόρμαν
Γερμανοί που πήραν μέρος στην ηπειρωτική εκστρατεία του δεύτερου  
 (γερμανικού) λόχου του Τάγματος των Φιλελλήνων·  
 λίστα του Γιόχαν Ντάνιελ Έλστερ
Η Γερμανική Λεγεώνα
Το βαυαρικό ταξίδι στην Ελλάδα το 1826
Παρατηρήσεις στον ονομαστικό κατάλογο των Ευρωπαίων  
 και Αμερικανών φιλελλήνων
Ονόματα των επιβατηγών πλοίων (αναχώρηση, άφιξη,  
 αριθμός επιβατών)
Ερμηνεία των βραχυγραφιών του κειμένου
Ονομαστικός κατάλογος των Ευρωπαίων και Αμερικανών φιλελλήνων
Επίλογος (το βιβλίο αρχίζει με «Ευχαριστίες στον Γουλιέλμο Μπαρτ»  
 από τον Μαξ Κέριχ-Κορν)
Βιβλιογραφία

Ο πατέρας μου πρόσθεσε με δική του πρωτοβουλία:
Ρουμανικός φιλελληνισμός
Η Ρωσία και η ελληνική επανάσταση
Φιλελληνισμός και εμπόριο

Το κυρίως μέρος του βιβλίου, ο ονομαστικός κατάλογος των Ευρωπαίων και 
Αμερικανών φιλελλήνων, ο οποίος εκτείνεται σε περίπου τριακόσιες είκοσι 
σελίδες, πρέπει να θεωρηθεί καρπός της προσωπικής εργασίας του πατέρα 
μου, καθώς τα περίπου τετρακόσια ονόματα που του παρέδωσε το 1937 στην 
Αθήνα ο φίλος του ο Μπαρτ έγιναν πάνω από οχτακόσια χάρη στην επιστα-
μένη έρευνά του! Αυτός είναι ένας αριθμός τον οποίο μέχρι τώρα δεν έχει 
αγγίξει κανένας ιστορικός που ασχολήθηκε με τους πολλούς «ανώνυμους» 
αγωνιστές. Για αρκετούς από αυτούς τους φιλέλληνες υπάρχουν εντελώς νέα 
στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνονται μέσω εγγράφων. Στους επαναπατρισθέντες 
φιλέλληνες σημειώνονται στοιχεία για τη μετέπειτα πορεία της ζωής τους.

Ο πατέρας μου κατάφερε να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό μόνο λόγω του γεγο-
νότος ότι ήρθε σε επαφή με αρχεία και βιβλιοθήκες δεκαοχτώ χωρών, έτυχε, 
σε γενικές γραμμές, μιας ευγενικής αντιμετώπισης και συνάντησε ένα ζωηρό 
ενδιαφέρον για την εργασία του (Επιπλέον θυσίασε περισσότερα από χίλια 
γερμανικά μάρκα για το βιβλίο). Πρόκειται για τους εξής επίσημους φορείς:
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Τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον 
το Τμήμα Εκδόσεων στο Λονδίνο
το Εθνικό Αρχείο στο Παρίσι
τον γενικό επιθεωρητή των
 πορτογαλικών αρχείων και 
 βιβλιοθηκών στη Λισαβόνα
το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης
το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκας
 (τα οποία εξέδωσαν από κοινού μια έκκληση 
 στο περιοδικό Estudios Clásicos) 
το Υπουργείο Άμυνας στη Ρώμη
το Istituto per la Storia del Risorgimento 
 Italiano στη Ρώμη
το Deputazione Subalpina di Storia Patria στο Τορίνο
την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στη Βιέννη
το Στρατιωτικό Αρχείο στη Βιέννη
το Εθνικό Αρχείο στο Λουξεμβούργο
το Εθνικό Αρχείο στη Χάγη
το Δημοτικό Αρχείο στο Ρότερνταμ
τη Βασιλική Βιβλιοθήκη στην Κοπεγχάγη
το Υπουργείο Εξωτερικών στο Όσλο
τη Βασιλική Βιβλιοθήκη στη Στοκχόλμη
την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στο Ελσίνκι
την Εθνική Βιβλιοθήκη στη Βαρσοβία
το Κρατικό Αρχείο της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη
την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στη Βουδαπέστη
το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών της
Ακαδημίας της Λαϊκής Δημοκρατίας
 της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι
το Ινστιτούτο Ιστορίας της Ακαδημίας 
 των Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ. στη Μόσχα

