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έλδεημε ηνπ πεξηζσξίνπ, μεθηλψληαο θάζε θνξά θαηλνχξγηα παξάγξαθν. 

 

  



www.schooltime.gr Σελίδα 5 
 

 

 

 

 

 

ΠΤΡΙΔΩΝΟ ΣΡΙΚΟΤΠΗ  

ΙΣΟΡΙΑ  

ΣΗ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΕΩ 

ΕΚΔΟΙ ΣΡΙΣΗ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΕΙΑ ΤΠ' 

ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΥΕΩ  

ΣΟΜΟ Δ'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Καιιίζηελ παηδείαλ εγεηένλ πξνο αιεζηλφλ βίνλ 

ηελ εθ ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο πεξηγηγλνκέλελ εκ- 

πεηξίαλ· κφλε γαξ αχηε ρσξίο βιάβεο απφ παληφο 

θαηξνχ θαη πεξηζηάζεσο θξηηάο αιεζηλνχο απνηειεί 

ηνπ βειηίνλνο.» 

Δθ ησλ ηνπ ΠΟΛΤΒΗΟΤ 
 



www.schooltime.gr Σελίδα 6 
 

ΔΚΓΟΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΛΑΝΖ 

ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ 

ΔΚ ΣΟΤ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΖ «ΧΡΑ» 

1888 

Παλ αληίηππνλ, κε θέξνλ ηελ ηδηφρεηξνλ ππνγξαθήλ θαη ζθξαγίδα ηνπ 

εθδφηνπ, ζεσξείηαη θινπηκαίνλ θαη σο ηνηνχηνλ θαηαδηψθεηαη θαηά ηνλ 

λφκνλ. 

 

Ο ανίδηκνο ηζηνξηνγξάθνο ηεο Διιεληθήο επαλαζηάζεσο ππξίδσλ 

Σξηθνχπεο εηά ηελ δεπηέξαλ έθδνζηλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ πξνέβε εηο 

επηδηφξζσζηλ θαη ζπκπιήξσζηλ απηήο, πξνηηζέκελνο λα δεκνζηεχζε ηξίηελ 

έθδνζηλ. 

Δπηπρήζαληεο λ' απνθηήζσκελ ην επηδηνξζσκέλνλ θαη ζπκπεπιεξσκέλνλ 

ππφ ηνπ κεγάινπ ηζηνξηθνχ θείκελνλ, δεκνζηεχνκελ λέαλ έθδνζηλ ηνπ 

κεγάινπ έξγνπ ηνπ εμφρνπ αλδξφο. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΛΑΝΖ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΤΛΖ 

ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑΝ ΣΑΤΣΖΝ 

ΑΝΑΣΗΘΖΗΝ 

 

Ο ΤΓΓΡΑΦΔΤ 
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ΔΚ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΚΓΟΔΧ 

ΜΔΣΑ ηελ πξψηελ έθδνζηλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο 

εμεδφζεζαλ δηα ηνπ ηχπνπ, θαη εθνηλνπνηήζεζαλ θαη πξνο εκέ ηδηαηηέξσο, 

δηαηξηβαί θαη ππνκλήκαηα πεξί εο δηεπξαγκαηεχζελ χιεο, θαη πεξί ηηλσλ 

ρσξίσλ ή σο ειιεηπψλ ή σο εζθαικέλσλ. 

Πεξί πνιινχ πνηνχκελνο ηελ επί ην αθξηβέζηεξνλ θαη πιεξέζηεξνλ δηήγεζηλ 

ησλ γεγνλφησλ πξνζχκσο παξεδέρζελ ελ ηε δεπηέξα ηαχηε εθδφζεη φ,ηη εμ 

σλ εγξάθεζαλ εχξα νξζφλ θαη άμηνλ γεληθήο ηζηνξίαο, ηφζσ κάιινλ θαζ' 

φζνλ πξνο ηνλ ζθνπφλ θπξίσο ηνχηνλ εμέδσθα ην ζχγγξακκά κνπ δψζεο 

εηζέηη ηεο γελεάο ησλ αγσληζηψλ· επεκειήζελ δε λα βειηηψζσ θαί ηηλα 

νίθνζελ φπσο δεχηεξαη κειέηαη θαη λέαη έξεπλαη ππεγφξεπζαλ. 

Δπηκειψο θαη επζπλεηδήησο επηιαβφκελνο ηνπ έξγνπ κνπ εμ απηήο ηεο 

αξρήο, απξεπέο ελφκηζα ράξηλ παξαλελνεκέλεο θηινγελείαο λ' απνθξχςσ ή 

λα παξακνξθψζσ ελ ηε δηεγήζεη ησλ ζπκβάλησλ ηα θαθψο έρνληα. Ζ κε 

αιεζήο θαη κε ακεξφιεπηνο ηζηνξία είλαη αλαμία έζλνπο, νχηηλνο ν ελ κέζσ 

παληνίσλ δεηλψλ πνιπέλδνμνο θαη κνλαδηθφο αγψλ κεγαιχλεη ηνλ 

άλζξσπνλ, δνμάδεη ηνλ θαζ' εκάο αηψλα θαη επαγγειίδεηαη ην αίζηνλ ηέξκα 

ηνπ εηζέηη αηεινχο κεγάινπ έξγνπ. 

Αλ παληφο έζλνπο ηζηνξηθφο ρξεσζηή λα είπε ελ παληί θαηξψ ηελ αιήζεηαλ, 

ρξεσζηεί ππέξ πάληα άιινλ θαη ππεξάιινηε λα ηελ είπε ν ελ ηνηο 

ζεκεξηλνίο θαηξνίο ζπγγξάθσλ ηελ ηζηνξίαλ ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο 

Έιιελ θαη λα δείμε δη' απηψλ ησλ πξαγκάησλ πξνο ηνπο παζηθαλψο 

νξγψληαο πξνο ηελ ειεπζεξίαλ νκνγελείο θαη νκνπίζηνπο πνία ηα αηξεηά θαη 

επαηλεηά, θαη πνία ηα θεπθηά θαη κεκπηά, «σ ο - ε ί π ν η ε - θ α η - α χ ζ η ο - 

η α - φ κ ν η α - θ α η α ι ά β ν η, έ ρ ν η ε λ, π ξ ν ο, η α - π ξ ν γ ε γ ξ α κ κ έ 

λ α - α π ν β ι έ π ν λ η ε ο, ε π ρ ξ ή ζ ζ α η - η ν η ο - ε λ - π ν ζ ί λ». 

. ΣΡΗΚΟΤΠΖ 

Δλ Λνλδίλσ, 1860. 
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ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΕΩ 

Π I Ν Α Ξ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ξ'. 

Ο Νηθφιανο αλαγνξεχεηαη απηνθξάησξ παζψλ ησλ Ρσζζηψλ. — Πνιηηηθή 

απηνχ. — Πξσηφθνιινλ ηεο 23 καξηίνπ 1826. — Φεπδήο έλσζηο 

Κσιεηηηθψλ θαη Πεινπνλλεζίσλ. — Ζ ελ Δπηδαχξσ γ' εζληθή ζπλέιεπζηο. 

— Υαξαθηήξεο ησλ ππεξηζρπφλησλ ελ απηή, Εαήκε, Λφληνπ θαη 

Κνινθνηξψλε. — Ζ λέα θπβέξλεζηο.— Νέαη πξνζπάζεηαη εηο ελζξνληζκφλ 

ηνπ δεπηεξνηφθνπ πηνχ ηνπ δνπθφο ηεο Απξειίαο, θαη γλψκε ηνπ δνπθφο . . 

1 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΑ'. 

Αη πέηζαη θαη ε Ύδξα επαπεηινχληαη ππφ ηνπ ερζξνχ. — Καηαβνιαί εηο 

ζηξαηνινγίαλ. — Απνβίσζηο ηνπ Π. Παηξψλ. — Μεηάβαζηο ηεο 

θπβεξλήζεσο εηο ηνλ ζαιαζζφππξγνλ ηνπ Ναππιίνπ — Δπάλνδνο Ηβξαήκε 

εηο Πεινπφλλεζνλ θαη παζήκαηα ησλ ελ ηε επαξρία Καιαβξχησλ. — Ο 

Κνινθνηξψλεο ζηξαηνινγψλ. — Δθζηξαηείαη Ηβξαήκε εηο Μάλελ θαη εηο 

άιια κέξε . . 15 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΒ'. 

Καηά ζάιαζζαλ κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο. — Άθημηο εηο Διιάδα ηνπ 

αηκφπινπ Καξηεξίαο, θαη ηεο θξεγάηαο Διιάδνο. — Φηιειιεληζκφο ηνπ 

βαζηιέσο ηεο Βαπαξίαο. — θαλδαιψδεο δηαγσγή ηνπ απζηξηαθνχ 

λαπηηθνχ. — Δκθχιηνο πφιεκνο ελ ηε επαξρία Κνξίλζνπ. — Σα θαηά ηελ 

Κξήηελ . . 28 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΓ'. 

Δθζηξαηεία ηνπ Κηνπηαρή εηο Αζήλαο θαη άισζηο ηεο πφιεσο. — Γηνξηζκφο 

ηνπ Καξατζθάθε σο γεληθνχ αξρεγνχ ησλ θαηά ηελ Αλαηνιηθήλ Διιάδα 

ζηξαηεπκάησλ. — Πνιηνξθία ηεο αθξνπφιεσο. — Μάρε ηνπ Υατδαξίνπ. — 

πληπρία Καξατζθάθε θαη Κηνπηαρή. — Δίζνδνο ησλ παξά ηνλ Φαβηέξνλ 

εηο ηελ αθξφπνιηλ. — Δθζηξαηεία ησλ Θεηηαινκαθεδφλσλ εηο Σαιάληη . . 43 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΓ'. 

Δθζηξαηεία Καξατζθάθε. — Σα ελ ηε απνπζία απηνχ θαηά ηαο Αζήλαο θαη 

ε εηο Αηηηθήλ επάλνδφο ηνπ. . . 68 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΔ'. 

Μεηάβαζηο ηεο θπβεξλήζεσο εηο Αίγηλαλ. — Σαξαραί ελ Ναππιίσ θαη 

Ύδξα. — Θαιάζζηνη εθζηξαηείαη εηο Χξσπφλ θαη Βψινλ . . 82 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΣ'. 

Γηαθσλίαη πεξί ηελ ζπγθξφηεζηλ εζληθήο ζπλειεχζεσο. — Άθημηο ηνπ 

ζηξαηεγνχ Σζψξηζε θαη ηνπ ιφξδνπ Κνρξάλνπ θαη δηνξηζκφο ηνπ κελ εηο 

ηελ αξρηζηξαηεγίαλ, ηνπ δε εηο ηελ ζηνιαξρίαλ. — Υαξαθηήξ Μηανχιε. — 

Ζ ελ Σξνηδήλη εζληθή ζπλέιεπζηο. — Δθινγή Ησάλλνπ Καπνδηζηξίνπ σο 

θπβεξλήηνπ. — Αληηθπβεξλεηηθή επηηξνπή . . 89 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΕ'. 

ηξαηνπέδεπζηο ηνπ Καξατζθάθε ελ Κεξαηζελίσ. — Μάρε ηνπ Μεηνρίνπ 

θαη άιιαη ηηλέο ζπγθξνχζεηο. — Μεηάβαζηο Κνρξάλνπ θαη Σζψξηζε εηο 

Πεηξαηά. — Σα θαηά ηελ Αηηηθήλ κεηά ηελ εθεί κεηάβαζηλ απηψλ. — 

Θάλαηνο Καξατζθάθε θαη επηζεψξεζηο ηεο επί ηνπ αγψλνο δηαγσγήο ηνπ. — 

Παξάδνζηο ηεο αθξνπφιεσο Αζελψλ . . 101 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΖ'. 

Μεηάβαζηο ηεο βνπιήο θαη ηεο αληηθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο εηο Ναχπιηνλ. 

— Αιιεινκαρία ησλ θξνπξάξρσλ απηνχ θαη αηαμίαη ελ Άξγεη. — Ο 

απζηξηαθφο λαχαξρνο θαλνλνβνιεί ηα ελ ησ ιηκέλη πεηζψλ πινία. — 

Δθζηξαηεία Ηβξαήκε εηο Ζιείαλ θαη Αραΐαλ. — Καηάπινπο ηνπ βπδαληηλνχ 

ζηφινπ εηο Νεφθαζηξνλ θαη έθπινπο ηνπ ειιεληθνχ. — Πξνζθχλεζηο 

Νελέθνπ θαί ηηλσλ κεξψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ. — Δπάλνδνο Ηβξαήκε εηο 

Μεζζελίαλ δηά Σξηπνιηηζάο. — Δθζηξαηεία Γειή-Αρκέηε εηο ηαο επαξρίαο 

Βνζηίηζεο θαη Καιαβξχησλ θαη άθημηο απηνχ παξά ησ Ηβξαήκε. — Ναπηηθά 

θηλήκαηα θαη θαηνξζψκαηα ησλ Διιήλσλ. — Καηαζηξνθή Μεζζελίαο δηά 

ππξφο θαη ζηδήξνπ . . 125 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΘ'. 

Δμσηεξηθή πνιηηηθή. — πλζήθε ηεο 24 ηνπλίνπ. — Ναπκαρία 

Νενθάζηξνπ. — Aλαρψξεζηο ησλ πξέζβεσλ ησλ ζπκκάρσλ εθ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο . . 145 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ο'. 

Δθζηξαηείαη ησλ Διιήλσλ εηο Αλαηνιηθήλ θαη Γπηηθήλ Διιάδα, εηο Κξήηελ 

θαη Υίνλ . . 166 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΑ'. 
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Πξνζπάζεηαη Καπνδηζηξίνπ ελ Δπξψπε ππέξ Διιάδνο κεηά ηελ εθινγήλ 

ηνπ. — Καηάβαζηο απηνχ εηο Διιάδα θαη εγθαζίδξπζηο ηεο θπβεξλήζεψο 

ηνπ . . 179 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΒ'. 

Πεηξαηεία θαη εμάιεηςηο απηήο. — Σα θαηά ηελ Γξακβνχζαλ. — 

Σαθηνπνίεζηο ηνπ λαπηηθνχ θαη ηνπ ζηξαηησηηθνχ. — Παξάδνζηο ησλ 

θξνπξίσλ Ναππιίνπ εηο ηελ θπβέξλεζηλ θαη αιιαγή θξνπξψλ. — Πψιεζηο 

πξνζφδσλ. — Γηνηθεηηθφο νξγαληζκφο ηεο Διιάδνο. — Καηεδαθηζκφο 

Σξηπνιηηζάο παξά ηνπ Ηβξαήκε . . 188 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΓ'. 

Σα κεηαμχ ζνπιηάλνπ θαη ζπκκάρσλ. — Κήξπμηο πνιέκνπ Ρσζζίαο θαηά 

Σνπξθίαο. — Σα κεηαμχ απηψλ ησλ ζπκκάρσλ . . 198 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΓ'. 

Σν θαηά ηελ Υίνλ, ηελ Γπηηθήλ Διιάδα θαη ηελ Κξήηελ. — Φζνξά κηαο 

ηνπξθηθήο θνξβέηηαο θαη ελφο δηθαηάξηνπ ππφ ην Μέιαλ αθξσηήξηνλ 

(Καξά-Μπακπάλ). — Παλψιεο ελ Διιάδη. — Απνζηνιή αξρηεξέσλ εηο 

Διιάδα παξά ηεο κεγάιεο εθθιεζίαο. — Υνξεγήκαηα Ρσζζίαο θαη 

Γαιιίαο. — χζηαζηο επηηξνπήο γεληθήο δηνηθήζεσο, πεξηνδεχνληνο ηνπ 

θπβεξλήηνπ . . 204 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΔ'. 

Υαξαθηήξ ηνπ θπβεξλήηνπ θαη δηαγσγή απηνχ ελ Διιάδη. — Αίηηα θαη αξρή 

ηεο αληηπνιηηεχζεσο. — Κνπληνπξηψηαη — Σξάπεδα, Ννκηζκαηνθνπείνλ 

θαη Οξθαλνηξνθείνλ. — Δζληθή εθπαίδεπζηο — Παχζηο πάζεο 

αληηθπβεξλεηηθήο εθεκεξηδνγξαθίαο — Γηαγσγή Βηάξνπ, αδειθνχ ηνπ 

θπβεξλήηνπ, θαη δηάδνζηο εληεχζελ ηεο αληηπνιηηεχζεσο . . 214 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΣ'. 

Πινπο ηνπ θπβεξλήηνπ κέρξη ησλ παξαιίσλ ηεο Γπηηθήο Διιάδνο. 

πλέληεπμηο ησλ αξρεγψλ ησλ ζπκκαρηθψλ ζηφισλ θαη ηνπ Ηβξαήκε. — 

Λεηπνηαμία ησλ ελ Κνξψλε Αιβαλψλ. — χγθξνπζηο απηψλ θαη ησλ 

Αξάβσλ. — πκβηβαζκφο εηο αζθαιή έμνδνλ ησλ Αιβαλψλ εθ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. — Φφλνο ηνπ Γειή-Αρκέηε. — Δπάλνδνο ηνπ θπβεξλήηνπ 

εηο Αίγηλαλ. — Νέαη δπζαξέζθεηαη . . 225 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΕ'. 
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Δθζηξαηεία Γάιισλ εηο Διιάδα. — πλζήθε Κνδξηγθηψλνο θαη Μερκέη-

Αιή θαη απφδνζηο αηρκαιψησλ. — Δπάλνδνο εηο Αιεμάλδξεηαλ ηνπ Ηβξαήκε 

θαη φισλ ησλ ελ Πεινπνλλήζσ αηγππηίσλ ζηξαηεπκάησλ. — Έιεπζηο ησλ 
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IΣΟΡIΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΕΩ 

 
1825-26 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Ξ'. 

 

Ο Νηθφιανο αλαγνξεχεηαη απηνθξάησξ παζψλ ησλ Ρσζζηψλ. — 

Πνιηηηθή απηνχ. — Πξσηφθνιινλ ηεο 25 καξηίνπ 1826. — Φεπδήο 

έλσζηο Κσιεηηηθψλ θαη Πεινπνλλεζίσλ. — Ζ ελ Δπηδαχξσ γ' εζληθή 

ζπλέιεπζηο. — Υαξαθηήξεο ησλ ππεξηζρπφλησλ ελ απηή, Εαήκε, 

Λφληνπ θαη Κνινθνηξψλε. Ζ λέα θπβέξλεζηο — Νέαη πξνζπάζεηαη εηο 

ελζξνληζκφλ ηνπ δεπηεξνηφθνπ πηνχ ηνπ δνπθφο ηεο Απξειίαο, θαη 

γλψκε ηνπ δνπθφο. 

 

ΑΝΑΒΑΣ ο Νικόλαοσ επί τθ αποβιϊςει του Αλεξάνδρου εισ τον κρόνον τθσ ωςςίασ εν 

μζςω ςυνωμοςιϊν, ςτάςεων, αιματοχυςιϊν και κινδφνων, απεφάςιςε, παραλείπων το 

τουρκοελλθνικόν ηιτθμα, να εξιςάςθ τασ προσ τθν Ρφλθν ιδίασ διαφοράσ διά τθσ 

μαχαίρασ· και κινιςασ τα ςτρατεφματά του προσ τθν Βεςςαραβίαν ειδοποίθςε τθν Ρφλθν 

διά του Μιντςιάκθ, ότι πόλεμοσ επζκειτο, αν εντόσ ζξ εβδομάδων δεν επανιγε τα τθσ 

Βλαχίασ και Μολδαυίασ εισ τθν προ του 1821 κατάςταςιν, αν δεν απζλυε τουσ εν ειρκτι 

αντιπροςϊπουσ τθσ Σερβίασ, και αν δεν ζςτελλεν επί των ορίων πλθρεξουςίουσ προσ 

εξίςαςιν των άλλων εκκρεμϊν διαφορϊν. 

 

Πςον εμεςολάβουν παρά τω Αλεξάνδρω αι Δυνάμεισ, το παν εκυςιάηετο εισ διατιρθςιν τθσ 

ειρινθσ, και θ αλαηϊν Ρφλθ υλάκτει. Αλλ' αφ' οφ ο νζοσ αυτοκράτωρ εκιρυξεν ότι 

απζρριπτε πάςαν ξζνθν μεςολάβθςιν, και ότι διά τθσ μαχαίρασ είχεν απόφαςιν να 

ικανοποιθκι, υπικουςεν θ Ρφλθσ όλθ ζντρομοσ, και τασ θγεμονείασ εισ τθν προ του 1821 

κατάςταςιν υπεςχζκθ να επαναφζρθ εντόσ τθσ προκεςμίασ των ζξ εβδομάδων και μετ' 

ολίγον επανζφερε, και τουσ αντιπροςϊπουσ τθσ Σερβίασ απζλυςε, και πλθρεξουςίουσ εισ 

Ακερμάνθν, πόλιν ρωςςικιν, ζςτειλε, και ςυνκικθν οποίαν υπθγόρευςεν ο αντίπαλόσ τθσ 

υπζγραψε. Τοιαφτθν οδόν βαδίςασ ο νζοσ αυτοκράτωρ κατϊρκωςε διά μιασ ό,τι εισ μάτθν 

θγωνίςκθςαν δι' όλθσ πενταετίασ να κατορκϊςωςιν ο γλυκφσ προκάτοχόσ του και αι 

μεςιτεφουςαι Δυνάμεισ. 

 

Θ δε Αγγλία, αν και απζρριψε τθν περί τθσ προςταςίασ πράξιν, δεν ζπαυςε καταβάλλουςα 

πάςαν φροντίδα εισ ειρινευςιν τθσ Ελλάδοσ. Απεχωρίςκθ των εν Ρετρουπόλει 

ςυνδιαλζξεων επί του ελλθνικοφ ηθτιματοσ, ωσ προείρθται, επί λόγω ότι ουδ' θτιςατό τισ 

των αντιφερομζνων ουδ' εδζχετο τθν επί ςυμβιβαςμϊ παρζμβαςίν τθσ· αλλ', αφ' οφ θ 

Ελλάσ επεκαλζςκθ τθν προςταςίαν τθσ, εκεϊρθςεν ότι ζλαβεν εφλογον αφορμιν εισ 

επανάλθψιν των μετά τθσ ωςςίασ διακοπειςϊν επί του ηθτιματοσ τοφτου διαλζξεϊν τθσ, 

και επί τθσ εισ τον κρόνον αναβάςεωσ του Νικολάου απζςτειλε τον Βελλιγκτϊνα, ίνα τον 

ςυγχαρι και ςυνδιαλεχκι· απζςτειλε και τον Στρατφόρδον Κάννιγγα πρζςβυν εισ 

Κωνςταντινοφπολιν. 

 

Ρροκζμενοσ ο πρζςβυσ οφτοσ να μάκθ τι εβουλεφοντο οι Ζλλθνεσ περί του μελετωμζνου 

ςυμβιβαςμοφ, κατιρεν επί του διάπλου αντικρφ τθσ Φδρασ, λιγοντοσ του δεκεμβρίου 

(1825), όπου είδεν εν πρϊτοισ τον Μιαοφλθν και τον Τομπάηθν ωσ ιδιϊτασ, και μετ' αυτοφσ 
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τον Μαυροκορδάτον και τον Ηωγράφον, ςταλζντασ παρά τθσ κυβερνιςεωσ. Αφ' οφ δ' 

εγζνετο μεταξφ αυτϊν πολφσ λόγοσ ανεπιςιμωσ περί ςυμβιβαςμοφ βάςιν ζχοντοσ τθν 

αυτονομίαν τθσ Ελλάδοσ και απλιν υποτζλειαν εισ τθν Ρφλθν, απζπλευςεν εισ 

Κωνςταντινοφπολιν, όπου ζτυχε λαμπράσ αλλ' όχι και φιλικισ υποδοχισ· δεν επρότεινε δε 

τι κατ' αρχάσ περί Ελλάδοσ, διότι θ Ρφλθ ζλεγε παρρθςία ότι «ουδεμία ξζνθ μεςιτεία 

μεταξφ δεςπότου και ραγιάδων ιτο δεκτι, και ουδεμία παρζμβαςισ ανεκτι»· ουδ' 

επείκετο, ότι θ Αγγλία επροτίκετο· κυρίωσ διά του ελλλθνοτουρκικοφ ςυμβιβαςμοφ να τθν 

προφυλάξθ του επικειμζνου ρωςςικοφ πολζμου. 

 

Αλλ', εν ϊ αφτθ εδυςτρόπει, ο Βελλιγκτϊν θφρε πρόκυμον τον νζον αυτοκράτορα εισ 

αναλαβιν των επί του προκατόχου του διακοπειςϊν επί του τουρκοελλθνικοφ ηθτιματοσ 

αγγλορρωςικϊν ςυνδιαλζξεων, και εισ κερμιν ςφμπραξιν προσ ειρινευςιν και οριςτικιν 

αποκατάςταςιν τθσ Ελλάδοσ. «Αν αρχίςωμεν, πρζπει και να τελειϊςωμεν», απεκρίκθ ο 

αυτοκράτωρ προσ τον προτείναντα τθν ειρινευςιν Βελλιγκτϊνα. Υπό τον όρον τοφτον 

υπζγραψαν αι δφο αυλαί τθν 23 μαρτίου πρωτόκολλον διαλαμβάνον τα εξισ. 

 
«Να εξαρτάται θ Ελλάσ από τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ υπό ετιςιον φόρον. 

 

«Να διοικιται υπό Αρχϊν τθσ εκλογισ τθσ, ςυνευδοκοφςθσ εισ τθν εκλογιν αυτϊν και τθσ 

Ρφλθσ. 

 

«Να απολαμβάνθ, πάςαν κρθςκευτικιν και εμπορικιν ελευκερίαν και πλιρθ εςωτερικιν 

αυτονομίαν. 

 

«Να πωλιςωςιν οι κάτοικοι τθσ Ελλάδοσ Τοφρκοι τασ ιδιοκτθςίασ των, και να 

εγκαταλείψωςι τθν γθν εκείνθν». 

 

Διά τθσ αυτισ πράξεωσ απεποιοφντο αι δφο Δυνάμεισ πάντα ιδιοτελι ςκοπόν και επειδι το 

ελλθνικόν ηιτθμα οφτε αγγλικόν ιτον οφτε ρωςςικόν, αλλ' ευρωπαϊκόν, ηιτθμα ανάγκθσ 

και όχι προαιρζςεωσ, κυςιϊν και όχι ωφελειϊν, ςυνυπεςχζκθςαν να ηθτιςωςιν επί τοισ 

αυτοίσ όροισ τθν ςφμπραξιν και των άλλων μεγάλων Δυνάμεων. Ουδαμϊσ διζφερε το 

πρωτόκολλον τοφτο, ωσ προσ τουσ πολιτικοφσ όρουσ, του προ διετίασ υποβλθκζντοσ και μθ 

παραδεχκζντοσ ρωςςικοφ ςχεδίου. Αν δ' εγίνετο ζκτοτε δεκτόν, κα επρολαμβάνοντο τόςα 

πακιματα τθσ εισ πυρ και ςίδθρον εγκαταλειφκείςθσ εν τω μεταξφ τοφτω ανκρωπότθτοσ. 

Και ταφτα μεν τα περί Ελλάδοσ εξωτερικϊσ τω καιρϊ εκείνω· εςωτερικϊσ δε είχαν οφτω. 

 

Ρανάκειαν των δεινϊν τθσ πατρίδοσ υπελάμβαναν οι πλείςτοι των Ελλινων τασ εκνικάσ 

ςυνελεφςεισ των, οι δε ειδθμονζςτεροι τασ εκεϊρουν ευςχιμουσ τρόπουσ μεταπτϊςεωσ 

τθσ εξουςίασ. Επεκαλοφντο οι αντάρται τθν ςυγκρότθςιν τθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ εισ 

επάνοδόν των δι' αυτισ εισ τα πράγματα· τθν απεποιοφντο δε οι εν τοισ πράγμαςιν εισ 

διατιρθςιν τθσ εξουςίασ. Αλλά κατά τασ παροφςασ περιςτάςεισ θ ςυγκρότθςίσ τθσ ιτο τω 

όντι αναγκαία, διότι ο μζγασ κίνδυνοσ τθσ πατρίδοσ απιτει μεταρρφκμιςιν του πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ, και κυβζρνθςιν ζχουςαν νόμιμον δφναμιν να διαπραγματευκι εξωτερικϊσ τα 

προσ ςωτθρίαν. Θ Αγγλία, μθ δεχκείςα τα τθσ προςταςίασ, ωσ παραίτια αδικαιολογιτου 

πολζμου αυτισ και τθσ Ρφλθσ, ζςπευςε να προςφζρθ τθν ειρθνικιν μεςιτείαν τθσ, και θ 
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Ελλάσ, κινδυνεφουςα να εξοντωκι, θναγκάηετο να τθν δεχκι· αλλά δεν εδφνατο βεβαίωσ 

ποτζ διά τθσ ειρθνικισ ταφτθσ μεςολαβιςεωσ να ελπίςθ πλιρθ και τελείαν ανεξαρτθςίαν. 

Θ μεςιτεία ςτθρίηεται επί αμοιβαία των δεδομζνων αυτιν παραχωριςει. Τθν αρχιν ταφτθν 

ζκεςεν, ωσ είδαμεν, ο Κάννιγγ ωσ βάςιν, και επί τθ βάςει ταφτθ επρότεινε τθν μεςιτείαν 

τθσ κυβερνιςεϊσ του· αλλά το ςφνταγμα τθσ Ελλάδοσ ιτον ωσ προσ τοφτο αδυςϊπθτον· 

μόνθ εκνικι ςυνζλευςισ εδφνατο να μεταποιιςθ τον εν πλιρει ενεργεία κεμελιϊδθ νόμον. 

Ϊριςε και θ εν Άςτρει ςυνζλευςισ τθν ςυγκρότθςιν τρίτθσ ςυνελεφςεωσ μετά διετίαν προσ 

ανακεϊρθςιν του ςυντάγματοσ. Διά τον διττόν τοφτον λόγον, θ κυβζρνθςισ δι' εγκυκλίου 

τθσ 25 ςεπτεμβρίου εκάλεςε τασ επαρχίασ να εκλζξωςι διπλαςίουσ του αρικμοφ των 

βουλευτϊν πλθρεξουςίουσ και αποςτείλωςιν αυτοφσ εισ Ναφπλιον, ι όπου αλλοφ εκρίνετο 

εφλογον προσ ζναρξιν εργαςιϊν εκνικισ ςυνελεφςεωσ κατά τθν 25 δεκεμβρίου. Θ 

προκεςμία παριλκε, και οι πλθρεξοφςιοι δεν εφάνθςαν· εκλικθςαν και εκ δευτζρου, 

αρχομζνου του ιανουαρίου του 1820 εισ Μζγαρα· αλλ' οι πλθρεξοφςιοι, επιρρεαηόμενοι 

υπό των υπεριςχυόντων Ρελοποννθςίων μάλλον ι υπό τθσ κυβερνιςεωσ, ςυνιλκαν εισ 

Επίδαυρον, όπου είχε ςυγκροτθκι θ πρϊτθ εκνικι ςυνζλευςισ. 

 

Κερμιν ζδειξαν προκυμίαν εισ παραδοχιν τθσ αγγλικισ μεςιτείασ οι προ μικροφ πρϊτοι 

υπογράψαντεσ και ενεργιςαντεσ τα περί τθσ αγγλικισ προςταςίασ Ρελοποννιςιοι, και 

θςχολικθςαν ςπουδαίωσ εισ άρςιν παντόσ προςκόμματοσ· αλλά μζγα πρόςκομμα 

εφαίνετο θ πολιτικι των περί τον Κωλζττθν, αγωνιηομζνων εισ ανφψωςιν τθσ Αυρθλιανισ 

δυναςτείασ επί του κρόνου τθσ Ελλάδοσ. 

 

Ρολλιν κατζβαλαν οι αμνθςτευκζντεσ φροντίδα ν' αποςπάςωςι τον Κωλζττθν του 

Κουντουριϊτου, επί υποςχζςει να τον παραλάβωςι ςυμμζτοχον τθσ εξουςίασ επί τθσ 

προκειμζνθσ ςυνελεφςεωσ, κακ’ ιν θ επιρροι των προθγγζλλετο παντοδφναμοσ. Αντζτεινε 

κατ' αρχάσ ο Κωλζττθσ· αλλά κεωρϊν τθν πτϊςιν του ςυνάρχοντόσ του βεβαίαν, ενζδωκε 

μυςτικϊσ εισ τασ ειςθγιςεισ των μζχρι τοφδε αντιπάλων του, υπό τον όρον να 

ςυντελζςωςιν εισ τον ενκρονιςμόν του δευτεροτόκου υιοφ του δουκόσ τθσ Αυρθλίασ. 

Εκτελουμζνου του ςχεδίου τοφτου, εματαιοφντο τα τθσ αγγλικισ προςταςίασ τα περί 

πολλοφ παρά τοισ αμνθςτευκείςιν· αλλ' οφτοι, κεωροφντεσ ευλόγωσ αυτό ανεκτζλεςτον, 

ωσ ουδ' αυτισ τθσ γαλλικισ κυβερνιςεωσ, θσ απθτείτο θ αντίλθψισ, ςυγκατατικεμζνθσ, 

ςυνινεςαν, υπό τον όρον να αιτιςωςι προθγουμζνωσ τθν γνϊμθν και ςυμβουλιν αυτοφ 

του δουκόσ περί ων επρόκειτο, προσ αποφυγιν ενδεχομζνθσ αποτυχίασ. Εγκρικζντοσ δε 

του όρου τοφτου, εςτάλθ προσ τον δοφκα μυςτικϊσ αναφορά υπογραφείςα παρά των περί 

τον Κωλζττθν καί τινων των αγγλοφρονοφντων αντιπάλων του Ρελοποννθςίων, και 

φζρουςα τασ εξισ τζςςαρασ ερωτιςεισ. 

 
«Επετρζπετο να εκλζξθ θ Ελλάσ θγεμόνα μζλοσ τινόσ των βαςιλευόντων οίκων; 

 

«Εδζχετο τθν εκλογιν ο εκλεχκθςόμενοσ θγεμϊν; «Ροίον το καταλλθλότεροι ςφνταγμα; 

«Κα ιρχετο εισ αντίλθψιν των Ελλινων ο ςυγγενισ του θγεμόνοσ βαςιλεφσ, και κα 

εμεςίτευε παρά ταισ άλλαισ αυλαίσ εισ αναγνϊριςιν τθσ εκλογισ αυτοφ και τθσ 

ανεξαρτθςίασ του ζκνουσ;» 

 
Διαπαιδαγωγθκζντεσ τοιουτοτρόπωσ οι Κωλεττικοί υπό των Ρελοποννθςίων, και 
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προςδοκϊντεσ να ςυναρχοντεφςωςι κατά τα ςυνομολογθκζντα, ουδετερϊκθςαν επί τθσ 

προκειμζνθσ ςυνελεφςεωσ, κακ' όςον μάλιςτα εκεϊρουν ατελεςφόρθτον θν είχαν περί 

πολλοφ οι νζοι φίλοι των αγγλικιν μεςιτείαν, ωσ μθ ςυναινοφςθσ τθσ Ρφλθσ. 

 

Τρεισ ιςαν οι εν τθ ςυνελεφςει υπεριςχφοντεσ, και οι τρεισ Ρελοποννιςιοι, ο Ηαιμθσ, ο 

Λόντοσ και ο Κολοκοτρϊνθσ. 

 

Οςάκισ οι τρεισ οφτοι άνδρεσ ωμονόουν, θ φωνι των ιτο φωνι όλθσ τθσ Ρελοποννιςου· 

οςάκισ δε εδιχονόουν, εδιχονόει και όλθ θ Ρελοπόννθςοσ· τουσ είδαμεν μεγάλασ 

υπθρεςίασ πατρίδι πολλάκισ προςενεγκόντασ, αςεβι χείρα εισ ανατροπιν των κακεςτϊτων 

άραντασ, και μεγάλα κακά προξενιςαντασ· αλλ' εξαλείψαντασ μετά ταφτα τα δεινά 

πταίςματά των διά τθσ παντόσ επαίνου αξίασ διαγωγισ των, και ςαλεφουςαν τθν 

Ρελοπόννθςον επί Λβραιμθ γενναιοφρόνωσ υποςτθρίξαντασ. Κατεςτράφθςαν και οι τρεισ 

επί του δευτζρου εμφυλίου πολζμου, και ωσ εχκροί τθσ πατρίδοσ εςτιγματίςκθςαν· αλλά 

μετ' ολίγον ανθγζρκθςαν υπό τθσ φοράσ των πραγμάτων, ωσ ςωτιρεσ παρά του πάςχοντοσ 

λαοφ ανευφθμίςκθςαν, και τθν υπερτάτθν Αρχιν ενεπιςτεφκθςαν, τουσ παντοδυνάμουσ 

εχκροφσ των καταιςχφναντεσ. 

