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«Μια ζςνεσήρ καλή ππόθεζη, αναλλοίωηη, πάνηοηε εςγενήρ,
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Ο Καποδίζηπιαρ, ππωηαγωνιζηήρ με κομβικό πόλο
ζηην ιζηοπία ηηρ Δλβεηίαρ (1813-1815)
Δίλαη κεγάιε κνπ ηηκή λα βξίζθνκαη θνληά ζαο, ζην ρψξν ηεο ζεβαζηήο Αλαγλσζηηθήο
Δηαηξείαο ηεο Κέξθπξαο, γηα λα ζπκεζνχκε θάπνηεο πηπρέο ηεο δσήο απηνχ ηνπ κεγάινπ
πνιηηηθνχ άληξα πνπ ππήξμε ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο· ζα ήζεια ζήκεξα λα ζαο κηιήζσ γηα
ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ζηε ζεζκηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο Διβεηίαο, θαζψο θαη ζηελ
ελδπλάκσζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο κφληκεο νπδεηεξφηεηαο. Γελ ζα ζαο κηιήζσ σο ηζηνξηθφο,
αθνχ δελ έρσ απηή ηελ ηδηφηεηα, αιιά σο επγλψκσλ πνιίηεο, φπσο επίζεο θαη σο
δηπισκαηηθφο εθπξφζσπνο ηεο ζχγρξνλεο Διβεηίαο, ε νπνία, ρσξίο εθείλνλ, αλακθίβνια, δελ
ζα ήηαλ απηφ πνπ είλαη ζήκεξα.
Πξώηε απνζηνιή ηνπ Καπνδίζηξηα ζηελ Ειβεηία από ηνλ επηέκβξην 1813 ωο ηνλ Ννέκβξην
ηνπ 1814
Ο Καπνδίζηξηαο εηζέξρεηαη ζηελ ειβεηηθή ηζηνξία ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή, ελψ επηθξαηεί ην
ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο, ην νπνίν ζέιεζε λα δεκηνπξγήζεη ε Γαιιία, θαηφπηλ ηεο εηζβνιήο ηεο
ην 1798 ζηελ Διβεηία, θαη θαηαιήγεη ζε κηα θαηάζηαζε ράνπο, πξαμηθνπεκάησλ θαη
αλαξρίαο ην 1802. Ο Ναπνιέσλ, έρνληαο απνζχξεη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ, επηβάιιεη ηφηε ζηνπο
Διβεηνχο ην θαζεζηψο ηεο νκνζπνλδίαο. Δπηζηξέθεη ζηα θαληφληα ηηο εμνπζίεο ηνπο θαη
θαηαξγεί ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Πξφθεηηαη γηα κηα «δηακεζνιάβεζε» αλάκεζα ζηα
αξηζηνθξαηηθά θαη ζηα πξννδεπηηθά θαληφληα, αιιά πξφθεηηαη πξσηίζησο γηα «επηβνιή». Σν
θάζε θαληφλη έρεη ην δηθφ ηνπ ζχληαγκα, αιιά απηά ηα ζπληάγκαηα είλαη πεξίπνπ φκνηα θαη
δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ηζηνξηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο
ηνπ θάζε θαληνληνχ. Ζ Διβεηία, κεηαμχ ηνπ 1802 θαη ηνπ 1813 γίλεηαη αθφκα πην εμαξηεκέλε
απφ ηε Γαιιία απφ φ,ηη ζην παξειζφλ. Δίλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζέζεη 16.000 ζηξαηηψηεο
ζηνλ ζηξαηφ ηνπ Ναπνιένληα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο δηάθνξνπο πνιέκνπο, κε
απνηέιεζκα ζεκαληηθέο αλζξψπηλεο απψιεηεο, θπξίσο θαηά ηελ Ρσζηθή εθζηξαηεία.
Σν 1813, 130.000 Ρψζνη θαη Απζηξηαθνί ζηξαηηψηεο εηζβάιινπλ ζηελ Διβεηία, πξνθεηκέλνπ
λα πνιεκήζνπλ ηα γαιιηθά ζηξαηεχκαηα ζηα ζχλνξά ηεο. Ζ ηάμε ηνπ ειβεηηθνχ θξάηνπο, ηελ
νπνία έρεη επηβάιεη ε Γαιιία θαηαξξέεη άκεζα. Ζ νκνζπνλδηαθή Βνπιή, ην Κνηλνβνχιην πνπ
απαξηίδεηαη απφ δχν βνπιεπηέο απφ ην θάζε θαληφλη, αιιά ρσξίο πξαγκαηηθέο αξκνδηφηεηεο,
θαηαξγεί ην ζχληαγκα, ην ιεγφκελν «χληαγκα ηεο δηαηηεζίαο».
Οη ληθήηξηεο Γπλάκεηο, ε Αγγιία, ε Ρσζία, ε Πξσζία θαη ε Απζηξία, φπσο γλσξίδνπκε,
μεθηλνχλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Δπξψπεο, απνθαζηζηψληαο θπξίσο ηελ παιηά ηάμε
πξαγκάησλ. Πνηα ζα είλαη ε ζέζε ηεο Διβεηίαο, ε νπνία βξίζθεηαη γεσγξαθηθά ζην θέληξν
ηεο Δπξψπεο; Μεηαμχ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ε Ρσζία είλαη εθείλε πνπ εθδειψλεη ην
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διβεηία. Ο Καπνδίζηξηαο ιακβάλεη εληνιή απφ ηνλ Σζάξν
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«Ο κόμησ Καποδίςτριασ ζχει εκδηλώςει για τον ςκοπό μασ μια ςυνεχή καλή πρόθεςη, αναλλοίωτη,
πάντοτε ευγενή, ολοζνα και πιο μεγάλη (…)» - Ο François d’Ivernois, εκπρόςωποσ τησ Γενεφησ ςτο
Συνζδριο τησ Βιζννησ, με τον Pictet de Rochemont, ςτα πρακτικά τησ 17/4/1815.