(Λόγω της διακοπής των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της 
Γιουγκοσλαβίας πάγωσε και η καλή επικοινωνία με το 
Ινστιτούτο Ιστορίας στο Βελιγράδι, ενώ στη συνέχεια 
διακόπηκε εντελώς).
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Από τα 150-160 έργα τα οποία μελέτησε ο πατέρας μου με σκοπό να ανακαλύ-
ψει ονόματα φιλελλήνων, στη «Βιβλιογραφία» αναφέρει 122. Ανάμεσά τους 
βρίσκονται έργα (για παράδειγμα πολωνικά, ουγγρικά, ολλανδικά, δανέζικα, 
σουηδικά, φινλανδικά), τα οποία αγνοούσαν παντελώς η ελληνική και η γερ-
μανική έρευνα για τον φιλελληνισμό. Εν συντομία: από τον πρώτο τόμο («Η 
εποχή των φιλελλήνων») του βιβλίου του δρ. Μπαρτ «Γερμανική ζωή και 
δράση στην Ελλάδα», το οποίο προοριζόταν να είναι τετράτομο, προέκυψε 
χάρη στη δουλειά του πατέρα μου ένα εντελώς αυτοτελές έργο που μπορεί 
να χαρακτηριστεί μοναδικό, το οποίο συμπληρώνει με τον πιο ικανοποιητικό 
τρόπο τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία σχετικά με τον φιλελληνισμό και ήδη μετά 
τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του πατέρα μου έτυχε της απεριόριστης 
και θερμής αναγνώρισης του δρ. Μπαρτ!

Παρακολουθώντας εδώ και χρόνια σιωπηλά και με θαυμασμό τη φιλόπο-
νη εργασία του πατέρα μου, αναρωτιέμαι αν πρέπει να μείνει δίχως καμία 
ανταμοιβή για τη φιλελληνική δραστηριότητά του μόνο και μόνο επειδή δεν 
μπόρεσε να βρει κάποιον εκδότη ή κάποιον μαικήνα.

Επειδή δεν κατάφερε να αφιερώσει δύο αντίτυπα του βιβλίου στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών λόγω του ότι δεν μπόρεσε να το τυπώσει, σκέφτηκα μήπως θα 
μπορούσε, σε αυτή την περίπτωση, να γίνει το αντίστροφο και να αναγνωρίσει 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών το χειρόγραφο ως κατατεθειμένη διδακτορική 
εργασία (ο πατέρας μου όμως δεν γνωρίζει τίποτα για την πρόθεσή μου 
και για την επιστολή μου σε εσάς). Στην περίπτωση που η αρμόδια σχολή 
αποφάσιζε να απονείμει κάποια διάκριση στον πατέρα μου, δεν θα του ήταν 
πλέον δύσκολο να βρει κάποιον εκδότη ή κάποιον μαικήνα, πράγμα που οι 
προαναφερθέντες επίσημοι φορείς του εξωτερικού αναμένουν αγωνιωδώς, 
αφού στο βιβλίο αναφέρονται επιτέλους και τα ονόματα των μέχρι τώρα 
άγνωστων συμπατριωτών τους.

Η μεγαλειότητά του ο βασιλιάς της Ελλάδας έχει γνώση για το χειρόγραφο, 
πράγμα που μάλλον προκύπτει από το γεγονός ότι έγινε μια παραγγελία 
στον πατέρα μου από την Αθήνα (δεν γνωρίζω από ποια υπηρεσία) για την 
παράδοση 150-200 αντιτύπων. Ορισμένα αιτήματα έχουν κατατεθεί επίσης 
από τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού. Για παράδειγμα, ο διευθυντής του 
Ινστιτούτου Ιστορίας της Μόσχας καθηγητής κύριος Ssidorow έχει παραγ-
γείλει για το ινστιτούτο πέντε αντίτυπα. Ο πατέρας μου όμως δεν είναι σε 
θέση να εκπληρώσει όλες αυτές ούτε και άλλες επιθυμίες διότι δεν διαθέτει 
τα χρήματα για την εκτύπωση του βιβλίου.
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Ελπίζω να μην σας κούρασα με αυτή την επιστολή, στην οποία επισυνάπτω 
μια φωτογραφία του πατέρα μου για να τον δείτε. Σε λίγο καιρό γίνεται 
εβδομήντα δύο ετών. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 1958.

Με τη μέγιστη εκτίμηση

στο πρόσωπό σας 

[υπογραφή]

Υ.Γ. Μπορεί οι Τουρέ, Σοτ, Άννινος και Ευαγγελάτος να έχουν ήδη ασχολη-
θεί με τους «ανώνυμους» φιλέλληνες, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις έχουν 
αναφέρει μόνο τα ονόματά τους, ο σωστός όμως τρόπος γραφής τους και η 
ταυτότητα των κατόχων τους εξακριβώθηκαν δίχως αμφιβολία μόνο από τον 
πατέρα μου· το ίδιο συνέβη –όπως προανέφερα– και με την πορεία της ζωής 
τους, η οποία τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται διεξοδικά: γι’ αυτό και 
ο οπωσδήποτε εντυπωσιακός αριθμός των 320 σελίδων του ονομαστικού 
καταλόγου.