 

Ο Ηαιμθσ, ιςχφοντοσ πατρόσ υιόσ ιςχυρότεροσ, υπερείχεν όλων των προεςτϊτων τθσ 

Ρελοποννιςου· διεκρίκθ επί του αγϊνοσ διά τθν μετριοπάκειαν προσ τουσ εχκροφσ, τθν 

ειλικρίνειαν προσ τουσ φίλουσ και τθν προσ τουσ δεομζνουσ επιείκειαν· εμεγαλοφρόνει ωσ 

ουδείσ των προϊςταμζνων τθσ Ελλάδοσ, αλλά, φφςει άτολμοσ, δεν εμεγαλοπραγμόνει· 

πανκομολόγθτοσ ιτον θ ςφνεςίσ του και ακραιφνισ ο πατριωτιςμόσ του, αλλ' επιςκίαηε τασ 

αρετάσ ταφτασ φιλόδοξοσ αλαηονεία, ωκιςαςα αυτόν και εισ ανταρςίαν· θγεμονικόν ιτο 

το βλζμμα του, το ικοσ του αςιανόν, αξιοπρεπζσ το ςχιμα του και το βάδιςμά του 

ςεςοβθμζνον. «Τι Ηαιμθσ τ' Λβραιμθσ» ζλεγαν οι βλζποντεσ αυτόν διερχόμενον· ολίγθ 

ιτον θ μάκθςίσ του, αλλά πολλιν τθν εδείκνυεν ο ευρφσ νουσ του· ζκελγε τουσ ακροατάσ 

του διά τθσ φυςικισ του ευγλωττίασ, και εκζρμαινε τασ καρδίασ των διά των φιλογενϊν 

προτροπϊν του· ο πατριωτιςμόσ του δεν είχεν όρια τον Λςκμόν, ϊσ τινων άλλων 

ςυμπολιτϊν του· πατρίσ του ιτον όλθ θ Ελλάσ, και εισ απολφτρωςιν όλθσ τθσ Ελλάδοσ 

θγωνίηετο τον καλόν αγϊνα· θ αγενισ διάκριςισ αυτόχκονοσ και ετερόχκονοσ δεν 

ειςεχϊρθςεν εισ τθν καρδίαν του· Ζλλθνασ εξ ίςου εκεϊρει πάντασ τουσ υπό τον ξζνον 

ηυγόν πιςτεφοντασ εισ Χριςτόν ομογενείσ του· πρόκυμοσ ζτρεχεν εισ τουσ κινδφνουσ προσ 

εμψφχωςιν του λαοφ, αν και μθ φιλοπόλεμοσ· τόςον δε απείχε του επιδιϊκειν 

ςτρατιωτικιν δόξαν, ϊςτ' εχλεφαηεν αυτόσ εαυτόν διά τθν εν πολζμοισ δειλίαν του· 

κινδυνευοφςθσ τθσ πατρίδοσ και πρόεδροσ αναγορευκείσ τθσ κυβερνιςεωσ ελθςμόνθςε 

τθν προσ τον Καραϊςκάκθν δικαίαν ζχκραν του, και χάριν τθσ κοινισ ςωτθρίασ τω ζδωκεν 

όςθν εξουςίαν δίδει τισ μόνον τοισ πιςτοίσ φίλοισ του· «θ πατρίσ», είπε, «κζλω να ςωκι, 

και ασ μεγαλυνκι ο εχκρόσ μου»· μετά τθν ακάκεκτον πρόοδον των Αιγυπτίων επάτθςε 

τθν Ρελοπόννθςον, αν και προγεγραμμζνοσ, ειπϊν προσ τουσ ςυμπολίτασ του ιδόντασ 

αυτόν απροςδοκιτωσ· «ιλκα ν' αποκάνω μεκ' υμϊν»· επλθγϊκθ θ φιλοτιμία του διότι το 

εν Ηακφνκω ςυνταχκζν περί τθσ αγγλικισ προςταςίασ ζγγραφον εκεϊρει τον 

Κολοκοτρϊνθν Ρελοποννθςιάρχθν· αλλ' επειδι εν τοισ δεινοίσ εκείνοισ καιροίσ ενομίηετο 

ςωτιριον, το υπζγραψεν ειπϊν τω Κολοκοτρϊνθ ενϊπιον πολλϊν· «δεν κα ςοι 

παρεχϊρουν τα πρωτεία, αν δεν ζβλεπα κινδυνεφουςαν τθν πατρίδα»· διά τον αυτόν 
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λόγον κακυπζβαλεν αυκόρμθτοσ εαυτόν υπό τασ διαταγάσ του αντιηιλου του τοφτου κακ' 

όλασ τασ επί του Λβραιμθ εκςτρατείασ· είχε τι ιδιαίτερον χαρακτθριςτικόν ο ανιρ οφτοσ· εν 

τθ υπερθφανεία του ιτον αξιαγάπθτοσ· ςυμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι τον 

ετίμων διά τον χαρακτιρα του και τασ κοινωνικάσ αρετάσ του· «πολλάκισ αντεπολιτεφκθν 

τον Ηαιμθν», ζλεγεν ο Κολοκοτρϊνθσ, «αλλά ποτζ δεν τον εμίςθςα». 

 

Αναπόςπαςτοσ του Ηαιμθ και τθσ αυτισ αείποτε πολιτικισ και των αυτϊν προσ όλθν τθν 

Ελλάδα και προσ όλουσ τουσ Ζλλθνασ φρονθμάτων ιτον ο εξάδελφόσ του, Ανδρζασ Λόντοσ, 

υιόσ εξόχου πατρόσ, υπό τθσ τουρκικισ Αρχισ επί δουλείασ αποκεφαλιςκζντοσ· είχε 

χαρακτιρα όλωσ ιπποτικόν· πολλάκισ εξετρζπετο εισ άτοπα, αλλ', ωσ αγακόσ, πάντοτε 

επροκυμείτο να εξιλεόνθ όςουσ επίκραινε, ι να ικανοποιι όςουσ ζβλαπτεν· απεχόμενοσ δε 

ςυνικωσ των πολιτικϊν θςπάηετο τον ςτρατιωτικόν βίον· ϊςτε τθσ δυάδοσ ταυτισ ο μεν 

Ηαιμθσ δικαίωσ εκεωρείτο ο νουσ, ο δε Λόντοσ ο βραχίων. Οι δφο δε οφτοι άνδρεσ διά τθν 

παντοτεινιν ομοφροςφνθν των ωνομάηοντο δι' ενόσ και του αυτοφ ονόματοσ· «οι 

Ανδρζαι». 

 

Πςον διζπρεπεν ο Ηαιμθσ μεταξφ των πολιτικϊν, τόςον ο Κολοκοτρϊνθσ, γόνοσ και 

απόγονοσ τουρκομάχων και μαχίμων ανδρϊν, διζπρεπε μεταξφ των πολεμικϊν· νζοσ ων 

ζμακε τα κοινά γράμματα και, εισ ζνδειξιν τθσ διακζςεϊσ του προσ ουσ και περί ων ζγραφε 

κατά τασ επί τθσ επαναςτάςεωσ εκςτρατείασ του, ςυνείκιηε διαφοροτρόπωσ να υπογράφθ 

το αρκτικόν ςτοιχείον του χριςτιανικοφ ονόματόσ του, το Κ· μζγα μεν αγανακτϊν ι 

οργιηόμενοσ, μικρόν δε ιλαρϊσ ι φιλικϊσ διακείμενοσ· αγρίαν είχε τθν όψιν, αλλ' ιμερον 

τθν καρδίαν· ευφυϊσ εξθγείτο διά παραβολϊν και μφκων· πολλι θ προσ αυτόν υπόλθψισ 

του λαοφ τθσ Ρελοποννιςου, και πατρικι θ περί του λαοφ τοφτου φροντίσ του· είτε ωσ 

κλζπτθσ είτε ωσ αρματωλόσ περιπλανϊμενοσ εν Ρελοποννιςω, ι υπό ξζνθν εν τθ 

Επταννιςω υπθρετϊν ςθμαίαν, κατά νουν είχε τθν ελευκερίαν τθσ πατρίδοσ και 

απεποιείτο να ςτρατεφθ εισ τόπουσ όκεν δεν εδφνατο να βλζπθ τα βουνά του· οφτε εν ταισ 

επιτυχίαισ του υψθλοφρίνει οφτε εν ταισ αποτυχίαισ του εταπεινοφτο· κατθγορείτο ωσ 

μθδζποτε εκςτρατεφςασ πζραν του ιςκμοφ, αλλά πολλοφσ πολλάκισ απζςτειλεν εισ 

αντίλθψιν των εκεί αγωνιηομζνων· ζρρεπεν εισ ταραχάσ και θγάπα ωσ ουδείσ των 

πολεμικϊν ν' αναμιγνφεται εισ τα πολιτικά, εν οίσ ουδζποτε ευδοκίμθςεν, αγόμενοσ διά 

τθν άγνοιάν του, αν και νουνεχισ, υπό ιδιοτελϊν και δοκθςιςόφων· μικράν επί τω κανάτω 

του αφιςασ περιουςίαν, αν και ολιγοδάπανοσ, ζψευςε τθν κοινιν δόξαν, ότι αγνάσ 

αρπαγισ δεν είχε τασ χείρασ. Δφο ιςαν, ζλεγε, τα κατορκϊματά του επί του αγϊνοσ· 

ςυνείκιςε τουσ χωρικοφσ τθσ Ρελοποννιςου να μθ φεφγωςι βλζποντεσ Τοφρκουσ και 

νικϊμενοι να μθ προςκυνϊςι. Τοιαφτθ ιτον θ εν τθ ςυνελεφςει υπεριςχφουςα και εν 

ομοφροςφνθ εργαηομζνθ τριανδρία. 

 

Τα δε κφρια ζργα τθσ ςυνελεφςεωσ ιςαν θ ανακεϊρθςισ του ςυντάγματοσ και ο τθσ 

Ελλάδοσ και Ρφλθσ ςυμβιβαςμόσ διά ξζνθσ μεςιτείασ. Ο καιρόσ και θ πείρα απζδειξαν, ότι 

το ςφνταγμα είχεν ανάγκθν μεταρρυκμίςεωσ, και το κφριον ελάττωμά του ιτον θ 

επζμβαςισ τθσ βουλισ εισ τθν εκτζλεςιν των νόμων, και θ εξ αιτίασ τθσ επεμβάςεωσ 

χαλάρωςισ τθσ νομοτελεςτικισ δυνάμεωσ· θ δε τοιαφτθ επζμβαςισ, επιηιμιοσ εν καιρϊ 

ειρινθσ, κατιντα κανατθφόροσ εν καιρϊ πολζμου. 
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Ρρο τθσ ενάρξεωσ τθσ ςυνελεφςεωσ εδθμοςιεφκθ ςχζδιον ανακζτον διά τασ δεινάσ 

περιςτάςεισ του καιροφ εκείνου πάςαν εξουςίαν, εκτόσ τθσ δικαςτικισ, εισ προςωρινιν 

τριμελι επιτροπιν ενεργοφςαν τα κακικοντα των υπουργϊν δι' ενόσ γενικοφ γραμματζωσ, 

εκδίδουςαν ψθφίςματα τόπον επζχοντα προςωρινϊσ νόμων, καταργοφςαν τουσ 

πολυαρίκμουσ επάρχουσ, διοικοφςαν διά τεςςάρων υπαλλιλων Αρχϊν τθν ςτερεάν 

Ελλάδα, το Αιγαίον, τθν Ρελοπόννθςον και τθν Κριτθν, και αυτιν και μόνθν φροντίηουςαν 

εςωτερικϊσ και εξωτερικϊσ τα εισ ςωτθρίαν και ευθμερίαν τθσ πατρίδοσ. Το ςχζδιον 

απιτει και τθν αποκοίμιςιν του ςυντάγματοσ μζχρισ ου ετελεφτα ςυνικωσ ο ετιςιοσ 

πόλεμοσ, και ϊριηε τθν επάνοδον των πλθρεξουςίων εισ επανάλθψιν των εργαςιϊν των 

κατά τον νοζμβριον. Το ςχζδιον τοφτο εγζνετο αφορμι πολλϊν ςκζψεων και λόγων κακ' όν 

καιρόν εδθμοςιεφκθ, αλλά δεν θφρε πολλοφσ των πλθρεξουςίων υπεραςπιςτάσ. Τθν 6 

απριλίου ιρχιςεν θ ςυνζλευςισ τασ τακτικάσ εργαςίασ τθσ υπό τθν προεδρίαν του 

Ρανοφτςου Νοταρά εισ διαρρφκμιςιν τθσ πολιτείασ επί τθ βάςει του αντιπροςωπικοφ 

ςυςτιματοσ· αλλά, προτοφ προχωριςθ, ζμακεν ό,τι προείδεν ο ςχεδιογράφοσ, τθν 

ψυχορραγίαν του Μεςολογγίου (α) Θ είδθςισ αφτθ κατεκορφβθςε τθν ςυνζλευςιν· τα 

ςπουδαία ζργα τθσ απιτουν αταραξίαν νοόσ και βακείασ ςκζψεισ, και ιδθ ο κίνδυνοσ 

επζκειτο. Είδεν ότι θ ςωτθρία τθσ πατρίδοσ απιτει δικτάτορα, ι, εν ελλείψει αυτοφ, 

δικτατορίαν. Υπό το κράτοσ τοιοφτων περιςτάςεων παρεδζχκθ τθν εν τω ςχεδίω 

δθμοςιευκείςαν περί δικτατορικισ κυβερνιςεωσ γνϊμθν, ιτθςε τον γράψαντα τθν 

ανάπτυξίν του ωσ προσ τθν κατά τασ επαρχίασ εφαρμογιν του, και ϊριςε τθν διάρκειαν τθσ 

Αρχισ ταφτθσ μζχρι τζλουσ ςεπτεμβρίου· αλλά παρεμόρφωςε το ςχζδιον χάριν φιλοτιμιϊν 

και προςωπικϊν ςυμφερόντων. Τα τρία κατ' αυτό μζλθ τθσ νζασ κυβερνιςεωσ ζγειναν 

πζντε, τα πζντε επτά, τα επτά εννζα και τα εννζα ζνδεκα· ϊςτε θ πολυμζλειά τθσ 

εχαλάρωςε τθν ενζργειάν τθσ· εψθφίςκθςαν δε μζλθ τθσ νζασ κυβερνιςεωσ ο Ανδρζασ 

Ηαιμθσ, ο και πρόεδροσ, ο Ρετρόμπεθσ Μαυρομιχάλθσ, ο Αναγνϊςτθσ Δθλθγιάννθσ, ο 

Γεϊργθσ Σιςίνθσ, ο Δθμιτρθσ Τςαμαδόσ, ο Ανδρζασ Χατηι-Αναργφρου, ο Αναγνϊςτθσ 

Μοναρχίδθσ, ο Ανδρζασ Μςκοσ, ο Σπυρίδων Τρικοφπθσ, ο Λωάννθσ Βλάχοσ και ο Ραναγιϊτθσ 

Δθμθτρακόπουλοσ· δεν ςυμπαρελιφκθ εισ τθν νζαν κυβζρνθςιν ο Κωλζττθσ, και ζνεκα 

τοφτου διελφκθ θ Ρελοποννθςίων και Κωλεττικϊν ζνωςισ, θν χλευάηουςα θ 

δθμοςιογραφία απεκάλει προςφυϊσ λυκοφιλίαν. Ραρθγκωνίςκθ και ο Μαυροκορδάτοσ, 

δυςπιςτοφντων προσ αυτόν των εν δυνάμει. 

 

Ωσ αν δεν ιρκουν δε ουδ' ζνδεκα μζλθ εισ κατάρτιςιν κυβερνιςεωσ, κατζςτθςεν θ 

ςυνζλευςισ άλλθν δεκατριμελι επιτροπιν καλζςαςα αυτιν «επιτροπιν τθσ ςυνελεφςεωσ», 

εισ θν ανζκεςε τθν εκ νζου ςυγκάλεςιν των αυτϊν πλθρεξουςίων περί τα τζλθ 

ςεπτεμβρίου, τθν επεξεργαςίαν των λογαριαςμϊν του υπουργείου τθσ οικονομίασ, του 

εκνικοφ ταμείου, και τθσ επί του δανείου εν Λονδίνω επιτροπισ, τθν αντικατάςταςιν των 

μελϊν αυτισ, και προ πάντων τθν περί ςυμβιβαςμοφ του ελλθνικοφ ζκνουσ και τθσ Ρφλθσ 

διαπραγμάτευςιν διά του εν Κωνςταντινουπόλει Άγγλου πρζςβεωσ υπό τουσ εξισ όρουσ. 

 
Να μθ ζχωςιν οι Τοφρκοι μόνιμον κατοικίαν εν Ελλάδι. 

 
Να εγκαταλείψωςι τα υποχείριά των φροφρια. 

 
Να μθ αναμιγνφεται θ Ρφλθ οφτ' εκ πλαγίου οφτε κατ' ευκείαν εισ τθν εςωτερικιν 
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κυβζρνθςιν τθσ Ελλάδοσ, πολιτικιν ι εκκλθςιαςτικιν. 

 

Να ζχθ θ Ελλάσ τα εισ εςωτερικιν και εξωτερικιν αςφάλειαν του κράτουσ αναγκαία 

ςτρατεφματα και τθν εισ υπεράςπιςιν του εμπορίου αναγκαίαν ναυτικιν δφναμιν. 

 

Να λάβωςιν απαραλλάκτωσ τα αυτά δικαιϊματα και τθν αυτιν τφχθν θ Ρελοπόννθςοσ, θ 

Ανατολικι και Δυτικι Ελλάσ, το Αιγαίον και θ Κριτθ· να λάβωςι δε τα αυτά δικαιϊματα 

(κακ' όςον όμωσ τοφτο ιτο κατορκωτόν) και όςα άλλα μζρθ ζλαβαν όπλα, ι ςυνθνϊκθςαν 

μετά τθσ ελλθνικισ κυβερνιςεωσ. 

 

Να ζχωςιν οι Ζλλθνεσ ςθμαίαν και το δικαίωμα του αποςτζλλειν και δζχεςκαι 

διπλωματικοφσ πράκτορασ και κόπτειν νόμιςμα. 

 

Να υπόκθται θ Ελλάσ, ωσ υποτελισ τω ςουλτάνω, εισ ετιςιον φόρον, ι να πλθρϊςθ άπαξ 

χρθματικιν τινα ποςότθτα εισ παντοτεινιν απαλλαγιν αυτοφ. 

 
Να γζνθ ανακωχι, αρξαμζνθσ τθσ διαπραγματεφςεωσ. 

 
Να εγγυθκι θ μεγάλθ Βρεττανία τον ςυμβιβαςμόν. 

 

Να δφναται θ επιτροπι να τροπολογι τασ ανωτζρω προτάςεισ ζχουςα υπ' όψιν τθν 

πλειοτζραν ωφζλειαν τθσ Ελλάδοσ, φυλαττομζνων όμωσ πάντοτε αμετατρζπτων των πζντε 

πρϊτων άρκρων, και να επικαλεςκι και άλλθν αυλιν ι και όλασ, αν θ διά του Άγγλου 

πρζςβεωσ διαπραγμάτευςισ απετφγχανεν. 

Απρίλιοσ Και αφται μεν ιςαν αι οδθγίαι, ασ υπζγραψεν θ ςυνζλευςισ τθν 12 απριλίου· τθν 

δε 14 υπζγραψεν επιςτολιν προσ τον εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβυν τθσ Αγγλίασ 

δίδουςα τθν περί τθσ προκειμζνθσ διαπραγματεφςεωσ απαιτουμζνθν 

πλθρεξουςιότθτα. 

 

Εν ϊ δε κατεγίνετο εισ τον ςυμβιβαςμόν διά τθσ μοναδικισ μεςιτείασ τθσ Αγγλίασ, 

ανεγνϊςκθ επί ςυνεδριάςεωσ διαμαρτφρθςισ του Δθμθτρίου Υψθλάντου κατά τθσ περί του 

ςυμβιβαςμοφ πράξεωσ, ωσ παρανόμου και ανκελλθνικισ. Αγανακτιςαςα θ ςυνζλευςισ επί 

τθ διαμαρτυριςει ενόσ πολίτου κατά τθσ ομοφϊνου αποφάςεωσ όλου του ζκνουσ 

εςτζρθςε διά ψθφίςματόσ τθσ τον διαμαρτυρθκζντα παντόσ πολιτικοφ δικαιϊματοσ και 

τον απζκλειςε πάςθσ ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ. 

 

Εκτόσ δε τθσ ςυςτάςεωσ των δφο επιτροπϊν, θ ςυνζλευςισ εψιφιςε δάνειον εκατόν 

χιλιάδων διςτιλων εισ μιςκοφσ και τροφάσ του ςτόλου, εισ εφοδιαςμόν τθσ φρουράσ του 

Μεςολογγίου, εισ επιςκευιν του φρουρίου, και εισ τροφιν των ζξωκεν αυτοφ 

ςυγκροτθκθςομζνων ςτρατευμάτων· παριγγειλε δε να διαπραγματευκι τα δάνειον τοφτο 

εν τω ιονίω κράτει και αποδοκι μετά δφο ζτθ· διζταξε τα δζοντα και περί αυξιςεωσ του 

τακτικοφ ςτρατοφ· επεκφρωςε τα δφο εν Αγγλία δάνεια· απαγόρευςε πάςαν εκποίθςιν 

εκνικισ γθσ, και θκφρωςε τθν ιδθ κατά παράβαςιν του Λβ' ψθφίςματοσ τθσ εν Άςτρει 

εκνικισ ςυνελεφςεωσ εισ εφοδιαςμόν του Μεςολογγίου και εισ αποςτολιν ναυτικισ 
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δυνάμεωσ προσ αντίλθψίν του γενομζνθν, αποηθμιουμζνων των αγοραςτϊν· εςφςτθςε 

πενταμελι πλθμμελειοδικείου επιτροπιν, και εψιφιςε τα περί αποηθμιϊςεων των 

ναυτικϊν νιςων και βραβεφςεωσ των κατά γθν και κάλαςςαν αγωνιςκζντων ναυάρχων, 

πλοιάρχων, ςτρατθγϊν και οπλαρχθγϊν. 

 

Εισ άκραν παράλυςιν είχαν καταντιςει τω καιρϊ εκείνω οι τακτικοί. Μετά τθν εισ τασ 

νιςουσ καταφυγιν των διεβιβάςκθςαν εισ Ακινασ· άλλα μθ ευρόντεσ καλιν υποδοχιν 

παρά τω εκεί ιςχφοντι Γκοφρα, τω άλλοτε φανζντι φιλοτακτικϊ και ιδθ παρρθςία 

αντενεργοφντι, απιλκαν εισ Σαλαμίνα ςτεροφμενοι των αναγκαίων. Εγκατζλειψαν τθν 

υπθρεςίαν και τθν Ελλάδα πολλοί ξζνοι αξιωματικοί, εν οίσ και ο πολλά εισ εξάςκθςιν του 

ιππικοφ μοχκιςασ εχνόλδοσ, ον αντικατζςτθςεν ο εκ Ρορτουγαλλίασ Αλμζιδασ· θ 

κακοβουλία δεν εφείςκθ ουδ' αυτοφ του Φαβιζρου επί τθσ τελευταίασ εκςτρατείασ και 

αποτυχίασ του τακτικοφ, και οι μεν τον κατθγόρουν ωσ αςυλλογίςτωσ και ριψοκινδφνωσ 

εκςτρατεφςαντα, οι δε τον εςυκοφάντουν ωσ διανοοφμενον τθν δι' ελλθνικϊν αιμάτων 

υποταγιν τθσ Ευβοίασ εισ τθν πατρίδα του· τον εςυκοφάντουν δε ωσ τοιοφτον κακ' όν 

καιρόν, πολλϊν Ελλινων γαλλιηόντων, ο Φαβιζροσ ουδ' εισ αυτϊν ουδ' εισ του όςχου τα 

ςχζδια ανεμιγνφετο· αγανακτϊν δ' επί τοισ λεγομζνοισ, και μεμφόμενοσ τθν κυβζρνθςιν ωσ 

μθ εκτελζςαςαν όςα ζδει υπζρ του τακτικοφ, παρθτικθ τθσ υπθρεςίασ· αλλά το 

νομοτελεςτικόν, οφτινοσ θ εξουςία ιτον εν τω τελειοφςκαι, δεν εδζχκθ τθν παραίτθςιν. Θ 

δε ςυνζλευςισ τον εκάλεςεν εισ Επίδαυρον, τον ικουςεν επί ςυνεδριάςεωσ 

απολογοφμενον, τον εδικαίωςε, τω απζδωκε τασ ευχαριςτίασ τθσ και τον ζπειςε ν' 

ανακαλζςθ τθν παραίτθςιν του· τθν δε 16 απεπεράτωςε τα ζργα τθσ (β). 

 

Θ δε αρτιςφςτατοσ κυβζρνθςισ εφρόντιςε να εμβάςθ εισ Ναφπλιον προ τθσ εκεί 

μεταβάςεϊσ τθσ ςτρατιωτικιν δφναμιν υπό τον Γενναίον υποπτεφουςα τον φροφραρχον 

Φωτομάραν, και τθν 18 ειςιλκε και αφτθ· αλλ' απεποιικθ πάςαν πομπϊδθ υποδοχιν, ωσ 

πενκθφοροφςθσ τθσ Ελλάδοσ επί τθ πτϊςει του Μεςολογγίου, αν και ςεμνυνομζνθσ εφ’ οισ 

θ φρουρά του εμεγαλοπραγμόνθςε (γ). Διϊριςε δε και γενικόν γραμματζα τον Ηωγράφον. 

 

Ουδζποτε κυβζρνθςισ τθσ Ελλάδοσ ευρζκθ ζχουςα εν μζςω τόςω δεινϊν περιςτάςεων 

τόςω μικροφσ πόρουσ· το δάνειον εξθντλικθ· 60 μόνον γρόςια ευρζκθςαν εν τω ταμείω· θ 

Ρελοπόννθςοσ και όλθ θ ςτερεά Ελλάσ, υπό τθν μάχαιραν του εχκροφ ι υπό τθν 

φκοροποιάν χείρα του ςτρατιϊτου και τθν φιλάρπαγα του τοπάρχου, ουδεμίαν ζδιδαν 

πρόςοδον· μόνον το Αιγαίον, μθ πάςχον όςα ζπαςχαν τα άλλα μζρθ του κράτουσ, και 

ευαγωγότερον, υπζςχετο χρθματικιν τινα βοικειαν. Εισ κορφφωςιν δε των δεινϊν, εξ ϊν 

περιεςτοιχίηετο θ διοικθτικι επιτροπι, υπερεπερίςςευςε και θ εξωτερικι ραδιουργία, ιτισ, 

ευροφςα λαβιν τθν περί προςταςίασ πράξιν και τθν αίτθςιν τθσ αγγλικισ μεςιτείασ, 

κατζκρινε παρρθςία τθν αγγλοφρονοφςαν κυβζρνθςιν ωσ προδϊςαςαν τθν πατρίδα, και 

ενιργει διά κεμιτϊν και ακεμίτων τρόπων τθν πτϊςιν τθσ εξ αυτισ τθσ ςυςτάςεϊσ τθσ. 

 

Εν τοφτοισ ιλκεν θ απάντθςισ του δουκόσ τθσ Αυρθλίασ, εν είδει υπομνιματοσ του 

ςτρατθγοφ ουμινι, λζγουςα, εισ λφςιν των τεςςάρων ερωτιςεων, ότι δεν κα 

παρωργίηοντο αι Δυνάμεισ επί τθ εκλογι, καταλλιλου θγεμόνοσ τθσ Ελλάδοσ· ότι θ 

ςυναίνεςισ του εκλεχκθςομζνου θγεμόνοσ εκρζματο εκ τθσ κζςεωσ αυτοφ και του 

ελλθνικοφ ζκνουσ κακ' όν καιρόν κα εγίνετο θ εκλογι· ότι το γαλλικόν ςφνταγμα ιτο το 
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καταλλθλότερον· και ότι εν τθ παροφςθ καταςτάςει των πραγμάτων εν Ελλάδι ο ςυγγενισ 

του νζου θγεμόνοσ βαςιλεφσ όχι μόνον δεν κα εβοικει τουσ Ζλλθνασ, αλλ' ίςωσ κα 

θναγκάηετο και ν' αποδοκιμάςθ τθν εκλογιν προσ απόδειξιν, ότι παρά γνϊμθν του αφτθ 

εγζνετο· το διεξοδικόν δε τοφτο υπόμνθμα περιείχε και υγιείσ ςυμβουλάσ (δ). 

 

Εμάςτιηε τθν ελλθνικιν κάλαςςαν θ πειρατεία. Θ κυβζρνθςισ ϊφειλε να παφςθ το κακόν. 

Υπζφερεν εξ αιτίασ αυτοφ το ελλθνικόν εμπόριον και το των άλλων εκνϊν και προ τθσ 

επαναςτάςεωσ· και το κφριον ζργον του οκωμανικοφ ςτόλου, εκπλζοντοσ άλλοτε τακτικϊσ 

κατ' ζτοσ εισ το Αιγαίον, ιτον θ εξάλειψισ τθσ πειρατείασ. Αρξαμζνθσ δε τθσ επαναςτάςεωσ, 

το κακόν τοφτο δεν ανεφάνθ δι' όλθσ τριετίασ· δεν ανεφάνθ ουδ' ότε κατεςτράφθςαν αι 

Κυδωνιαί και θ Χίοσ, κακ' ιν περίςταςιν τόςοι ναφται ζπεςαν εισ δεινιν αμθχανίαν· και οι 

μεν αυτϊν καταφυγόντεσ τιδε κακείςε, οι δε πλείςτοι εισ Ψαρά, επορίηοντο γλίςχρωσ αλλά 

τιμίωσ τα προσ το ηθν· μετά τθν καταςτροφιν δε τθσ Κάςςου και των Ψαρϊν θ πειρατεία 

εγζνετο πόροσ των πακόντων. Εισ εξάπλωςιν αυτισ ςυνιργθςεν όχι ολίγον και θ αναιδισ 

και αντιχριςτιανικι χριςισ τθσ ςθμαίασ τινϊν χριςτιανικϊν Δυνάμεων εισ υπθρεςίαν των 

αγωνιηομζνων Τοφρκων επί καταςτολι των Ελλινων, κινιςαςα τθν αγανάκτθςιν πάντων 

των πολιτϊν τθσ Ελλάδοσ. Και θ κυβζρνθςισ και αι περιπλζουςαι το Αιγαίον ναυτικαί 

μοίραι των ξζνων Δυνάμεων επροκυμικθςαν πάντοτε εισ παφςιν τθσ πειρατείασ, αλλ' εισ 

μάτθν εκοπίαςαν· το δε βδελυρόν τοφτο επιτιδευμα εξθςκείτο και υπό τθν πολεμικιν τθσ 

Ελλάδοσ ςθμαίαν και υπό καταγωγικά ζγγραφα. Θ διοικθτικι επιτροπι, περί πολλοφ 

ποιουμζνθ τθν ανάκτθςιν τθσ πεςοφςθσ υπολιψεωσ του ζκνουσ και τθν υπεράςπιςιν τθσ 

υπό ουδετζραν ςθμαίαν ναυτιλίασ, απεφάςιςεν, αν και ςτερουμζνθ παντόσ πόρου, ν' 

απαρνθκι και αυτά τα επί τθσ καλάςςθσ νόμιμα δίκαιά τθσ· τοφτου χάριν θκφρωςε τα 

καταγωγικά ζγγραφα και εξζδωκε τθν 2 μαΐου αυςτθροτάτασ και τελεςφόρουσ εισ παφςιν 

τθσ πειρατείασ διαταγάσ. 

 

Εν τοφτοισ επανιλκεν εισ Ελλάδα ο απελκϊν εισ Αγγλίαν Γόρδων, φζρων λίρασ ςτερλίνασ 

14,000, εκ των απομειναρίων του δευτζρου δανείου, εξ ϊν εδόκθ το τεταρτθμόριον εισ 

χριςιν του τακτικοφ. Καρρυνκείσ ο Φαβιζροσ διά τθσ χορθγίασ ταφτθσ και διά τθσ 

αξιεπαίνου διαγωγισ τθσ ςυνελεφςεωσ, ανεκάλεςεν υπό τασ ςθμαίασ εισ Άριαν, όπου και 

εςκινωςε, τουσ ςκορπιςκζντασ τακτικοφσ, ςυμπαρζλαβε το εν Ναυπλίω δεφτερον τάγμα, 

μετζφερεν εισ το αυτό χωρίον τουσ εν Σαλαμίνι, εκάκθρε τον επιβουλευόμενον τθν 

αρχθγίαν του όδιον και τουσ ομόφρονάσ του αξιωματικοφσ, και θςχολικθ μετ' ακαμάτου 

ηιλου εισ τθν εκ νζου διοργάνωςιν του πολλά πακόντοσ τακτικοφ. 

 
1826 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΞΑ'. 

 

Αη πέηζαη, θαη ε Ύδξα επαπεηινχληαη ππφ ηνπ ερζξνχ. — Καηαβνιαί 

εηο ζηξαηνινγίαλ. — Απνβίσζηο ηνπ Π. Παηξψλ — Μεηάβαζηο ηεο 

θπβεξλήζεσο εηο ηνλ ζαιαζζφππξγνλ ηνπ Ναππιίνπ. — Δπάλνδνο 

Ηβξαήκε εηο Πεινπφλλεζνλ θαη παζήκαηα ησλ ελ ηε επαξρία 

Καιαβξχησλ. — Ο Κνινθνηξψλεο ζηξαηνινγψλ. — Δθζηξαηείαη 

Ηβξαήκε εηο Μάλελ θαη εηο άιια κέξε. 
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ΜΕΤΑ δε τθν πτϊςιν του Μεςολογγίου εφθμίηετο ότι ο εχκρόσ εμελζτα να κινθκι κατά 

Σπετςϊν και Φδρασ εισ εξόντωςιν των δφο εςτιϊν τθσ ναυτικισ δυνάμεωσ τθσ Ελλάδοσ. 

Ομαλι και πανταχόκεν βατι οφςα θ νιςοσ των Σπετςϊν κα εκινδφνευεν εκ πρϊτθσ 

προςβολισ· τραχεία δε και εκ φφςεωσ οχυρά θ τθσ Φδρασ κ' αντείχεν ζχουςα τον 

απαιτοφμενον αρικμόν ανδρϊν προσ υπεράςπιςιν· διά τοφτο εισ αςφάλειαν των κατοίκων 

τθσ πρϊτθσ και εισ ζνωςιν όλθσ τθσ ναυτικισ δυνάμεωσ και ενδυνάμωςιν τθσ δευτζρασ θ 

κυβζρνθςισ εκεϊρθςεν αναγκαιοτάτθν τθν μετοίκιςιν των Σπετςιωτϊν εισ Φδραν, και 

ζςτειλεν εισ Σπζτςασ τον πρόκριτον αυτϊν και μζλοσ αυτισ Ανδρζαν Χατςι-Αναργφρου επί 

τω ςκοπϊ τοφτω. Ο ςκοπόσ ευωδϊκθ, θ υπάρχουςα αντιηθλία και διαίρεςισ των νθςιωτϊν 

εξθλείφκθ ενϊπιον του κινδφνου και εδόκθ το εν Φδρα Καμίνι, παρακαλάςςιον τθσ πόλεωσ 

προάςτειον, εισ κατοικίαν των μετοίκων. Ρροκυμίαν πολλιν ζδειξαν να μεταβϊςιν εισ 

Φδραν προσ υπεράςπιςιν και Κρανιδιϊται και Ροριϊται· ζςπευςε να ςτείλθ και θ 

κυβζρνθςισ ςτρατεφματα· τθ επιμόνω δε αιτιςει των προκρίτων τθσ νιςου είχε διαβιβάςει 

και ο Φαβιζροσ μζροσ του τακτικοφ ωσ είρθται. 