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Αιέμαλδξν Α’ λα «ζψζεη (ηελ Διβεηία) απφ ην γαιιηθφ δεζπνηηζκφ» θαη λα ηε ζπλδξάκεη
ψζηε «λα μαλαβξεί ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα ιάβεη κέξνο […] ζην κεγάιν έξγν ηεο επξσπατθήο
αλαδφκεζεο» (Bouvier-Bron, ζει. 19).

Ο Καπνδίζηξηαο, ζρέδην ηνπ Brioullov, γύξω ζηα 1820

Ο Καπνδίζηξηαο ινηπφλ θηάλεη ζηελ Διβεηία ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1813 θαη ζα παξακείλεη εθεί
σο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1814. Φέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ έθηαθηνπ απεζηαικέλνπ θαη
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ Ρψζνπ Σζάξνπ. πλεξγάηεο ηνπ είλαη ν Απζηξηαθφο
δηπισκάηεο, Lebzeltern, αξγφηεξα ν Schraut, επίζεο έλαο Άγγινο, ν Cunning θαη άιινη.
Καλείο ηνπο φκσο δελ ζα παξακείλεη ζηελ Διβεηία θαζ’ φιε απηή ηελ πεξίνδν, θαη φπσο
επηζεκαίλεη θαη ε θ. Michèle Bouvier-Bron, ν Καπνδίζηξηαο «αδηακθηζβήηεηα άζθεζε ηελ
πιένλ θαζνξηζηηθή επηξξνή» κεηαμχ ησλ απεζηαικέλσλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 1813, ε Διβεηία είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε. Ζ ρψξα ζπαξάζζεηαη απφ
πνιηηηθνχο δηραζκνχο, απφ δηακάρεο επηξξνψλ, απφ εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα
πνιχ νδπλεξή κεηαβαηηθή πεξίνδν, θαη ε θαηάζηαζε είλαη ηφζν ζνβαξή, ψζηε ε ρψξα λα
βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην ελφο εκθπιίνπ πνιέκνπ. Ο Κεξθπξαίνο, ν νπνίνο, απαληψληαο ζηνλ
ηζάξν, δειψλεη φηη γλσξίδεη ηελ Διβεηία κφλν απφ ηα βηβιία θαη πσο δελ κηιά γεξκαληθά,
βνπηάεη ζηα βαζηά λεξά θαη αλαπηχζζεη κηα αμηνζαχκαζηε δξαζηεξηφηεηα. ε ιίγν θαηξφ,
γίλεηαη γλψζηεο ησλ ειβεηηθψλ πξαγκάησλ. Δπηζθέπηεηαη φινπο ηνπο παξάγνληεο, φια ηα
θαληφληα, ζπληάζζεη ζρέδηα απνθάζεσλ θαη ζπληαγκάησλ, ζπκβνπιεχεηαη, θαηεπλάδεη ηα
πάζε, αλαδεηά ζπκβηβαζκνχο, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αλαθέξεη πηζηά θαη ιεπηνκεξψο ζηνπο
αλσηέξνπο ηνπ φια φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ Διβεηία. Μφλν κηα θνξά ρξεζηκνπνηεί, καδί κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηελ απεηιή: Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1814, φηαλ ε νκνζπνλδηαθή Βνπιή ή
ην Κνηλνβνχιην, ην νπνίν εδξεχεη ζηε Επξίρε, δελ έρεη θαηαιήμεη ζην θείκελν ηνπ λένπ
ειβεηηθνχ πληάγκαηνο, νη μέλνη δηπισκάηεο απεηινχλ λα δηαιχζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε
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Βνπιή θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ζηνπο δηραζκνχο ηεο. Σξεηο κέξεο αξγφηεξα
πηνζεηείηαη ην ρέδην ηνπ πληάγκαηνο.
ην ηέινο απηνχ ηνπ καξαζσλίνπ, φρη κφλν ε Διβεηία, αιιά θαη ην θάζε θαληφλη έρεη ην δηθφ
ηνπ χληαγκα. Ζ πνιηηηθή εηξήλε έρεη απνθαηαζηαζεί, φπσο επίζεο θαη κηα θάπνηα ηζνξξνπία
κεηαμχ ησλ θαληνληψλ, ηα νπνία έρνπλ φια ηα ίζα δηθαηψκαηα. Ζ Διβεηία αλαγλσξίδεηαη απφ
ηνπο πκκάρνπο (ζεκεηψλνπκε φηη νξηζκέλα κηθξά θξαηίδηα εμαθαλίζηεθαλ ηελ επνρή
εθείλε, φπσο ε Γέλνβα ή ε Βελεηία).
Αζθαιψο, δελ πξφθεηηαη αθφκα γηα ηελ Διβεηία πνπ δηακνξθψζεθε αξγφηεξα ην 1830 θαη ην
1848. Σν νκνζπνλδηαθφ θξάηνο είλαη αθφκα αδχλακν, ε χπαξμή ηνπ ζε εκβξπτθφ ζηάδην.
