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Μνημείο των Φιλελλήνων

Ο ερευνητής/αναγνώστης, που αναζητά περαιτέρω υλικό για την ιστορία 
της δημιουργία του Μνημείου των Φιλελλήνων, μπορεί να επισκεφτεί τον 
ιστότοπο των Γενικών αρχείων του Κράτους και να αναδιφήσει τους φακέλους 
272 και 273 στους παρακάτω συνδέσμους, αντιστοίχως: 

http://arxeiomnimon.gak.gr/search/resource.html?tab=tab02&id=8073

http://arxeiomnimon.gak.gr/search/resource.html?tab=tab02&id=8074

Οι φάκελοι περιλαμβάνουν αλληλογραφία του Υπουργείου Στρατιωτικών, 
από το Αρχείο της Περιόδου Όθωνος, (ΓΑΚ, Αρχείο Περιόδου Όθωνος, 
Υπουργείο Στρατιωτικών, Μ/Β) με τον αντισυνταγματάρχη Τουρέ αναφορι-
κά με την κατασκευή του Μνημείου των Φιλελλήνων, παρέχοντας πολύτιμες 
πληροφορίες. 

Στον φάκελο 272, που τιτλοφορείται «Μνημείον των πεσόντων υπέρ της 
Ελλάδος Φιλελλήνων» (Θυρίς XXV, 1841), περιλαμβάνεται έγγραφο υπ’ 
αριθ. 7846 (8 Ιουλίου 1841) με το οποίο ο Γραμματέας Στρατιωτικών ενη-
μερώνει τον βασιλιά Όθωνα ότι έλαβε αίτηση του ταγματάρχη τότε Τουρέ με 
την οποία «παρακαλεί να δωθή η Υψηλότατη έγκρισις ν’ανοίξη συνδρομήν 
δια την ανέγερσιν μαρμάρινου μνημείου εις τιμήν και μνήμην των υπέρ της 
ανεξαρτησίας της Ελλάδος φονευθέντων φιλελλήνων». Ο ίδιος, όμως, προ-
τείνει στον μονάρχη η ανέγερση του μνημείου να γίνει δημοσία δαπάνη, ως 
ένδειξη ευγνωμοσύνης του ελληνικού έθνους για τη συμβολή των φιλελλήνων 
στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Εντούτοις, γνωρίζουμε από την εφημερίδα 
Αιών (αριθ. φύλ. 272, 2/14 Ιουλίου 1841) την απόφαση του Όθωνα για την 
έναρξη συλλογής χρηματικών συνδρομών, πρώτη εκ των οποίων ήταν εκείνη 
του ίδιου του μονάρχη. (βλ. Παπαηλιού Κώστας-Τσαγκαράκη Αναστασία, Ο 
Κατάλογος των Φιλελλήνων του Ερρίκου Φορνέζη, Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 
2021 [Φιλελληνική Βιβλιοθήκη], σσ. 52 και 75).
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Με έτερο έγγραφο του φακέλου (υπ’ αριθ. 9837, 9 Αυγούστου 1841) κα-
λείται ο Δανός αρχιτέκτονας Χάνσεν να ετοιμάσει το σχέδιο του μαρμάρινου 
μνημείου και «να ερωτηθή περί των γενηθησομένων τυχόν εξόδων του ανε-
γερθησομένου μνημείου».

Από τον φάκελο 273, που τιτλοφορείται «Μνημείον πεσόντων Φιλελλήνων» 
(Θυρίς XXV, 1843-1844), συγκρατούμε την αίτηση υπ’ αριθ. 3393 (13 
Σεπτεμβρίου 1843) του αντισυνταγματάρχη Τουρέ προς το Φρουραρχείο 
Ναυπλίου με την οποία ζητεί να επιστρέψει 1.925 δρχ που είχε λάβει ως 
προκαταβολή για έξοδα του Μνημείου, θεωρώντας τον εαυτό του «ευτυχή 
δια την δι’ εξόδων του πραγματοποίηση του προσωρινού τούτου μνημείου», 
επιβεβαιώνοντας τα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία που θέλουν τον αντι-
συνταγματάρχη να αναλαμβάνει την κατασκευή της ξύλινης αψίδας απο-
κλειστικά με δικά του έξοδα, ως απόδειξη «του ελληνικού πατριωτισμού 
του». Τέλος, ενδιαφέρον έχει, επίσης, και η από 31 Ιουλίου 1844 αίτηση 
του προαναφερομένου, με την οποία ζητά την εκτύπωση από το Βασιλικό 
Τυπογραφείο-Λιθογραφείο 400 αντιτύπων της αναπαράστασης της αψίδας 
Τουρέ (βλ. Παπαηλιού Κώστας-Τσαγκαράκη Αναστασία, Ο Κατάλογος των 
Φιλελλήνων του Ερρίκου Φορνέζη, Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2021 [Φιλελ-
ληνική Βιβλιοθήκη], σσ. 74 και 128).