 

Κατ' εκείνον τον καιρόν ζφκαςαν εισ Ναφπλιον οι οπλαρχθγοί και ςτρατιϊται τθσ ενδόξου 

φρουράσ του Μεςολογγίου ςυνζρρευςε μζγα πλικοσ και άλλων ςτρατιωτϊν, ϊςτε θ 

πρωτεφουςα κατζςτθ αλθκζσ ςτρατόπεδον και κζατρον κακ' θμζραν αταξιϊν. Θ 

κυβζρνθςισ κατεγίνετο ν' απαλλάξθ των δεινϊν τοφτων τθν πόλιν, να καταςτιςθ χρθςίμουσ 

τόςουσ ςτιβαροφσ βραχίονασ και να περικάλψθ τθν γυμνιν και ανυπόδθτον φρουράν του 

Μεςολογγίου κινιςαςαν τουσ πάντασ εισ καυμαςμόν διά τα ανδραγακιματά τθσ και εισ 

ςυμπάκειαν διά τα πακιματά τθσ. Αλλ' θ απορία του ταμείου παρζλυεν όλασ τασ 

προςπακείασ τθσ. Ο φιλελλθνιςμόσ καλι τφχθ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ εκορυφϊκθ, 

πεςόντοσ του Μεςολογγίου, εγζμιηε τασ κενάσ του δθμοςίου αποκικασ τροφϊν, και θ 

κυβζρνθςισ είχε πϊσ να κρζψθ τουσ απόρουσ, αλλά δεν είχε πϊσ άλλωσ να τουσ 

οικονομιςθ· προσ τοφτο εκάλεςεν εισ εκοφςιον ζρανον τουσ εν Ναυπλίω. Θ φωνι τθσ 

ιχθςεν εισ ϊτα ακουόντων ςυνιλκαν οι πολίται εισ τθν πλατείαν τθσ πόλεωσ· ο 

διδάςκαλοσ Γεννάδιοσ εξιςτόρθςεν εισ επικοον πάντων τθν δεινότθτα των περιςτάςεων, 

τθν παντελι του ταμείου αχρθματίαν, τθν δεινιν τθσ κυβερνιςεωσ αμθχανίαν εισ 

εκςτράτευςιν τόςων γενναίων ανδρϊν, και ςυνειςζφερε πρϊτοσ αυτόσ οκτϊ λίρασ 

ςτερλίνασ, ό εςτιν ό,τι είχε· ςυνεκινικθςαν όλοι οι περιεςτϊτεσ ιδόντεσ τθν γυμνότθτα των 

υπζρ αυτϊν τόςα πακόντων και τθν πατρίδα δοξαςάντων, και αμιλλϊμενοι τισ να φανι 

ελευκεριϊτεροσ, οι μεν κατζκεςαν χριματα και άλλα πολφτιμα είδθ, πολλοί δε, εν οίσ και 

ο Υψθλάντθσ, επρόςφεραν τα χρυςά και αργυρά όπλα των. Τθν ακόλουκον δε θμζραν 

εγζνετο πάλιν λόγοσ επί τθσ πλατείασ περί ςυλλογισ των ιδιωτικϊν ίππων, και πρϊτοσ ο 

πρόεδροσ τθσ κυβερνιςεωσ Ηαιμθσ επρόςφερε τουσ εν τθ φάτνθ του, και το παράδειγμα 

αυτοφ εμιμικθςαν αριηιλωσ οι λοιποί ιπποτρόφοι. Τοιουτοτρόπωσ και αι κατεπείγουςαι 

τθσ πατρίδοσ ανάγκαι διά τθσ αυτοπροαιρζτου ταυτισ ςυνειςφοράσ οπωςοφν 

εκεραπεφκθςαν, και ίλθ εκ του προχείρου εςυςτικθ. Εν ϊ δε ενθργοφντο ταφτα εν 

Ναυπλίω, θ κυβζρνθςισ θναγκάςκθ να καταφφγθ και εισ διά πεικοφσ ι και βίασ 

πραγματοποίθςιν δανείου εν τθ λοιπι επικρατεία, και ζςτειλεν επί τοφτω ειςπράκτορασ 

και δφναμιν. 

 

Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ απζκανεν εν Ναυπλίω ο Ρ. Ρατρϊν Γερμανόσ, κφμα τθσ 

επικρατοφςθσ λοιμικισ νόςου. Πλθ θ δόξα του πρωταγωνιςτοφ τοφτου ανζτειλε και ζδυςε 
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ταισ πρϊταισ θμζραισ τθσ επαναςτάςεωσ. 

 

Θ τόςθ δε ςυρροι ςτρατευμάτων εν Ναυπλίω και αι ακατάπαυςτοι απαιτιςεισ αυτϊν 

εμπόδιηαν τθν κυβζρνθςιν να ςκζπτεται και να ενεργι όπωσ απιτουν αι δειναί 

περιςτάςεισ, και τθν θνάγκαηαν να μεκεδρεφςθ εισ μζροσ θςυχϊτερον και αςφαλζςτερον· 

ςυνζπεςεν απροςδοκιτωσ και άλλο κακόν απαιτοφν τοφτο. Θ κυβζρνθςισ, ειςελκοφςα εισ 

Ναφπλιον, επεκφρωςεν ωσ φροφραρχον τον Φωταμάραν· αλλ' θ φρουρά του Ραλαμθδίου, 

υποκινθκείςα διά ραδιουργιϊν, απεςτάτθςεν αίφνθσ κατά του αγακοφ αλλ' ανικάνου 

τοφτου αρχθγοφ τθσ, και αυτόν τον μεν ζξωςε, παρζδωκε δε το φροφριον εισ χείρασ του 

Γρίβα αντιπολιτευομζνου τθν ενεςτϊςαν κυβζρνθςιν. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ μετζβθ θ 

κυβζρνθςισ τθν 16 Λουνίου προςωρινϊσ εισ τον καλαςςόπυργον Ναυπλίου, όπου ο 

πρόεδροσ και άλλα μζλθ αυτισ εξ αιτίασ των επικρατοφντων φόβων θμερονυκτζρευαν. 

 

Μετά δε τθν άλωςιν του Μεςολογγίου ο μεν Λβραιμθσ επανιλκεν εισ Ρελοπόννθςον, ο δε 

Κιουταχισ θτομάηετο να ςτρατεφςθ εισ Ακινασ· απζπλευςαν δε και οι εχκρικοί ςτόλοι ο 

μεν βυηαντινόσ εισ Κωνςταντινοφπολιν, ο δε αιγφπτιοσ εισ Νεόκαςτρον και εκείκεν εισ 

Αλεξάνδρειαν. 

 

Φκάςασ δε ο Λβραιμθσ εισ Ράτρασ διζταξε τον περιφερόμενον τθν επαρχίαν τθσ Γαςτοφνθσ 

Δελι-Αχμζτθν να επανζλκθ εκεί· αυτόσ δε, παραλαβϊν τθν φρουράν των Ρατρϊν ανζβθ 

αμαχθτί εισ τθν πόλιν των Καλαβρφτων, όπου δεν θφρε ψυχιν, και κατακαφςασ αυτιν 

εςτράτευςεν εισ Κλοκινοχϊρια. 

 

Υπεράνω των χωρίων τοφτων, επί του Χελμοφ κειμζνων, κατζφυγαν επί τθσ εισ Καλάβρυτα 

ειςβολισ του Λβραιμθ χάριν αςφαλείασ πεντακιςχίλιαι ψυχαί· ςυνιλκαν δε εισ 

υπεράςπιςιν αυτϊν τετρακόςιοι οπλοφόροι υπό τον Σολιϊτθν και τον Ρετμεηάν και 

ωχυρϊκθςαν επί των υπωρειϊν. 

Μάιοσ Επζπεςάν τινεσ των περί τον Λβραιμθν τθν 5 μαΐου α' ϊραν μετά τθν ανατολιν του 

θλίου, ζπακαν ευρόντεσ γενναίαν αντίςταςιν και ωπιςκοδρόμθςαν· εφορμιςαντεσ 

δ' εκ νζου πολυαρικμότεροι θνάγκαςαν τουσ Ζλλθνασ ν' αναβϊςιν εισ Καςτράκι και 

ν' αγωνιςκϊςι νζον και βαρφν αγϊνα, αλλ' οι εχκροί ςυνανζβθςαν και 

καταδιϊκοντζσ τουσ, υπερίςχυςαν, και εδόκθςαν εισ ςφαγιν και αιχμαλωςίαν. 

Δεινά τα πακιματα των οικογενειϊν επί τθσ φυγισ των και διά τθν καταδίωξιν και 

διά το κρθμνϊδεσ του τόπου και το πάχοσ τθσ χιόνοσ, ορεινοφ όντοσ του μζρουσ. 

Ρεντακόςιοι ελζγετο ότι απωλζςκθςαν, οι μεν κατακρθνιηόμενοι, οι δε εισ τθν χιόνα 

βοκριηόμενοι. Αιχμαλωτίςασ δε ο Λβραιμθσ υπερχιλίασ ψυχάσ επανιλκεν εισ 

Καλάβρυτα, και αφιςασ εκεί το ςτράτευμά του παρζλαβε μόνον μίαν εκατοςτφν 

ιππζων, ανζβθ τον άνωκεν των ογϊν λόφον, κατζβθ εισ τα Αλϊνια τθσ Ηαχλωροφσ, 

εςκοπίαςε τθν μονιν του μεγάλου Σπθλαίου επί απόρκθτου ςχεδόν κζςεωσ και υπό 

τθν υπεράςπιςιν ιςχυράσ φρουράσ κειμζνθν, επανιλκεν αυκθμερόν εισ Καλάβρυτα 

και ϊδευςε τθν επαφριον εισ Τριπολιτςάν, όπου ζφκαςε τθν 10 φζρων χίλια 

φορτϊματα τροφϊν διά τθν λιμϊττουςαν φρουράν τθσ. 

 
Κακ' όν δε καιρόν ανζβαινεν ο Λβραιμθσ εισ Τριπολιτςάν, εξεςτράτευςε προσ τον Αλφειόν 
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ο εν Μοκϊνθ Σουλεθμάμπεθσ μετά 2500 τακτικϊν εισ εμπόδιον ίςωσ ςυρροισ ελλθνικϊν 

ςτρατευμάτων επί τθσ πορείασ του κυρίου του. 

 

Αρχομζνου δε του μαΐου, ανεχϊρθςεν εκ Ναυπλίου ο Κολοκοτρϊνθσ, και επορεφκθ εισ 

Μπουγιάτι, όπου ςυνζλεξεν ικανοφσ ςτρατιϊτασ και ςυνιλκαν και διάφοροι οπλαρχθγοί· 

ςυλλζξασ δε και ο Γενναίοσ τουσ εν Ναυπλίω Τριπολιτςιϊτασ και άλλουσ Ρελοποννθςίουσ 

επορεφκθ και αυτόσ μετ' ολίγασ θμζρασ όπου ο πατιρ του. Εξ όςων δε ςυνιχκθςαν εκεί, 

500 μετζβθςαν εισ Καρφταιναν, όκεν οι κάτοικοι φοβθκζντεσ είχαν αναχωριςει μετά των 

ποιμνίων των εισ τα όρθ τθσ Μάνθσ· ολίγοι δε αυτϊν κατζφυγαν εισ ςπιλαια ι εισ οχυρά 

μοναςτιρια. 

 

Τθν δε 17 εξεςτράτευςεν ο Λβραιμθσ· και κατ' αρχάσ μεν εβάδιςε τθν τθσ Καρυταίνθσ οδόν, 

αλλ' ετράπθ μετ' ολίγον εισ τθν του Μιςτρά, διεςκόρπιςε τουσ κατζχοντασ το Μακρυπλάγι 

Ζλλθνασ, άφθςεν εκεί φρουράν, και διά τθσ οδοφ του Νθςίου ζφκαςεν εισ τα μεςςθνιακά 

φροφρια, καφςασ κακ' οδόν τθν Ανδρίτςαιναν· ςτρατοπεδεφςασ δ' εκτόσ τθσ Μοκϊνθσ εξ 

αιτίασ τθσ επικρατοφςθσ εκεί και εν Κορϊνθ λοιμικισ νόςου διζμεινεν αργόσ ολόκλθρον 

μινα. 

 

Αν και ανίκανοι εφάνθςαν οι Ρελοποννιςιοι αντιπαραταττόμενοι προσ τουσ εχκροφσ των 

ςυςτάδθν, ικανοί όμωσ εδείχκθςαν βλάπτοντζσ τουσ ςποράδθν, ενεδρεφοντεσ, ι 

κλεπτοπολεμοφντεσ· 150 Άραβεσ, βόςκοντεσ τρεισ ϊρασ μακράν τθσ Κορϊνθσ 185 ίππουσ, 

εφονεφκθςαν δι' ενζδρασ ςχεδόν όλοι και εηωγρικθςαν οι ίπποι· πολλοφσ εχκροφσ ο 

Νικιτασ και άλλοι οπλαρχθγοί ζφκειραν πίπτοντεσ αίφνθσ επί τουσ αποςπωμζνουσ του 

ςτρατεφματοσ κατά τθν εισ τθν Μεςςθνίαν κατάβαςίν των· 35 ςποράδθν περιφερόμενοι 

εςκοτϊκθςαν κατά το Ραλθονζρι· 70 κατά το Σοφγελον του Νεοκάςτρου, και 16 μίαν 

φοράν και 30 άλλθν κατά τθν Ρζλοβαν· αλλά τα μικρά ταφτα πακιματα μικρά 

παρενζβαλαν προςκόμματα εισ τα φκοροποιά και ευτυχι κινιματα του εχκροφ. 

 

Αφ' οφ δ' επάτθςε και κατεπάτθςεν ο Λβραιμθσ τθν λοιπιν Ρελοπόννθςον, θκζλθςε να 

ειςβάλθ και εισ τθν Μάνθν. 

 

Είδαμεν ότι επί τθσ πτϊςεωσ του Νεοκάςτρου ο Λβραιμθσ εκράτθςε παρά τθν ςφμβαςιν, 

τουσ εν αυτϊ Γεωργάκθν Μαυρομιχάλθν και Γιατράκον· τουσ απζλυςε δε κακ' όν καιρόν 

απελφκθςαν οι εν Ναυπλίω κρατοφμενοι δφο παςάδεσ οι μθ ςυνυπογράψαντεσ τθν επί τθσ 

πτϊςεωσ αυτοφ ςφμβαςιν. Ο απολυκείσ Μαυρομιχάλθσ, εξαγοραηόμενοσ, ωσ είρθται ιδθ, 

τον καιρόν, και προκζμενοσ να προφυλάξθ τθν πατρίδα του από πάςθσ εχκρικισ 

επιδρομισ, εηιτθςεν, επί τθσ εν Ρελοποννιςω ευτυχοφσ προόδου των Αιγυπτίων και προ 

τθσ εισ Αιτωλίαν μεταβάςεϊσ των, και ζλαβε παρά του Λβραιμθ αμνθςτιρια δι' εαυτόν και 

τουσ ςυγγενείσ του, και ζκτοτε οι Μανιάται δεν εςτράτευςαν εκτόσ των ορίων των, 

κατακρινόμενοι υπό των λοιπϊν Ελλινων ζνεκα τθσ φαινομζνθσ αδιαφορίασ των. Τθν 

αμφίβολον δε ταφτθν διαγωγιν των Μανιατϊν αποδοκιμάηων και ο Λβραιμθσ ζςτειλε τθν 

29 εκ Μοκϊνθσ προσ τον εν Μάνθ διατρίβοντα Γεωργάκθν Μαυρομιχάλθν επιςτολιν, δι’ 

ισ τον επζπλθττε πικρϊσ ωσ μθ τθριςαντα τθν υπόςχεςίν του, τον διζταττε να υπάγθ εντόσ 

δζκα θμερϊν εισ προςκφνθςίν του παραλαβϊν και τουσ λοιποφσ εγκρίτουσ τθσ Μάνθσ, και 
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θπείλει καταςτροφιν τθσ πατρίδοσ των, αν δεν ειςθκοφετο (α). 

 

Λαβϊν τθν επιςτολιν ο Γ. Μαυρομιχάλθσ ζςπευςε να τθν κοινοποιιςθ τοισ εγκρίτοισ των 

ςυμπατριωτϊν του, και ςυναινζςει αυτϊν απεκρίκθ τα εξισ· 

 

«Από θμάσ τουσ ολίγουσ Ζλλθνασ τθσ Μάνθσ και λοιποφσ Ζλλθνασ ευριςκομζνουσ εισ 

αυτιν· 

 
«Ρροσ τον Λβραιμπαςαν τθσ Αιγφπτου. 

 

«Ελάβαμεν το γράμμα ςου, εισ το οποίον είδαμεν να μασ φοβερίηθσ ότι, αν δεν ςου 

προςφζρωμεν τθν υποταγιν μασ, κζλεισ εξολοκρεφςει τουσ Μανιάτασ και τθν Μάνθν· διά 

τοφτο και θμείσ ςε περιμζνομεν με όςασ δυνάμεισ κελιςθσ. 

 
«Οι κάτοικοι τθσ Μάνθσ γράφομεν και ςε περιμζνομεν». 

 

Θ αλλθλογραφία αφτθ εκεωρικθ ωσ αφορμι πολζμου, και ζκτοτε ο μεν Λβραιμθσ 

θτοιμάηετο εισ ειςβολιν, οι δε Μανιάται εισ αντίκρουςιν. 

Λοφνιοσ Τθν 21 Λουνίου εκίνθςαν επτακιςχίλιοι, τακτικοί και άτακτοι, πεηοί και ιππείσ, κατά 

τθσ Μάνθσ, και ςυγχρόνωσ εφάνθςαν εν τω μεςςθνιακϊ κόλπω δφο βρίκια 

πολεμικά και διάφορα φορτθγά. Τα πολεμικά εκανονοβόλθςαν διάφορα παράλια 

τθσ Λακωνίασ, και επροςποιοφντο οι εν αυτοίσ εχκροί ότι εμελζτων αυκθμερόν 

αποβίβαςιν ςτρατευμάτων· αλλά κφριον ςκοπόν είχαν να ελκφςωςι τθν προςοχιν 

των Μανιατϊν προσ τα κινδυνεφοντα δικεν ταφτα μζρθ, ϊςτε να εφρωςιν οι διά 

ξθράσ ερχόμενοι ελευκζραν τθν δίοδον, δι' ισ εςκόπευαν να πατιςωςι τον τόπον. 

Οδεφοντεσ επί τω ςκοπϊ τοφτω οι επτακιςχίλιοι προσ ανατολάσ ζφκαςαν τθν 

επαφριον εισ τουσ πρόποδασ των ορζων ζμπροςκεν τθσ πλθςίον του εν τω 

μεςςθνιακϊ κόλπω λιμζνοσ του Αρμυροφ Βζργασ, όπου ευρόντεσ χιλίουσ Μανιάτασ 

ετοίμουσ εισ αντίςταςιν εφϊρμθςαν πλιρεισ τόλμθσ, αλλά ςφοδρϊσ και ευςτόχωσ 

τουφεκιςκζντεσ ωπιςκοδρόμθςαν· εφϊρμθςαν και εκ δευτζρου και εκ τρίτου, αλλ' 

απζτυχαν επίςθσ· εδοκίμθςαν μετά τθν τριπλιν αποτυχίαν να επιπζςωςιν όπιςκεν, 

αλλά και κατά τθν δοκιμιν ταυτιν ζπακαν και θναγκάςκθςαν να υποχωριςωςι 

μετά δεκάωρον πάλθν, κακ' ιν ζπεςαν 100 εξ αυτϊν, και 4 εκ των Μανιατϊν. Εν ϊ 

δε ιρχιηεν θ μάχθ εν Βζργαισ, βλζποντεσ οι εχκροί όλθν τθν δφναμιν τθσ Μάνθσ 

ςυγκεντρωκείςαν προσ εκείνθν τθν κζςιν, απεςπάςκθςαν 1500, και εμβάντεσ εισ 

πλοία ελκόντα εισ τον λιμζνα του Αρμυροφ απζβθςαν αυκθμερόν εισ Δθρόν, 

επάτθςαν τα εκ δεξιϊν χωρία, Ρφργον και Χαριάν, και πυρ βαλόντεσ επροχϊρθςαν 

προσ τθν εξ αριςτερϊν κωμόπολιν τθσ Τςίμοβασ· αλλά κανονοβολθκζντεσ από του 

πφργου του Ρικολάκθ ωπιςκοδρόμθςαν προσ τα Τςαλαπιανά επί ςκοπϊ ν' 

αναβϊςι, δι' εκείνου του μζρουσ εισ τθν κωμόπολιν. Ζξωκεν των Τςαλαπιανϊν 

κείνται πφργοι· τοφτουσ καταλαβόντεσ ολίγοι Μανιάται εμπόδιςαν τθν εισ τθν 

κωμόπολιν πρόοδον των εχκρϊν και τουσ θνάγκαςαν να επανζλκωςιν άπρακτοι εισ 

Δθρόν· αλλ' αυςτθρϊσ επιπλθχκζντεσ υπό του Λβραιμθ επί τθ οπιςκοδρομιςει ωσ 

φυγόμαχοι επανιλκαν εισ Τςαλαπιανά τθν επαφριον προσ κυρίευςιν τθσ Τςίμοβασ. 
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Εν τοςοφτω, γνωςτοφ γενομζνου του κινδφνου διά κωδωνοκρουςίασ, ζδραμαν εισ 

υπεράςπιςιν τθσ κινδυνευοφςθσ κωμοπόλεωσ οι κάτοικοι των πζριξ χωρίων 

ζνοπλοι, εν οίσ και αρχιερείσ και ιερείσ, ζδραμαν δρεπανθφόροι και αι μεταξφ 

Τςίμοβασ και Χαριάσ κερίηουςαι πολυάρικμοι Μανιάτιδεσ, παρθκολοφκθςε και ο 

κακ' οδόν ευρεκείσ Κωνςταντίνοσ Μαυρομιχάλθσ και οι περί αυτόν, μεταβαίνοντεσ 

εισ βοικειαν των εν τω Αρμυρϊ, και όλοι ομοφ, άνδρεσ, γυναίκεσ, κλθρικοί και 

λαϊκοί, προςζβαλαν τουσ εχκροφσ, και φονεφςαντεσ και αιχμαλωτίςαντεσ πολλοφσ, 

απϊκθςαν τουσ λοιποφσ όλουσ μζχρι καλάςςθσ κακϊσ ζχοντασ. Καταδιωκόμενοι οι 

εχκροί κατζλαβαν τθν παρακαλάςςιον οχυράν κζςιν Τςουμπάρι, και βοθκοφμενοι 

υπό των πλοίων αντζςτθςαν, αλλ' επί τζλουσ θττικθςαν και θναγκάςκθςαν να 

καταφφγωςι τθν 25 εισ τα πλοία εν τοιαφτθ βία, ϊςτε τινζσ πεςόντεσ εισ τθν 

κάλαςςαν επνίγθςαν. 

 

Οι δε εν Βζργαισ απομείναντεσ εδοκίμαςαν να κτυπιςωςι τουσ νικθτάσ των εκ νζου τθν 24, 

αλλά και τότε απζτυχαν και ανεχϊρθςαν και αυτοί τθν επαφριον εισ Καλαμάταν πολλά 

πακόντεσ. Εισ βοικειαν των Μανιατϊν εξεςτράτευςαν διςχίλιοι Ρελοποννιςιοι υπό τον 

Κολοκοτρϊνθν, κακόντεσ δε κακ' οδόν τθν τροπιν των εχκρϊν ανεςτρατοπζδευςαν. 

 

Άνδρεσ εφάνθςαν και αυταί οι δρεπανθφόροι Μανιάτιδεσ, και άξιον μνιμθσ το εξισ 

ανδραγάκθμα μιασ αυτϊν. Κερίηων ο γζρων Βοηίκθσ τον επί τθσ παραλίασ αγρόν του 

ςυνελιφκθ αίφνθσ υπό δφο Αιγυπτίων. Καταγινομζνων δε εισ δζςμευςίν του, επζπεςεν θ 

ςυνκερίηουςα κυγάτθρ του, Ρανϊρθα, ζκοψε διά του δρεπάνου τθσ τον λάρυγγα του ενόσ 

και βοθκουμζνθ υπό του πατρόσ τθσ εφόνευςε τον άλλον. 

 

Κατά τασ θμζρασ δε ταφτασ ιςαν τινεσ Ζλλθνεσ ωχυρωμζνοι εν τοισ παρά τον ποταμόν τθσ 

Καρυταίνθσ ςπθλαίοισ, όπου ελκόντεσ εχκροί τουσ επολιόρκθςαν. Γενναίωσ αντζςτθςαν οι 

ζγκλειςτοι· επιπεςόντων δε μετ' ολίγον και άλλων ζξωκεν Ελλινων, πακόντεσ οι 

πολιορκθταί απεμακρφνκθςαν. 

 

Ο δε Λβραιμθσ, καταιςχυνκείσ εν τθ εισ Μάνθν ςτρατεία του, ϊδευςε μετ' ολίγασ θμζρασ 

εισ Τριπολιτςάν. Συνζπεςε να ετοιμάηωνται οι Ζλλθνεσ εισ προςβολιν τθσ εχκρικισ 

φρουράσ του Μακρυπλαγίου· αλλ' αίφνθσ ιδόντεσ τα υπό τον Λβραιμθ ςτρατεφματα 

προχωροφντα επί των πεδιάδων του Λεονταρίου και τθσ Καρυταίνθσ παριτθςαν το ςχζδιόν 

των και απεμακρφνκθςαν. Οι δε εχκροί ειςιλκαν, μθδενόσ εναντιουμζνου, εισ Τριπολιτςάν 

φζροντεσ πολλάσ τροφάσ. 

 

Ο δε Κολοκοτρϊνθσ μετά τθν προσ τθν Καλαμάταν ςτρατείαν του επανιλκεν εισ Ναφπλιον, 

ζκλειςε καπθλεία και καφενεία, επεικανάγκαςεν όλουσ τουσ οπλοφοροφντασ να τον 

ακολουκιςωςι, και παραλαβϊν διακοςίουσ ιππείσ, τακτικοφσ και ατάκτουσ, τουσ 

ετοποκζτθςεν εν Βερβζνοισ, όπου ςυνιλκαν και άλλοκεν άλλοι ςτρατιϊται. Οι Τοφρκοι 

ςυνείκιηαν να εξζρχωνται τθσ Τριπολιτςάσ και να περιφζρωνται χορτολογοφντεσ ι 

τροφολογοφντεσ. 

Λοφλιοσ Τοφτο παρατθριςαντεσ οι εν Βερβζνοισ κατζβθςαν εισ τθν πεδιάδα τθν νφκτα τθσ 

18 Λουλίου, και κατζλαβαν οι μεν, εν οίσ και ο Νικιτασ και το άτακτον ιππικόν υπό 
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τον Χατηι-Μιχάλθν, τασ ίηασ, οι δε, εν οίσ και οι τακτικοί ιππείσ υπό τον Αλμζιδαν, 

το χωρίον Μεχμζταγαν και ενζδρευαν. 

 

Ο δε Λβραιμθσ, διατρίψασ εν Τριπολιτςά θμζρασ τινάσ εισ ανάπαυςιν του ςτρατεφματόσ 

του, εξεςτράτευςε τθν 18 διαιρζςασ εισ τρία το ςτράτευμά του· και το μεν ϊδευςε κατά το 

Νοφδιμον, το δε κατά τθν Κανδιλαν, το δε προσ τθν Καρφταιναν, όπερ και θκροβολίςκθ 

μετά των περί τον Γενναίον κατά τα λειβάδια του Αρκουδορρεφματοσ· αρπάςαντα δε και 

τα τρία ανκρϊπουσ, ηϊα και τροφάσ, επανιλκαν μετά δφο θμζρασ εισ Τριπολιτςάν. Τθν 

αυτιν θμζραν τρεισ λόχοι Αράβων υπιγαν ανυπόπτωσ προσ το χωρίον Μεχμζταγαν, όπου 

ενζδρευαν Ζλλθνεσ. Λδόντεσ οφτοι τουσ εχκροφσ ερχομζνουσ εφϊρμθςαν· ζδραμαν και οι 

κατζχοντεσ τασ ίηασ, τουσ εκφκλωςαν, εφόνευςαν υπερδιακοςίουσ και επιραν δφο 

ςθμαίασ και ζξ τφμπανα, ολίγθν δε ηθμίαν αυτοί ζπακαν. Οι δϋ εν Τριπολιτςά, μακόντεσ το 

γεγονόσ, εξϊρμθςαν επί τουσ Ζλλθνασ, αλλά δεν τουσ επρόφκαςαν αναβάντασ τα όρθ. 

Επιςτραφζντεσ δε εισ τθν πόλιν άπρακτοι, και ακοφςαντεσ ότι ςυνιλκε ςτράτευμα 

ελλθνικόν εισ Αλωνίςταιναν, επεξιλκαν οι μεν κατ' ευκείαν, οι δε διά του Λεβιδίου, 

ζτρεψαν το ςτράτευμα μετά μικρόν ακροβολιςμόν, και μετά ταφτα υπιγαν όλοι ομοφ εισ 

Βυτίναν, τθν ζκαυςαν, και επανιλκαν διά του Λεβιδίου εισ Τριπολιτςάν. Μετά τθν 

επιδρομιν ταυτιν ζπεςεν ο Λβραιμθσ εισ τθν επαρχίαν του Αγίου Ρζτρου, και μθ ευρϊν 

αντίςταςιν ζκαυςε το Καςτρί, τον Άγιον Ρζτρον, τον Άγιον Λωάννθν, τα Καλφβια και κατζβθ 

εισ το Άςτροσ· εκεί διιρεςε το ςτράτευμά του εισ τρία, και το μεν ϊδευςε προσ τθν 

Βαμβακοφν κατά τον Μιςτράν, το δε προσ τθν Αράχωβαν, το δε προσ τθν Τςακονίαν και 

ζκαυςε τον Ρραςτόν· εςκόπευαν δε να ςυνειςβάλωςιν εισ τθν Μάνθν. 

 

Κακ' όν δε καιρόν ο Λβραιμθσ ζκαιε και ζκυεν, ζτυχε διατρίβων ο Νικιτασ κατά τουσ 

αντικρφ του Ναυπλίου Μφλουσ ζχων υπό τθν οδθγίαν του καί τινασ τθσ φρουράσ του 

Μεςολογγίου, και τθν ςυςτθκείςαν προ ολίγου φάλαγγα των Λϊνων, και το ςϊμα των 

Επταννθςίων, ζτρεξε κατόπιν του εχκροφ και βλζπων αυτόν επιςτρζφοντα πανςτρατιά 

προσ το Άςτροσ, ζδραμε και ειςιλκε μετά των περί αυτόν εισ το επί τθσ κζςεωσ εκείνθσ 

νεόκτιςτον φροφριον, όπου ωσ εισ αςφαλι τόπον είχαν καταφφγει χίλιαι διακόςιαι ψυχαί. 

Αφγουςτοσ Οι εχκροί, χίλιοι πεηοί και τριακόςιοι ιππείσ, εφϊρμθςαν τθν 4 αυγοφςτου, αλλ' 

απεκροφςκθςαν εφϊρμθςαν και τθν επαφριον, αλλ' απεκροφςκθςαν επίςθσ και 

ανεχϊρθςαν άπρακτοι· προςζβαλαν και τθν επάνωκεν του Καςτριοφ μονιν του 

Ρροδρόμου, όπου ενοςθλεφοντο αςκενείσ και τραυματίαι, αλλά και εκείκεν 

ανεχϊρθςαν άπρακτοι. Μετά τθν διττιν ταφτθν αποτυχίαν, οι μεν επανιλκαν 

εισ Τριπολιτςάν, οι πλείςτοι δε υπό τθν οδθγίαν του Λβραιμθ ζπεςαν εισ τθν 

Λακεδαιμονίαν επί ςκοπϊ να ειςβάλωςι πάλιν εισ τθν Μάνθν διά τθσ 

ανατολικισ πλευράσ του Ταχγζτου· παρθκολοφκουν δε αυτοφσ διςχίλιοι 

Ζλλθνεσ υπό τον Νικιταν, τον Ρλαποφταν και τον Γενναίον φονεφοντεσ και 

ηωγροφντεσ τουσ αποκοπτομζνουσ του ςτρατοπζδου και περιφερομζνουσ χάριν 

λεθλαςίασ. Τθν δε 19 οι διςχίλιοι οφτοι ςυνιψαν μάχθν μετά τινοσ 

αποςπάςματοσ χιλίων ατάκτων πεηϊν και ιππζων ζν τινι ςτενοτοπία κατά τον 

Μπαςαράν· εφόνευςαν 50, εηϊγρθςαν 17, πολλοφσ ίππουσ και θμιόνουσ, και 

απζςπαςαν των χειρϊν αυτϊν 40 αιχμαλϊτουσ, χιλιάδασ αιγοπροβάτων, και 

300 βόασ. Οι εχκροί απιντθςαν επί τθσ πορείασ των άλλο αξιοςθμείωτον 
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πρόςκομμα. Εντόσ του πφργου του Μεχμζτμπεθ εκλείςκθςαν υπό τινα ιερζα 30 

Ζλλθνεσ, δϊδεκα θμζρασ επολιορκικθςαν και κακ' θμζραν εκανονοβολοφντο, 

γενναίωσ εγκαρτεροφντεσ· ιδόντεσ δε ότι υπεςκάπτετο υπόνομοσ εξϊρμθςαν 

τθν νφκτα ξιφιρεισ διά μζςου των πολυαρίκμων εχκρϊν· τρεισ μόνον 

εφονεφκθςαν, εν οίσ και ο ιερεφσ. 

 

Ρροχωροφντεσ δε οι εχκροί εισ ον προζκεντο όρον, επάτθςαν τθν 21 τθν Μάνθν, και 

διελκόντεσ τα χωρία τθσ Αναβρυτισ και του Στορτςά διζβθςαν τθν επί του Ταχγζτου κακιν 

Σκάλαν, πλθςίον τθσ επαρχίασ Ανδρουβίςτθσ· αλλά ευρόντεσ αντίςταςιν ωπιςκοδρόμθςαν, 

και αναβάντεσ επί τθσ κορυφισ του όρουσ θυλίςκθςαν εν τθ πεδιάδι του Μαχμοφτμπεθ· 

εκείκεν εςτράτευςαν τθν επαφριον και ζφκαςαν εισ το ςτόμιον του Ευρϊτα. 

Ενδιατρίψαντεσ δε δφο θμζρασ ανζβθςαν τα Μπαρδουνοχϊρια και ζπεςαν εισ τθν 

επαρχίαν του Μαλευρίου, καίοντεσ κωμοπόλεισ και χωρία, κζλοντεσ δε να προχωριςωςιν 

εισ τα ενδότερα τθσ Μάνθσ, ϊδευςαν τθν 27 προσ το χωρίον Μανιάκοβαν. Εκεί ευρεκζντεσ 

ο Ραναγιϊτθσ Κοςονάκοσ και οι περί αυτόν εκλείςκθςαν εντόσ τινων οικιϊν πολεμοφντεσ 

γενναίωσ. Ιλκαν μετ' ολίγον εισ βοικειάν των καί τινεσ άλλοι υπό τον Γεωργάκθν 

Μαυρομιχάλθν περιφερόμενον επί ςτρατολογία· αλλ' οι εχκροί ιςαν πολλοί και θ κζςισ 

όχι τόςον οχυρά· όλοι δε οι εκεί Ζλλθνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των περί τον 

Μαυρομιχάλθν, ιςαν μόλισ 300· διά τοφτο αφιςαντεσ το χωρίον μετζβθςαν εισ άλλθν 

παραπλιςιον οχυρωτζραν κζςιν. Κυριεφςαντεσ οι εχκροί το χωρίον ϊρμθςαν και εισ τθν 

άλλθν κζςιν και επολζμθςαν τουσ εκεί μζχρι τθσ εςπζρασ, κακ' ιν, φανζντοσ του Θλία 

Κατςάκου μετά 300 εκλεκτϊν επιπεςόντων όπιςκεν, ωπιςκοδρόμθςαν και επανιλκαν εισ 

τθν πεδιάδα του Ραςαβά, επί ςκοπϊ να οδεφςωςιν εισ τα χωρία Σκυφιάνικα και 

Ρολυάραβον· αλλά φοβοφμενοι μθ πάκωςι και εν τθ οδϊ ταυτι εδίςταηαν. Εν μζςω δε του 

διςταγμοφ των Μπόςινάσ τισ εκ των δευτερευόντων οπλαρχθγϊν τθσ Μάνθσ, 

παρακολουκϊν τουσ εχκροφσ ωσ προςκυνιςασ, ανεδζχκθ, άλλοσ Εφιάλτθσ, να τουσ 

οδθγιςθ εισ τα ρθκζντα χωρία διά τινοσ αγνϊςτου μονοπατίου. Επί του μονοπατίου 

τοφτου κείται το χωρίον Δζςφινα, εντόσ δε του πφργου του χωρίου ιςαν οι περί τον 

Κεοδωριν Στακάκον. Οι εχκροί απζκλειςαν τον πφργον, και ο Μπόςινασ εφϊναηε 

μακρόκεν λζγων, «Ραραδοκιτε, ςυμπζκερε Στακάκε, εισ τον αυκζντθν τθσ Μάνθσ· κα 

χακιτε όλοι»· «και ποίοσ μασ εγγυάται ότι δεν κα κακοπάκωμεν, αν προςκυνιςωμεν;» 

απιντθςεν ο Στακάκοσ. «Εγϊ ςυμπζκερε», είπεν ο Μπόςινασ· «κφτταξε μθ μασ φάγουν με 

απιςτιάν», επανζλαβεν ο Στακάκοσ· «μθ φοβάςκε», απεκρίκθ ο Μπόςινασ, «εγϊ ςασ δίδω 

τον λόγον μου, εγϊ ςασ ζχω εισ τον λαιμόν μου». «Σε πιςτεφω, ςυμπζκερε», εφϊναξεν ο 

Στακάκοσ, «ζλα κ' ζπαρε τα όπλα μου». Ζτρεξεν ο Μπόςινασ να επάρθ τα όπλα, και ο 

Στακάκοσ τον ετουφζκιςε και τον εφόνευςεν. Λδόντεσ οι Τοφρκοι τον τόςον χριςιμον φίλον 

φονευκζντα ϊρμθςαν εισ τον πφργον, τον ζκαυςαν και ςυνζκαυςαν και όλουσ τουσ εν 

αυτϊ. Εν τοςοφτω τα ςυμβάντα ταφτα ωφζλθςαν, διότι φζροντα προςκόμματα εισ τθν 

ταχείαν πορείαν των εχκρϊν ζδωκαν καιρόν τοισ εν Ρολυαράβω να ετοιμαςκϊςιν εισ 

αντίςταςιν. Τθν δε 28 ζφκαςαν οι εχκροί εισ Ρολυάραβον· τριακόςιοι ιςαν κατ' αρχάσ οι 

υπεραςπιςταί του· αλλ' ιλκαν μετά ταφτα εισ αντίλθψιν αυτϊν ο Τςαλαφατίνοσ και ο 

Γιατράκοσ και μετ' ολίγον και ο Γεωργάκθσ Μαυρομιχάλθσ και ο Θλίασ Κατςάκοσ, και 

ζγειναν όλοι διςχίλιοι. Μάχθσ δε κρατεράσ γενομζνθσ, ζτρεψαν οι ολίγοι τουσ 

πολυαρίκμουσ εχκροφσ κακϊσ ζχοντασ· διακόςια εχκρικά πτϊματα ζμειναν επί του πεδίου 
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τθσ μάχθσ, και επτά εηωγρικθςαν. Εφονεφκθςαν δε και εννζα Ζλλθνεσ, και άλλοι τόςοι 

επλθγϊκθςαν. Αξιοςθμείωτον το εξισ γυναικείον αρίςτευμα· Θ Ελζνθ Αναειπόνυμφθ, 

βαςτϊςα τα δφο ανιλικα τζκνα τθσ και καταδιωκομζνθ υπό τινοσ Αιγυπτίου, ζφευγε προσ 

το όροσ του Ρολυαράβου. Επί τθσ φυγισ ελφκθ θ μακρά ηϊνθ τθσ· ο Αιγφπτιοσ ζδραξε τθν 

ςυρομζνθν άκραν και επροςπάκει να κρατιςθ τοιουτοτρόπωσ τθν φεφγουςαν· αλλ' αφτθ, 

αφιςαςα κατά γθσ τα τζκνα, ζδραξε τθν άλλθν άκραν, όπου ευρίςκετο δεδεμζνοσ ο 

κθςαυρόσ τθσ, δζκα δίςτθλα· αιςκανκείςα δε ότι θ ηϊνθ ετεντϊκθ, απζλυςεν αίφνθσ τθν 

άκραν και πεςόντα φπτιον τον Αιγφπτιον ετραυμάτιςε διά τθσ ιδίασ αυτοφ λόγχθσ, και 

ζςωςεν εαυτιν, τα τζκνα και τον κθςαυρόν. 