Ωζηφζν, έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο. Δθεί φπνπ ν Ναπνιέσλ απέηπρε κε ηε βία, ν Καπνδίζηξηαο ηα
θαηάθεξε κε ηνλ δηάινγν, ηε δχλακε ηεο πεηζνχο θαη ηελ επηκνλή ηνπ. Απηφο ν ηδηνθπήο
δηπισκάηεο, φρη κφλν θαηαλφεζε απφ πνιχ λσξίο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ειβεηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο παξακηθξέο ηεο ιεπηνκέξεηεο, αιιά εληέιεη θαηάθεξε λα πείζεη ηνπο
ζπλνκηιεηέο ηνπ φηη ε ιχζε πνπ ηνπο πξφηεηλε ήηαλ γηα ην ζπκθέξνλ ηνπο. Αξγφηεξα, κεηά
ηελ έθξεμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ην 1821, ζε κηα επηζηνιή ηνπ ζε Κεξθπξαίν ζα
γξάςεη ηα εμήο: «Ζ αλαγέλλεζε θαη ε πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία ελφο ιανχ δελ κπνξνχλ παξά
λα είλαη έξγν ηνπ ηδίνπ. Μηα εμσηεξηθή βνήζεηα κπνξεί ελδερνκέλσο λα ηηο δηεπθνιχλεη, φρη
φκσο θαη λα ηηο δεκηνπξγήζεη.» (Chronos). Αλακθίβνια, ν Καπνδίζηξηαο είρε ήδε πηνζεηήζεη
απηήλ ηελ άπνςε φηαλ νξγάλσλε ηα δεηήκαηα ηεο Διβεηίαο. Σν απφζπαζκα απηφ
επηβεβαηψλεη επίζεο φηη ν Καπνδίζηξηαο δελ έπαςε πνηέ λα είλαη έλαο Έιιελαο παηξηψηεο,
έηνηκνο λα ππεξεηήζεη ηνλ απειεπζεξσκέλν ηνπ ιαφ θαη λα αλαδηνξγαλψζεη ην Κξάηνο ηνπ,
φπσο θαη ζα ην θάλεη απφ ην 1829 σο ην 1831.
Καηά ηνπο κήλεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζρνιηάδεη κε ελάξγεηα: «ηηο δεκνθξαηίεο,
ζπδεηάκε πνιχ, παίξλνπκε απνθάζεηο κε δπζθνιία, θαη ελεξγνχκε κε κεγάιε βξαδχηεηα.»
Δίλαη κηα νξζή καηηά θαη φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο Διβεηίαο, απηφ ηζρχεη απνιχησο,
αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο: νη ζπδεηήζεηο δηεμάγνληαη έηζη ψζηε λα αθνχγεηαη ε θσλή φισλ
ησλ θνκκάησλ, θαη ε δπζθνιία ιήςεο απνθάζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα
εμεχξεζεο ζπκβηβαζκψλ, θαη ε βξαδχηεηα ησλ ελεξγεηψλ απνηειεί ην ηίκεκα ηεο απνπζίαο
κηαο ηζρπξήο θεληξηθήο εμνπζίαο. Ζ ηειεπηαία εληζρχεηαη σζηφζν ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ,
γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε εμσηεξηθήο απεηιήο.
Γηαβάδνληαο ηηο επηζηνιέο θαη ηηο αλαθνξέο ηνπ, θαίλεηαη φηη, παξά ηνλ ηεξάζηην θφξην ηεο
δνπιεηάο, παξ’ φιεο ηηο ζπθνθαληίεο ελαληίνλ ηνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ, απφ ηνπο κελ θαη ηνπο δε, ν Καπνδίζηξηαο δέλεηαη κε ηελ Διβεηία. ην
ηέινο ηεο απνζηνιήο ηνπ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1814, γξάθεη ζηνλ παηέξα ηνπ ηα εμήο:
«Σα δεηήκαηα ηεο Διβεηίαο νινθιεξψζεθαλ. Ζ Βνπιή επηθχξσζε ηειηθά ην νκνζπνλδηαθφ
χληαγκα […]. Οινθιεξψζεθε κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε δηαπξαγκάηεπζε, κε αηέιεησηεο
δπζθνιίεο θαη ηαμίδηα θαη γξαπηά θαη δνθηκαζίεο θαη ζπληάγκαηα θαη ζρέδηα – αιιά δελ
πεηξάδεη. Απηνί νη ππέξνρνη άλζξσπνη κε γέκηζαλ κε ζηνξγή θαη εηιηθξηλή εγθαξδηφηεηα. Ζ
εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ κε απνδεκίσζε ζε κεγάιν βαζκφ γηα φιεο κνπ ηηο πξνζπάζεηεο.
Αλ, ζην κέιινλ, ζέινπλ λα είλαη επηπρηζκέλνη θαη λα ραίξνληαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, εθηηκψ
φηη δελ ζα έρσ ράζεη νχηε ην ρξφλν, νχηε ηνλ θφπν κνπ.» (Bouvier-Bron, ζει. 271).
Καη λα ηη είπε γηα ηε δηαπξαγκαηεπηηθή επθπΐα ηνπ Καπνδίζηξηα εθείλνο πνπ ππήξμε γηα
θάπνην δηάζηεκα γξακκαηέαο ηνπ, ν Elie-Ami Bétant απφ ηε Γελεχε, ζηε βηνγξαθία ηνπ
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Καπνδίζηξηα ην 1839: «Γελλεκέλνο ζε κηα επάισηε θαη δηαηξεκέλε δεκνθξαηία,
εμνηθεησκέλνο […] κε ηε γιψζζα ησλ ιατθψλ παζψλ, ν Καπνδίζηξηαο είρε απφιπηε άλεζε
απέλαληη ζηηο δηακάρεο ησλ θνκκάησλ πνπ αλαηάξαδαλ ηελ Διβεηία, ηελ επνρή εθείλε.
Καηάθεξε λα θεξδίζεη ηελ εθηίκεζή ηνπο, γηαηί δελ ρξεζηκνπνίεζε νχηε δηπξνζσπία, νχηε
αθακςία απέλαληί ηνπο, θαη εηζρψξεζε κε εηιηθξίλεηα ζηα εζσηεξηθά ηνπο δεηήκαηα […]»
(Bétant, ζει. 25).
Καηά ηελ πξψηε ηνπ απνζηνιή ζηελ Διβεηία, ν Καπνδίζηξηαο θαηάθεξε επίζεο λα
δεκηνπξγήζεη θηιηθνχο δεζκνχο κε πνιιέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο δεκφζηαο δσήο, φπσο ηνλ
Fellenberg, ηνλ πεξίθεκν ηδξπηή θαη δηεπζπληή ηεο ζρνιήο ηνπ Hofwyl, ηνλ θηιειεχζεξν
βνπιεπηή απφ ην θαληφλη ηνπ Vaud, ηνλ Henri Monod, φπσο επίζεο θαη ηνλ Charles Pictet de
Rochemond. Οη ζρέζεηο απηέο ζα εληζρπζνχλ θαη, φπσο μέξεηε, ν Καπνδίζηξηαο, κελ
κπνξψληαο λα επηζηξέςεη ζηα Δπηάλεζα, εμαηηίαο ησλ Άγγισλ πνπ είραλ θαηαιάβεη ηα
λεζηά, ζα εγθαηαζηαζεί πξνζσξηλά, αιιά γηα αξθεηά ρξφληα ζηελ Διβεηία, θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηε Γελεχε, ε νπνία ζα γίλεη έλα απφ ηα θέληξα ηνπ επξσπατθνχ θηιειιεληζκνχ. Απηφ φκσο
απνηειεί ζέκα γηα κηα άιιε δηάιεμε!