 

Θττθκζντεσ και φυγόντεσ εκείκεν οι εχκροί κατζβθςαν τθν αυτιν εςπζραν εισ τα πεδινά 

του Μαλευρίου, τθν άλλθν εισ Ζλοσ, 

Σεπτζμβριοσ και τθν πρϊτθν εβδομάδα του ςεπτεμβρίου επανιλκαν κατθςχυμζνοι διά του 

Μιςτρά εισ Τριπολιτςάν. Χάρισ εισ τθν ανδρίαν των Μανιατϊν, εισ τον 

ζνκερμον και ακάματον ηιλον των αρχθγϊν αυτϊν και εισ το δφςβατον και 

τραχφ του τόπου, δισ επάτθςε τθν Μάνθν, και δισ κατθςχφνκθ ενϊπιον ολίγων 

ο Λβραιμθσ· απζνιψαν και οι Μανιάται τον ρφπον τθσ προ τθσ εχκρικισ 

ειςβολισ αδιαφορίασ των. 

 

Επιςτρζψασ δε ο Λβραιμθσ εισ Τριπολιτςάν εξεςτράτευςεν εκ νζου τθν 8, και φκάςασ εισ 

Δάραν άφθςεν εκεί ζν ςϊμα εισ ςυγκομιδιν τροφϊν και καταςτροφιν των πζριξ χωρίων· 

αυτόσ δε, παραλαβϊν το πλείςτον του ςτρατεφματοσ ειςζβαλε τθν 18 εισ τα χωρία τθσ 

επαρχίασ Καλαβρφτων, Κατςάνθν και Λιβάρτςι, και εςτρατοπζδευςε κατά τθν Ροταμιάν. 

Μακϊν τθν εκςτρατείαν ταφτθν ο Λεχουρίτθσ, παρζλαβε τουσ κατζχοντασ τθν κζςιν του 

αγίου Γεωργίου ςτρατιϊτασ του και όςουσ άλλουσ εδυνικθ, ζδραμεν εισ Σωποτόν, και 

ςυνάξασ τουσ χωρικοφσ κατζλαβε τασ δφο κζςεισ, άγιον Ακανάςιον και Χόβολθν, δι' ϊν 

εδφνατο ο εχκρόσ να ειςβάλθ εισ Σωποτόν. Τθν αυγιν τθσ 14 εφάνθςαν κατά τθν Χόβολθν 

250 ιππείσ, αλλά προςβλθκζντεσ εςτράφθςαν εισ το ςτρατόπεδον^ τθν δε επιοφςαν νφκτα 

υπιγαν 500 εισ Τριπόταμον, και δεν θφραν αντίςταςιν καί τινεσ μεν αυτϊν, εμβάντεσ είσ τι 

νεοκτιςκζν μοναςτιριον, εφόνευςαν τον κτιτορα αυτοφ και άλλουσ ιερωμζνουσ και 

λαϊκοφσ, τινζσ δε ανζβθςαν εισ Βερςόβι, αλλ' ευρόντεσ αντίςταςιν δεν ειςιλκαν· 

αντίςταςιν επίςθσ θφραν και άλλοι εξ αυτϊν κελιςαντεσ να πατιςωςι τθν Νάςιαν και το 

Σκοφπι. Τθν δε 15 χίλιοι εχκροί, πεηοί και ιππείσ, εφάνθςαν προσ τουσ πρόποδασ του 

Μοςτιτςίου και του Κλθτορίου· και ολίγοι μεν αυτϊν επρόφκαςαν και εμβικαν εισ 

Κλθτόρι, και λεθλατιςαντεσ ολίγασ οικίασ ανεχϊρθςαν, οι δε λοιποί ευρόντεσ ζμπροςκζν 

των τουσ περί τον ακάματον Λεχουρίτθν, αφιςαντασ τον άγιον Ακανάςιον και μεταβάντασ 

εκεί, εμποδίςκθςαν να ειςζλκωςιν εισ Μοςτίτςι. Οι εχκροί επροχϊρθςαν εισ το γεφφρι του 

Αμπιμπαγα, αλλ' ευρόντεσ τθν κζςιν εκείνθν προκατειλθμμζνθν, επζςτρεψαν εισ Καρνζςι 

άπρακτοι. Τθν δε 18 εςτράτευςαν προσ τθν Χόβολθν, αλλ' επολεμικθςαν και 

κατεδιϊχκθςαν. Τθν δε επιοφςαν εκίνθςαν επί τουσ απομείναντασ κατά τον άγιον 

Ακανάςιον· τρισ εφϊρμθςαν, αλλά δεν εδυνικθςαν να τουσ ςαλεφςωςι· πεςόντεσ 

τελευταίον πεηοί και ιππείσ, τακτικοί και άτακτοι, ωσ τυφλοί, τουσ ζτρεψαν και ειςιλκαν 

εισ Σωποτόν. Οι Ζλλθνεσ, τρζξαντεσ δρομαίωσ, εφάνθςαν αίφνθσ κατά τον άγιον Γεϊργιον· 

εκείκεν ετουφζκιςαν ςφοδρϊσ τουσ εν Σωποτϊ και τουσ θνάγκαςαν να εξζλκωςι μθδεμίαν 
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φκάςαντασ να καφςωςιν οικίαν. Οι Ζλλθνεσ ζμειναν εν τθ αυτι κζςει του αγίου Γεωργίου, 

και κατζλαβαν και τθν του αγίου Νικολάου αντικρφ του Σωποτοφ. Τθν δε 30 το πρωί 

ϊρμθςαν χίλιοι εχκροί και επάτθςαν εκ νζου το Σωποτόν· επάτθςάν τινεσ αυτϊν και τθν 

αγίαν Βαρβάραν, αλλ' ολίγθν ϊραν ενδιζμειναν αποδιωχκζντεσ· επάτθςαν όμωσ άλλα 

χωρία, ζκαυςαν το Βεηίνι, τθν Νάςιαν και το Σκοφπι· υπιγαν και εισ Βερςίτςι, όκεν 

απεκροφςκθςαν. Εν τω μεταξφ τοφτω ζφκαςεν εισ το ςτρατόπεδον και το εν Δάρα 

απομείναν κακ' οδόν ςϊμα, αφ' οφ θφάνιςε και εκείνο πολλά χωρία. Συνάξαντεσ δε οι 

εχκροί πολλοφσ καρποφσ απεςκινωςαν τθν 26 εκ τθσ Ροταμιάσ, μετζβθςαν εισ Λοφςτραν, 

εςφναξαν και εκεί καρποφσ, και καφςαντεσ τα κακ' οδόν χωρία, επζςτρεψαν τθν 29 εισ 

Τριπολιτςάν. Μετ' ολίγασ δε θμζρασ εκίνθςάν τινεσ αυτϊν είσ τινα των δυτικϊν χωρίων τθσ 

επαρχίασ του Άργουσ, υπιγαν εισ Άγιον Γεϊργιον, και εισ άλλα χωρία τθσ επαρχίασ 

Κορίνκου, και καρπολογιςαντεσ επανιλκαν εισ Τριπολιτςάν. Επειδι δε επλθςίαηεν ο 

χειμϊν και ουδαμοφ υπιρχεν αξιόμαχον ςτρατόπεδον ελλθνικόν, άφθςεν ο Λβραιμθσ εν 

Τριπολιτςά δυνατιν φρουράν, και παραλαβϊν το λοιπόν ςτράτευμα κατζβθ προσ τα 

μεςςθνιακά φροφρια και ζφκαςεν εισ Μοκϊνθν τθν 2 νοεμβρίου. 

 
1826 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΞΒ'. 

 

Σα θαηά ζάιαζζαλ κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο. — Άθημηο εηο Διιάδα ηνπ 

αηκφπινπ Καξηεξίαο, θαη ηεο θξεγάηαο Διιάδνο. — Φηιειιεληζκφο 

ηνπ βαζηιέσο ηεο Βαπαξίαο. — θαλδαιψδεο δηαγσγή ηνπ απζηξηαθνχ 

λαπηηθνχ. — Δκθχιηνο πφιεκνο ελ ηε επαξρία Κνξίλζνπ. — Σα θαηά 

ηελ Κξήηελ. 

 

ΛΘΓΟΝΤΟΣ δε του Λουνίου εξζπλευςε του Ελλθςπόντου θ πρϊτθ μοίρα του οκωμανικοφ 

ςτόλου υπό τον καπθτανάμπεθν, και τθν 1 Λουλίου ειςζπλευςε τον λιμζνα του 

Νεοκάςτρου· ςυνίςτατο δε εκ 2 δικρότων και 20 φρεγατϊν, κορβεττϊν και βρικίων. Τθν δε 

τελευταίαν θμζραν του Λουνίου εξζπλευςε και θ δευτζρα μοίρα υπό τον καπθτάμπαςαν· 

ςυνίςτατο και αφτθ εκ 2 δικρότων, 27 φρεγατϊν και κορβεττϊν, και 7 βρικίων, και 

εςκόπευε να παραλάβθ επί των παραλίων τθσ Αςίασ ςτρατεφματα και να τα ρίψθ εισ τθν 

Σάμον. Εισ ματαίωςιν των ςχεδίων τοφτων και επί τθ κερμι αιτιςει των Σαμίων, 

υποςχεκζντων εν μζρει τθν αναγκαίαν μιςκοδοςίαν, 

Λοφλιοσ εξζπλευςαν περί τθν 10 Λουλίου των λιμζνων Φδρασ και Σπετςϊν 33 πολεμικά και 8 

πυρπολικά υπό τον Κολανδροφτςον και Σαχτοφρθν, και τθν 14 ζφκαςαν ζξω τθσ 

Σάμου, και ςυνιντθςαν 14 του τουρκικοφ ςτόλου· αλλ' ουδ' εναυμάχθςαν ουδ' 

εκανονοβολικθςαν τθν θμζραν εκείνθν· θςφχαςαν και τθν επαφριον· δφο ϊρασ δε 

μετά τθν δφςιν του θλίου θκροβολίςκθςαν υπό το Κωρφκιον, και ζρριψαν οι 

Ζλλθνεσ εισ δφο φρεγάτασ δφο πυρπολικά, το του Μουςοφ και το του Σπαι, και 

παρ' ολίγον να τασ καφςωςι· τόςον δε τα πλθρϊματα των φρεγατϊν εφοβικθςαν, 

ϊςτε πολλοί ερρίφκθςαν εισ τθν κάλαςςαν, και οι μεν επνίγθςαν, οι δε 

ςυλλθφκζντεσ εφονεφκθςαν· μετά ταφτα διεχωρίςκθςαν οι ςτόλοι. Τθν δε 

ακόλουκον θμζραν εφάνθ ολόςωμοσ ο εχκρικόσ ζξωκεν τθσ Χίου, και ιδϊν τον 

ελλθνικόν υπό το Καρλοβάςι επλθςίαςε προ τθσ μεςθμβρίασ, και εξζτεινεν υπό το 
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ακρωτιριον, Άμπελον, τθν μίαν των πτερφγων του πζραν του Καρλοβαςίου, και 

απζκλειςε δι' αυτισ, βοθκεία του πνζοντοσ ολίγου άνεμου, τον ελλθνικόν ςτόλον 

εντόσ του πορκμοφ· μετ' ολίγον ιρχιςε να πνζθ άνεμοσ απόγειοσ, ϊςτε τα εχκρικά 

πλοία, τα προ ολίγου υπερινεμα, ευρζκθςαν αίφνθσ υπινεμα και ετράπθςαν. 

Δοκζντοσ δε του ςθμείου ϊρμθςαν τα πυρπολικά εισ αυτά φεφγοντα· ωσ 

ταχυπλοϊτερον δε το του Κανάρθ προζπλευςε ςυνοδευόμενον υπό τινων 

πολεμικϊν, και ζχον ζμπροςκζν του ζν δίκροτον και μίαν φρεγάταν. Εν ϊ δε 

προςιγγιηε τθν πρφμνθν τθσ φρεγάτασ, κανονοβολοφμενον και παρ' αυτισ και 

παρά του παραπλζοντοσ δικρότου, μία ςφαίρα του διεπζραςε τα καλαςςεφοντα 

μζρθ και το εβφκιςεν, ο δε Κανάρθσ και οι ναφται εμβάντεσ εισ το εφόλκιον 

ευρζκθςαν εν μζςω δφο μεγάλων εχκρικϊν λζμβων· τρεισ εφονεφκθςαν και δφο 

επλθγϊκθςαν, εν οίσ και ο Κανάρθσ ελαφρϊσ εισ τθν κεφαλιν και τθν αριςτεράν 

χείρα. Θ ναυμαχία τθσ θμζρασ εκείνθσ διιρκεςε μζχρι τθσ εςπζρασ, κακ' ιν 

κατζπλευςεν ο εχκρικόσ ςτόλοσ εισ Μιτυλινθν, όπου διζμεινεν αργόσ ολόκλθρον 

μινα. Τθν δε 15 αυγοφςτου απζπλευςε, και τα μεν των πλοίων αυτοφ κατζπλευςαν 

εισ Σουατςίκι, τα δε εισ Άςπρα χϊματα. Ο δε ελλθνικόσ, αδφνατοσ ων, παρετιρει 

μόνον τα κινιματά του. 37 μεγάλα εχκρικά πλοία ζπλευςαν τθν 18 προσ τθν Χίον τα 

δε ελλθνικά θναγκάςκθςαν ν' αράξωςιν εξ αιτίασ των εναντίων ανζμων υπό τθν 

Λκαρίαν. Τθν 23 ζφκαςαν 20 υδραϊκά υπό τον Μιαοφλθν εισ τα νερά τθσ Σάμου, 

όπου θφραν και τα λοιπά, ϊςτε ζγειναν όλα τα ελλθνικά 53· και τα μεν υπό τον 

Μιαοφλθν θγκυροβόλθςαν υπό τθν Λκαρίαν, τα δε υπό τον Κολανδροφτςον και 

Σαχτοφρθν προσ το νθςίδιον τθσ Υψθλισ. 

 

Τθν 27 θνϊκθ πάλιν όλοσ ο ελλθνικόσ ςτόλοσ και ζπλευςε προσ τθν Χίον εισ ςυνάντθςιν 

του εχκρικοφ· πυκνι ομίχλθ εςκζπαςε τθν νφκτα εκείνθν τον ςτόλον, και εξ αιτίασ ταυτισ 

διεςκορπίςκθςαν τα πλοία, και μόλισ τθν επιοφςαν περί τθν εςπζραν ςυνιχκθςαν όλα 

ζμπροςκεν τθσ Μιτυλινθσ. Εκεί θφραν πλζοντα τα 2 δίκροτα και 22 άλλα πλοία του 

εχκρικοφ ςτόλου, εξ ϊν τα πλείςτα φρεγάται. Ρερί το μεςονφκτιον θκροβολίςκθςαν οι δφο 

ςτόλοι· τθν δε επαφριον ζπλεεν ο εχκρικόσ προσ το βόρειον ςτόμιον του πορκμοφ, και 

εφαίνετο ότι εςκόπευε ν' απομακρυνκι· παρζπλεε και ο ελλθνικόσ· αλλ', αντί ν' 

απομακρυνκι, εςτράφθ αίφνθσ, ϊρμθςε καρραλζωσ εισ ολίγα ελλθνικά πλοία 

προπλζοντα, επόδιςεν όμωσ μετ' ολίγον ιδϊν πλθςιάηοντα τα άλλα. Εν τω μεταξφ τοφτω 

εφϊρμθςε το υπό τον Σπαιν πυρπολικόν, αλλά κατετρυπικθ και εβυκίςκθ, οι δε εν αυτϊ 

διεςϊκθςαν όλοι, εμβάντεσ εισ το εφόλκιον. Εβλάφκθ και το κατάρτιον του πυρπολικοφ 

του Ραραςκευά. Ο άνεμοσ ιτον άςτατοσ και ολίγοσ, και το πλοίον του Σαχίνθ, ο Μιλτιάδθσ, 

ζτυχε να ευρεκι πλθςίον ενόσ των δφο δικρότων απολειφκζντοσ των λοιπϊν πλοίων του 

ςτόλου· τζςςαρασ ϊρασ εκανονοβολείτο και αντεκανονοβόλει μονομαχϊν· κινδυνεφων δε 

να βυκιςκι, και μθ δυνάμενοσ ν' απομακρυνκι, αντείχε γενναίωσ. Ζβλεπαν τα ελλθνικά 

πλοία μακρόκεν, τθν μονομαχίαν, αλλ', επικρατοφςθσ νθνεμίασ, μόλισ επλθςίαςε το του 

Λεμπζςθ. Επί τζλουσ το δίκροτον, προςκάλεςαν διά ςθμείου τασ λζμβουσ των άλλων 

πλοίων απεμακρφνκθ ρυμουλκοφμενον· ο δε Μιλτιάδθσ διιλκε τον μακρόν και δεινόν 

αγϊνα αβλαβισ και δεδοξαςμζνοσ. Οι ςτόλοι διζμειναν όλθν τθν νφκτα απζναντι ο είσ του 

άλλου· τθν δ' επιοφςαν αντιπαρετάχκθςαν λίαν πρωί και εμάχοντο. Οι Τοφρκοι εφάνθςαν 

ανϊτεροι εαυτϊν· διότι, απόντοσ του ατόλμου Τοπάλθ επιςκευάηοντοσ τθν πακοφςαν 



www.schooltime.gr Σελίδα 32 
 

ναυαρχίδα του, εκυβζρνα τον ςτόλον ο ζμπειροσ και τολμθρόσ Ταχιρπαςασ. Εν τθ ακμι δε 

τθσ μάχθσ, εν ϊ θ φζρουςα τθν ςθμαίαν του φρεγάτα και άλλα πλοία θγωνίηοντο να 

υπερθνεμίςωςι των ελλθνικϊν και επιπεςϊςι, βοθκοφντοσ του ανζμου, ο Σπαισ, ο 

απολζςασ τθν προτεραίασ το πυρπολικόν του, ίκυνεν άλλο εισ τθν φρεγάταν^ αλλ' υπό τθν 

βολιν των κανονίων αυτισ ζςπαςαν τα κατάρτιά του, και οι πυρπολθταί κατζβθςαν εισ το 

εφόλκιον επί ςκοπϊ να καφςωςι το πυρπολικόν και φφγωςιν· αλλ' ιδόντεσ 2 εχκρικάσ 

λζμβουσ κινουμζνασ εισ ςφλλθψιν αυτοφ ανζβθςαν πάλιν επί του καταςτρϊματόσ του και 

τουφεκίηοντεσ τασ απεμάκρυναν. Ρροσ το κζντρον δε τθσ γραμμισ επολζμουν ο ναφαρχοσ 

ο αφαλιάσ, ο Κριεηισ, ο Ραναγιϊτασ, ο Λεμπζςθσ και άλλοι· ιςαν παρ' αυτοίσ και 

τζςςαρα πυρπολικά, τα του Ρολίτου, του Βϊκου, του Μποφτθ και του Μπζςκου. Οι 

πυρπολθταί ίκυναν και τα τζςςαρα εισ τα εχκρικά πλοία, αλλά των δφο εβλάφκθςαν τα 

κατάρτια, το πυρ του εχκροφ ζκαυςε το τρίτον, το δε τζταρτον, το του Μπζςκου, ζπεςεν εισ 

τθν φρεγάταν και εκόλλθςεν, αλλ' εξεκόλλθςε διά τθσ επιτθδειότθτοσ του πλθρϊματοσ 

αυτισ και εκάθ και αυτό εισ μάτθν· τθν δε β' ϊραν μετά μεςθμβρίαν ζπαυςεν θ ναυμαχία. 

Γενναίωσ ωσ πάντοτε θγωνίςκθ το ελλθνικόν ναυτικόν κατά τασ δφο τελευταίασ ναυμαχίασ· 

αλλ' ουδζποτε τα πλοία του και τα πλθρϊματα ζπακαν τόςθν ηθμίαν. Εκατόν εφονεφκθςαν 

και επλθγϊκθςαν και τα πλείςτα των πλοίων είχαν ανάγκθν επιςκευισ. Μεγάλθν ηθμίαν 

υπζςτθ και ο εχκρικόσ ςτόλοσ· ειςζπλευςε δε τον κόλπον τθσ Σμφρνθσ απρόκυμοσ όςων 

ζπακε να επανζλκθ εισ τον αγϊνα. Μετ' ολίγασ θμζρασ εξζπλευςαν του Ελλθςπόντου εισ 

ενίςχυςίν του εννζα φρεγάται. 

 

Αφ' οφ δε απεμακρφνκθ ο εχκρικόσ ςτόλοσ, και εφαίνετο ότι εματαιϊκθςαν τα κατά τθσ 

Σάμου ςχζδιά του, ςυνιλκαν τα ελλθνικά πλοία εισ Ψαρά και εκείκεν επανζπλευςαν τα 

πλείςτα εισ τα ίδια. Ζμεινε δε ο Μιαοφλθσ μετά ζνδεκα πολεμικϊν και τριϊν πυρπολικϊν. 

Ρροπορευομζνθ θ ναυαρχίσ και ςυνοδευομζνθ υπό δφο μόνον πολεμικϊν και δφο 

πυρπολικϊν, του οφφα και του Ρολίτθ, ευρζκθ αίφνθσ τθν 25 ςεπτεμβρίου ζξωκεν τθσ 

Μιτυλινθσ εν μζςω του εχκρικοφ ςτόλου, εκυκλϊκθ, ζπακε πολλάσ ηθμίασ, ζςπαςε το 

πθδάλιόν τθσ, και θναγκάςκθ να ποδίςθ και υψϊςθ το ςθμείον τθσ αποχωριςεωσ εισ 

οδθγίαν των μακρόκεν ερχομζνων άλλων πλοίων· και τα μεν τθσ ςυνοδίασ τθσ δφο 

πολεμικά τθν παρθκολοφκουν απομακρυνομζνθν, τα δε δφο πυρπολικά δεν υπικουςαν, 

ζδεςαν τα πανία των, και ανζμεναν υπό το ακρωτιριον τθσ αγίασ Μαρίασ τα εχκρικά 

αρμενίηοντα κατόπιν υπό λεπτόν άνεμον. Ο Μιαοφλθσ διζταξε τα παρακολουκοφντα δφο 

πλοία να ςτείλωςι τασ λζμβουσ των εισ ρυμουλκίαν των δφο πυρπολικϊν, υποκζςασ ότι 

θργοπόρουν διά τθν ολιγότθτα του ανζμου. Ο οφφασ επείςκθ, και εν ϊ το ςκάφοσ του 

ερρυμουλκείτο, εχκρικι κανονία, πεςοφςα εν τω εφολκίω του, εφόνευςε τρεισ και 

επλιγωςε τζςςαρασ· αλλ' ο Ρολίτθσ δεν θκζλθςε να ρυμουλκιςθ και απομακρυνκι μιτε 

να λφςθ τα πανία του, ωσ διετάχκθ. Τοφτο βλζποντεσ οι εχκροί εξεμάνθςαν, εκφκλωςαν το 

πλοίον του, και επειδι κονονοβολιςαντζσ το ικανιν ϊραν μιτε να το βυκίςωςιν 

εδυνικθςαν μιτε να το καφςωςιν, ζςτειλαν εισ άλωςιν αυτοφ είκοςι λζμβουσ· αλλ' ο 

Ρολίτθσ, εμβάσ εισ το εφόλκιόν του φζρον ζν κανόνι, ζπεςεν ωσ τυφλόσ εισ το μζςον και 

των είκοςι, και κανονοβολϊν και τουφεκίηων θνάγκαςε και τασ είκοςι να ποδίςωςι. 

 

Τοφτου δε γενομζνου, επανιλκεν εισ το πλοίον του, ζλυςε τα πανία του, και ιςτάμενοσ επί 

τθσ πρφμνθσ του πλοίου του εν μζςω τόςων εχκρικϊν πλοίων, και βαςτϊν το ξίφοσ εισ τθν 

δεξιάν, εφϊναηε χλευάηων και προκαλϊν τον ςτόλον όλον εισ μάχθν. Τοιουτοτρόπωσ 
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απεμακρφνκθ καυμαηόμενοσ και παρ' αυτϊν των εχκρϊν διά τθν παράφρονα, οφτωσ 

ειπείν, τόλμθν του. Αλλ' ό,τι δεν ζπακε το πλοίον του Ρολίτου, εκινδφνευςαν να το πάκωςι 

τα του Σαχίνθ και του Ηάκα. Εν ϊ εκινδφνευε το του Ρολίτου, τα πλοία ταφτα 

παρευρεκζντα ζδραμαν εισ ςωτθρίαν του· αλλά μόλισ επλθςίαςαν, ζπαυςεν ο λεπτόσ 

άνεμοσ, υφ' όν ζπλεαν, και ευρζκθςαν ακίνθτα πλθςίον τθσ οκωμανικισ ναυαρχίδασ καί 

τινοσ εχκρικισ γολζττασ· και θ μεν ναυαρχίσ ρυμουλκουμζνθ, θ δε γολζττα κωπθλατουμζνθ 

ζβαλαν και τα δφο εισ το μζςον· και το μεν του Ηάκα ολίγα πακόν απεμακρφνκθ, το δε του 

Σαχίνθ, μθ δυνθκζν να απομακρυνκι, κατετρυπικθ κανονοβολοφμενον· τόςω δε πλθςίον 

ευρζκθ των εχκρϊν, ϊςτε οι εν αυτϊ ικουαν αυτοφσ κραυγάηοντασ να παραδοκϊςιν· αλλά 

δφο εφςτοχοι κανονίαι, θ μεν ανατρζψαςα μίαν των εχκρικϊν λζμβων, θ δε κόψαςα 

ςχοινία τθσ ναυαρχίδοσ, ζβαλαν το πλιρωμα αυτισ εισ αταξίαν, και τοιουτοτρόπωσ 

ελυτρϊκθ ο κινδυνεφων Μιλτιάδθσ ρυμουλκθκείσ υπό των εισ αντίλθψιν αυτοφ ελκουςϊν 

λζμβων των άλλων ελλθνικϊν πλοίων· αφτθ ιτον θ τελευταία ναυμαχία επί τθσ 

εκςτρατείασ ταυτισ· και ο μεν οκωμανικόσ ςτόλοσ ειςζπλευςεν, αρχομζνου του νοεμβρίου 

τον Ελλιςποντον, οι δε περί τον Μιαοφλθν επανζπλευςαν εισ τα ίδια, διαςωκείςθσ και 

τρίτθν φοράν τθσ κινδυνευοφςθσ Σάμου. 

 

Θ δε υπό τον καπθτανάμπεθν οκωμανικι μοίρα διζμεινε τρεισ ολοκλιρουσ μινασ εν 

Νεοκάςτρω. Τθν δε 9 οκτωβρίου δφο φρεγάται αυτισ και δϊδεκα κορβζτται και βρίκια 

κατζπλευςαν εισ Αρμυρόν και Κυτριάσ επί καταςτροφι ενόσ και μόνου ςπετςιωτικοφ 

πλοίου και ζξ πλοιαρίων τθσ Μάνθσ εκεί καταφυγόντων· αλλ' ουδ' αυτά εδυνικθςαν να 

καταςτρζψωςι και επανζπλευςαν εισ Νεόκαςτρον· μετ' ολίγον δε ανεχϊρθςεν ο 

καπθτανάμπεθσ εισ Ελλιςποντον, αφιςασ παρά τω Λβραιμθ τινά των πλοίων τθσ μοίρασ 

εκείνθσ υπό τον ιαλάμπεθν. 

 

Ρρο πολλοφ ευρίςκετο ο κορινκιακόσ κόλποσ υπεξοφςιοσ των εχκρϊν, και ελευκζρωσ 

μετεκομίηοντο εισ Σάλωνα, Δομβρζναν και Ψάκαν τροφαί και πολεμεφόδια εισ χριςιν 

αυτϊν. Ο Χριςτοσ Ραλθογιάννθσ και ο Δθμιτρθσ Μακρυγιάννθσ θγόραςαν εν Αιγίνθ εξ 

ιδίων πολφκωπον αλιάδα, θν υπεριςκμιςαντεσ ϊπλιςαν εν τω κορινκιακϊ κόλπω, και 

εμβιβάςαντεσ εισ αυτιν μεν 27 ναφτασ, εισ άλλα δε μικρά πλοιάρια 200 ςτρατιϊτασ, 

ζπλευςαν όλοι ομοφ εισ τον λιμζνα τθσ Δομβρζνασ, όπου ελλιμζνιηαν επτά εχκρικά πλοία, 

επί ςκοπϊ να κυριεφςωςί τινα εξ απροόπτου, αλλ' απζτυχαν και ζφυγαν. Τθν νφκτα δε τθσ 

17 ςεπτεμβρίου ζπλευςε μόνον θ αλιάσ εισ τον λιμζνα των Σαλϊνων, και οι ναφται αυτισ 

επάτθςαν αίφνθσ μίαν εχκρικιν γολζτταν 10 κανονιϊν και τθν εκυρίευςαν· δφο μόνον εξ 

αυτϊν εφονεφκθςαν και επτά επλθγϊκθςαν. Εξεμάνθ ο Λβραιμθσ μακϊν το ςυμβάν, και 

ζςτειλεν εισ τον κόλπον ολόκλθρον ναυτικιν μοίραν προσ τιμωρίαν των Ελλινων και 

εξόντωςιν τθσ μικράσ δυνάμεϊσ των· αλλά τόςθ ιτον θ αναξιότθσ τθσ μοίρασ ταυτισ, ϊςτε, 

αφ' οφ πζντε μινασ διζμεινεν θ αρπαγείςα γολζττα εντόσ του κόλπου μθδζν πακοφςα, 

διεξζπλευςεν αςφαλϊσ εν ςκοτεινι νυκτί και κατευοδϊκθ εισ Αίγιναν. 

 

Τθν 3 δε ςεπτεμβρίου λίαν πρωί θκοφςκθ εν τθ πόλει του Ναυπλίου αςυνικθσ ιχοσ 

τροχθλαςίασ επί τθσ καλάςςθσ, και μετ' ολίγον θγκυροβόλθςεν υπό αγγλικιν ςθμαίαν το 

πρϊτον αυτόκι φανζν ατμόπλουν, θ Κ α ρ τ ε ρ ί α, 233 τόνων, και τθν επιοφςαν φψωςε τθν 

ελλθνικιν ςθμαίαν υπό τον κρότον των κανονίων του, και εδόκθ τω κυβερνιτθ αυτοφ 

Χάςτιγγι ο βακμόσ πλοιάρχου φρεγάτασ. Αρχομζνου δε του δεκεμβρίου κατζπλευςεν εισ 
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Αίγιναν και θ προ πολλοφ προςδοκωμζνθ φρεγάτα Ε λ λ ά σ, 64 κανονίων, εφωδιαςμζνθ δι' 

όλων των αναγκαίων, και παρεδόκθ, εν πρϊτοισ κατά διαταγιν τθσ κυβερνιςεωσ τοισ τρεισ 

ναυάρχοισ, Φδρασ, Σπετςϊν και Ψαρϊν, και επί τζλουσ ετζκθ υπό τθν μοναδικιν 

κυβζρνθςιν του Μιαοφλθ· ζφερε δε εισ το εκνικόν ταμείον ο επ' αυτισ καταβάσ 

Κοντόςταυλοσ εισ εξόφλθςιν τθσ εν Αμερικι λθψοδοςίασ του δίςτθλα 18,000 μζγα δϊρθμα 

τω καιρϊ εκείνω. 

 

Μετ' ολίγασ δε θμζρασ αφίχκθ εισ Ναφπλιον ο ςυνταγματάρχθσ Ευδζκοσ και δϊδεκα 

αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, ςταλζντεσ εισ υπθρεςίαν τθσ Ελλάδοσ παρά του βαςιλζωσ 

τθσ Βαυαρίασ, όςτισ, αςπαςκείσ παρρθςία και ενκουςιωδϊσ τον ελλθνικόν αγϊνα, κακ' όν 

καιρόν άπαντεσ οι ςυνάδελφοί του τον απεδοκίμαηαν, τινζσ δε και τον κατζτρεχαν, τον 

εξφμνει ωσ ποιθτισ, και τον εξεικόνιηεν ωσ φιλότεχνοσ εν μια των ςτοϊν του Μονάχου. 

 

Eγνωςτοποιιςαμεν ιδθ τα τθσ μζχρι τοφδε προσ τουσ Ζλλθνασ διαγωγισ του αυςτριακοφ 

ναυτικοφ· ερχόμεκα να γνωςτοποιιςωμεν τϊρα και τα κατά το ενεςτϊσ ζτοσ υπεράλλοτε 

ςκανδαλϊδθ. 

 

Ρολλά κακά, και πολλάκισ άδικα, ζπαςχαν τα υπό ουδετζραν ςθμαίαν πλοία παρά των 

Ελλινων, αλλά τρισ χειρότερα ζπαςχαν τα υπό τθν αυςτριακιν διότι αυτόχρθμα Τοφρκουσ 

εκεϊρουν οι Ζλλθνεσ τουσ αυςτριακοφσ και άδικον δεν είχαν· διά τοφτο οι μεν ζχαιραν, οι 

δε αδιαφόρουν επί τθ βλάβθ αυτϊν. Αναιδισ ιτον, ωσ απεδείξαμεν, θ διαγωγι του 

πολεμικοφ τθσ Αυςτρίασ ναυτικοφ, αλλ' αναιδζςτεραι αι απαιτιςεισ του. Ο Ακοφρτθσ δεν 

εςυςτζλλετο ν' απαιτι αποηθμιϊςεισ και δι' αυτά τα υπό αυςτριακιν ςθμαίαν πλοία τα 

παρά των Ελλινων εν τθ ςυνοδία του οκωμανικοφ ςτόλου επί τθσ ναυμαχίασ του 

Καφθρζωσ αφαρπαγζντα ωσ φζροντα προσ τουσ εχκροφσ πολεμικά παρεμπορεφματα ουδ' 

ζπαυε να βλάπτθ αναιδϊσ όςον εδφνατο τουσ Ζλλθνασ. Μεςοφντοσ του Λουνίου, ζπλεαν 

προσ το ακρωτιριον τθσ Μιτυλινθσ δφο ελλθνικά πλοία εισ καταςκόπευςιν του εχκροφ. 

Ραρατθριςαντα τα πλοία ταφτα ότι προςιρχετό τισ κορβζττα υπό ςθμαίαν τουρκικιν 

ανεκϊχευςαν ζτοιμα εισ πόλεμον· αλλ' θ κορβζττα πλθςιάςαςα κατεβίβαςε τθν τουρκικιν 

ςθμαίαν, φψωςε τθν αυςτριακιν, και, μθδαμϊσ εισ λόγουσ μετά των ελλθνικϊν πλοίων 

ελκοφςα, επζρριψε πεπυρωμζνασ ςφαίρασ και δεν ζπαυςε ςφαιροβολοφςα, ζωσ ου 

απεμακρφνκθςαν. Τοιαφτθ διαγωγι παρϊργιηε τουσ περί των όλων αγωνιηομζνουσ 

Ζλλθνασ κατά των υπό αυςτριακιν ςθμαίαν ναυτιλλομζνων, οίτινεσ, αδίκωσ ι δικαίωσ 

πάςχοντεσ, επεκαλοφντο μεγάλθ φωνι επί τω εισ τα ίδια επανάπλω τθν αντίλθψιν τθσ 

κυβερνιςεϊσ των· αφτθ δε, επί ςκοπϊ να ικανοποιιςθ τουσ πακόντασ και προςτατεφςθ 

τθν ςθμαίαν τθσ ζςτειλε το κζροσ τοφτο εισ το Αιγαίον όλον ςχεδόν τον ςτόλον τθσ υπό τον 

ναφαρχον Ραυλοφκθν. Ο ςτόλοσ οφτοσ, εξ ενόσ δικρότου, μιασ φρεγάτασ, μιασ κορβζττασ 

και δφο γολεττϊν, αντί να πλεφςθ εν πρϊτοισ όπου ζδρευεν θ ελλθνικι κυβζρνθςισ, και 

ηθτιςθ ικανοποίθςιν και αν δεν ειςθκοφετο, τότε να πράξθ ό,τι εμελζτα, ζπλευςε κατ' 

ευκείαν εισ Μφκωνον, απεβίβαςε 500 ςτρατιϊτασ και πυροβολιςτάσ και απιτθςε 

ποςότθτά τινα χρθμάτων, θν και ζλαβεν εισ αποηθμίωςιν αυςτριακοφ πλοίου 

πειρατευκζντοσ, απειλιςασ ότι κα ζκαιε τθν πόλιν. Εν ϊ δε διζτριβεν εκεί, θγκυροβόλθςεν 

ανυπόπτωσ θ ανικουςα εισ το ελλθνικόν τακτικόν πολεμικι γολζττα. Ο πλοίαρχοσ αυτισ, 

Δεκρόηθσ, αφίχκθ αμζςωσ κατά τθν τάξιν εισ επίςκεψιν του αυςτριακοφ ναυάρχου. Ο 

ναφαρχοσ, γνϊριμοσ αυτοφ, τον υπεδζχκθ ευνοϊκϊσ και τον εκάλεςεν εισ το γεφμα· αλλ' εν 
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ϊ τον εφίλευεν, ζςτειλεν εν αγνοία αυτοφ τασ λζμβουσ, εκυρίευςε τθν γολζτταν και 

διεμοίραςε τουσ αξιωματικοφσ τθσ εισ διάφορα των πλοίων του ςτόλου· εξετάςασ δε το 

θμερολόγιον και τα ζγγραφα, και ευρϊν τα πάντα εν τάξει, απζλυςε το πλοίον, τον 

πλοίαρχον και τουσ αξιωματικοφσ· ςυγχρόνωσ ζκαυςεν ωσ λθςτρίδα μίςτικον ευρεκζν εκεί, 

και κατά παραγγελίαν του Χαμιλτϊνοσ εφοπλιςκζν εισ καταδίωξιν πειρατϊν. Τθν δε 9 

Λουλίου αφίχκθ εισ Τινον, όπου ευρίςκοντο δφο πολεμικά πλοία ελλθνικά εν υπθρεςία τθσ 

επί τθσ ειςπράξεωσ του βιαίου δανείου επιτροπισ, το μεν του Λαλεχοφ, το δε του 

Κυριακοφ, και τθν επαφριον καλζςασ εισ το δίκροτον τα μζλθ τθσ επιτροπισ και τουσ 

πλοιάρχουσ, τοισ εδθλοποίθςεν ότι εκεϊρει τα εν εκνικι υπθρεςία εκείνα πλοία ωσ εκνικά, 

και ότι είχεν απόφαςιν να τα κατάςχθ δι' ά ζπραξαν άλλοι Ζλλθνεσ αδικιματα μθ 

ςεβαςκζντεσ τθν ςθμαίαν του αυτοκράτορόσ του. 

 

Απιντθςεν θ επιτροπι, ότι τα πλοία ιςαν κτιματα ιδιωτϊν ότι διά τοιαφτθσ πράξεωσ 

θδικείτο τα ζκνοσ, ελαττουμζνθσ τθσ μικράσ ναυτικισ δυνάμεϊσ του εν καιρϊ κινδφνου· ότι 

μθ ζχουςα τθν εκτελεςτικιν εκείνθν δφναμιν δεν εδφνατο θ επιτροπι να ειςπράξθ το 

δάνειον· ότι αν είχεν ο ναφαρχοσ απαιτιςεισ αποηθμιϊςεων ϊφειλε να τασ γνωςτοποιιςθ 

τθ ελλθνικι κυβερνιςει και ότι ουδείσ των άλλων ναυάρχων, εχόντων παρομοίασ, 

επεχείρθςζ ποτε τοιοφτον τι εισ βλάβθν όλου του ζκνουσ. «Αιςκάνομαι όςα λζγετε», 

απεκρίκθ ο Ραυλοφκθσ, και λυποφμαι ωσ άνκρωποσ, αλλ' ωσ ναφαρχοσ αυςτριακόσ οφείλω 

ν' αναγκάςω τουσ Ζλλθνασ να υπολιπτωνται τθν αυλιν μου»· και ταφτα ειπϊν, ζςτειλε 

λζμβουσ ωπλιςμζνασ και εκυρίευςε τα δφο ελλθνικά πλοία· τθν δε επαφριον εηιτθςεν εισ 

εξαγοράν αυτϊν όςα χριματα απιτει εισ αποηθμίωςιν· και τα μεν του Κυριάκου 

εξθγοράςκθ αυκθμερόν, το δε του Λαλεχοφ μετά ταφτα. Τθν δε επαφριον, κακ' ιν ζτυχε να 

διαβι εκείκεν θ πλζουςα προσ τθν Σάμον μοίρα του Σαχτοφρθ, επζραςεν απζμπροςκεν τθσ 

πρϊρασ τθσ αυςτριακισ ναυαρχίδασ, εκατόν οργυιάσ μακράν αυτισ, το πλοίον του Φωκά, 

ο Κεμιςτοκλισ, ανικον εισ τθν ρθκείςαν μοίραν. Φβριν εκεϊρθςεν ο Ραυλοφκθσ τθν 

τοιαφτθν πορείαν του ελλθνικοφ πλοίου απζμπροςκεν τθσ πρϊρασ του, φψωςεν αμζςωσ 

ςθμεία τινα, και ευκζωσ όλοσ ο ςτόλοσ εκανονοβόλθςε τον αυκάδθ Κεμιςτοκλι ωσ 

εχκρικόν πλοίον, και επιρρίπτων πεπυρωμζνασ ςφαίρασ και βομβίδασ του ετρφπθςε τα 

δφο κατάρτια, ζςπαςε τθν πρφμνθν τθσ λζμβου του, και το πλοίον θναγκάςκθ να ποδίςθ 

εισ Σφραν προσ επιςκευιν και εμποδίςκθ από τθσ εισ βοικειαν τθσ κινδυνευοφςθσ Σάμου 

εκςτρατείασ. Ο Ραυλοφκθσ, αφ' οφ διά τοιοφτουσ λόγουσ εκολόβωςε το ελλθνικόν 

ναυτικόν κατά τθν κρίςιμον εκείνθν ϊραν, ειδοποίθςεν εγγράφωσ όχι τθν ελλθνικιν 

κυβζρνθςιν, ωσ ϊφειλεν, αλλά τουσ προκρίτουσ τθσ Φδρασ, περί του ςκοποφ τθσ αποςτολισ 

του· δεν εςκόπευε, τοισ είπε, να επιφζρθ βλάβθν ι ενόχλθςιν οιανδιποτε εισ ελλθνικά 

πλοία, μικρά ι μεγάλα, καταγινόμενα εισ εμπόριον ι εισ αλιείαν, μθδζ και εισ αυτά τα 

ζνοπλα τα ζχοντα τακτικά τθσ κυβερνιςεϊσ των ζγγραφα, αν δεν ζβλαπταν πλοία υπό 

αυςτριακιν ςθμαίαν, αν δεν θνόχλουν ι δεν ιρπαηαν τα πλζοντα υπό πολεμικιν 

ςυνοδίαν, και αν περιωρίηοντο εισ το να κρατϊςι μόνον τα φζροντα απθγορευμζνα εν 

καιρϊ πολζμου είδθ, οςάκισ ταφτα απεπειρϊντο να ειςζρχωνται εισ αποκλειςμζνουσ υπό 

ελλθνικϊν πλοίων τουρκικοφσ λιμζνασ. Κατά τθν ζννοιαν τθσ κοινοποιιςεωσ ταφτθσ, δι’ ισ 

το δικαίωμα του κρατείν τα υπό αυςτριακιν ςθμαίαν φορταγωγά πλοία περιωρίηετο μόνον 

εισ τα παραβιάηοντα τουσ αποκλειςμοφσ, επετρζπετο να μεταφζρωνται υπό τθν ςθμαίαν 

ταφτθν ανεπθρεάςτωσ ςτρατεφματα τουρκικά προσ απόβαςιν εισ οιονδιποτε ελλθνικόν 
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μζροσ, πολεμοφόδια, τροφαί, αποςκευαί, ι χριματα, εισ τουρκικά ςτρατόπεδα, και πάςα 

τουρκικι ιδιοκτθςία, από τόπου εισ τόπον. Εκοινοποίθςε δε προσ τοισ άλλοισ ο ναφαρχοσ, 

ότι εκεϊρει ζνοχον και αξιόποινον όλθν τθν νιςον εξ ισ ζπλεε πειρατικόν τι πλοίον· και 

ταφτα εκοινοποίει, εν ϊ οφτε αυτόσ οφτε άλλοσ τισ θγνόει, ότι πλικθ των καταςτραφζντων 

λαϊν, ςυγκεντρωκζντα είσ τινασ νιςουσ, αναγκαηόμενα να ηϊςιν επί τθ ρομφαία των, και 

ιςχυρότερα των φιλθςφχων κατοίκων των νιςων εκείνων, όχι μόνον δεν υπικουαν τθν 

τοπικιν Αρχιν, αλλά και κατεπίεηαν και αυτοφσ τουσ εντοπίουσ. Υπό τοιοφτουσ όρουσ 

προκζμενοσ ο Ραυλοφκθσ να ενεργιςθ τα τθσ αποςτολισ του, ανεχϊρθςεν εκ Τινου, αφ' 

οφ ζπραξε τα ανωτζρω· αλλά, πριν αναχωριςθ, ζγεινεν αυτοχειροτόνθτοσ προςτάτθσ των 

του δυτικοφ δόγματοσ πολιτϊν Ελλινων και τιμωρόσ αυκαίρετοσ αυτϊν, και, 

προειδοποίθςεν εγγράφωσ τουσ προκρίτουσ τθσ νιςου ότι, αν εν τθ απουςία του 

εκακοποιοφντο ι εηθμιοφντο οι κακολικοί, αυτόσ επί τθ επανόδω του όχι μόνον κα 

ικανοποίει τουσ πακόντασ και ηθμιωκζντασ, και κα επαίδευε τουσ πταίςαντασ, αλλά κα 

ετιμϊρει και αυτοφσ τουσ προκρίτουσ ωσ υπευκφνουσ περί τθσ αςφαλείασ εκάςτου 

κακολικοφ· υπζςχετο δε τοισ προκρίτοισ τθν φιλάνκρωπον και γενναίαν προςταςίαν του εν 

καιρϊ ανάγκθσ, αν απεδεικνφοντο διά τθσ διαγωγισ των άξιοι αυτισ. Και ταφτα μεν όςα 

ενιργθςεν εν Τινω. 

Αφγουςτοσ Τθν δε 11 αυγοφςτου εμφανιςκείσ μεκ' όλου του ςτόλου ζμπροςκεν τθσ Νάξου 

απιτει παρά του κοινοφ γρόςια 8500 ωσ τιμιν ειδϊν υπό τινων εντοπίων και 

παρεπιδθμοφντων ξζνων πειρατευκζντων, ι από πειρατϊν αγοραςκζντων· 

απιτει και ικανοποίθςιν, διότι υβρίςκθ ο εκεί αυςτριακόσ πρόξενοσ, και 

θτιμάςκθ θ επί του προξενείου ςθμαία· προςαπιτει και όρκον περί αςφαλείασ 

εισ το εξισ των προξζνων, των δυτικοφρόνων, και των υπό ξζνθν υπεράςπιςιν 

κατοίκων τθσ νιςου· και επειδι δεν ειςθκοφςκθ, απεβίβαςε τθν επαφριον 800 

ςτρατιϊτασ και κανόνια, και πολιορκϊν τθν πόλιν διά ξθράσ και καλάςςθσ, τθν 

εκανονοβόλει, μιτε εισ γυναίκασ μιτε εισ αςκενείσ μιτε εισ παιδία ζξοδον 

επιτρζπων. Διεκιρυξε δε τθν αυτιν θμζραν και ο αρχθγόσ τθσ επί τθσ ξθράσ 

δυνάμεωσ Ηιμβοφργοσ προσ τουσ Ναξίουσ τα αυτά, και απιτει προσ τοισ άλλοισ 

και τα όπλα των κατοίκων. Αντζτειναν απαξάπαντεσ οι Νάξιοι εισ τον 

αφοπλιςμόν· αλλ' υπιγαν εισ τθν οικίαν του αυςτριακοφ αντιπροξζνου υπό 

ςτρατιωτικιν ςυνοδίαν, εηιτθςαν ςυγγνϊμθν ωρκίςκθςαν περί τθσ αςφαλείασ 

των προξζνων και των επί τθσ νιςου δυτικοφρόνων, και φψωςαν τθν 

αυςτριακιν ςθμαίαν. Τοφτων γενομζνων, εξζδωκεν ο Ηιμβοφργοσ δευτζραν 

διακιρυξιν, δι’ ισ δικαιολογϊν τθν απαίτθςιν των όπλων ωσ αφορϊςαν τθν 

θςυχίαν τθσ νιςου, επζτρεπε τθν απ' ανατολισ μζχρι δφςεωσ του θλίου 

κοινωνίαν τθσ πόλεωσ και των χωρίων, και περιϊριηε τθν οργιν και τθν 

εκδίκθςίν του εισ μόνουσ τουσ μετελκόντασ τα τθσ πειρατείασ. Αφ' οφ δε 

επλθρϊκθςαν όςα χριματα απθτοφντο, θ μεν ναυαρχίσ απζπλευςε τθν 22, τα 

δε λοιπά πλοία μετά δφο θμζρασ· δεν ζπαυςε δε ο ναφαρχοσ επί τθσ εν Νάξω 

διατριβισ του υβρίηων τουσ εντοπίουσ ωσ αποςτάτασ κατά του νομίμου 

βαςιλζωσ των, και προτρζπων αυτοφσ να επικαλεςκϊςι το ζλεόσ του και να 

επανζλκωςιν εισ τθν οδόν του κακικοντοσ προ τθσ εξολοκρεφςεϊσ των. 

 
Δίκαιον αναμφιβόλωσ ο ναφαρχοσ είχε να υποχρεϊςθ τουσ άρπαγασ εισ τθν απότιςιν όςων 
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ιρπαςαν και να τουσ τιμωριςθ· αλλά διατί να παιδεφςθ ολόκλθρον ακϊαν πόλιν; μιπωσ 

δεν ιξευρε διά του προξζνου ότι πάντθ ανίςχυροσ ιτον ι κοινότθσ να παιδεφςθ τουσ 

ενόχουσ, ωσ καταπιεηομζνθ υπό των εμφιλοχωροφντων Κρθτϊν, και ωσ ζχουςα αυτι 

ανάγκθν υπεραςπίςεωσ; εν ποίω δε δικαιϊματι ζπραξεν ο ναφαρχοσ ό,τι ζπραξεν υπζρ του 

προξζνου; ο πρόξενοσ ιτον εντόπιοσ και κάτοικοσ τθσ Νάξου, ό εςτι πολίτθσ Ζλλθν· οφτε 

ςυνκικθν, δι' ισ εδφνατο να εγκακιςτά προξζνουσ εν Ελλάδι είχεν θ Αυςτρία, ουδ' άλλθν 

πολιτικιν ςχζςιν· εξ εναντίασ εφζρετο προσ αυτιν εχκρωδϊσ και απανκρϊπωσ. Ρϊσ 

εδφνατο λοιπόν επί τοιαφτθσ γθσ ν' απαιτι τθν φψωςιν τθσ ςθμαίασ τθσ και τθν 

εγκακίδρυςιν των προξζνων τθσ; εν ποίω δε δικαιϊματι εκθρφχκθ υπζρμαχοσ των τθσ 

δυτικισ εκκλθςίασ Ναξίων, όλων πολιτϊν Ελλινων; και υπθκόουσ του ςουλτάνου αν τουσ 

εκεϊρει, ο ςουλτάνοσ ανεγνϊριςε προςτάτριαν αυτϊν μόνθν τθν Γαλλίαν, και υπό τθν 

προςταςίαν ταφτθσ, αν και παρεξθγουμζνθν, και όχι ποτζ τθσ Αυςτρίασ, πολλάκισ 

αντζτειναν οι δυτικόφρονεσ του Αιγαίου εισ τθν απότιςιν των νενομιςμζνων φόρων. Οφτω 

πολιτευομζνου του ναυτικοφ τθσ Αυςτρίασ προσ τθν Ελλάδα, ζπταιεν θ καταδιωκομζνθ και 

υβριηομζνθ Ελλάσ, διότι δεν εςζβετο τθν ςθμαίαν τθσ ωσ εςζβετο τασ των άλλων 

Δυνάμεων, και διότι τθν εκεϊρει ωσ εχκράν τθσ; 

 

Αποπλεφςασ ο Ραυλοφκθσ τθσ Νάξου κατιρεν εισ Ναφπλιον, όπου ζδρευεν θ κυβζρνθςισ· 

εκεί ςυνζλαβεν υποψίασ ότι οι Ζλλθνεσ εμελζτων να τον καφςωςι· διά τοφτο και το 

πλιρωμά του ζντρομον εγρθγόρει πάςαν νφκτα, και τα ειςερχόμενα και εξερχόμενα 

ελλθνικά πλοία κατεςκοπεφοντο. Τοιοφτον ςκοπόν ςυνζλαβαν τω όντι τινζσ των Ελλινων· 

αλλ' θ κυβζρνθςισ ειδοποιθκείςα τουσ απζτρεπεν. Ο δε Ραυλοφκθσ, είτε φοβθκείσ, είτε 

αιςκανκείσ πόςον αξιόμεμπτοσ ιτον θ διαγωγι του, εφάνθ ζκτοτε ςυγκαταβατικϊτεροσ, 

εκάλεςεν εισ γεφμα μζλθ τινά τθσ κυβερνιςεωσ και ζςτερξε ν' ανακεωρθκϊςιν υπό μικτισ 

επιτροπισ Ελλινων και Αυςτριακϊν αποφάςεισ τινζσ του καλαςςίου δικαςτθρίου· αλλά 

και μετά τα ευμενζςτερα ταφτα δείγματα τθσ διαγωγισ του ζν των υπό τθν οδθγίαν του 

πλοίων ζπραξεν εν τθ νιςω των Κερμιϊν κατ' εντολιν αυτοφ ό,τι ζπραξεν αυτόσ εν Νάξω. 

 

Ρρο πζντε ετϊν είχε ναυαγιςει κατά το ακρωτιριον τθσ νιςου εκείνθσ, άγιον Δθμιτριον, 

ςουθδικόν πλοίον, και το φορτίον αυτοφ διιρπαςάν τινεσ των κατοίκων του χωρίου 

Σφλλακα. Ο υποπρόξενοσ τθσ Αυςτρίασ, ο και υποπρόξενοσ τθσ Σουθδίασ, απιτθςε 

πολλάκισ τθν αποηθμίωςιν, αλλ' ουδζποτε ειςθκοφςκθ. Τθν δε 30 αυγοφςτου 

θγκυροβόλθςε το αυςτριακόν βρίκι, ο Ω ρ ί ω ν, εν τω λιμζνι των Κερμιϊν, και ο 

κυβερνιτθσ αυτοφ, Αλβζρτθσ, απιτθςε τθν αποηθμίωςιν εντόσ 24 ωρϊν. Οι κάτοικοι του 

χωρίου εηιτθςαν προκεςμίαν μακροτζραν. Τθν επιοφςαν νφκτα είδαν οι ποιμζνεσ τθσ 

νιςου ενόπλουσ βαδίηοντασ προσ το χωρίον, τουσ εξζλαβαν ωσ λθςτάσ και ζδωκαν είδθςιν 

φωνάηοντεσ. Ικουςαν τθν φωνιν οι χωρικοί, και οι μεν άνδρεσ εξιλκαν ζνοπλοι τθν νφκτα 

ωσ επί λθςτάσ και ετουφεκίςκθςαν, αι δε γυναίκεσ ζτρεξαν εισ τα όρθ προσ αςφάλειαν· 

εγνϊςκθ μετ' ολίγον ότι οι αποβάντεσ ιςαν αυςτριακοί, και ότι ζφεραν επί τθσ ξθράσ 

κανόνια εισ ςωφρονιςμόν των απεικοφντων· απεδόκθ δε άνευ περαιτζρω αναβολισ θ 

ηθτουμζνθ αποηθμίωςισ. Τοιουτοτρόπωσ διεςϊκθ το κινδυνεφον ολόκλθρον χωρίον διά τθν 

ανομίαν και αδικίαν τριϊν και μόνων ατόμων. 

 

Λιγοντοσ δε του ςεπτεμβρίου, επανιλκεν ο Ραυλοφκθσ εισ Ναφπλιον, και θφρεν εκεί το 

υπό αυςτριακιν ςθμαίαν εμπορικόν πλοίον, Μαγδονάλδον, υπό δίκθν. Το λθίςαν τον 



www.schooltime.gr Σελίδα 38 
 

Μαγδονάλδον ελλθνικόν είχε τακτικά ζγγραφα, και οφτε παραβίαςίσ τισ υπιρχε των 

νενομιςμζνων, οφτε παρατυπία· αλλ' ο Ραυλοφκθσ, επί λόγω ότι θ ελλθνικι κυβζρνθςισ 

δεν είχε το δικαίωμα να επιςκζπτεται τα υπό αυςτριακιν ςθμαίαν πλοία, το επιρε βία. 

Διεμαρτυρικθ θ κυβζρνθςισ διά τθν ενϊπιον αυτισ αυκαίρετον ταφτθν πράξιν και 

απιτθςε να μθ διακόψθ τθν κατά τουσ εν πλιρει ενεργεία νόμουσ δίκθν του πλοίου· αλλ' 

εκείνοσ εκϊφευςεν εισ τθν δικαίαν ταφτθν φωνιν. Τοιαφτα ιςαν τα άκλα κατά το ενεςτϊσ 

ζτοσ του αυςτριακοφ ναυτικοφ, δι' α εγόγγυςεν όλθ θ Ελλάσ, και ωργίςκθ όλθ θ Ευρϊπθ. 

 

Αν θ κοινι καταδρομι του Ηαιμθ και του Κολοκοτρϊνθ τουσ ινωςεν ωσ είδωμεν, θ πτϊςισ 

των αντιπάλων και θ ιδία ανόρκωςισ τουσ διιρεςε. Γενικόσ αρχθγόσ των όπλων τθσ 

Ρελοποννιςου ιτον ιδθ ο Κολοκοτρϊνθσ, τοιοφτοσ διζμεινε και μετά τθν εγκακίδρυςιν 

τθσ νζασ κυβερνιςεωσ και δεν προςζκτθςεν ό,τι ενόμιηεν αυτϊ ανικον επί τθσ νζασ 

διανομισ τθσ εξουςίασ, υπζρ θσ τόςον εμόχκθςεν. Ζνεκα τοφτου αποςπαςκείσ του Ηαιμθ 

απζςπαςε και άλλουσ, εν οίσ και τον Αναγνϊςτθν Δθλθγιάννθν, μζλοσ τθσ διοικθτικισ 

επιτροπισ, και θ διαίρεςισ των επαρχιϊν ενιςχφκθ εκ νζου. Αι επαρχίαι τθσ Κορίνκου και 

τθσ Βοςτίτςθσ είλκυςαν κυρίωσ τθν προςοχιν τθσ νζασ αντιπολιτεφςεωσ διά τα πλοφςια 

ειςοδιματά των και τθσ μεν πρϊτθσ επαρχίασ αρχθγόσ ιτον ο ςτρατθγόσ Λωάννθσ 

Νοταράσ, υπαρχθγόσ δε ο αντιςτράτθγοσ και εξάδελφοσ αυτοφ Ραναγιϊτθσ Νοταράσ· τθσ 

δε δευτζρασ αρχθγόσ ο ςτρατθγόσ Λόντοσ, υπαρχθγόσ δε ο αντιςτράτθγοσ Μελετόπουλοσ. 

Τουσ δφο τοφτουσ αντιςτρατιγουσ ελκφςαντεσ οι περί τον Κολοκοτρϊνθν διιγειραν κατά 

των ςτρατθγϊν υπό το δζλεαρ τθσ αρχθγίασ των επαρχιϊν. Αλλ' θ διαίρεςισ ειςεχϊρθςε 

μάλλον εισ τθν τθσ Κορίνκου, όπου τθν υπζκρεψε και θ περί νυμφεφςεωσ ωραίασ και 

ευγενοφσ νεάνιδοσ τθσ επαρχίασ εκείνθσ αναφανείςα αντιηθλία του ςτρατθγοφ και του 

αντιςτρατιγου. Θ διαίρεςισ αφτθ εξζκλινε τον αφγουςτον εισ αλλθλομαχίαν, και οι δφο 

αντίηθλοι νεανίαι, ευρόντεσ και άλλουσ ςυμμάχουσ, άφρονασ ωσ αυτοφσ, ςυνιψαν εν 

Σοφικϊ, χωρίω τθσ επαρχίασ των, μάχθν, κακ' ιν νικιςαντεσ οι περί τον Λωάννθν Νοταράν 

ζςφαξαν ακϊουσ, ελεθλάτθςαν και κατζςτρεψαν το χωρίον, και ζκαυςαν το πλείςτον 

μζροσ του πευκοφφτου δάςουσ του, όκεν ρθτινολογοφντεσ οι χωρικοί επορίηοντο κατ' ζτοσ 

τα προσ το ηθν· κατζςτρεψαν δε και άλλα χωρία γυμνϊςαντεσ τουσ κατοίκουσ. Το πυρ τθσ 

εν τθ επαρχία τθσ Κορίνκου αλλθλομαχίασ εγγφσ ιτο να διαδοκι και εισ άλλασ επαρχίασ 

τθσ Ρελοποννιςου, αλλ' θ διοικθτικι επιτροπι ζςπευςε να το ςβζςθ εν αυτι τθ εςτία του, 

και επί τω ςκοπϊ τοφτω μετζβθςαν εισ τθν επαρχίαν εκείνθν ο πρόεδρόσ τθσ, τα μζλθ 

αυτισ Ρετρόμπεθσ και Δθλθγιάννθσ, και ο αντιπρόεδροσ τθσ επιτροπισ τθσ ςυνελεφςεωσ 

Ρορφφριοσ· μετζβθ εκεί και ο Κολοκοτρϊνθσ μεταμελθκείσ δι' όςα ενιργθςεν εισ ζξαψιν 

των πακϊν. Συςκζψεωσ δε γενομζνθσ διετζκθςαν τα τθσ επαρχίασ όπωσ θ περίςταςισ 

απιτει, απεπζμφκθςαν οι δφο αντίηθλοι νεανίαι εισ τα ςτρατόπεδα, και τοιουτοτρόπωσ 

πολλά πακοφςα θ επαρχία τθσ Κορίνκου διεςϊκθ από τθσ παντελοφσ καταςτροφισ. 

 

Αφ' οφ δε οι προςκυνιςαντεσ οπλαρχθγοί Κριτεσ ερρίφκθςαν, ωσ προείπαμεν, εισ 

ςκοτεινιν φυλακιν, θναγκάςκθςαν πολλοί να προτιμιςωςι χάριν αςφαλείασ τον 

κλεπτικόν πόλεμον. Διά του τρόπου τοφτου επιδρομαί ςυχναί εισ πολλάσ τθσ Κριτθσ 

επαρχίασ εγίνοντο, και εχκροί κατεςτρζφοντο, και χωρία ελαφυραγωγοφντο· αλλά μετά 

τθν κυρίευςιν τθσ Γραμβοφςθσ θφριςκαν οι οπλοφόροι Χριςτιανοί καταφφγιον εκεί, και 

προμθκευόμενοι ευκόλωσ των αναγκαίων εγίνοντο τολμθρότεροι, επιφοβϊτεροι και 

ςυςτθματικϊτεροι. Τθν 1 οκτωβρίου εξεςτράτευςαν κατά πρϊτθν φοράν εκείκεν προσ τα 



www.schooltime.gr Σελίδα 39 
 

Χανιά 150 διά καλάςςθσ και άλλοι τόςοι διά ξθράσ· και οι μεν διά καλάςςθσ ςυνζλαβαν 

δφο αλιάδασ αυτάνδρουσ, εγζμιςαν τα πλοιάρια ηϊων και άλλων λαφφρων, εςκότωςαν 17 

εχκροφσ, εν οίσ και τον υιόν του Χαςάμπεθ Τουκμετςόγλου, και ζφεραν 6 αιχμαλϊτουσ εισ 

Γραμβοφςαν. Οι δε διά ξθράσ ιρπαςαν ηϊα ικανά ζξωκεν των Χανιϊν, και εφόνευςαν και 

τον υιόν του Φανζραγα. Εξεςτράτευςεν εισ καταδίωξιν και τιμωρίαν αυτϊν ο 

Μουςταφάπαςασ, και επροχϊρθςε μζχρι τθσ Γραμβοφςθσ, αλλά δεν τουσ επρόφκαςε, και 

φονεφςασ τρεισ άλλουσ κακ' οδόν επζςτρεψεν εισ Χανιά. Κακ' ιν δε θμζραν 

εξεςτράτευςεν, επζδραμάν τινεσ των εν ταισ υπωρείαισ τθσ Μαλάξασ Χριςτιανϊν μζχρι των 

πυλϊν του τείχουσ, εγφμνωςαν τα βυρςοδεψεία, ιρπαςαν ηϊα, εφόνευςάν τινασ και 

επανιλκαν εισ τα ίδια αβλαβείσ. Τθν αυτιν νφκτα κατζβθςαν 10 Κεφαλιανοί εισ τασ αλικάσ, 

εκυρίευςαν μίαν αλιάδα, και διζβθςαν εν αυτι απζμπροςκεν του φρουρίου τθσ Σοφδασ 

αβλαβείσ. Ο δε Μουςταφάπαςασ, βλζπων τασ γενομζνασ ςυγχρόνωσ πολλαχόκεν 

επιδρομάσ, λεθλαςίασ και ςφαγάσ, εφρόντιςε να εφοδιάςθ το φροφριον όςον τάχιον των 

αναγκαίων, και να το προετοιμάςθ εισ πολιορκίαν. 

 

Λιγοντοσ δε του οκτωβρίου, Τοφρκοι τινζσ των εν Κανδάνω περιεφζροντο εισ ςυλλογιν 

ελαιϊν· επζδραμαν οι Ζλλθνεσ, τουσ επρόφκαςαν επανερχομζνουσ εισ τα ίδια, τουσ 

εκτφπθςαν, εφόνευςαν και θχμαλϊτιςάν τινασ και ζτρεψαν τουσ άλλουσ. Μικραί 

ςυγκροφςεισ ςυνζβθςαν και αλλοφ εισ βλάβθν ωσ επί το πλείςτον των οκωμανϊν. 

 
1826-27 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΞΓ'. 

 

Δθζηξαηεία ηνπ Κηνπηαρή εηο Αζήλαο θαη άισζηο ηεο πφιεσο — 

Γηνξηζκφο ηνπ Καξατζθάθε σο γεληθνχ αξρεγνχ ησλ θαηά ηελ 

Αλαηνιηθήλ Διιάδα ζηξαηεπκάησλ. — Πνιηνξθία ηεο αθξνπφιεσο — 

Μάρε ηνπ Υατδαξίνπ. — πληπρία Καξατζθάθε θαη Κηνπηαρή. — 

Δίζνδνο ησλ πεξί ησλ Φαβηέξνπ εηο ηελ αθξφπνιηλ. — Δθζηξαηεία ησλ 

Θεηηαινκαθεδφλσλ εηο Σαιάληη. 

 

Θ ΑΛΩΣΛΣ του Μεςολογγίου επζφερε τθν καταςτροφιν του αγϊνοσ κακ' όλθν τθν Δυτικιν 

Ελλάδα. Οι λαοί όλων των επαρχιϊν εκείνου του μζρουσ επροςκφνθςαν· ο δε Κιουταχισ 

εκδυκείσ τθν λεοντιν και ενδυκείσ τθν αλωπεκιν, τουσ μεν των εχόντων επαρχίασ 

οπλαρχθγϊν εφείλκυςε και παρζλαβεν εισ τθν υπθρεςίαν του, τουσ δε ουδετζρωςεν· 

Λοφνιοσ αφιςασ δε ικανιν φρουράν εν Μεςολογγίω εξεςτράτευςε τον ιοφνιον εισ Ακινασ, 

επάτθςε, μθδενόσ εναντιουμζνου, τθν Φωκίδα και Βοιωτίαν, και τθν 28 θυλίςκθ εν 

Κιβαισ. Δεκακιςχίλιοι ιππείσ και πεηοί υπελογίηοντο οι ςυνεκςτρατεφςαντεσ, και εξ 

είκοςι κανονίων και ζξ βομβοβόλων ςυνίςτατο το πυροβολικόν· προνοθτικότεροσ 

δε του Δράμαλθ εξθςφάλιςε διά ςτρατιωτικισ κατοχισ καταλλιλων μεταξφ κζςεων 

τθν ελευκζραν κοινωνίαν του ςτρατοφ του μετά τθσ Ευβοίασ και του κορινκιακοφ 

κόλπου, όκεν ζμελλε να πορίηεται τα χρειϊδθ. Εν ϊ δε εςτράτευεν οφτοσ εισ 

Ακινασ, επάτθςε και ο Καρφςτιοσ Ομζρ-παςασ τθν Αττικιν μετά χιλίων· και αυτόσ 

μεν κατζλαβε το Καπανδρίτι 7 ϊρασ απζχον των Ακθνϊν, οι δε περί αυτόν ιππείσ 

επροχϊρθςαν εισ Ρειραιά, ζκαυςαν τασ κθμωνιάσ, ιρπαςαν ποίμνια και επανιλκαν 
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εισ το ςτρατόπεδον. Επί δε τθσ επιδρομισ ταφτθσ ο Βάςςοσ και ο Κριεηϊτθσ 

ευρίςκοντο κατά τθν Κάηαν και τα Δερβενοχϊρια, όπου μακόντεσ τα κατά τον 

Ρειραιά ανεςτράφθςαν, και τθν 20 εςτρατοπζδευςαν κατά το χωρίον Λυόςιαν μίαν 

ϊραν μακράν του εχκροφ· τθν δε επαφριον, δφο ϊρασ προ τθσ ανατολισ του θλίου, 

ζςτειλαν 100 εισ ενζδραν των εχκρϊν εξερχομζνων ςυνικωσ προσ κεριςμόν. Οι 

ςταλζντεσ εφόνευςαν 2, αλλ' επζδραμαν 200 ιππείσ και τουσ απζκρουςαν· 

επρόφκαςαν εν τοφτοισ και οι άλλοι Ζλλθνεσ, και οφτωσ οι ιππείσ επανιλκαν εισ τα 

ίδια. Τθν δε επαφριον επρότειναν οι Τοφρκοι ςυνδιάλεξιν, και ειςακουςκζντεσ 

ζςτειλαν δφο υποπλαρχθγοφσ υποςχόμενοι τω Κριεηϊτθ και τω Βάςςω μεγάλασ 

αμοιβάσ, αν επροςκφνουν· απορριψάντων δε αυτϊν τασ προτάςεισ, επεςτράτευςαν 

πανςτρατιά τθν 24 λίαν πρωί, αντεπεςτράτευςαν και οι Ζλλθνεσ, επολζμθςαν όπου 

και τθν προτεραίαν, και επλθγϊκθςαν εξ αυτϊν 7, οι δε Τοφρκοι επανιλκαν εισ το 

ςτρατόπεδον· γνωςκζντοσ δε του ερχομοφ του Κιουταχι εισ Κιβασ, ανεχϊρθςαν οι 

περί τον Βάςςον και τον Κριεηϊτθν εισ Ελευςίνα. 