Ο Καπνδίζηξηαο, κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ
θαη ζρεηηθά αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Σν 1814, φια ηα μέλα ζηξαηεχκαηα εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα
θαη ε Διβεηία βξέζεθε πιένλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπκκαρηθψλ Γπλάκεσλ, αιιά φρη
ππφ ηελ θεδεκνλία ηνπο. Ζ Ρσζία κεξίκλεζε ψζηε λα πεξηνξηζηεί φρη κφλν ε επηξξνή ηεο
Γαιιίαο, αιιά θαη ηεο Απζηξίαο. Κακία Μεγάιε Γχλακε δελ είρε θπξίαξρε επηξξνή ζηελ
Διβεηία. Ζ Ρσζία ρξεζηκνπνηεί πιένλ ηε δχλακή ηεο, απνθιεηζηηθά γηα λα θαηαζηήζεη φιν
θαη πην αλεμάξηεηε, αθφκα πην νπδέηεξε ηελ Διβεηία. Απηφ πξνθχπηεη ζην πλέδξην ηεο
Βηέλλεο, φπνπ παξεπξίζθεηαη ν Καπνδίζηξηαο, ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο απνζηνιήο ηνπ ζηελ
Διβεηία.

Εθπξόζωπνο ηεο Ρωζίαο ζην πλέδξην ηεο Βηέλλεο, επηέκβξηνο 1814 – Ινύληνο 1815
ε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, ε Διβεηία εθπξνζσπείηαη ζην πλέδξην ηεο Βηέλλεο απφ κηα
αληηπξνζσπεία ηξηψλ ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ, κειψλ ηεο Βνπιήο (θνηλνβνπιίνπ),
αληηπξνζσπεία ε νπνία εδξεχεη ηελ πεξίνδν εθείλε ζηε Επξίρε. Σν θεληξηθφ πξφζσπν φκσο
είλαη αλακθίβνια ν πνιηηηθφο απφ ηε Γελεχε, Charles Pictet de Rochemont, ν νπνίνο ήηαλ
εληεηαικέλνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Γελεχεο. Ζ Γελεχε είλαη ηφηε ζχκκαρνο ηεο
Οκνζπνλδίαο, αιιά φρη αθφκα κέινο ηεο, θαζψο δελ απνηειεί αθφκα θαληφλη. Ο Pictet de
Rochemont ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ François d’Ivernois. θνπφο ηνπ Pictet είλαη λα
πξνζαξηήζεη ηε Γελεχε ζηελ Οκνζπνλδία σο θαληφλη εμνκαιχλνληαο ην έδαθνο ηεο
Γεκνθξαηίαο, έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί ζε κηα ελφηεηα θαη λα ζπλδεζεί κε ην ειβεηηθφ
έδαθνο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Pictet είλαη ε εμήο: ε αζθάιεηα ηεο Γελεχεο δελ κπνξεί λα
εμαζθαιηζηεί παξά κφλν εάλ ε ηειεπηαία γίλεη κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο. Ζ δε αζθάιεηα ηεο
Οκνζπνλδίαο εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε ζηξαηησηηθή αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ ηνπ θαληνληνχ
ηεο Γελεχεο. Αο ξίμνπκε κηα καηηά ζην ράξηε, θαη ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πφζν δχζθνιν
εγρείξεκα είλαη απηφ, εθφζνλ πξνυπνζέηεη φηη δεηείηαη απφ ηε Γαιιία, ε νπνία εθείλνλ ηνλ
θαηξφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο, λα γίλεη ζχκκαρνο
ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο εδαθηθέο παξαρσξήζεηο.
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Ο Charles Pictet de Rochemont (1755-1824)

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο, ν Καπνδίζηξηαο απνδεηθλχεηαη πηζηφο
ζχκκαρνο ησλ Διβεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Pictet de Rochemont, φπσο επηβεβαηψλεηαη
απφ ηελ νγθψδε δηπισκαηηθή ηνπο αιιεινγξαθία. Βξηζθφκαζηε ελψπηνλ κηαο κνλαδηθήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν αληξψλ, νη νπνίνη ζπλαληψληαη πνιχ ζπρλά, λσξίο ην πξσί. Ο
Pictet ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οξηζκέλεο θνξέο, ν
Καπνδίζηξηαο ηνπ δεηά λα ηνπ ππνβάιεη ζρέδηα θαη αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Διβεηία,
πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαβηβάζεη, εμ’ νλφκαηφο ηνπ, ζηνπο ηφηε αμησκαηνχρνπο ππνπξγνχο ζηε
Βηέλλε. Οη δχν άληξεο κνηξάδνληαη ζηηγκέο ηθαλνπνίεζεο, αιιά θαη απνγνήηεπζεο: ν ηξνρφο
ηεο δηπισκαηηθήο ηχρεο γπξίδεη αδηάθνπα. Μπνξνχκε λα βεβαηψζνπκε, ρσξίο λα
αλαηξέμνπκε ζε ιεπηνκέξεηεο, ζπκθσλψληαο κε ηνλ Pictet θαη ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ d’Ivernois,
φηη ν Καπνδίζηξηαο ππήξμε ν πην πηζηφο δηθεγφξνο, αθνχξαζηνο θαη πιένλ απνηειεζκαηηθφο
κεζνιαβεηήο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Γελεχεο θαη ηεο Διβεηίαο ζηε Βηέλλε.
Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηε Βηέλλε, ηνλ Απξίιην ηνπ 1815, ν Pictet γξάθεη ζηελ αλαθνξά
ηεο νινθιήξσζεο ηεο απνζηνιήο ζην κεγάιν πκβνχιην ηεο Γελεχεο:
«(…) κεηαμχ εθείλσλ πνπ ελδηαθέξζεθαλ γηα ηα επηηεχγκαηά καο, θαλείο δελ ην έπξαμε κε
πεξηζζφηεξε ζπλέρεηα, θαιή δηάζεζε, επθπΐα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηνλ θφκε
Καπνδίζηξηα. Καηά ηηο ελελήληα δχν ζπλεδξηάζεηο (=ζπλαληήζεηο) πνπ είρα καδί ηνπ, ήηαλ
πάληα ίδηνο θαη απαξάιιαρηνο, ν θαιχηεξνο νδεγφο, ν θαιχηεξνο ζχκβνπινο θαη
πξνηθηζκέλνο κε κηα ππνκνλή, ε νπνία δελ θάκθζεθε πνηέ, παξ’ φιν πνπ ηα δεηήκαηα ηεο
Διβεηίαο ηνπ έδσζαλ αθνξκή λα ηα απνζηξαθεί θαη παξ’ φιν πνπ αλέιαβε θαηά θχξην ιφγν
ηε κεγάιε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Πνισλία θαη ηελ αμνλία, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα
δηθαηνινγήζεη ηελ αδηαθνξία ηνπ απέλαληη ζηα ζπκθέξνληα ηεο αζήκαληεο Γελεχεο.»
(Cramer, I, XXIII).
Όπσο γλσξίδνπκε, ν Pictet θαηάθεξε, ζηελ πξψηε Γηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ θαη θπξίσο ζην
πλέδξην ηεο Βηέλλεο λα « εμνκαιπλζνχλ » ηα ζχλνξα ηνπ θαληνληνχ ηεο Γελεχεο θαη λα
ζπλδεζεί ην έδαθφο ηεο κε εθείλν ηνπ θαλνληνχ ηνπ Vaud. Ο θαλνληζκφο απηφο επέηξεςε ηελ
ελνπνίεζε ηεο Γελεχεο κε ηελ Οκνζπνλδία. ε ειβεηηθφ επίπεδν, επηηεχρζεθαλ θη άιιεο
εδαθηθέο εμνκαιχλζεηο θαη ηα ζχλνξα πνπ θαζηεξψζεθαλ ζηε Βηέλλε ην 1815 παξέκεηλαλ ηα
ίδηα σο ηηο κέξεο καο. Όζν γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Vaud, απφ φπνπ θαηάγεηαη θαη ν
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νηθνδηδάζθαινο ηνπ Αιεμάλδξνπ Α’,César Laharpe, ν νπνίνο ζπκκεηείρε επίζεο ζην
πλέδξην ηεο Βηέλλεο, ν Καπνδίζηξηαο επέκεηλε επηηπρψο ψζηε απηή ε πεξηνρή, ε νπνία ήηαλ
ππφ ηελ θαηνρή ηνπ θαληνληνχ ηεο Βέξλεο σο ην 1798, λα γίλεη έλα θπξίαξρν θαληφλη θαη
κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο. Οη θάηνηθνη ηνπ Βν, φπσο θαη ηεο Γελεχεο νθείινπλ ζηνλ
Καπνδίζηξηα ηδηαίηεξε επγλσκνζχλε.

Σα λέα ζύλνξα ηνπ θαληνληνύ ηεο Γελεύεο κεηά ην 1815

Η αλαγλώξηζε ηεο νπδεηεξόηεηαο
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζηξνθή ηνπ
Ναπνιένληα απφ ηε λήζν Έιβα. Οη χκκαρνη πξνεηνηκάδνπλ ζηξαηησηηθή επίζεζε θαη
δεηνχλ απφ ηελ Διβεηία λα επηηξέςεη ζηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα λα πεξάζνπλ κέζα απφ ην
θαληφλη ηνπ Valais θαη ηεο Βαζηιείαο πξνο ηε Γαιιία. Σα ειβεηηθά ζηξαηεχκαηα
ζπληάζζνληαη κε ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα ζην Franche-Compté θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ
πνιηνξθία ηνπ γαιιηθνχ θξνπξίνπ ηνπ Huningue, ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο Βαζηιείαο. Με
ηε ζπλζεθνιφγεζε απηνχ ηνπ θξνπξίνπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1815, νινθιεξψλεηαη ε
ηειεπηαία ζηξαηησηηθή ελέξγεηα κε ειβεηηθή ζπκκεηνρή ζην εμσηεξηθφ. Αθνινπζεί ηφηε ε
Γεχηεξε Γηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ (κία πξψηε Γηάζθεςε, ε νπνία δελ επνδψζεθε είρε
ζπγθεληξψζεη ηνπο πκκάρνπο ζην Παξίζη, ιίγν πξηλ απφ ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο). Απηή ε
Γηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ πηνζεηεί, ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1815, ηελ πεξίθεκε «Γηαθήξπμε ησλ
Γπλάκεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εγγχεζε ηεο κφληκεο νπδεηεξφηεηαο ηεο Διβεηίαο θαη
ηνπ απαξαβίαζηνπ ηνπ εδάθνπο ηεο.» Πξφθεηηαη γηα κηα «ξεηή θαη γλήζηα αλαγλψξηζε ηεο
κφληκεο νπδεηεξφηεηαο ηεο Διβεηίαο», θαζψο θαη γηα κία εγγχεζε «ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ
απαξάβαηνπ ησλ εδαθψλ ηεο ζχκθσλα κε ηα λέα ζχλνξά ηεο.» Ζ νπδεηεξφηεηα ηεο Διβεηίαο
απνηειεί φθεινο, ηφζν γηα ηνπο Διβεηνχο, νη νπνίνη απφ ην 1515 πξνζβιέπνπλ ζηελ
νπδεηεξφηεηα, φζν θαη γηα ηνπο πκκάρνπο. Απηφ απνξξέεη απφ ηηο νδεγίεο ηεο
νκνζπνλδηαθήο Βνπιήο πξνο ηνλ θ. Pictet de Rochemont, αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε
Γηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ, φπνπ θαη δηαβάδνπκε:
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«Απηφ πνπ πξσηίζησο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ε Διβεηία (…) είλαη ε εγθαζίδξπζε ηεο
νπδεηεξφηεηάο ηεο, βάζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο
θπξηαξρίαο. Οη ζπκκαρηθέο Γπλάκεηο ζεσξνχλ ηα παξαπάλσ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
κειινληηθή εηξήλε ηεο Δπξψπεο […]. Πξνθεηκέλνπ ε Διβεηία λα είλαη νπδέηεξε, ζα πξέπεη
λα εμαζθαιίζεη ηε δχλακε ηεο αληίζηαζεο πνπ πξνυπνζέηεη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ν
πιεζπζκφο ηεο. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα κέζα λα ακπλζεί απέλαληη ζε επηζέζεηο θαη λα
πξνζηαηεπζεί έλαληη νπνηαζδήπνηε θπξηαξρηθήο επηξξνήο ηεο Γαιιίαο, ή άιινπ φκνξνπ
θξάηνπο. Ζ Αγγιία, ε Ρσζία θαη ε Πξσζία επηζπκνχλ λα δνπλ ηελ Διβεηία ζ’ απηήλ ηε ζέζε,
θαη δελ έρνπκε ακθηβνιία πσο θαη ε Απζηξία ην επηζπκεί νκνίσο (…) (Cramer, II, ζει. 19).