 

Αρχομζνου του μαΐου, είχε διοριςκι ο Γκοφρασ αρχθγόσ των κατά τθν Ανατολικιν Ελλάδα 

ςυςτθκθςομζνων ςτρατοπζδων, και είχε διαταχκι να μθ αναμείνθ τουσ εχκροφσ προ των 

πυλϊν των Ακθνϊν· αλλ' αυτόσ, μθ φροντίςασ να φυλάξθ ουδ' αυτιν τθν επαρχίαν του 

απάτθτον, εκλείςκθ εν τθ ακροπόλει μετά 300 μιςκωτϊν, και επί λόγω εξοικονομιςεωσ 

τοφτων εβαςάνιςζ τινασ των κατοίκων τθσ επαρχίασ αργυρολογϊν και αποταμιεφων· 

ζςτειλε δε επί φορολογία και εισ Σαλαμίνα, όπου ιςαν Ακθναίοι, τον κακοφργον οπαδόν 

του, Μάνδαλον, όςτισ διά δεινϊν κακϊςεων εξετζλεςε τα τθσ εντολισ του. Υπό τοιοφτον 

αρχθγόν οι επιρρεπείσ εισ τθν αταξίαν ςτρατιϊται του ζπραξαν, πριν κλειςκϊςιν, όςα 

αιςχρόν και λζγειν κατά των δυςτυχϊν χωρικϊν και τουσ ζφεραν εισ τοιαφτθν απόγνωςιν, 

ϊςτε επί τθσ μικράσ ειςβολισ του Ομζρπαςα τα δφο χωρία Χαςιά και Μενίδι 

επροςκφνθςαν και υπεδζχκθςαν τουσ ολίγουσ εχκροφσ ωσ λυτρωτάσ των, δολοφονιςαντεσ 

και τον οπλαρχθγόν των Μελζτθν Βαςιλείου τον πρϊτον καλζςαντα αυτοφσ και τουσ 

λοιποφσ κατοίκουσ τθσ Αττικισ εισ τα όπλα και πιςτϊσ ακλιςαντα μζχρι τζλουσ. Οι δε 

Ακθναίοι, αν και απεςτρζφοντο τον φροφραρχόν των διά τασ καταπιζςεισ του, εφάνθςαν 

κατά τθν κρίςιμον ταφτθν ϊραν χάριν τθσ πατρίδοσ εισ άκρον ανεκτικοί. Εκτόσ ολίγων 

καταφυγόντων εισ Σαλαμίνα, διζμειναν εν τθ πόλει όχι μόνον οι δυνάμενοι να 

οπλοφορϊςιν ι άλλωσ πωσ να ωφελϊςιν, όλοι 1000, αλλά και πάμπολλαι γυναίκεσ και 

παιδία. Εκλείςκθςαν εντόσ αυτισ και άλλοι 100 άλλων μερϊν οπλοφόροι υπό τον Στάκθν 

Κατςικογιάννθν, τον Διονφςιον Ευμορφόπουλον και τον Γεϊργθν Φωκάν· ϊςτε όλοι οι 

οπλοφοροφντεσ εν τθ πόλει και τθ ακροπόλει επί τθσ ειςβολισ του εχκροφ ιςαν 1400. 

 

Τθν δε 29 θ προφυλακι του εν Κιβαισ αυλιςκζντοσ τθν προτεραίων εχκρικοφ ςτρατοφ εκ 

διςχιλίων πεηϊν και χιλίων ιππζων υπό τον Μουςτάμπεθν αφίχκθ εισ Καπανδρίτι, και 

θνϊκθ μετά των υπό τον Ομζρ-παςαν· τθν δε επαφριον εφάνθςαν ιππείσ ζξωκεν των 

Ακθνϊν περιφερόμενοι^ ιδόντεσ αυτοφσ οι εν τθ πόλει εξϊρμθςαν και τουσ θνάγκαςαν ν' 

αναχωριςωςι. 

Λοφλιοσ Τθν 1 δε Λουλίου τινζσ των ειςβαλόντων εχκρϊν επροχϊρθςαν εισ Μεςόγεια, και 

ευρόντεσ αντίςταςιν κατά το Λιϊπεςι ωπιςκοδρόμθςαν· τθν δ' επαφριον περί το 

δειλινόν εφάνθςαν οι εχκροί εκ νζου ζξω τθσ πόλεωσ ερχόμενοι διά των 
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Αμπελοκιπων· αλλά κανονοβολθκζντεσ και εκ τθσ ακροπόλεωσ και εκ των 

κανονοςταςίων του κάτω τείχουσ ωπιςκοδρόμθςαν. Τθν δε υςτεραίαν όλον το κατά 

το Καπανδρίτι ςτράτευμα κατζλαβε το μοναςτιριον του Ρετράκθ, και τουσ κιπουσ 

των Ρατθςίων, των Σεπωλίων, και του Χαςακι. Οι Ζλλθνεσ ενιςχφκθςαν τθν 

επιοφςαν νφκτα εμβάντων εισ τθν πόλιν 150 οπλοφόρων εκ Σαλαμίνοσ ελκόντων, 

και κατζλαβαν τθν 5 τον λόφον του Μουςείου, οι δε Τοφρκοι τθν Ρνφκα, τθν αγίαν 

Τριάδα και τθν αγίαν Μαρίναν· τθν νφκτα δε τθσ 6 κατζλαβαν οι αυτοί και τον άγιον 

Ακανάςιον τον παρά τον ναόν του Κθςζωσ. Τθν δε 10, εν ϊ οι περί τον Κριεηϊτθν 

και Βάςςον ιςαν εςτρατοπεδευμζνοι εν Ελευςίνι, εφάνθςαν αίφνθσ επερχόμενοι 

διά τθσ οδοφ των Κθβϊν 2,000 εχκροί, πεηοί και ιππείσ, υπό τον Αςλάμπεθν. Οι 

Ζλλθνεσ άφθςαν τα οχυρϊματά των, προχπιντθςαν τουσ εχκροφσ προσ το Κριάςιον 

πεδίον, επολζμθςαν και τουσ θνάγκαςαν να οπιςκοδρομιςωςιν. Επανιλκαν οι 

εχκροί εισ το πεδίον τθσ μάχθσ και τθν επαφριον· αλλά και τότε απεκροφςκθςαν. 

Τθν δε επιοφςαν οι μεν πεηοί ζκαυςαν τθν Μάνδραν και τθν Μαγοφλαν, οι δε ιππείσ 

υπιγαν πάλιν όπου επολζμθςαν τθν προτεραίαν, αλλά καταπολεμθκζντεσ 

ετράπθςαν, καταλιπόντεσ τασ ςκθνάσ και αποςκευάσ των, και τθν νφκτα 

επανζκαμψαν εισ το ςτρατόπεδον κακϊσ ζχοντεσ. Οι δε εκτόσ των Ακθνϊν εχκροί, 

ορμιςαντεσ τθν 11, εκυρίευςαν τον λόφον του Μουςείου, και ανιγειραν 

προμαχϊνασ. Τθν 12 εξιλκαν οι Ζλλθνεσ των τειχϊν υπό τον Γκοφραν, και 

κατεδίωξαν τουσ εχκροφσ μζχρι του μοναςτθρίου του Ρετράκθ. Τθν αυτιν θμζραν ο 

ςυνεκςτρατεφων υπό τον Κιουταχιν Μουχτάρμπεθσ Κιαφτζςθσ ζγραψε τω γνωρίμω 

του Γκοφρα, προτρζπων αυτόν να παραδϊςθ τθν πόλιν και τθν ακρόπολιν εισ 

αποφυγιν τθσ αφεφκτου των εν αυταίσ καταςτροφισ, και υποςχόμενοσ ωφελείασ 

και τιμάσ, αλλ' θ πρόταςισ απερρίφκθ. Τθν δε 13 εξορμιςαντεσ οι εν τθ πόλει, εν 

οίσ, και ο Μακρυγιάννθσ, και προςβαλόντεσ τουσ εχκροφσ εφόνευςαν δφο· υπιγαν 

και εισ τα αλϊνια του Γερανίου, όπου ιτον ολίγοσ ςίτοσ αναλϊνιςτοσ, και τον 

ζκαυςαν· κζλων δε τισ των εχκρϊν να ςβζςθ, τθν φλόγα, ςυνεκάθ. Τθν νφκτα 

επεχείρθςαν οι εχκροί να καταλάβωςι τθν κζςιν του ναοφ του ολυμπίου Διόσ και 

οχυρωκϊςιν υπό τθν υπεράςπιςιν των ςτθλϊν του, αλλά τουφεκιςκζντεσ 

απεμακρφνκθςαν· τθν δε επαφριον ειςιλκεν εισ τθν πόλιν εκ Σαλαμίνοσ ο επί τθσ 

πολιορκίασ του Μεςολογγίου διακρικείσ υπονομοποιόσ Κϊςτασ μετά 3 ςυνεργατϊν 

και 70 Ακθναίων. Τθν 15 παραφυλάξαντζσ τινεσ των Ελλινων κατά τον ναόν του 

ολυμπίου Διόσ εφόνευςαν 2 ιππείσ και επιραν τουσ ίππουσ των. Τθν αυτιν θμζραν 

εφάνθ ανυψωμζνον εχκρικόν κανονοςτάςιον εν Γερανίω, και άλλο τθν ακόλουκον 

νφκτα κατά τθν αγίαν Μαρίναν· επετζκθςαν δε τζςςαρα καηάνια, και ζκτοτε ο 

πόλεμοσ εγζνετο ςοβαρϊτεροσ. Τθν 16 ιλκεν ο Κιουταχισ εκ Κθβϊν, όπου άφθςε 

τριςχιλίουσ οπιςκοφυλακιν, και εςτρατοπζδευςεν εν Ρατθςίουσ· τθν αυτιν θμζραν 

ςφοδρϊσ κανονοβολοφντεσ οι εχκροί ζρριψαν μζροσ ενόσ των δφο δυτικϊν πφργων 

του τείχουσ· τθν επιοφςαν ζβλαψαν και τον άλλον πφργον, οι δε Ζλλθνεσ 

επεςκεφαςαν τθν νφκτα τα βλαφκζντα μζρθ· κατεςκεφαςαν και ζν κανονοςτάςιον 

κατά τθν ενορίαν των αγίων Αναργφρων προςβάλλον το εν Γερανίω εχκρικόν. Τθν 

31 ζςτειλαν οι εν Ελευςίνι κατά τον Ρειραιά 7 ςτρατιϊτασ εισ καταςκόπευςιν των 

εχκρϊν· αλλ' ζπεςαν οι ςταλζντεσ εισ χείρασ αυτϊν και είσ εφονεφκθ αμυνόμενοσ. 

Μακϊν δ' εκ των ςυλλθφκζντων ο Κιουταχισ ότι οι ζξωκεν Ζλλθνεσ ζτοιμοι ιςαν να 
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εκςτρατεφςωςιν εισ λφςιν τθσ πολιορκίασ των Ακθνϊν, επεμελικθ να κυριεφςθ 

όςον τάχιον τθν πόλιν εξ εφόδου. 

 

Το τείχοσ τθσ πόλεωσ ιταν όλον θμελθμζνον και πολλαχοφ ςακρόν, είχε και πολλιν 

ζκταςιν· ο δε ολίγοσ αρικμόσ των υπεραςπιςτϊν αυτοφ ιτον ωσ προσ τθν ζκταςιν 

δυςανάλογοσ. Εικοςιτζςςαρεσ πφργοι περιζκειντο, αλλ' οι πλείςτοι άοπλοι, οι δε ζνοπλοι 

δεν είχαν ειμι ανά ζν κανόνι, και τοφτο πολλάκισ δφςχρθςτον· διά τα αίτια ταφτα θ πόλισ 

ιτον ευάλωτοσ. 

Αφγουςτοσ Δφο θμζρασ προ τθσ εφόδου, ό εςτι τθν 1 και 2 αυγοφςτου, ζρριψαν οι εχκροί 

επί το τείχοσ όςασ κανονίασ δεν ζρριψαν κακ' όλον το διάςτθμα τθσ πολιορκίασ, 

και κατθδάφιςαν τόςα μζρθ, ϊςτε δεν επρόφκαναν οι υπεραςπιςταί του να τα 

επιςκευάηωςι. Το πρωί δε τθσ 3 ϊρμθςαν όλοι πολλαχόκεν αλαλάηοντεσ, 

επάτθςαν τθν πόλιν διά των κατθδαφιςμζνων μερϊν, και μετά μικράν 

αντίςταςιν τθν εκυρίευςαν όλθν· 12 Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν, 30 επλθγϊκθςαν, 

και 10 άνδρεσ και 40 γυναίκεσ θχμαλωτίςκθςαν, όλοι δε οι λοιποί διεςϊκθςαν 

εισ τθν ακρόπολιν. Τθν δε επαφριον κατζβθςαν αίφνθσ τινζσ των εν τθ 

ακροπόλει προσ το ανατολικόν μζροσ τθσ πόλεωσ, εμβικαν είσ τινα οικίαν, τθν 

ζκαυςαν, εφόνευςαν 13 και εηϊγρθςαν 5· εφονεφκθςαν δε και 2 εξ αυτϊν και 

επλθγϊκθςαν 8. Είσ δε των ηωγρθκζντων Τοφρκων ελζγετο ότι ιτον ο 

αρχιπυροβολιςτισ του εχκρικοφ ςτρατοπζδου, όςτισ και ςυμπαρελιφκθ εν τω 

τάγματι των Ελλινων πυροβολιςτϊν. 

 

Θ δε κυβζρνθςισ, μακοφςα ότι ο Γκοφρασ εκλείςκθ εν τθ ακροπόλει, εφρόντιςε ν' 

αντικαταςτιςθ άλλον αρχθγόν των κατά τθν Ανατολικιν Ελλάδα ςτρατοπζδων. Τα όμματα 

πολλϊν των μελϊν τθσ κυβερνιςεωσ ζπεςαν εξ αρχισ επί τον Καραϊςκάκθν μεταβάντα εισ 

Ναφπλιον μετά τθν άλωςιν του Μεςολογγίου· τοφτον ςυνίςτα και θ κοινι γνϊμθ ωσ τον 

αξιϊτερον να διοικιςθ κατά τθν ςτερεάν Ελλάδα πολυάρικμον ςτράτευμα, και ν' ανεγείρθ 

τα πεπτωκότα μζρθ· αλλ' ανίκθτοσ ενομίηετο θ κατ' αυτοφ απζχκεια του προζδρου τθσ 

κυβερνιςεωσ Ηαιμθ δι’ άσ καταδρομάσ και περιφρονιςεισ υπζφερε παρ' αυτοφ ο οίκοσ 

του επί του δευτζρου εμφυλίου πολζμου. Ο ανιρ όμωσ οφτοσ τόςθν πατριωτικιν ανοχιν 

ζδειξε προσ τουσ εχκροφσ του κινδυνευοφςθσ τθσ πατρίδοσ, ϊςτε γενομζνου λόγου επί του 

κυβερνθτικοφ ςυμβουλίου περί διοριςμοφ γενικοφ αρχθγοφ, πρϊτοσ αυτόσ εξεςτόμιςεν ότι 

οφτε αξιϊτερον οφτε καταλλθλότερον άλλον εκεϊρει παρά τον Καραϊςκάκθν. 

Επευφθμθςάντων δε όλων των μελϊν, μετεπζμφκθ τθν επαφριον ο Καραϊςκάκθσ εισ τον 

καλαςςόπυργον, και ο Ηαιμθσ λαβϊν πρϊτοσ τον λόγον τω ανιγγειλε περιποιθτικϊ τω 

τρόπω ό,τι περί αυτοφ εβουλεφκθ θ κυβζρνθςισ τθν προτεραίαν. Κατενφχκθ ο 

Καραϊςκάκθσ επί τοισ λόγοισ του προζδρου, απιντθςε φιλοφρόνωσ και ευγνωμόνωσ, 

υπεςχζκθςαν αμφότεροι παντελι λικθν των παρελκόντων και εναγκαλιςκζντεσ 

εφιλικθςαν, και το φίλθμά των δεν ιτο φίλθμα Λοφδα. Συλλζξασ δε ο νεοχειροτόνθτοσ 

αρχθγόσ όςουσ εδυνικθ εν Ναυπλίω εξεςτράτευςε μετά 600 τθν 19 Λουνίου εισ Ελευςίνα, 

όπου ιςαν ιδθ τα τάγματα του Βάςςου, του Ρανουργιά και του Κριεηϊτθ, και όπου 

διετάχκθςαν να ςυνζλκωςι και άλλα άλλων οπλαρχθγϊν· εγζνετο και πάςα φροντίσ εισ 

προμικειαν τροφϊν, ων δεν εςτερείτο θ κυβζρνθςισ χάρισ εισ τον γενναίον φιλελλθνιςμόν 

των χριςτιανικϊν λαϊν· επειδι δε πασ φόβοσ εχκρικισ αποβάςεωσ εισ Σπζτςασ και Φδραν 
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εξζλειψεν ιδθ, διετάχκθ και ο Φαβιζροσ να ςυνεκςτρατεφςθ εισ ςτερεάν Ελλάδα. 

 

Διά τθν επικρατοφςαν εν Ναυπλίω αταξίαν ζςτθςε προ μικροφ ο φιλζλλθν οφτοσ τθν 

ςτακεράν διαμονιν του ςτρατοφ του εν τθ κατά τθν Ρελοπόννθςον χερςονιςω των 

Μεκζνων, και ζφερεν εκεί όλασ του τασ αποκικασ, αφιςασ δφο λόχουσ εισ φρουράν του 

Ναυπλίου· επροτίμθςε δε το μζροσ εκείνο ωσ παρακαλάςςιον, ωσ μακράν των πολιτικϊν 

και ςτρατιωτικϊν κορφβων, και ωσ κείμενον εν μζςω Φδρασ, Ακθνϊν, Ναυπλίου και ιςκμοφ 

τθσ Κορίνκου· τθν φφςει δε οχυράν εκείνθν κζςιν εδυνάμωςεν ζτι μάλλον ανεγείρασ επί 

των δφο λόφων του ιςκμοφ τθσ δφο οχυρωμάτια. Κακ’ άσ δε θμζρασ διετάχκθ να 

εκςτρατεφςθ, ζφκαςαν εισ Μζκενα εκ Μαςςαλίασ 70 φιλζλλθνεσ υπό τον Λταλόν 

ςυνταγματάρχθν Ρίηαν· θ δε γενναία ςυνδρομι τθσ εν Ραριςίοισ φιλελλθνικισ Εταιρίασ 

επρομικευε πρό τινοσ καιροφ όχι μόνον τα εισ τροφιν του τακτικοφ ςτρατοφ αλλά και τα 

εισ λοιπιν εξοικονόμθςιν των ευρωπαίων εκελοντϊν επί τθ προτροπι του κόμθτοσ 

Δαρκοφρτου, μζλουσ και αντιπροςϊπου αυτισ, επιςκεφκζντοσ κατ' εκείνον τον καιρόν τθν 

Ελλάδα εισ πλιρθ και ακριβι γνϊςιν των αναγκϊν αυτισ. Υπό τοιαφτασ αιςίασ περιςτάςεισ 

εδζχκθ προκφμωσ ο Φαβιζροσ τθν διαταγιν τθσ κυβερνιςεωσ, 

Αφγουςτοσ και παραλαβϊν το α' και το β' των ταγμάτων εκ χιλίων ανδρϊν, τον υπό τον 

Ρίηαν λόχον των φιλελλινων, 70 ιππείσ ανίππουσ, και 4 ορεινά κανόνια, 

εξεςτράτευςεν αρχομζνου του αυγοφςτου εισ Ελευςίνα, όπου θφρεν 

εςτρατοπεδευμζνουσ 2500 ατάκτουσ υπό διαφόρουσ και υπό τθν γενικιν 

αρχθγίαν του Καραϊςκάκθ. Το εςπζρασ δε τθσ 5 ανεχϊρθςαν όλοι και ζφκαςαν 

περί το μεςονφκτιον εισ Χαϊδάρι, και άλλοι μεν κατζλαβαν τον εκεί 

περιτετοιχιςμζνον κιπον κείμενον εν μικρά τινι κοιλάδι και μίαν ιμιςυ ϊραν 

απζχοντα των Ακθνϊν, άλλοι δε εχαρακϊκθςαν επί των δεξιόκεν και 

αριςτερόκεν του κιπου λόφων· το δε τακτικόν θυλίςκθ εκ δεξιϊν του κιπου 

ζχον κατά μζτωπον τθν πόλιν και όπιςκεν το όροσ. 

 

Τθν 6, ανατζλλοντοσ του θλίου, επρόκυψαν εκ του ελαιϊνοσ διςχίλιοι εχκροί, πεηοί και 

ιππείσ, ζλκοντεσ δφο κανόνια ελαφρά· και οι μεν πεηοί και οι πλείςτοι των ιππζων 

προςζβαλαν τα εξ αριςτερϊν του κιπου χαρακϊματα, όπου ιςαν τα τάγματα του 

Κριεηϊτου, του Ρερραιβοφ, του Στζφου, και το των Επταννθςίων· τινζσ δε υπιγαν προσ τα 

εκ δεξιϊν. Ζδραμε κατά των επί τα αριςτερά πεςόντων τα α' τάγμα, ετράπθςαν μετά 

μικράν αντίςταςιν οι εχκροί και θρπάγθςαν και τα πολεμεφόδιά των· ζδραμε και ο λόχοσ 

των φιλελλινων κατά των προσ τα δεξιά εχκρϊν και τόςον επροχϊρθςεν, ϊςτε ευρζκθ 

μόνοσ πολεμϊν προσ τριπλαςίουσ· αλλά διά τθσ περί τον πόλεμον εμπειρίασ του, διά τθσ 

καρτεροψυχίασ του και διά του ακαταπαφςτου πυρόσ, απζκρουςεν ευτυχϊσ τασ 

επανειλθμμζνασ προςβολάσ των εχκρϊν, και τουσ ζτρεψε μετ' ολίγον εισ φυγιν, ελκόντων 

δφο λόχων του β' τάγματοσ εν τθ ακμι τθσ μάχθσ. Εκάρρυνεν θ επιτυχία αφτθ τον τακτικόν 

ςτρατόν, και ο Φαβιζροσ, κεωριςασ αρμόδιον τον καιρόν εισ ςυγκρότθςιν γενικισ μάχθσ, 

διζταξεν όλουσ τουσ υπό τθν οδθγίαν του να καταβϊςιν εισ τθν πεδιάδα, και βαδίςωςι 

κατευκφ προσ τθν πόλιν· παριγγειλε δε και τω Καραϊςκάκθ να διατάξθ τουσ ατάκτουσ να 

ςυνακολουκιςωςιν· αλλά, τοφτου μθ ςυγκατατεκζντοσ, είτε διότι εκεϊρει το κίνθμα 

παράτολμον, είτε διότι ιξευρεν ότι οι άτακτοι δεν ςυνθκολοφκουν ωσ μθ ζχοντεσ τθν ζξιν 

του μάχεςκαι εν τοισ πεδίοισ πεηοί προσ ιππείσ, θναγκάςκθ να οπιςκοδρομιςθ. Οι Ζλλθνεσ 
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επιραν τθν θμζραν εκείνθν δφο ςθμαίασ και εφόνευςαν και επλιγωςάν τινασ· εφόνευςαν 

και ζνα των αξιωματικϊν του ιππικοφ και ιρπαςαν τον ίππον του· εφονεφκθςαν δε και 8 εξ 

αυτϊν, και επλθγϊκθςαν 20, εν οίσ 5 φιλζλλθνεσ· εκλάςκθςαν και οι άξονεσ των δφο 

υποςτατϊν και εςτάλθςαν εισ Σαλαμίνα προσ επιςκευιν. Τθν αυτιν θμζραν επρόβαλεν ο 

Καραϊςκάκθσ να μεταφζρωςι τον ςτρατόν εισ Ρειραιά προσ ευχερεςτζραν προμικειαν διά 

καλάςςθσ πολεμεφοδίων και τροφϊν· αλλ' ο Φαβιζροσ αντζτεινε λζγων, ότι ο ςκοπόσ τθσ 

εκςτρατείασ ιτο να λφςωςι τθν πολιορκίαν, και όχι να χρονοτριβϊςι ςτρατοπεδεφοντεσ 

μακράν των εχκρϊν, και αμυνόμενοι μάλλον ι βλάπτοντεσ· αντεπρόβαλε δε να κινθκϊςι 

τθν επαφριον επί τουσ εχκροφσ· αλλ' θ γνϊμθ του δεν ζγεινε δεκτι, και αναγκαςκείσ να 

ενδϊςθ διζταξε τουσ ςυν αυτϊ να κινιςωςι το μεςονφκτιον· αλλά δφο εκ τθσ ακροπόλεωσ, 

διαφυγόντεσ τθν προςοχιν των εχκρϊν, ιλκαν εισ το ςτρατόπεδον προ του μεςονυκτίου 

αναγγζλλοντεσ ότι οι Τοφρκοι θτοιμάηοντο ν' αναχωριςωςιν. Θ αγγελία αφτθ ανζτρεψε το 

ςχζδιον τθσ εισ Ρειραιά μεταβάςεωσ του ςτρατοφ. Θ 7 του μθνόσ διιλκεν απόλεμοσ, μθ 

φανζντοσ του εχκροφ, όχι διότι θτοιμάηετο ν' αναχωριςθ, αλλά διότι ανεμζνετο ο 

Καρφςτιοσ Ομζρ-παςασ προ μικροφ απελκϊν εισ Εφβοιαν, όςτισ και ζφκαςε τθν αυτιν 

εςπζραν μεκ' ικανϊν ιππζων. Τθν δε επαφριον το πρωί εφάνθ ο Κιουταχισ ερχόμενοσ προσ 

το Χαϊδάρι μετά πεντακιςχιλίων πεηϊν και χιλίων ιππζων. Ο Φαβιζροσ ζςτειλε πάραυτα το 

α' τάγμα και τουσ ανίππουσ ιππείσ ζλκοντασ τα δφο ςϊα κανόνιά του εισ κατάλθψιν 

ομαλοφ τινοσ και επιμικουσ λόφου· αλλ', εν ϊ ανζβαιναν οφτοι αφ' ενόσ, ανζβαιναν αφ' 

ετζρου και οι εχκροί ιππείσ· το δε εν μζςω φψοσ του λόφου εμπόδιηε τουσ αναβαίνοντασ 

να ίδωςιν αλλιλουσ, ϊςτε αφίχκθςαν και οι μεν και οι δε εισ τθν κορυφιν του λόφου 

μθδαμϊσ προςδοκϊντεσ να ςυναπαντθκϊςι. 

 

Ρρϊτοι δ' επυροβόλθςαν οι τακτικοί και εφόνευςάν τινασ, αλλ' ο εισ τετράγωνον 

ςχθματιςμόσ αυτϊν, κακ' όν ζν μόνον μζτωπον ζβλεπε τουσ εχκροφσ, τοισ ιτον επιβλαβισ· 

ςυνζβθ δε και το δυςτφχθμα να πλθγωκι ο διοικϊν το τάγμα οβζρτοσ, Γάλλοσ, και να 

κλαςκϊςιν οι άξονεσ των υποςτατϊν· τα ςυμβάντα ταφτα επροξζνθςαν δειλίαν και 

αταξίαν εισ το τάγμα, το τετράγωνον διερράγθ, και οι εχκροί ειςεχϊρθςαν διά των κενϊν· 

αλλά δραμόντεσ οι του β' τάγματοσ και οι περί τον Καραϊςκάκθν και Κριεηϊτθν, ζςτθςαν 

τθν ορμιν των εχκρϊν και επροφφλαξαν το κινδυνεφον τάγμα από του παντελοφσ 

αφανιςμοφ του· 38 ςτρατιϊται και είσ των τυμπανιςτϊν εφονεφκθςαν και 

θχμαλωτίςκθςαν. Ο εχκρόσ, κυριεφςασ τον λόφον όλον, εχαράκωςε τθν κορυφιν του, και 

διαιρζςασ τασ δυνάμεισ του ζρριψε τθν μεν ιππικιν και μικρόν μζροσ τθσ πεηικισ επί το 

οχφρωμα του Στζφου και του Ρερραιβοφ, όπου και ο Λζκκασ, όλθν δε τθν άλλθν πεηικιν 

προσ τον μεταξφ του οχυρϊματοσ τοφτου και του όρουσ λόφον, όν κατείχεν ο Κριεηϊτθσ· 

και οι μεν περί τον Στζφον, Ρερραιβόν και Λζκκαν αντζκρουςαν τουσ εφορμιςαντασ και 

τουσ θνάγκαςαν να οπιςκοδρομιςωςιν· οι δε κινθκζντεσ προσ τον λόφον, ευρόντεσ τα 

κάτω ανϊχυρα, επροχϊρθςαν μζχρι τθσ κορυφισ αυτοφ· αλλ' εκεί φκάςαντεσ θφραν 

πολλιν αντίςταςιν, και δισ εφορμιςαντεσ απεκροφςκθςαν· τόςον δε εκ του ςφνεγγυσ 

εμάχοντο, ϊςτε, αντί να τουφεκοβολϊνται, επετροβολοφντο και διεξιφίηοντο. Ετράπθ μετ' 

ολίγον επί τουσ Ζλλθνασ και το αποκρουςκζν εκ του άλλου οχυρϊματοσ ιππικόν, και ο 

κίνδυνοσ αυτϊν θυξικθ, και θ κζςισ όλου του ελλθνικοφ ςτρατοπζδου κατζςτθ επιςφαλισ, 

διότι, αν υπερίςχυαν οι εχκροί και εκυρίευαν τον λόφον όλον, κα κατελάμβαναν και τα 

νϊτα του ςτρατοπζδου. Ταφτα παρατθριςασ ο Φαβιζροσ ζςτειλε προσ τον λόφον τα δφο 
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τάγματα και τουσ φιλζλλθνασ· ϊρμθςαν και οι γενναίωσ ανκιςτάμενοι επί του λόφου 

άτακτοι, και οφτωσ οι εχκροί πολλά πακόντεσ ωπιςκοδρόμθςαν· μετά ταφτα, τα δφο 

ςτρατόπεδα περιωρίςκθςαν εισ ακροβολιςμοφσ. Ρολεμικοφ δε ςυμβουλίου γενομζνου, 

απεφαςίςκθ το μεν τακτικόν να καταλάβθ τον κιπον και τα χαρακϊματα, οι δε άτακτοι να 

πζςωςι μετά τθν δφςιν του θλίου εισ το επί του λόφου εχκρικόν χαράκωμα. Ελκοφςθσ τθσ 

ϊρασ, οι μεν άτακτοι εξιλκαν του κιπου και των χαρακωμάτων και ειςιλκαν οι τακτικοί 

αλλ' αντί να κινθκϊςιν οι άτακτοι προσ τον λόφον, υπεχϊρθςαν προσ το όροσ φοβθκζντεσ 

και απεικιςαντεσ εισ τασ διαταγάσ των αρχθγϊν. Οι εχκροί, βλζποντεσ τα κινιματα των 

Ελλινων και τθν υποχϊρθςιν των ατάκτων, περιζκλειςαν τον κιπον. Εφοβικθςαν οι 

τακτικοί ιδόντεσ εαυτοφσ απροςδοκιτωσ εν μζςω πολυαρίκμου εχκρικοφ ιππικοφ, 

ετράπθςαν εισ φυγιν, και καλι τφχθ εξ αιτίασ του ςκότουσ και του μεταξφ του κιπου και 

του όρουσ μικροφ διαςτιματοσ διεξζφυγαν τθν παντελι καταςτροφιν των. Ολίγοι εξ 

αυτϊν εφονεφκθςαν, αλλά πολλοί αδφνατοι ςτρατιϊται αποπλανθκζντεσ εξ αιτίασ του 

ςκότουσ ςυνελιφκθςαν· ςυνελιφκθ και ο χαριζςτατοσ και πεπαιδευμζνοσ λοχαγόσ του 

πυροβολικοφ Μβοσ, καί τινεσ πυροβολιςταί φιλοτιμοφμενοι να ςϊςωςι τα κανόνιά των^ 

ςυνελιφκθ και ο Χατςι-Λάμπροσ Κορομθλάσ· οι πλείςτοι δε του ςτρατοφ ζχαςαν τα ςκεφθ 

των· ζμειναν και 20 περίπου πλθγωμζνοι εκ των διαφόρων ςωμάτων εντόσ του εν τω κιπω 

πφργου και ζγειναν και αυτοί, ωσ και οι λοιποί οι ςυλλθφκζντεσ, κφματα τθσ ωμότθτοσ των 

εχκρϊν (α). Μεςοφςθσ δε τθσ νυκτόσ, ζφκαςαν τακτικοί και άτακτοι εισ Ελευςίνα· 

φοβθκζντεσ δε μιπωσ οι εχκροί τουσ καταδιϊξωςι και εκεί, μετζβθςαν όλοι τθν επαφριον, 

εκτόσ των περί τον Καραϊςκάκθν και τον Κριεηϊτθν, εισ Σαλαμίνα κακϊσ ζχοντεσ. 

 

Εκείνασ τασ θμζρασ ελλιμζνιηεν ζξωκεν του Ρειραιϊσ θ γαλλικι ναυαρχίσ. Τθν επαφριον 

τθσ μάχθσ του Χαϊδαρίου υπιγαν εισ επίςκεψιν του ναυάρχου Δεριγνι ο Κιουταχισ και ο 

Ομζρ-παςασ. Κατόπιν αυτϊν υπιγε και ο Καραϊςκάκθσ. Ο ναφαρχοσ, αφ' οφ τον υπεδζχκθ, 

τον ωδιγθςεν ενϊπιον των παςάδων κακθμζνων επί του καταςτρϊματοσ. Εξεπλάγθ και ο 

Καραϊςκάκθσ ευρεκείσ απροςδοκιτωσ εν παρουςία των παςάδων, εξεπλάγθςαν και οι 

παςάδεσ ευρεκζντεσ απροςδοκιτωσ εν παρουςία του Καραϊςκάκθ. Ο Καραϊςκάκθσ τουσ 

εχαιρζτθςε και εκάκθςεν· εκείνοι δε τον αντεχαιρζτθςαν αγερϊχωσ κλίναντεσ απλϊσ τασ 

κεφαλάσ των και μθ ανεγερκζντεσ. Θ ςυνομιλία ζγεινεν αλβανιςτί. Ο Κιουταχισ επζπλθξεν 

ευμενεί τω τρόπω τον Καραϊςκάκθν ωσ απιςτιςαντα προσ τθν Ρφλθν, και τω είπεν ότι, αν 

επροςκφνει, κα τω ζδιδε το λαμπρότερον καπιτανάτον. «Πτε ς' εηιτθςα», απεκρίκθ ο 

Καραϊςκάκθσ, «καπιτανάτον, δεν ειςθκοφςκθν· ζκτοτε απεφάςιςα να το κερδίςω διά τθσ 

ςπάκθσ μου, και, Κεοφ κζλοντοσ, κα το κερδίςω»· εμειδίαςεν ο Κιουταχισ και εςιϊπθςεν. 

Οι παςάδεσ ανεχϊρθςαν από τθσ ναυαρχίδοσ πρϊτοι· απζμεινε δζ τισ Αλβανόσ, όςτισ 

επανζλαβεν εξ ονόματοσ του Κιουταχι προσ τον Καραϊςκάκθν ιδιαιτζρωσ ωσ γνϊριμόσ του 

όςα τω είπεν ο Κιουταχισ παρρθςία, αλλά και οφτοσ ικουςεν όςα και ο αυκζντθσ του· θ 

ςυνζντευξισ αφτθ των παςάδων και του Καραϊςκάκθ ζλαβε χϊραν κατά ςυγκυρίαν. 

 

Μετά δε τθν εν Χαϊδαρίω αποτυχίαν, οι πλείςτοι των εν τθ ακροπόλει υπομιςκίων του 

Γκοφρα, φοβοφμενοι τα δεινά μακράσ και ςτενισ πολιορκίασ, βουλιν ζβαλαν να 

δραπετεφςωςι διά νυκτόσ παρά γνϊμθν του φρουράρχου. Ειδοποιθκείσ οφτοσ περί τοφτου 

και κζλων να τουσ εμποδίςθ, ανιγγειλε τοισ εχκροίσ άνωκεν μεγαλοφϊνωσ τθν 

μελετωμζνθν ζξοδον, και οι ςτρατιϊται φοβθκζντεσ μθ πζςωςιν εισ χείρασ αυτϊν 

γρθγοροφντων εμποδίςκθςαν· αλλά δράξαντζσ τινεσ αυτϊν άλλθν ευκαιρίαν 
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εδραπζτευςαν, και ζτοιμοι ιςαν να δραπετεφςωςι και πολλοί άλλοι. Ζνεκα τοφτου, 

εδειλίαςε και αυτόσ ο Γκοφρασ, και παριγγειλε μυςτικϊσ να ςταλϊςι πλοία εισ τουσ τρεισ 

πφργουσ προσ μετακόμιςιν όλων των πολιορκουμζνων, αν θ ανάγκθ το εκάλει. Είπαμεν, ότι 

πλικθ γυναικϊν και παιδίων εκλείςκθςαν εν τθ ακροπόλει επί τθσ κυριεφςεωσ τθσ πόλεωσ. 

Εξ αυτϊν απεπζμφκθςαν τθν νφκτα τθσ 12 αςφαλϊσ εισ Σαλαμίνα 300, ςυναπεπζμφκθςαν 

καί τινεσ άχρθςτοι άνδρεσ· ϊςτε λιγοντοσ του αυγοφςτου δεν ιςαν ζγκλειςτοι ειμι 800 

ζνοπλοι Αττικοί, 250 ακόλουκοι του φρουράρχου, 80 ακόλουκοι των άλλων οπλαρχθγϊν, 

και 500 γυναίκεσ και παιδία, όλοι ψυχαί 1630· ιςαν και ενόσ ζτουσ τροφαί, αλλ' ολίγα 

πολεμεφόδια· ζκειντο δε επί των τειχϊν 14 κανόνια και 3 βομβοβόλοι. 

 

Οι δ' εχκροί, ανεγείραντεσ επί του λόφου του Μουςείου πυροβολοςτάςιον και 

επικζςαντεσ κανόνα@ και βομβοβόλουσ, ϊρμθςαν ςωρθδόν τθν 15 μετά το δειλινόν ίνα 

κυριεφςωςι τον υπό τθν ακρόπολιν ναόν του αγίου Γεωργίου. Τον ναόν τοφτου κατείχαν 

Ζλλθνεσ, οίτινεσ προϊδόντεσ το ςυμβάν τον υπενόμευςαν^ επί ςκοπϊ δε ν' απατιςωςι τουσ 

ορμιςαντασ εχκροφσ των και τουσ φζρωςιν εντόσ αυτοφ καρραλζουσ, υπεκρίκθςαν 

αντίςταςιν, ετουφζκιςαν ικανιν ϊραν και μετά ταφτα υπεχϊρθςαν ωσ μθ δυνάμενοι δικεν 

να τον υπεραςπίςωςιν. Οι εχκροί απατθκζντεσ εμβικαν οι μεν εισ τον ναόν, οι δε εισ τασ 

πζριξ οικίασ, και αίφνθσ ανετράπθ ο ναόσ, ςυνανετράπθςαν και αι οικίαι, και 

ςυναπωλζςκθςαν πάμπολλοι εχκροί· επλθγϊκθςαν δε και 15 Ζλλθνεσ, εξ ϊν είσ απζκανεν. 

Οι εχκροί ζπακαν μετ' ολίγασ θμζρασ άλλθν βαρείαν βλάβθν· ζμακεν ο εν Ελευςίνι 

ςτρατοπεδεφων Καραϊςκάκθσ ότι 500 εφφλατταν κατά τα Σκοφρτα επί των μεκορίων τθσ 

Βοιωτίασ και Μεγαρίδοσ αποτεταμιευμζνασ τροφάσ, και απζςτειλε τθν 23, 1200 υπό τον 

Γεϊργθν Χελιϊτθν. Ο οπλαρχθγόσ οφτοσ εξετζλεςεν ευτυχϊσ τα τθσ αποςτολισ του· 

επιπεςϊν αιφνιδίωσ εφόνευςεν ικανοφσ, διεςκόρπιςε τουσ λοιποφσ, ελαφυραγϊγθςε, και 

τθν επαφριον ζφερεν εισ Ελευςίνα ολόκλθρα ποίμνια και αγζλθν θμιόνων. 

 

Εκείνασ τασ θμζρασ ζπεςεν εισ χείρασ των Ελλινων επίςθμόσ τισ αναφορά του Κιουταχι 

προσ τον αρχιβεηίρθν, και ιδιόχειροσ επιςτολι αυτοφ πρόσ τινα Αλιαγαν@, ο εςτί προσ τον 

ςουλτάνον καλυπτόμενον, κατά τθν κοινιν γνϊμθν, υπό το όνομα τοφτο. Ζλεγε δε θ 

αναφορά, ότι το φροφριον των Ακθνϊν, ωκοδομθμζνον εφ' υψθλισ και τραχείασ πζτρασ, 

οφτε υπόνομον υπεδζχετο οφτε ζφοδον εφοβείτο· ότι πολυάρικμα ςτρατεφματα των 

απίςτων ςυνθκροίςκθςαν κατά τον ιςκμόν, και 20 και 30 πλοία των περιζπλεαν· ότι δεν 

ευκαίρει να εφορεφθ τα τθσ πολιορκίασ των Ακθνϊν, και αναγκαίον εκεϊρει να 

παρευρίςκεται πάντοτε τολμθρόσ και εμπειροπόλεμοσ βεηίρθσ οποίοσ ο Καρφςτιοσ Ομζρ-

παςασ· ότι επεςκεφαςε δζκα μφλουσ πζριξ των Ακθνϊν, και θναγκάηετο εισ φφλαξιν αυτϊν 

να διατθρι ανά 80 και 100 ςτρατιϊτασ, και ότι θτοίμαςεν επτά ςχεδόν χιλιάδων εκλεκτόν 

ςτρατόν εισ αποςτολιν προσ τον ιςκμόν τθσ Ρελοποννιςου, αλλά δεν τον ζςτειλεν ειςζτι 

δι' ζλλειψιν τροφϊν. 

 

Εψεφδετο ο Κιουταχισ λζγων ότι θναγκάηετο να διατθρι ιδιαιτζρασ φρουράσ εισ φφλαξιν 

των μφλων, διότι οφτοι ιςαν τόςον πλθςίον του ςτρατοπζδου, ϊςτε δεν είχαν χρείαν ιδίασ 

φρουράσ· δεν επεςκεφαςε δε ειμι πζντε· ουδζ περιζπλεαν 20 και 30 πλοία κατ' εκείνα τα 

νερά, αλλά 3 μόνον. 

 
Θ δε ιδιαιτζρα του επιςτολι, δι' ισ απεκάλει τον άγνωςτον Αλιαγαν «ηωοποιόν του 
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αυκζντθν», επανελάμβανε τα αυτά, και ζλεγεν εν τζλει, ότι αναγκαιοτάτθν εκεϊρει τθν 

ςφμπραξιν άλλου βεηίρθ, όπωσ δυνθκι αυτόσ να προκαταλάβθ τα προσ τον ιςκμόν ςτενά, 

εν όςω το εμπειροπόλεμον ςτράτευμα τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ ευρίςκετο εν Ρελοποννιςω εξ 

αιτίασ του κατά τθν Κόρινκον επικρατοφντοσ εμφυλίου πολζμου· διότι, αν εξιρχετο και 

αυτό εισ ενίςχυςιν του τακτικοφ, εματαιοφντο όλοι οι κόποι του, εκινδφνευαν τα 

ςτρατεφματά του, και ουδείσ κα διζμενε ραγιάσ· αν δε διετθρείτο θ ςτερεά Ελλάσ 

υποτεταγμζνθ, υπζςχετο να εξουςιάςθ τθν Ρελοπόννθςον εντόσ δφο μθνϊν. 

 

Εν τοφτοισ, δεν ζπαυεν ο Κιουταχισ να ςτενοχωρι τουσ εν τθ ακροπόλει κανονοβολϊν και 

βομβοβολϊν κακ' θμζραν. Εξαιτίασ τθσ οχυράσ κζςεϊσ τθσ οι ζγκλειςτοι δεν εφοβοφντο 

ζφοδον· εβλάπτοντο όμωσ κανονοβολοφμενοι και βομβοβολοφμενοι διά το πετρϊδεσ 

ζδαφοσ και τθν ςτενιν περιφζρειάν τθσ· εφοβοφντο δε κυρίωσ τθν αφαίρεςιν των εν τω 

παρατειχίςματι πθγαδίων και τθσ επί του Οδυςςζωσ ανακαλυφκείςθσ πθγισ· διά τοφτο 

προςείχαν εισ φφλαξιν αυτϊν, και ιδόντεσ τουσ εχκροφσ ανοίγοντασ τάφρον εισ 

καταςκευιν υπονόμων υπό το παρατείχιςμα επζπεςαν τθν 26, τουσ απεδίωξαν, ιρπαςαν 

τουσ επενδφτασ και τα εργαλεία των και επανιλκαν εισ τθν ακρόπολιν. Επίμονοι οι εχκροί 

εισ τον ςκοπόν των επανζλαβαν τασ υπονομικάσ εργαςίασ των, ζςκαψαν βακείαν τάφρον 

αρχομζνθν από των προπόδων του Αρείου πάγου και εκτεινομζνθν προσ τθν μεςθμβρινιν 

πλευράν του παρατειχίςματοσ και ινοιξαν και τρεισ υπονόμουσ υπό το κζατρον του 

Θρϊδου· 

Σεπτζμβριοσ αλλ' οι περί τον Μακρυγιάννθν, οι φυλάςςοντεσ το παρατείχιςμα, ζτρεψαν τθν 

νφκτα τθσ 13 ςεπτεμβρίου τουσ εργαηομζνουσ εισ φυγιν, ζνωςαν τθν τάφρον, 

κατζςτρεψαν τασ υπονόμουσ, εφόνευςαν και εηϊγρθςάν τινασ και επανιλκαν 

εισ τα ίδια φζροντεσ τα προσ μετακόμιςιν χωμάτων καλάκια των εργαηομζνων. 

Είσ των Ελλινων εφονεφκθ και είσ επλθγϊκθ, όςτισ απζκανε μετ' ολίγασ 

θμζρασ. Τθν νφκτα δε τθσ 17 οι Τοφρκοι ϊκθςαν εισ κυρίευςιν τθσ πθγισ και 

απεκροφςκθςαν· τθν δε 19 ανζκτθςαν τθν τάφρον όκεν απεδιϊχκθςαν τθν 13· 

αλλ' ο προςεκτικόσ και άοκνοσ υπονομοποιόσ Κϊςτασ προείδε τθν ςυμβάςαν 

ανάκτθςιν τθσ κζςεωσ εκείνθσ, και προλαβϊν διϊρκωςε μίαν των 

καταςτραφειςϊν υπονόμων, ενζκεςε πυρίτιδα και τθν εςκζπαςεν ϊςτε δεν 

εφαίνετο· προσ δε το μεςονφκτιον, κακ' ιν ϊραν ειργάηοντο οι εχκροί 

ανοίγοντεσ τθν παραχωκείςαν τάφρον, μετζδωκε το πυρ διά τινοσ αφανοφσ 

αγωγοφ και κατζςτρεψε και τουσ εργάτασ και τουσ φυλάττοντασ αυτιν· 

εκραγείςθσ δε τθσ υπονόμου ζπεςαν οι Ζλλθνεσ επί τουσ εχκροφσ και τουσ 

απεμάκρυναν· κα εκυρίευαν δε και τα πλειότερα πυροβολοςτάςια αυτϊν, αν 

θ λειποταξία τινϊν των περί τον Γκοφραν δεν ζβαλλεν εισ αταξίαν τουσ 

λοιποφσ. Εν τοςοφτω, και θ προλαβοφςα και θ εςχάτθ αφτθ λειποταξία 

αποκατζςτθςαν απολφτωσ αναγκαίαν τθν εισ τθν ακρόπολιν είςοδον άλλων 

ςτρατιωτϊν. 

 

Μετά τθν πτϊςιν του Μεςολογγίου διωργανίςκθ εκ νζου ςϊμα των Επταννθςίων, και 

αρχθγόσ ανθγορεφκθ ο εν τθ ακροπόλει ικακιςιοσ Ευμορφόπουλοσ. Οφτοσ και ο Γκοφρασ 

ζγραψαν τθ επιτροπι των Επταννθςίων και τθ κυβερνιςει επικαλοφμενοι τθν εισ τθν 

ακρόπολιν ταχείαν άνοδον του ςϊματοσ τοφτου, εξαπζςτειλαν δε προσ τον αυτόν ςκοπόν 
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και τον ςυναγωνιςτιν των και ςυγγενι του Γκοφρα Μαμοφρθν. Οι Επταννιςιοι υπικουςαν 

προκφμωσ, και ςυνοδευόμενοι υπό τινων Μεγαρζων και άλλων απζβθςαν τθν 12 είσ τι 

μζροσ τθσ Αττικισ κατά τθν Αλικιν, και οδοιποροφντεσ υπό τθν οδθγίαν του Μαμοφρθ 

ζφκαςαν πλθςίον τθσ ακροπόλεωσ, αφ' οφ ενφκτωςεν· αλλ' οι ςυνοδοιπόροι των, 

δειλιάςαντεσ κακ' οδόν, δεν ςυνακαλοφκθςαν· κατζλαβε δε τουσ Επταννθςίουσ και το φωσ 

τθσ ςελινθσ, διά τοφτο μετζβθςαν αυτονυκτί εισ Καράν αναβαλόντεσ εισ τθν ακόλουκον 

νφκτα τθν εισ τθν ακρόπολιν άνοδον· αλλ' ιδόντεσ εκείκεν τα χαρακϊματα των εχκρϊν, 

νομίςαντεσ το μζροσ δι' οφ ζμελλαν να ειςζλκωςιν αδιάβατον, και υποπτεφςαντεσ ότι τουσ 

είδαν οι εχκροί, ωπιςκοδρόμθςαν τθν επελκοφςαν νφκτα προσ το μζροσ όπου απζβθςαν, 

και, ευρόντεσ εκεί τουσ κακ' οδόν εγκαταλιπόντασ αυτοφσ ςυνοδοιπόρουσ, επζραςαν όλοι 

τθν 14 εισ Σαλαμίνα, όπου ςυμπαρζλαβαν 120 Στερεοελλαδίτασ, προσ 100 και 150 γρόςια 

ςτρατολογθκζντασ, εμβικαν όλοι, ωσ 250, υπό τθν οδθγίαν του Μαμοφρθ εισ το πλοίον 

του Χατςι-Αλεξανδρι, και απζπλευςαν εξ Αμπελακίων τθν 27 περί τθν γ' ϊραν τθσ νυκτόσ· 

ςυνζπλεαν δε και οι περί τον Κριεηϊτθν, ςκοπεφοντεσ να προςτατεφςωςι τθν απόβαςιν 

αυτϊν, αν παρενζπιπτζ τι πρόςκομμα. Τθν θ' ϊραν ζφκαςαν παρά τθν Μουνυχίαν, όπου 

μθ ευρόντεσ εχκρόν απζβθςαν ανεμπόδιςτοι· χωριςκζντεσ δε από των περί τον Κριεηϊτθν, 

μεινάντων επί του πλοίου, ϊδευςαν προσ το φροφριον. Ζν τζταρτον τθσ ϊρασ μακράν 

αυτοφ ιδόντεσ οι προπορευόμενοι ικανοφσ ιππείσ βαδίηοντασ τθν αυτιν οδόν παρεμζριςαν 

και ζπεςαν κατά γθσ· διζβθςαν μετ' ολίγον τθν αυτιν οδόν και άλλοι εχκροί· υπό το ςκότοσ 

δε τθσ νυκτόσ οφτε οι πρϊτοι οφτε οι δεφτεροι είδαν τουσ προσ τθν ακρόπολιν οδεφοντασ· 

αλλ' οφτοι φοβθκζντεσ εςτράφθςαν, οι μεν οπιςκοδρομοφντεσ εισ τον τόπον τθσ 

αποβάςεϊσ των, οι δε αναβαίνοντεσ τον Υμθττόν. Οι Τοφρκοι, νοιςαντζσ τουσ εκ τθσ 

ποδοβολισ, τουσ κατεδίωξαν ςποράδθν, διαρκοφςθσ τθσ νυκτόσ· θμζρασ δε γενομζνθσ, 

εφάνθςαν οι πλείςτοι των φυγόντων προσ το παρακαλάςςιον, ανακαλοφντεσ διά ςθμείων 

το απάραν ιδθ πλοίον και φζρον τουσ περί τον Κριεηϊτθν. Το πλοίον επανζπλευςε και 

παρζλαβε τουσ επί του παρακαλαςςίου ςϊουσ· εκ δε των λοιπϊν, επτά εκλείςκθςαν εν τθ 

προσ τουσ τρεισ Ρφργουσ μικρά εκκλθςία, και εξ αυτϊν οι ζξ απωλζςκθςαν· ο δε ζβδομοσ, 

ο Ανδρζασ Κόνταρθσ, ριφκείσ εισ τθν κάλαςςαν γυμνόσ, διεςϊκθ εισ το πλοίον. 

Ρεριφερόμενοι οι εχκροί επορεφκθςαν και προσ τθν Αλικιν εισ ανίχνευςιν άλλων, και 

θφραν επί νθςιδίου πλθςίον τθσ ξθράσ 22. Οφτοι οχυρωκζντεσ επολζμθςαν καρραλζωσ και 

ευτυχϊσ δι' όλθσ τθσ θμζρασ· νυκτόσ δε γενομζνθσ, ιλκαν τινεσ των εν τω πλοίω επί δφο 

λζμβων και τουσ ζςωςαν· αφ' οφ δε οι μθ εκτελζςαντεσ το ςκοποφμενον ςυνιχκθςαν εισ 

Σαλαμίνα ευρζκθςαν 30 ολιγϊτεροι. Τοιουτοτρόπωσ απζτυχεν θ εισ ενίςχυςιν τθσ φρουράσ 

τθσ ακροπόλεωσ δευτζρα αφτθ απόπειρα· οι δε ζγκλειςτοι, εν ϊ εηιτουν ζξωκεν βοικειαν, 

ζπακαν αίφνθσ το εξισ πάκθμα. 

 

Τθν 30 ςεπτεμβρίου διενυκτζρευεν ο Γκοφρασ ζξω του παρατειχίςματοσ παρατθρϊν τα 

κινιματα των εχκρϊν, εμποδίηων τθν επικρατοφςαν λειποταξίαν των ςτρατιωτϊν, και 

τουφεκίηων εκ διαλειμμάτων τα πλθςίον εχκρικά χαρακϊματα. Τουφεκίςαντοσ δε προσ το 

μεςονφκτιον, εχκρόσ τισ οδθγθκείσ υπό του εν τθ εςτία αναλάμψαντοσ πυρόσ, μθ 

διαδοκζντοσ και εντόσ του ςωλινοσ, εςφαιροβόλθςε τον Γκοφραν εισ τον μιλιγγα και τον 

ζρριψε νεκρόν· οι δε περί αυτόν ςτρατιϊται μετεκόμιςαν το ςϊμα του αταράχωσ εντόσ του 

παρατειχίςματοσ, και το πρωί το ανεβίβαςαν εισ τθν ακρόπολιν και το ζκαψαν ζμπροςκεν 

του παρκενϊνοσ, αφ' οφ ετελζςκθςαν τα νενομιςμζνα. Θ γυνι του ζδειξεν επί τω κανάτω 



www.schooltime.gr Σελίδα 49 
 

του και φρόνθςιν και γενναιότθτα· ιδοφςα τουσ ςτρατιϊτασ κλαίοντασ, «Τι κλαίετε»; τοισ 

είπε, «ςεισ εκανατϊςατε τον άνδρα μου λειποτακτοφντεσ· αν ςασ τφπτθ τα ςυνειδόσ ωσ 

αιτίουσ τθσ χθρείασ μου, αλλάξατε διαγωγιν, και μθ κελιςετε να φονεφςετε και τθν 

γυναίκα του τα αυτά πράττοντεσ»· κατενφχκθςαν οι παρεςτϊτεσ επί τοισ λεγομζνοισ, 

ωρκίςκθςαν επί του Ευαγγελίου και τθσ εικόνοσ του Χριςτοφ να φυλάξωςι πίςτιν εισ τθν 

γυναίκα του αρχθγοφ των μαχόμενοι, και ετιρθςαν τον όρκον των. Κακ' όλον δε το 

διάςτθμα τθσ πολιορκίασ τθσ πόλεωσ και τθσ ακροπόλεωσ μζχρι του κανάτου του Γκοφρα 

ερρίφκθςαν υπό μεν των πολιορκοφντων 6325 κανονόςφαιραι και βόμβαι, υπό δε των 

πολιορκουμζνων 1191· οι δ' εντόσ τθσ ακροπόλεωσ φονευκζντεσ εν τω διαςτιματι τοφτω 

ελογίςκθςαν εκατόν. 

 

Ζχοντεσ δε πάντοτε κατά νουν οι πολιορκθταί τθν αφαίρεςιν του νεροφ, εμελζτθςαν να 

κυριεφςωςιν εξ εφόδου τθν ζμπροςκεν τθσ πθγισ οχυρωκείςαν κζςιν του Λεονταρίου, και 

οι Αλβανοί ανεδζχκθςαν τον αγϊνα. Οι Ζλλθνεσ υπϊπτευςαν το μελετϊμενον και 

υποςκάψαντεσ υπόνομον τθν προετοίμαςαν εισ ζξαψιν κακ' ιν ςτιγμιν κα επάτουν τθν 

κζςιν εκείνθν οι εχκροί. 

Οκτϊβριοσ Ρριν δ' εξθμερϊςθ θ 6 Οκτωβρίου, ϊρμθςαν οι Αλβανοί, προθγουμζνου 

εφίππου του φρουράρχου των Ακθνϊν. Ρροκζμενοι οι Ζλλθνεσ να παγιδεφςωςι 

τουσ εχκροφσ απεμακρφνκθςαν μετά μικράν αντίςταςιν, βαλόντεσ πυρ εισ τθν 

υπόνομον· αλλ' υγρανκείςθσ τθσ πυρίτιδοσ εκ τθσ πολυκαιρίασ, θ υπόνομοσ δεν 

εξερράγθ· οι δ' Ζλλθνεσ, κυλίοντεσ βόμβασ, θνάγκαςαν τουσ εχκροφσ να 

εγκαταλείψωςι τθν κζςιν εκείνθν, διότι διαρρθγνφμεναι προ των ποδϊν αυτϊν 

εκανάτωςάν τινασ, εν οίσ και τον φροφραρχον. Μετά τθν αποτυχίαν ταφτθν 

απεφάςιςαν οι αρχθγοί να επιχειριςωςι δι' εφόδου τθν άλωςιν του 

παρατειχίςματοσ, και υπεςχζκθςαν πλουςίασ αμοιβάσ τοισ προαιρουμζνοισ ν' 

αναδεχκϊςι τθν ανάβαςιν· τθν ανεδζχκθςαν οι Γκζγκαι μυκτθρίηοντεσ τουσ 

Αλβανοφσ ωσ αναξίουσ φανζντασ εισ κυρίευςιν του Λεονταρίου· αφ' οφ δε 

θτοιμάςκθςαν, ϊρμθςαν αίφνθσ τθν 7 περί τθν δ' ϊραν, εκυρίευςαν ζν των 

πλθςίον του παρατειχίςματοσ οχυρωμάτων και κατζλαβαν και το ςτόμα 

υπονόμου τινόσ, κακ' ιν ϊραν ςυνζπεςε να ενευρεκι ο υπονομοποιόσ Κϊςτασ 

επιτθρϊν τθν καταςκευιν τθσ. Λδϊν δε ο το παρατείχιςμα φυλάττων 

Μακρυγιάννθσ τον κίνδυνον του υπονομοποιοφ, εξιλκεν εισ αντίλθψίν του 

παραλαβϊν τουσ περί αυτόν Ακθναίουσ. Εξιλκαν μετ' ολίγον καί τινεσ άλλοι, και 

ςυγκροτιςαντεσ δίωρον μάχθν, κανονοβολοφντων και βομβοβολοφντων και των 

εν τθ ακροπόλει, απεδίωξαν τουσ εχκροφσ, και διζςωςαν τον κινδυνεφοντα 

πολφτιμον ςυναγωνιςτιν των. Επιμζνοντεσ οι εχκροί εισ τθν εκτζλεςιν του 

ςκοποφ των κατζφυγαν προσ αποφυγιν του πυρόσ υπό τασ ςτοάσ του κεάτρου 

καιροφυλακτοφντεσ να ειςπθδιςωςιν· αλλ' οι Ζλλθνεσ, κρεμϊντεσ άνωκεν 

βόμβασ, αναμμζνων των φυτιλίων, και ρίπτοντεσ και άλλασ εμπρθςτικάσ φλασ, 

ζβλαψαν πολλοφσ και θνάγκαςαν τουσ λοιποφσ, ελκοφςθσ τθσ νυκτόσ, να 

εξζλκωςι των ςτοϊν δρομαίοι· τζςςαρεσ αυτϊν ζπεςαν επί τθσ εξόδου των^ οι 

δε φιλζκδικοι Αλβανοί, οι ονειδιςκζντεσ ζτι τθ εισ κυρίευςιν του Λεονταρίου 

αποτυχία, βλζποντεσ άνωκεν του Μουςείου όςα υπζφεραν οι υπό τασ ςτοάσ 

καταφυγόντεσ ςυνάδελφοί των Γκζγκαι, αντί να κινθκϊςιν εισ ςυμπάκειαν, 
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εκάγχαηαν εμπαίηοντζσ τουσ. Ρολλαί βόμβαι και κανονόςφαιραι ερρίφκθςαν 

τθν θμζραν εκείνθν επί τθν ακρόπολιν, δζκα Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν και πολλοί 

επλθγϊκθςαν, εν οίσ και ο Μακρυγιάννθσ εισ τθν κεφαλιν. Τθν δε επιοφςαν 

νφκτα ιναψεν ο Κϊςτασ τθν υπόνομον, εν ι ευρζκθ επί τθσ εφόδου, ϊρμθςαν 

οι Ζλλθνεσ μετά τθν εκραγιν αυτισ, και οι εχκροί ζπακαν και τθν θμζραν 

εκείνθν. 

 

Εν ϊ δε οι εν τθ ακροπόλει θγωνίηοντο ευτυχϊσ τον αγϊνα τον καλόν και 

ερριψοκινδφνευαν, τα ελλθνικά ςτρατεφματα εκάκθντο αργά τιδε κακείςε, και οι αρχθγοί 

των εφιλονείκουν ανοιτωσ προσ αλλιλουσ· τινζσ δε αυτϊν, οι αφρονζςτεροι, υπεςτιριηαν 

τον εν τθ επαρχία τθσ Κορίνκου εκραγζντα αιςχρόν πόλεμον. Εισ διατιρθςιν τθσ 

ακροπόλεωσ εχρειάηετο απαραιτιτωσ να ειςζλκθ νζα δφναμισ· αλλά δισ εματαιϊκθ θ 

απόπειρα τθσ ειςόδου των Επταννθςίων, διότι θ περιφρουροφςα τθν ακρόπολιν εχκρικι 

γραμμι εφαίνετο αδιάςπαςτοσ. Ζπρεπε ν' αναγκαςκι ο Κιουταχισ δι' άλλων αλλοφ 

κινθμάτων των Ελλινων να ολιγοςτεφςθ τθν εκεί παραφυλάττουςαν πολλιν δφναμιν, ϊςτε 

να δυνθκϊςιν οι Ζλλθνεσ να ειςδφςωςιν. Εκεϊρθςε και ο Φαβιζροσ αρμόδιον τον καιρόν 

εκείνον να πζςθ εξ απροόπτου εισ Κιβασ, όπου εφζδρευαν πάντοτε εχκροί. Διά τον διττόν 

τοφτον ςκοπόν απεφαςίςκθ τα ςτρατεφματα να κινθκϊςι, και ο μεν Φαβιζροσ, παραλαβϊν 

τα δφο τάγματα εκ 1000 ςτρατιωτϊν, τασ δφο ίλασ εξ 80 ιππζων, τον λόχον του 

πυροβολικοφ εξ άλλων τόςων κανονοβολιςτϊν, τον λόχον των φιλελλινων και 4 κανόνια 

ελαφρά, μετζβθ εισ Μζγαρα, ςυμπαρζλαβε και άλλουσ 600 ελαφροφσ υπό τον Καλλζργθν 

και τον Στζφον, και αναχωριςαντεσ όλοι εκείκεν ζφκαςαν τθν νφκτα τθσ 9 εισ Αςωπόν 

ποταμόν, μίαν ιμιςυ ϊραν μακράν τθσ πόλεωσ των Κθβϊν. Μετά δφο θμζρασ 

εξεςτράτευςαν και οι περί τον Καραϊςκάκθν προσ αντιπεριςπαςμόν των περί τθν 

ακρόπολιν εχκρϊν, και φκάςαντεσ περί τθν ε' ϊραν τθσ νυκτόσ κάτωκεν του Μενιδίου 

ετουφζκιςαν. Ο δε Κριεηϊτθσ, ο Μαμοφρθσ και ο Τςουράσ μετά των περί αυτοφσ και μετά 

τινων Επταννθςίων, όλων 300, εμβάντεσ εισ το πλοίον του Χατςι Αλεξανδρι και εισ άλλα 

πλοιάρια, απζπλευςαν τθν αυτιν θμζραν κακ' ιν εξεςτράτευςεν ο Καραϊςκάκθσ εξ 

Αμπελακίων επί ςκοπϊ να ειςδφςωςιν εισ το φροφριον. Αλλ' εν ϊ ανεπαφοντο οι περί τον 

Φαβιζρον αναμζνοντεσ τθν ανατολιν τθσ ςελινθσ ίνα πζςωςιν εισ Κιβασ, ιλκαν προσ 

αυτόν ο Καλλζργθσ και ο Στζφοσ αναγγζλλοντεσ ότι οι ςτρατιϊται των ελειποτάκτθςαν. Ο 

Φαβιζροσ, επιμζνων εισ τον ςκοπόν του, απεφάςιςε να κινθκι ζχων μόνουσ τουσ 

τακτικοφσ· αλλ' θ λειποταξία των ατάκτων εψφχρανε τθν ηζςιν των τακτικϊν, εξ ϊν 

ελειποτάκτθςάν τινεσ υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ· ϊςτε ο Φαβιζροσ θναγκάςκθ να επανζλκθ 

άπρακτοσ και αγανακτϊν εισ Μζγαρα. 

 

Οι δε περί τον Κριεηϊτθν και λοιποφσ οπλαρχθγοφσ ζφκαςαν εισ το παράλιον των τριϊν 

Ρφργων μετά το μεςονφκτιον, ό εςτιν αφ' οφ ετουφζκιςαν οι εν Μενιδίω και είλκυςαν προσ 

εκείνο το μζροσ τινάσ των εχκρϊν. Αποβάντεσ δε επί τθσ ξθράσ ϊδευςαν ανενόχλθτοι προσ 

τθν ακρόπολιν, ζωσ ου ζφκαςαν υπό το Μουςείον· τότε θ φυλακι τθσ κζςεωσ εκείνθσ, 

ακοφςαςα ποδοβολιν, θρϊτθςε δισ τουσ ερχομζνουσ ποίοι ιςαν· μθ λαβοφςα δε 

απάντθςιν ετουφζκιςεν· αλλ' ζωσ ου εξυπνιςωςιν οι άλλοι επί τω τουφεκιςμϊ, οι περί τον 

Κριεηϊτθν και λοιποφσ οπλαρχθγοφσ ζδραμαν και ανζβθςαν ςϊοι όλοι και αβλαβείσ εισ τθν 

ακρόπολιν προσ ανεκλάλθτον χαράν των εν αυτι· τθν δε ακόλουκον νφκτα άναψάν τινα 

υπόνομον ετοίμθν, εξϊρμθςαν μετά τθν ζκρθξιν αυτισ, εδίωξαν τουσ εχκροφσ από του 
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προσ τθν ακρόπολιν περιχαρακϊματοσ, και κατθδάφιςαν πολφ μζροσ αυτοφ· μαχόμενοι δε 

υπό το ςκότοσ τθσ νυκτόσ και αγνοοφντεσ ωσ νειλυδεσ τουσ ςυνεξορμιςαντασ 

ςυναδζλφουσ των, εκανάτωςαν τρεισ εξ αυτϊν και επλιγωςαν οκτϊ. 

 

Αφ' οφ δε οι τριακόςιοι ειςιλκαν εισ τθν ακρόπολιν, οι Τοφρκοι εβάκυναν τθν μεταξφ του 

Μουςείου και του παρατειχίςματοσ τάφρον εισ εμπόδιον πάςθσ εισ το εξισ διοδείασ, 

ανφψωςαν χϊματα, και επεςϊρευςαν κλάδουσ δζνδρων επί των χειλζων. Θςχολικθςαν δε 

και εισ καταςκευιν νζασ υπονόμου προσ ανατροπιν του παρατειχίςματοσ· αλλ' οι Ζλλθνεσ 

υπζςκαψαν ανκυπόνομον, και ζτοιμοι να εφορμιςωςιν επί τθ εκραγι, άναψαν δισ τθν 24 

προσ το μεςονφκτιον το φυτίλιον, αλλ' εςβζςκθ· τότε εξϊρμθςαν, απιλαςαν τοφσ εχκροφσ 

από των 

 

προσ το παρατείχιςμα οχυρωμάτων, εφόνευςάν τινασ, και ςυνζλαβαν και 16 εργάτασ· αλλ' 

ζπακαν και αυτοί όςθν ηθμίαν δεν ζπακαν άλλοτε· εννζα εκανατϊκθςαν, και οκτϊ 

επλθγϊκθςαν. 

 

Ο δ' εχκροί ματαιωκζντων εκ νζου των εισ κυρίευςιν του παρατειχίςματοσ ζργων του, 

επανζςτρεψε τθν προςοχιν του επί το περικλείον τθν πθγιν τείχιςμα και επεχείρθςε να το 

υποςκάψθ, αρξάμενοσ από του ναοφ τθσ Υπαπαντισ. Αλλ' ο πολυμιχανοσ Κϊςτασ, 

ανκυπανομεφςασ, εματαίωςε πάλιν τα ςχζδιά του. Απελπιςκζντεσ τότε οι εχκροί του να 

επιτφχωςι δι εκείνου του μζρουσ, θτοίμαςαν άλλθν υπόνομον δζκα οργυιάσ μακράν, 

ενζκεςαν 2800 οκάδασ πυρίτιδοσ, και τθν 10 νοεμβρίου α' ϊραν μετά το μεςονφκτιον, αφ' 

οφ εκανονοβόλθςαν τρισ, και ζδωκαν το ςθμείον ν' απομακρυνκϊςιν οι επί του Αρείου-

πάγου και οι περί τον ναόν τθσ Υπαπαντισ, όπου το φυτίλιον τθσ προετοιμαςκείςθσ 

υπονόμου, οικείοι των, και αφ' οφ ςυνιχκθςαν πάμπολλοι επί του Μουςείου ίνα ίδωςιν εξ 

φψουσ το αποβθςόμενον, και επί τθ καταςτροφι του τειχίςματοσ εφορμιςωςιν εισ 

κυρίευςιν τθσ ακροπόλεωσ, ζβαλαν πυρ εισ τθν υπόνομον· ιςαν δε τόςον βζβαιοι ότι το 

ιμιςυ τθσ ακροπόλεωσ κα κατεκυλίετο και κα κατεπλάκονε μζροσ τθσ πόλεωσ, ϊςτε 

πολλοί των εν ταφτθ απεμακρφνκθςαν. Εςείςκθ τω όντι θ ακρόπολισ επί τθ εκριξει, αλλά 

δεν επιλκεν θ προςδοκωμζνθ καταςτροφι, διότι ο προνοθτικόσ Κϊςτασ επρόλαβε και 

ινοιξε πζριξ αυτισ δϊδεκα λάκκουσ εννζα οργυιάσ βακείσ, δι' ϊν θ υπόνομοσ εξεκφμανε. 

Τθν δε 19 εφάνθςαν επί του Αρείου-πάγου δφο δυςτυχείσ Ζλλθνεσ ςουβλιςμζνοι απζναντι 

τθσ ακροπόλεωσ. Εφρφαξαν οι εν αυτι επί τθ φρικτι ταφτθ κζα και ςυλλαβόντεσ τουσ 

εγκλείςτουσ Τοφρκουσ, όλουσ 18, τουσ εκρζμαςαν τθν νφκτα τθσ 23 πζριξ τθσ ακροπόλεωσ 

μθδζν πταίςαντασ, εν οίσ και τον άλλοτε ςυλλθφκζντα αρχιπυροβολιςτιν του Κιουταχι καί 

τινα Αλβανόν, Λςοφφ Δεβζνθν, διοικθτιν άλλοτε του Λιδωρικίου, καλοκάγακον άνδρα, 

αναιδϊσ χλευαςκζντα προ του κανάτου και ςκλθρϊσ βαςανιςκζντα. Τοιουτοτρόπωσ τα 

φρικτόν και αςυλλόγιςτον ανοςιοφργθμα του Κιουταχι επί βλάβθ των Ελλινων, ζπεςεν επί 

τασ ακϊασ κεφαλάσ των δυςτυχϊν ομοπίςτων του. 

 

Εν τοφτοισ, ο εχκρόσ υπζςκαψεν άλλθν υπόνομον προσ τθν Υπαπαντιν, και το εςπζρασ τθσ 

24 τθν άναψεν· αλλά και αυτιν ο Κϊςτασ εξθςκζνιςεν· εςείςκθςαν εν τοςοφτω επί τθ 

εκριξει και ταφτθσ τα πζριξ, εςείςκθ ολίγον και θ ακρόπολισ, ζπεςαν τοίχοι τινων των 

πλθςίον τθσ Υπαπαντισ οικιϊν καί τινεσ άνκρωποι απωλζςκθςαν. Μετά τασ 
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αλλεπαλλθλουσ ταφτασ αποτυχίασ οι εχκροί ζπαυςαν υπονομεφοντεσ. 