’ απηήλ ηε Γεχηεξε Γηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ επίζεο, ν Pictet de Rochemont ζπκβνπιεχεηαη
ζρεδφλ θαζεκεξηλά ηνλ Καπνδίζηξηα. Ο Pictet γξάθεη ηα εμήο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1815:
«Πψο ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα αληαπνδψζνπκε απηά πνπ νθείινπκε ζ’ απηφλ ηνλ ππέξνρν
Καπνδίζηξηα; Έρεη ηφζν επγεληθά αηζζήκαηα πνπ ζα άμηδε λα είλαη δηθφο καο. Δίλαη ν
θνίληθαο ηεο δηπισκαηίαο. Υσξίο απηφλ, ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο θαη νη ινηπέο
δηαβνπιεχζεηο ζα ήηαλ αμηνζξήλεηα (…)» (Cramer, II, 171). Δίλαη θαλεξφ εδψ φηη ν Pictet
βξίζθεηαη ζε κηα θάζε φπνπ ακθηβάιιεη γηα ηελ επηηπρία ηνπ. ε δηάζηεκα ιηγφηεξν απφ έλα
κήλα, ζηηο 20 Ννεκβξίνπ, ε Γηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ πηνζεηεί ηελ πεξίθεκε αλαγλψξηζε ηεο
νπδεηεξφηεηαο ηεο Διβεηίαο. Καη ην αμηνζεκείσην είλαη φηη ην θείκελν απηήο ηεο δηαθήξπμεο
έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ Pictet, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Καπνδίζηξηα, ν νπνίνο ην παξέδσζε
ρσξίο λα αιιάμεη ιέμε ζηνπο Αλψηαηνπο Δθπξνζψπνπο ησλ πκκάρσλ. Απηφ απνηειεί, ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε, θαη ηε κεγάιε επηηπρία ηνπ «ληνπέηνπ» Καπνδίζηξηα – Pictet.
Δπηζεκαίλνπκε φηη αλ πξάγκαηη ν Pictet είλαη ν πιένλ ζεβαζηφο άληξαο απφ ηε Γεκνθξαηία
ηεο Γελεχεο, παξ’ φια απηά απνθαιεί επαλεηιεκκέλα ηνλ Καπνδίζηξηα «νδεγφ» ηνπ, φπσο
θαη «ππμίδα» ηνπ, δειψλεη φηη ρσξίο απηφλ δελ ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ, θαη αο
κελ μερλάκε φηη κηιά γηα έλαλ άληξα, ν νπνίνο είλαη 20 ρξφληα λεφηεξφο ηνπ! Σν 1815, ν
Pictet είλαη 60 εηψλ θαη ν Καπνδίζηξηαο κφιηο 39.
Ο Pictet πεζαίλεη ην 1824. Ζ ηαθή ηνπ γίλεηαη ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1825 ζην
λεθξνηαθείν ηνπ Plainpalais ζηε Γελεχε. «Πίζσ απφ ην θέξεηξφ ηνπ, ζε ζέζε ζπγγελνχο,
πεξπαηνχζε ν «πηζηφο νδεγφο» ηνπ ζηα πλέδξηα ηεο Βηέλλεο θαη ησλ Παξηζίσλ. Ο
Καπνδίζηξηαο, ν νπνίνο έηπρε, ηελ επνρή εθείλε, λα δηακέλεη ζηε Γελεχε, είρε δεηήζεη ηελ
άδεηά ηνπ λα ηνλ ζπλνδεχζεη ζηελ ηειεπηαία ηνπ θαηνηθία.» (Edmond Pictet, ζει. 435).
Οη αξεηέο ηνπ Καπνδίζηξηα αλαγλσξίδνληαη πνιχ ζχληνκα ζηελ Διβεηία. Σν 1839, ν παιηφο
ηνπ γξακκαηέαο, ν κεγάινο ειιεληζηήο θαη θηιέιιελαο απφ ηε Γελεχε, Elie-Ami Bétant, ζηνλ
νπνίν αλαθεξζήθακε πην πάλσ, γξάθεη ζηε βηνγξαθία ηνπ: «Ζ ζηάζε ηνπ Καπνδίζηξηα ζηελ
Διβεηία ηνλ ηηκά ηδηαηηέξσο. Αξρηθά, ε απνζηνιή ηελ νπνία αλέιαβε είρε πξνθαιέζεη ηε
κνρζεξία εθ κέξνπο ησλ δηαθφξσλ θνκκάησλ, ησλ νπνίσλ ζίγνληαλ ηα ζπκθέξνληα. ηγά
ζηγά φκσο νη πςειέο ηνπ αξεηέο εθηηκήζεθαλ πεξηζζφηεξν θαη ζήκεξα, νκφθσλα, νη Διβεηνί
ιππνχληαη γηα ηελ απψιεηά ηνπ. Σν φλνκά ηνπ αθνχγεηαη κε ζεβαζκφ απφ άληξεο φισλ ησλ
απφςεσλ.» (Bétant, ζει. 28).
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Γελεύε, ε όρζε Ίζηξηα (Capo d’Istria) ζηνλ πνηακό Arve

Ο Καπνδίζηξηαο αλαθεξχζζεηαη επίηηκνο δεκφηεο ηεο Γελεχεο ην 1815 θαη, έλα ρξφλν
αξγφηεξα, ηνπ θαληνληνχ ηνπ Vaud. Ζ Γελεχε, απφ ηελ πιεπξά ηεο έδσζε ην φλνκά ηνπ ζε
κία απφ ηηο σξαηφηεξεο φρζεο ηεο θαη κηα αλακλεζηηθή πιαθέηα αλαξηήζεθε ζην ζπίηη φπνπ
δηέκελε θαηά ην έηνο 1820. Γελ γλσξίδσ φκσο θάπνηα παξφκνηα επίζεκε ρεηξνλνκία ζε
επίπεδν Οκνζπνλδίαο ηεο επνρήο εθείλεο. Αλεγέξζεθε σζηφζν έλα άγαικα ηνπ Καπνδίζηξηα,
θαηφπηλ ξσζηθήο πξσηνβνπιίαο, ζηα εγθαίληα ηνπ νπνίνπ παξεπξέζεθε ε θ. Calmy-Rey,
επηθεθαιήο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, δίπια ζηνλ Ρψζν νκφινγφ ηεο, ηνλ
θ. Serguei Lavrov. Απηά έιαβαλ ρψξα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009, ζηηο αθηέο ηεο ιίκλεο
Λεκάλ, ζηε κηθξή πφιε Ouchy, θνληά ζηε Λσδάλλε.
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Ο ππνπξγόο ηωλ Εμωηεξηθώλ, Serguei Lavrov, ε επηθεθαιήο ηνπ νκνζπνλδηαθνύ Τπνπξγείνπ
Εμωηεξηθώλ, θ. Micheline Calmy-Rey, θαη ν δήκαξρνο ηεο Λωδάλλεο, θ. Daniel Brélaz, θαηά
ηελ εγθαηλίαζε ηνπ κλεκείνπ ηνπ Καπνδίζηξηα ζην Ouchy, θνληά ζηε Λωδάλλε, ζηηο 21
επηεκβξίνπ 2009.

Η θιεξνλνκηά ηνπ Καπνδίζηξηα ζηελ Ειβεηία παξακέλεη επίθαηξε
Μηα λέα ηάμε πξαγκάησλ μεθηλά ην 1814 θαη 1815, ράξε ζηε ζέιεζε ησλ ληθεηψλ πκκάρσλ
έλαληη ηνπ Ναπνιένληα θαη ζπγθεθξηκέλα ράξε ζηε Ρσζία, αιιά θπξίσο ράξε ζηε
δηπισκαηηθή θαη αλζξψπηλε ηδηνθπία ηνπ Καπνδίζηξηα. Σα ζηνηρεία απηήο ηεο λέαο
θαηάζηαζεο είλαη ηα εμήο:
-

-

Ζ δεκηνπξγία κηαο εζσηεξηθήο κφληκεο εηξήλεο, βαζηζκέλεο ζε παξαρσξήζεηο θαη ζε
ακνηβαίνπο ζπκβηβαζκνχο
Ζ πηνζέηεζε ελφο πληάγκαηνο (ζηα γεξκαληθά Bundesvertrag, δειαδή
νκνζπνλδηαθήο πκθσλίαο), πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νκνζπνλδηαθνχ
θξάηνπο ην 1848
Ζ αλεμαξηεζία θαη ε δηεζλήο αλαγλψξηζε ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ηεο εδαθηθήο
αθεξαηφηεηαο ηεο Διβεηίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε, απφ ειβεηηθήο πιεπξάο, ηεο
δεκηνπξγίαο ελφο νκνζπνλδηαθνχ ζηξαηνχ, θαζαξά ακπληηθνχ, ε κε έληαμε ζε
ακπληηθέο ζπκκαρίεο, θαη ε ηήξεζε κηαο απφιπηεο νπδεηεξφηεηαο ζε ζέκαηα
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.

Ο θεληεξαιηζκφο θαη ε νπδεηεξφηεηα, γελλεκέλνη θάησ απφ έλαλ ηζηνξηθφ θαη γεσπνιηηηθφ
επξσπατθφ αζηεξηζκφ, έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ειβεηηθνχ πνιηηηθνχ
ζπζηήκαηνο, αθφκα θαη ηεο ίδηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο κνπ. Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή
εηξήλε ππήξμαλ αλαγθαίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή αλάπηπμε ηεο Διβεηίαο, ε νπνία,
γηα άιια 100 ρξφληα, ππήξμε κηα θησρή ρψξα. Ζ αλάπηπμε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο, ε
ζπλερήο αλαδήηεζε κηαο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο νκνζπνλδηαθέο αξκνδηφηεηεο θαη εθείλεο
ησλ θαληνληψλ, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ εχπνξσλ θαη θησρφηεξσλ
θαληνληψλ, νη πνιηηηθέο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηνπο, βαζηζκέλεο ζηελ άκεζε δεκνθξαηία,
φια απηά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ, ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο παξαηεξεηέο, σο
πξφηππν γηα ηελ επξσπατθή νηθνδφκεζε. Αιιά απηφ δελ είλαη ην ζέκα καο ζήκεξα εδψ. Ζ
ειβεηηθή δεκνθξαηία απνηειεί έλαλ εμαηξεηηθά πνιχπινθν κεραληζκφ, έλα «νξγαλσκέλν
ράνο», φπσο έρεη ραξαθηεξηζηεί ελίνηε. Ωζηφζν, ε ιεηηνπξγία ηεο δελ είλαη απηφκαηε, θαη δελ
είλαη θεθηεκέλε κηα γηα πάληα: Λεηηνπξγεί κφλν φζν νη πνιίηεο ηεο ζέινπλ λα ιεηηνπξγεί.
Όζν γηα ηελ νπδεηεξφηεηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ
ζπγθξνχζεσλ – θαη δπζηπρψο ε Δπξψπε ππήξμε πινχζηα ζηνλ ηνκέα απηφ απφ ηα κέζα ηνπ
19νπ σο ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. πγθεθξηκέλα, ε Διβεηία δελ κεηείρε ζηνπο δχν παγθφζκηνπο
πνιέκνπο, νη νπνίνη δηαδξακαηίδνληαλ ζηα ζχλνξά καο. Αιιά ην λα κελ ζπκκεηέρεηο ζηηο
ζπγθξνχζεηο δελ ζεκαίλεη φηη παξακέλεηο αδηάθνξνο. Ξεθηλψληαο απφ ηε κάρε ηνπ Solferino,
ην 1863, ηελ νπνία παξαθνινχζεζε θαη πεξηέγξαςε ν κειινληηθφο ηδξπηήο ηεο Γηεζλνχο
Δπηηξνπήο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, Henri Dunant, ε Διβεηία πξνζέθεξε αλζξσπηζηηθή
βνήζεηα ζηα ζχκαηα, γηα παξάδεηγκα ζπληξέρνληαο ηνπο πιεγσκέλνπο ζηξαηηψηεο απφ φια
ηα ζηξαηφπεδα, ζηέιλνληαο αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ή νξγαλψλνληαο θέληξα αλαδήηεζεο
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αγλννπκέλσλ. Δίλαη ε αξρή κηαο κεγάιεο αλζξσπηζηηθήο παξάδνζεο, ε νπνία ζπλερίδεηαη σο
θαη ζήκεξα.
Ζ ζέζε απηήο ηεο «ελεξγνχο νπδεηεξφηεηαο» έδσζε ζηελ ειβεηηθή δηπισκαηία ηελ επθαηξία
λα πξνζθέξεη ηε ζπλδξνκή ηεο. Αλαθέξνκαη γηα παξάδεηγκα ζηε δηαηήξεζε, σο ηξίηε
πιεπξά, ελφο ειάρηζηνπ βαζκνχ πξνμεληθψλ ή πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εκπφιεκσλ κεξψλ,
ή ζε πεξίπησζε ξήμεο δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν ρσξψλ. Απηφ ζπλέβε γηα
παξάδεηγκα ην 2008, φηαλ ε Βέξλε έιαβε αίηεκα εθ κέξνπο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Γεσξγίαο,
πξνθεηκέλνπ ε Διβεηία λα εθπξνζσπήζεη ηα αληίζηνηρα ζπκθέξνληά ηνπο. Παξ’ φιν πνπ κηα
ζχγθξνπζε ζηελ Δπξψπε κνηάδεη ζήκεξα εμαηξεηηθά απίζαλε, σζηφζν ν ειβεηηθφο ιαφο
παξακέλεη ηδηαίηεξα πξνζεισκέλνο ζηελ αξρή ηεο νπδεηεξφηεηαο, θαηά 80 ή 90%. Όηαλ ε
Διβεηία, κε δεκνςήθηζκα, έγηλε κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε θπβέξλεζε
ζπλφδεπζε ην αίηεκα ηεο έληαμήο ηεο κε κηα επηζηνιή φπνπ ππήξρε ε εμήο δηεπθξίληζε: Ζ
έληαμε απηή, εθ κέξνπο ηεο Διβεηίαο δελ ζεκαίλεη, ζε θακία πεξίπησζε, ηελ εγθαηάιεηςε
ηεο νπδεηεξφηεηάο ηεο.
Οπζηαζηηθά, ε Διβεηία ζπκκεηέρεη ζήκεξα ζε ςεθίζκαηα θπξψζεσλ, ηα νπνία
απνθαζίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα Ζλσκέλα Έζλε, ζε απνζηνιέο δηαηήξεζεο
ηεο εηξήλεο, φπσο ζην Κφζζνβν, φρη φκσο θαη ζε ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο. Σν θαζεζηψο ηεο
νπδεηεξφηεηαο εμεγεί επίζεο ηελ επηινγή ηεο Γελεχεο, σο έδξα πνιιψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,
φπσο απηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνπ δηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη πνιιψλ άιισλ.
Αλ είλαη νξζφ φηη ε δνκή ηνπ νκφζπνλδνπ θξάηνπο θαη ε πξαθηηθή ηεο νπδεηεξφηεηαο έρνπλ
αιιάμεη ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 200 ρξφληα, σζηφζν ν κεγάινο Κεξθπξαίνο, ράξε ζηε
δηπισκαηηθή ηνπ ηδηνθπΐα θαη ην δέζηκφ ηνπ κε ηελ Διβεηία δηαδξακάηηζε απνθαζηζηηθφ
ξφιν γηα λα θαζηεξσζνχλ απηνί νη δχν ππιψλεο ηεο θξαηηθήο καο ηαπηφηεηαο. Ζ
επγλσκνζχλε καο πξνο ηνλ Καπνδίζηξηα δεκηνπξγεί έλαλ πνιχ ηζρπξφ δεζκφ αλάκεζα ζηελ
Διβεηία θαη ζηελ Κέξθπξα, ηελ πφιε θαηαγσγήο ηνπ, φπνπ γελλήζεθε θαη φπνπ αλαπαχεηαη.
αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.

E-mail ηνπ ζπγγξαθέα :
Lorenzo.Amberg@eda.admin.ch
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