 

Εν τοςοφτω θ λφςισ τθσ πολιορκίασ οφτε κατωρκοφτο οφτε κατορκωτι εφαίνετο διά των 

αμζςων προςβολϊν· και ο μεν Κωλζττθσ εςτάλθ εισ Σκόπελον, Σκιάκον και Σκφρον προσ 

ςφναξιν των εν εκείναισ ταισ νιςοισ διεςπαρμζνων κετταλομακεδόνων και κατοχιν των 

Κερμοπυλϊν, και ςυνεπεςτάλθςαν και δφο πλοία, το του Λεμπζςθ και το του Κυριακοφ· ο 

δε Καραϊςκάκθσ ανεδζχκθ να εκςτρατεφςθ εισ άλλασ επαρχίασ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ 

προσ αποδίωξιν των εν αυταίσ οκωμανικϊν φρουρϊν και εμψφχωςιν και ανζγερςιν των 

υποταχκζντων λαϊν· ζπλευςαν δε και δφο γολζτται, θ του Ανδριανοφ και θ του Δθμιτρθ 

Κριεηϊτθ, εισ τον ερετριακόν κόλπον προσ εμπόδιον τθσ εισ το εν Ακιναισ εχκρικόν 

ςτρατόπεδον δι' εκείνου του μζρουσ ςιταγωγίασ. Και τα μεν δφο ταφτα πλοία απεβίβαςαν 

εισ Κάλαμον ουσ ζφεραν ςτρατιϊτασ επί καταςτροφι των εκεί μφλων του εχκρικοφ 

ςτρατοπζδου· απζκλειςαν δε εν τω λιμζνι του Ωρωποφ τρία εχκρικά πλοία εκπλεφςαντα 

τθσ Χαλκίδοσ και καταφυγόντα εκεί δια τον φόβον των ελλθνικϊν. Κακ’ άσ δε θμζρασ το 

του Κριεηϊτθ πλοίον απζκλειε τθν Κάρυςτον, επζπλευςαν μία εχκρικι γολζττα και μία 

λεφκα ζνοπλοι, αλλ' ζδραμεν εισ βοικειάν του θ εν Ωρωπϊ γολζττα του Ανδριανοφ, και τα 

εχκρικά πλοία φοβθκζντα κατζφυγαν εισ Μάρμαρι, απεβίβαςαν οι εν αυτοίσ τα κανόνιά 

των, και κατζλαβαν δυνατάσ κζςεισ εισ υπεράςπιςιν των πλοίων· απεβίβαςαν και οι 

θμζτεροι κανόνια και ςτρατιϊτασ, και ϊρμθςαν διά ξθράσ και καλάςςθσ κατά των 

εναντίων· αλλ' ιλκαν και άλλοι Τοφρκοι, και οι αποβάντεσ Ζλλθνεσ επανιλκαν εισ τα πλοία 

των, απολζςαντεσ δφο ςυναγωνιςτάσ. 

Νοζμβριοσ Ο δε Κωλζττθσ και 1500 κετταλομακεδόνεσ, ουσ ςυνζλεξεν αποπλεφςαντεσ τθν 3 

νοεμβρίου αφίχκθςαν τθν 5 εισ Ταλαντονιςι επί των υπό τασ διαταγάσ αυτοφ 

δφο πολεμικϊν πλοίων και πολλϊν άλλων πλοιαρίων των οπλαρχθγϊν. 

Συμπαρθκολοφκουν δε καί τινεσ φιλζλλθνεσ, εν οίσ και ο Βουτιζροσ, αρχθγόσ 80 

τακτικϊν, ουσ εςτρατολόγθςεν, ϊπλιςε και εμίςκωςε διά χρθμάτων του εν 

ωςςία φιλογενοφσ Καλλζργθ. Οι Κετταλομακεδόνεσ ιςαν υπό διαφόρουσ 

οπλαρχθγοφσ· δφο δε υπερείχαν, ο Καρατάςοσ και ο Γάτςοσ· αλλ' οι δφο οφτοι 

δφο θμζρασ εφιλονείκουν περί τθσ αρχθγίασ· διά τοφτο οι μεν περί τον Γάτςον 

απζβθςαν, οι δε περί τον Καρατάςον ζμειναν εν τοισ πλοίοισ, μθ κζλοντεσ να 

ςυμπράξωςιν. 

 

Υπιρχαν εν Ταλαντίω εχκρικαί αποκικαι και 200 Τοφρκοι φυλάττοντεσ αυτάσ. Εισ άλωςιν 

αυτϊν εξεςτράτευςαν οι περί τον Γάτςον τθν νφκτα τθσ 8· αλλ’, εν ϊ επλθςίαηαν οδεφοντεσ 

παρά τουσ πρόποδασ των βουνϊν, εξεφανερϊκθςαν το πρωί επί τθσ από Λεβαδείασ οδοφ 

χίλιοι ιππείσ και πεηοί υπό τον Μουςτάμπεθν ςταλζντεσ παρά του Κιουταχι μακόντοσ τθν 

εκςτρατείαν ταφτθν. Κατεταράχκθςαν οι μθδζν τοιοφτον προςδοκϊντεσ Ζλλθνεσ, και οι μεν 

ζφυγαν οι δε ετοποκετικθςαν εν τοισ παρακειμζνοισ λόφοισ· ο δε Γάτςοσ και 30 

ςτρατιϊται εκλείςκθςαν εν παλαιά τινι εκκλθςία. Επεξιλκαν οι εν Ταλαντίω εχκροί, ο 

πόλεμοσ ιρχιςε ςποράδθν, και οι Ζλλθνεσ ζπακαν πολλιν ηθμίαν. Εφονεφκθςαν οι 

αρχθγοί, Άγγελοσ, Καλαμίδασ, Κοντόσ, Χαμακιϊτθσ, και 37 ςτρατιϊται· εφονεφκθ και ο 

Σακκελίωνοσ, ο άλλοτε αρειοπαγίτθσ· ςυνελιφκθ δε ηων και ο Κανάςθσ Εμμανουιλ 

Ραπάσ· τα δε πτϊματα όλων των φονευκζντων ζμειναν υποχείρια των εχκρϊν, και μόλισ 

διεςϊκθςαν οι πλθγωκζντεσ 32, εν οίσ και ο Βελζντςασ. Ο δε Γάτςοσ και οι ςυν αυτϊ 
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εχάνοντο και εκείνοι, αν δεν επρόφκαναν οι περί τον Αποςτολάραν και τον Τςάμθν 

Καρατάςον να τουσ λυτρϊςωςι. Μετά τθν ιτταν ταφτθν όλοι οι Κετταλομακεδόνεσ 

επανιλκαν εισ τα πλοία των, και ολιγωροφντεσ τασ διαταγάσ του Κωλζττου απζπλευςαν εισ 

τα ίδια και διεςκορπίςκθςαν. 

 

Αφειδϊσ καταναλϊςαντεσ τθν πυρίτιδα οι εν τθ ακροπόλει των Ακθνϊν εισ ςυνεχείσ 

πυροβολιςμοφσ και κατ' εξοχιν εισ υπονομικάσ εργαςίασ, και φοβοφμενοι μθ, 

παρατακείςθσ τθσ πολιορκίασ, υποςτϊςι παντελι ςτζρθςιν αυτισ, επεκαλζςκθςαν, 

μεςοφντοσ του νοεμβρίου, τθν αντίλθψιν τθσ κυβερνιςεωσ. Το ζργον αποςτολισ πυρίτιδοσ 

ιτο δεινόν· τάφροι και χάρακεσ εηϊννυαν τθν ακρόπολιν και οι εχκροί περικακιμενοι 

θγρφπνουν μετά τθν επιτυχι είςοδον των περί τον Κριεηϊτθν και λοιποφσ οπλαρχθγοφσ. 

Ρρόκυμοσ θ κυβζρνθςισ εισ αντίλθψιν των πολιορκουμζνων ζςτρεψε τα όμματά τθσ προσ 

τον Φαβιζρον και μετεκαλζςατο αυτόν, κακιμενον αργόν εν Μεκζνοισ ωσ μθ κζλοντα να 

ςυμπολεμι μετά των ατάκτων μετά τθν εκ τθσ λειποταξίασ των αποτυχίαν τθσ εισ Χαϊδάρι 

και Κιβασ εκςτρατείασ του, και ωσ μθ δυνάμενον να επιχειριςθ τι επί του παρόντοσ διά 

μόνων των τακτικϊν του. Ο Φαβιζροσ ανεδζχκθ το επικίνδυνον τοφτο ζργον, και 

επιςτρζψασ εισ Μζκενα παρζλαβε 430 εκ των εκλεκτοτζρων ςτρατιωτϊν του, 60 

πυροβολιςτάσ και 40 φιλζλλθνασ, όλουσ 530, και καταςκευάςασ ιςαρίκμουσ ςάκκουσ 

ζβαλεν εν ολίγοισ μεν αυτϊν ανά 500 πυρολίκουσ, εν τοισ πολλοίσ δε ανά οκτϊ οκάδασ 

πυρίτιδοσ. 

Δεκζμβριοσ Αφ' οφ δε τα πάντα θτοιμάςκθςαν, απζπλευςαν οι 530 τθν 28 υπό τθν οδθγίαν 

του αρχθγοφ των επί του πλοίου του Χατςι-Αλεξανδρι, κατευωδϊκθςαν τθν 1 

δεκεμβρίου, νυκτόσ γενομζνθσ, εισ τουσ τρεισ Ρφργουσ, άφθςαν ςχεδόν όλοι εν 

τω πλοίω τα ςκεφθ των, διότι ςκοπόν είχαν, αφ' οφ φζρωςι τα πελεμεφόδια εισ 

τθν ακρόπολιν, ν' αναχωριςωςιν, ενωτοφόρθςεν ζκαςτοσ των αξιωματικϊν και 

των ςτρατιωτϊν ανεξαιρζτωσ τον ςάκκον του, και προ του μεςονυκτίου 

εκίνθςαν προσ τθν ακρόπολιν. Το κινδυνϊδεσ τοφτο επιχείρθμα ιτο και κατ' 

άλλον λόγον κινδυνωδζςτατον, διότι οι ςάκκοι ιςαν κατεςκευαςμζνοι εκ 

λεπτοφ πανίου, και αν είσ άναπτε κακ' οδόν, όλοι κ' άναπταν και κα ζκαιαν τον 

ςτρατόν οδεφοντα εισ πυκνιν φάλαγγα. Ζνεκα τοφτου, εξαιρζςασ ο Φαβιζροσ 

τουσ ςυνακολουκοφντασ φιλζλλθνασ και τουσ πυροβολιςτάσ, διζταξε να μθ 

φζρθ άλλοσ γεμάτον τουφζκι. 

 
1826-27 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΞΔ'. 

 
Δθζηξαηεία Καξατζθάθε — Σα ελ απνπζία απηνχ θαηά ηαο Αζήλαο, 

θαη ε εηο Αηηηθήλ επάλνδφο ηνπ. 

Οκτϊβριοσ ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ του Οκτωβρίου θφξθςε το εν Ελευςίνι υπό τον Καραϊςκάκθν 

ςτρατόπεδον εισ 4500· οι ςυγκροτοφντεσ αυτό ιςαν οι εμπειροπολεμϊτεροι των 

Ελλινων, εν οίσ και τα λείψανα τθσ ενδόξου φρουράσ του Μεςολογγίου, και ο 

επ' ανδρία μεταξφ των Ρελοποννθςίων οπλαρχθγϊν διακρινόμενοσ Νικιτασ, και 

ικανοί Σουλιϊται, αν και απαρεςκόμενοι να ςυνεκςτρατεφωςιν υπό μθ 
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Σουλιϊτθν. Επροςπάκθςεν ο Καραϊςκάκθσ να πείςθ και τον Φαβιζρον να 

ςυνακολουκιςθ· αλλά δι' ά διθγικθμεν ιδθ μεταξφ τακτικϊν και ατάκτων επί 

των δφο εκςτρατειϊν εισ Χαϊδάρι και Κιβασ ςυμβάντα δεν ειςθκοφςκθ· 

μετεχειρίςκθ ζπειτα πλαγίουσ τρόπουσ ίνα του αποςπάςθ τουσ ιππείσ και 

επζτυχεν· αλλά δραμόντεσ οι αξιωματικοί κατόπιν τουσ επανιγαγαν υπό τθν 

ςθμαίαν των. 

 

Ρροετοιμαςίασ δε ο Καραϊςκάκθσ τα τθσ εκςτρατείασ του άφθςεν εισ φφλαξιν τθσ 

Ελευςίνοσ και Σαλαμίνοσ και εισ ςυςτολιν των πολιορκθτϊν τθσ ακροπόλεωσ τον Βάςςον 

μετά των περί αυτόν και τουσ Δεβενοχωρίτασ, και τθν 25 εξεςτράτευςε μετά 3000, και 

οδεφων διά Κουντοφρων και Κάηασ ζφκαςε το εςπζρασ τθσ 27 εισ Δοβρζναν. Λδόντεσ δε 

αυτόν ερχόμενον οι εν τω χωρίω εκείνω 300 εχκροί, εκλείςκθςαν εντόσ τριϊν δυνατϊν 

πφργων. Οι Ζλλθνεσ επάτθςαν το χωρίον, και αρπάςαντεσ 35 ίππουσ και θμιόνουσ και 

διάφορα ςκεφθ των εχκρϊν εξιλκαν και επορεφκθςαν αυτονυκτί εισ το πλθςίον χωρίον, 

Κακόςι· τθν δε επαφριον επανιλκαν εισ Δοβρζναν, και μετακομίςαντεσ ζν κανόνι από τινοσ 

εν τω λιμζνι του χωρίου πλοίου εκανονοβόλουν τουσ πφργουσ. Τθν αυτιν θμζραν ιλκαν εκ 

Κθβϊν ιππείσ τινεσ προσ βοικειαν των εν Δοβρζνα πολιορκθκζντων, και αντικρουςκζντεσ 

ζφυγαν άπρακτοι· τθν δε 30 απεςτάλθςαν 180 ςτρατιϊται υπό τον Γιαννάκθν αδελφόν του 

Οδυςςζωσ εισ Ηαγαράν, αλλ' οι εχκροί επιπεςόντεσ αίφνθσ εφόνευςαν 20, διεςκόρπιςαν 

τουσ λοιποφσ, και ςυνζλαβαν και τον δυςτυχι αρχθγόν αυτϊν αςκενοφντα και τον 

εφόνευςαν. 

Νοζμβριοσ Τθν 2 νοεμβρίου ιλκαν εκ δευτζρου προσ βοικειαν των πολιορκουμζνων 300 

ιππείσ, αλλ' ετράπθςαν και τότε· τθν επαφριον προσ το εςπζρασ ιλκαν 1000 

ιππείσ και πεηοί υπό τον Μουςτάμπεθν, φζροντεσ τροφάσ εισ χριςιν των εν τοισ 

πφργοισ αποκλειςκζντων, και διενυκτζρευςαν εν τθ μονι τθσ Μακαριϊτιςςασ 

μίαν ϊραν μακράν τθσ Δοβρζνασ· ανατείλαντοσ δε του θλίου, ειςιλκαν εισ το 

χωρίον, και ιδόντεσ τουσ Ζλλθνασ ελκόντασ κατόπιν αυτϊν και οχυρωκζντασ 

πλθςίον επεξιλκαν· και κατ' αρχάσ μεν τουσ απϊκθςαν πλθγϊςαντεσ 5 εξ 

αυτϊν· μετά ταφτα δε ωπιςκοδρόμθςαν και εκλείςκθςαν εντόσ των οικιϊν του 

χωρίου· θ μάχθ διιρκεςε μζχρι τθσ εςπζρασ, και προ του τζλουσ, ιλκε βοικεια 

εισ τουσ εχκροφσ εξ Ακθνϊν. Μετά δφο δε ι τρεισ θμζρασ εςτράτευςεν ο 

Μουςτάμπεθσ εισ Ταλαντονιςι, γνωςτισ γενομζνθσ τθσ εκεί αποβάςεωσ των 

Κετταλομακεδόνων· απζμειναν δε οι κατζχοντεσ τουσ πφργουσ καί τινεσ άλλοι 

εν τω χωρίω, οι πλείςτοι ιππείσ. Τθν δε 11 ιλκεν εισ το ελλθνικόν ςτρατόπεδον 

το άτακτον ελλθνικόν ιππικόν υπό τον Χατςι-Μιχάλθν· νυκτόσ δε γενομζνθσ, 

υπιγεν ο Σουλτάνθσ μετ' ολίγων ςτρατιωτϊν εισ τασ αμπζλουσ τθσ Δοβρζνασ 

προσ ζνεδραν· εξιλκαν του χωρίου 15 Τοφρκοι ιππείσ, και ςυναπαντιςαντεσ 

τουσ ενεδρεφοντασ ετουφεκίςκθςαν. Ακοφςαντεσ άλλοι Ζλλθνεσ τον 

τουφεκιςμόν ζτρεξαν κατ' εκείνο το μζροσ· ζτρεξαν και άλλοι Τοφρκοι, 

επολζμθςαν, εςκοτϊκθςαν 22 Τοφρκοι και 7 Ζλλθνεσ, και επλθγϊκθςαν εξ 

αμφοτζρων 10. Εκρινθςεν ο ςτρατόσ τθν θμζραν εκείνθν τον κάνατον του 

Σουλτάνθ, ενόσ των ανδρειοτζρων τθσ φρουράσ του Μεςολογγίου, τετράκισ 

πλθγωκζντοσ. Ο δε Καραϊςκάκθσ μθ κζλων να χρονοτριβιςθ περαιτζρω εισ 

κυρίευςιν των τριϊν πφργων, ανεχϊρθςε τθν νφκτα τθσ 14 πανςτρατιά, και 
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φκάςασ εισ Χϊςτια ενδιενυκτζρευςεν. Οδεφςασ δε δι' όλθσ τθσ επελκοφςθσ 

θμζρασ ζφκαςε περί τθν α' ϊραν τθσ νυκτόσ εισ το μοναςτιριον του Δομποφ, 

όπου αφιςασ 100 ςτρατιϊτασ υπό τον Νικολόν Μπαρμπιτςϊτθν ανεχϊρθςε τθν 

επαφριον. Τθν αυτιν θμζραν υπιγαν προσ το μοναςτιριον 1000 Τοφρκοι πεηοί 

και ιππείσ, οι μεν εκ Κθβϊν, οι δε εξ Ακθνϊν, και προςζβαλαν τουσ Ζλλθνασ· 

προσ το εςπζρασ δε υπιγαν εισ το μετόχιον του μοναςτθρίου, διενυκτζρευςαν, 

και τθν επαφριον ανεχϊρθςαν εισ Λεβαδείαν· τθν ακόλουκον θμζραν υπιγαν 

πάλιν 80 ιππείσ κατά των εν τω μοναςτθρίω. Οφτοι ιδόντεσ τόςον ολίγουσ 

υπϊπτευςαν ςτρατιγθμα και κατ' αρχάσ δεν επεξιλκαν· βεβαιωκζντεσ δε ότι 

δεν ιςαν άλλοι, εξϊρμθςαν, εφόνευςάν τινασ και κατεδίωξαν τουσ λοιποφσ 

μζχρι του μοναςτθρίου των Ταξιαρχϊν. 

 

Οι δε περί τον Καραϊςκάκθν, αναχωριςαντεσ εκ του μοναςτθρίου του Δομποφ, ζφκαςαν 

τθν 18 εισ Δίςτομον. Εκείκεν απεςτάλθςαν ωσ προφυλακι 400 υπό τον Γεϊργθν Βάγιαν, 

τον Γαρδικιϊτθν Γρίβαν και τον Μιτρον Βάγιαν ίνα καταλάβωςι τθν Αράχωβαν, χωρίον επί 

τθσ κατωφερείασ του Ραρναςοφ, δι' οφ κα διιρχετο το εχκρικόν ςτράτευμα οδεφον, κακϊσ 

επλθροφορικθςαν οι Ζλλθνεσ, προσ τα Σάλωνα κατεχόμενα υπό των Τοφρκων και 

πολιορκοφμενα υπό των περί τον Δυοβουνιϊτθν και τον Ρανουργιάν. Τθν 17 διζβθςαν 

2000 Τοφρκοι το Ηεμενόν υπό τον Μουςτάμπεθν, τον αδελφόν αυτοφ Καρυοφίλμπεθν, τον 

Ελμάημπεθν και τον Κεχαγιάμπεθν· τθν δε 18, γ' ϊραν τθσ θμζρασ, εφάνθςαν ερχόμενοι 

προσ τθν Αράχωβαν. Λδόντεσ δε αυτοφσ οι εν τω χωρίω Ζλλθνεσ ζςπευςαν να οχυρωκϊςιν 

εντόσ τθσ εκκλθςίασ καί τινων οικιϊν. Εν τοφτοισ ειςιλκαν εισ το χωρίον και οι εχκροί, 

κατζλαβαν οικίασ και ωχυρϊκθςαν, ϊςτε οι μεν Ζλλθνεσ κατζχοντεσ το ζν μζροσ του 

χωρίου, οι δε Τοφρκοι το άλλο ιρχιςαν αυκθμερόν τον πόλεμον. Θκοφςκθςαν μετ' ολίγον 

ζξωκεν του χωρίου πολλαί τουφεκίαι, και εφάνθςαν ερχόμενοι οι περί τον Καραϊςκάκθν. 

Οι εχκροί φοβθκζντεσ μθ αποκλειςκϊςι και ευρεκϊςιν εντόσ διττοφ πυρόσ, βλζποντεσ και 

τον καιρόν γλυκφν, εξιλκαν αυκόρμθτοι του χωρίου, και ετοποκετικθςαν επί τινοσ λόφου 

παρά το χωρίον. Αφ' οφ δε ζφκαςαν και οι περί τον Καραϊςκάκθν, ο μθ παφςασ πόλεμοσ 

εγζνετο ςφοδρότεροσ και διιρκεςε μζχρι τθσ δφςεωσ του θλίου, κακ' ιν ϊραν, πνεφςαντοσ 

ψυχροφ ανζμου, ειςιλκαν οι υπό τον Καραϊςκάκθν εισ το χωρίον προσ διανυκτζρευςιν, και 

ο αρχθγόσ κατζλυςεν εν τθ εκκλθςία ωσ πλθςιεςτζρα των εχκρϊν, αγρυπνϊν εισ τα 

κινιματα αυτϊν και διατάττων τα εικότα. Οι εχκροί διενυκτζρευςαν όλοι επί του λόφου εν 

υπαίκρω υπό τον απροςδόκθτον παγετόν τθσ νυκτόσ· απεμακρφνοντο δε αβλαβϊσ και 

ανενοχλιτωσ, αν ικελαν, αυτονυκτί· αλλά δεν κατεδζχκθςαν να φφγωςιν απζμπροςκεν 

των εχκρϊν και εηιτθςαν παρά του Κιουταχι βοικειαν. Τθν επαφριον εξιλκαν του χωρίου 

πολλοί των Ελλινων, και κατζλαβαν τασ ςτενοτοπίασ, δι' ϊν εδφναντο οι εχκροί να 

φφγωςιν. Ιρχιςε πάλιν ο πόλεμοσ και επανελιφκθ και τθν επιοφςαν. Εν τοφτοισ, ο δριμφσ 

χειμϊν εγίνετο κακ' ϊραν δριμφτεροσ, οι δε υπαικριάηοντεσ Τοφρκοι, υποφζροντεσ το 

υπερβολικόν ψφχοσ, υπζφεραν και ζλλειψιν τροφισ, διότι, μθ προςδοκϊντεσ κακ' οδόν 

όςασ απιντθςαν δυςκολίασ δεν εφρόντιςαν να προμθκευκϊςι των αναγκαίων επί τθσ 

οδοιπορίασ των και θναγκάςκθςαν να ζλκωςι τθν 20 εισ λόγουσ ςυμβατικοφσ, 

προβάλλοντεσ να επανακάμψωςιν ανενόχλθτοι, παραδίδοντεσ τα μθ εισ τθν οδοιπορίαν 

των αναγκαία ηϊα και άλλα τινά πράγματα και ανταλλάττοντεσ ομιρουσ. Αλλ' οι περί τον 

Καραϊςκάκθν τουσ εηιτθςαν τα όπλα, τα χριματά των και πάντα τ' άλλα εκτόσ μιασ και 
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μόνθσ ενδυμαςίασ· απιτθςαν δε να τοισ παραδοκϊςι και τα Σάλωνα και θ Λεβαδεία. Οι 

Τοφρκοι δεν ςυγκατετζκθςαν κεωροφντεσ τοιοφτου ςυμβιβαςμοφ προτιμότερον τον 

πόλεμον· ζμακαν δε ςυγχρόνωσ ότι ιρχετο τθν αυτιν ι τθν επιοφςαν θμζραν εξ Ακθνϊν το 

ηθτθκζν ςτράτευμα. Αλλά το ςτράτευμα, πειρακζν να διαβι τθν ομαλωτζραν οδόν του 

Ηεμενοφ, εμποδίςκθ, ζπακε, προκαταλαβόντων των Ελλινων τθν κζςιν εκείνθν, και 

θναγκάςκθ να διζλκθ τθν ορεινοτζραν τθσ μονισ τθσ Λερουςαλιμ· φκάςαν δ' εκεί υπό 

βαρφτατον χειμϊνα, δεν εδυνικθ να προχωριςθ, ϊςτε θ ελπίσ τθσ βοθκείασ εματαιϊκθ. 

 

Τθν νφκτα δε τθσ 22, διαρκοφντοσ του πολζμου, ο επαινετόσ διά τθν ανδρίαν και 

επαινετϊτεροσ διά τθν ςτρατθγικιν του ικανότθτα Μουςτάμπεθσ επλθγϊκθ κατακζφαλα, 

και αιςκανκείσ ότι θ πλθγι του ιτο κανατθφόροσ, παρεκάλεςε τον αδελφόν του 

Καρυοφίλμπεθν, εν ϊ εψυχομάχει, να του κόψθ, αφ' οφ εξζπνεε, τθν κεφαλιν, ίνα μθ πζςθ 

εισ χείρασ των απίςτων. Ο κάνατοσ του αρχθγοφ τοφτου, θ παντελισ ζλλειψισ των τροφϊν, 

θ επικρατοφςα και κακ' ϊραν επικρατεςτζρα γινομζνθ δριμφτθσ του χειμϊνοσ και θ εξ 

αιτίασ ταφτθσ απόκλειςισ εν τθ μονι τθσ Λερουςαλιμ των ερχομζνων εισ βοικειαν ζρριψαν 

εισ άκραν ακυμίαν τουσ εχκροφσ και τουσ θνάγκαςαν να προβάλωςι νζον τθν επαφριον 

ςυμβιβαςμόν υπό δεκτοτζρουσ όρουσ, αλλά δεν ειςθκοφςκθςαν. Κεόκεν και ανκρωπόκεν 

πολεμοφμενοι, και μθ βλζποντεσ άλλθν ςωτθρίασ οδόν, απεφάςιςαν να φφγωςιν 

αρχομζνθσ τθσ νυκτόσ διά τθσ οδοφ τθσ μονισ τθσ Λερουςαλιμ επ' ελπίδι να εφρωςιν 

αντίλθψιν παρά τοισ εκεί ςυναδζλφοισ των· αλλά επτακόςιοι Γκζγκαι, οι κερμουργότεροι 

του ςτρατοπζδου· οι και προ τθσ θμζρασ εκείνθσ γνωμοδοτιςαντεσ ότι εντιμότερον ιτο να 

ριψοκινδυνεφςωςι διά φυγισ ι ν' αναςτρατοπεδεφςωςι διά ςυνκικθσ, παραβάντεσ τα 

προαποφαςιςκζντα εξεκίνθςαν περί το δειλινόν, μθ προειδοποιιςαντεσ τουσ άλλουσ. Το 

παράκαιρον τοφτο κίνθμα ζβαλεν άνω κάτω το ειςζτι ανζτοιμον εισ αναχϊρθςιν 

ςτρατόπεδον των εχκρϊν, ϊςτε ζκαςτοσ δεν εφρόντιηε πλζον ειμι περί τθσ ιδίασ 

ςωτθρίασ. Εν μζςω τοιαφτθσ ταραχισ, ακυμίασ, και αςκζπτου κινιςεωσ των εχκρϊν, 

επζπεςαν οι Ζλλθνεσ κατζχοντεσ κζςεισ ζμπροςκεν και όπιςκεν αυτϊν, άλλουσ ηωγροφντεσ 

και άλλουσ φονεφοντεσ. Εηϊγρθςαν και τον γθραιόν και υπζρπλουτον Κεχαγιάμπεθν· μθ 

ςυμβιβαηόμενοι δε ποίοσ των ςυλλαβόντων να τον κρατιςθ, τον εφόνευςαν εισ μάτθν 

φωνάηοντα ότι αυτόσ ιτον ο Κεχαγιάμπεθσ και ζτοιμοσ να εξαγοράςθ διά πλουςιωτάτων 

λφτρων τθν ηωιν του. Αλλ' θ φκορά, θν επροξζνθςεν ο ελλθνικόσ βραχίων, ιτο μικρά ωσ 

προσ θν επροξζνθςεν θ οργι του χειμϊνοσ. Εν ϊ φεφγοντεσ οι εχκροί υπό τον κατάψυχρον 

και ςφοδρόν βορζαν εβοκρίηοντο εισ τθν χιόνα, επζπιπταν πυκναί και αδιάκοποι νιφάδεσ 

και τουσ επλάκοναν· διιρκεςεν θ χιονορριπι αφτθ ζωσ ου ζφκαςαν εισ τθν μονιν τθσ 

Λερουςαλιμ, ϊςτε κακ' όλθν τθν τετράωρον οδόν, τθν μεταξφ τθσ ρθκείςθσ μονισ και του 

λόφου, εφ' οφ απεκλείςκθςαν επτά θμζρασ, ευρζκθςαν διαλυκείςθσ τθσ χιόνοσ 

εκατοςτφεσ εχκρικϊν πτωμάτων. Τοιαφτα πάςχοντεσ μόλισ το ιμιςυ των αναχωρθςάντων 

διεςϊκθ εν τθ μονι, και οι πλείςτοι θκρωτθριαςμζνοι· πολλαί δε ςθμαίαι, πάμπολλοι 

ίπποι και όλαι αι αποςκευαί των ζγειναν λάφυρα των Ελλινων, εξ ϊν 8 μόνον 

εςκοτϊκθςαν, και 9 επλθγϊκθςαν. Θ νίκθ αφτθ ανεπτζρωςε τασ ελπίδασ των Ελλινων· θ 

δε κυβζρνθςισ επανθγφριςε τθν 24 ωσ θμζραν ανεγζρςεωσ τθσ προ ολίγου πεςοφςθσ 

ςτερεάσ Ελλάδοσ. 

 

Τθν επιοφςαν δε τθσ μάχθσ ςυλλζξαντεσ οι περί τον Καραϊςκάκθν 300 κεφαλάσ ανιγειραν 

εξ αυτϊν, κατά τθν επικρατοφςαν βάρβαρον ςυνικειαν, επί τινοσ λόφου εκτόσ του χωρίου 
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κωνοειδι πφργον και επζγραψαν τα εξισ. 

 

«Τρόπαιον των Ελλινων κατά των βαρβάρων Οκωμανϊν, ανεγερκζν κατά το 1820 ζτοσ 

νοεμβρίου 24 εν Αράχωβα». Τασ δε κεφάλασ του Μουςτάμπεθ και Κεχαγιάμπεθ ζςτειλαν 

εισ τθν κυβζρνθςιν. 

 

Μετά δε τα περί ων ο λόγοσ ςυμβάντα, ο Καραϊςκάκθσ απζςτειλε τουσ υπό τον Δράκον και 

Βζικον Σουλιϊτασ εισ πολιορκίαν των Σαλϊνων, απζςτειλε καί τινασ ίνα καταλάβωςι τθν 

Βελίτςαν, και κατόπιν αυτϊν εξεςτράτευςε και αυτόσ προσ το αυτό χωρίον, όπου ζφκαςε 

τθν 29. Εςκόπευε δε διά του κινιματοσ τοφτου να εμποδίςθ τθν από Κεςςαλίασ 

ςιταγωγίαν, και προςβάλθ τουσ κατζχοντασ τθν Δαφλιαν, τθν Λερουςαλιμ και τθν 

Φοντάναν εχκροφσ. Φκάςασ εισ Βελίτςαν ειδοποιικθ, ότι 500 εχκροί υπό τον 

Μεχμζτπαςαν, υιόν του Ραςόμπεθ, και τον Χαςάμπεθν Κόρηαν, ςυνοδεφοντεσ 2000 ηϊα 

κομίηοντα εισ το εχκρικόν ςτρατόπεδον των Ακθνϊν τροφάσ και άλλα αναγκαία, 

ανεχϊρθςαν εκ Ηθτουνίου, και κα διζβαιναν τθν επαφριον διά τθσ Φοντάνασ και του 

Τουρκοχωρίου. 

Δεκζμβριοσ Επί τθ ειδιςει ταφτθ ζτρεξε και κατζλαβε τθν 7 δεκεμβρίου το Τουρκοχϊρι. Τθν 

επαφριον ιλκαν οι Τοφρκοι μθδόλωσ υποπτεφοντεσ, ότι εχκροί κατείχαν το 

χωρίον. Οι Ζλλθνεσ, προμαχοφντοσ του Καραϊςκάκθ, επζπεςαν αίφνθσ, τουσ 

διεςκόρπιςαν απροετοιμάςτουσ, τουσ κατεδίωξαν ζωσ εισ Βοδονίτςαν, 

εφόνευςαν 30 και επιραν υπζρ τα 1000 ςκευοφόρα ηϊα. Τθν θμζραν εκείνθν 

επολζμθςεν ο Καραϊςκάκθσ κατά πρϊτθν φοράν ζφιπποσ, και τόςον 

ευχαριςτικθ, ϊςτε ζκτοτε δεν ικελεν να πολεμι πεηόσ. Μετά δε τα περί ων ο 

λόγοσ κατορκϊματα, ο Καραϊςκάκθσ και οι περί αυτόν επροχϊρθςαν προσ το 

Ρατρατςίκι· αλλ' εξ αιτίασ τθσ πολλισ δριμφτθτοσ του χειμϊνοσ και τθσ 

διαδοκείςθσ φιμθσ ότι ο Ομζρ-παςασ θτοιμάηετο να εκςτρατεφςθ εισ λφςιν τθσ 

πολιορκίασ των Σαλϊνων, επανιλκαν εισ Αράχωβαν και εκείκεν εξεςτράτευςαν 

εισ Λιδωρίκι προσ ανόρκωςιν του αγϊνοσ και κατ' εκείνο το μζροσ. Εκείκεν 

εςτάλθ ζν ςϊμα επί τω αυτϊ ςκοπϊ εισ τθν επαρχίαν των Κραββάρων υπό τον 

Ξφδθν και τον Καλφβαν, και προςαπεςτάλθ μετ' ολίγον και άλλο υπό τον 

Μακριν. Οι οπλαρχθγοί οφτοι εξεπλιρωςαν άριςτα τα τθσ αποςτολισ των, 

απζκλειςαν τουσ Τοφρκουσ εν Λομποτινά, και πολεμιςαντεσ δφο θμζρασ τουσ 

ςυνζλαβαν ηϊντασ και τουσ ζπεμψαν εισ τθν κυβζρνθςιν. 

 

Οι δε περί τον Καραϊςκάκθν, φκάςαντεσ εισ τθν κωμόπολιν του Λιδωρικίου, και μακόντεσ, 

ότι εν τω χωρίω Ομζρ-εφζντθ ευρίςκοντο 1500 Τοφρκοι υπό τον Βελιαγαν οδεφοντεσ από 

τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ εισ Ακινασ, επεςτράτευςαν, τουσ απϊκθςαν πζραν του Μόρνου, και 

εισ τόςον φόβον τουσ ζβαλαν και τόςον τουσ κατεφρόνθςαν, ϊςτε 10 μόνον ιππείσ υπό τον 

Χατςι-Μιχάλθν κατεδίωξαν πολλοφσ αυτϊν μζχρι τθσ πφλθσ ςχεδόν τθσ Ναυπάκτου. 

 

Εξ αιτίασ δε τθσ ευτυχοφσ περιοδείασ του Καραϊςκάκθ εισ τα ενδότερα τθσ Ανατολικισ 

Ελλάδοσ, τόςον εταράχκθ ο Κιουταχισ, ϊςτε ζβαλε κατά νουν να εκςτρατεφςθ αυτόσ· 
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Λανουάριοσ αλλά φοβθκείσ τθν λφςιν τθσ πολιορκίασ τθσ ακροπόλεωσ εν τθ απουςία του, 

απζςτειλε 2000 πεηοφσ και 500 ιππείσ υπό τον Ομζρ-παςαν και τον 

Καρυοφίλμπεθν. Το πρωί τθσ 17 Λανουαρίου εφάνθ θ προφυλακι τθσ εχκρικισ 

ταφτθσ δυνάμεωσ αίφνθσ ζξωκεν του Διςτόμου. Το χωρίον τοφτο κατείχαν 400 

Σουλιϊται υπό τον Νότθν Μπότςαρθν, τον Μπαϊρακτάρθν, τον Κάςκαρθν, τον 

Αντϊνθν Γεωργαντάν, τον Μποφςγον και τον Μιτρον Τριανταφφλλου. Οφτοι 

εξιλκαν και θκροβολίςκθςαν· αλλ' ιδόντεσ μετ' ολίγον το λοιπόν ςτράτευμα 

των εχκρϊν ερχόμενον ωπιςκοδρόμθςαν εισ τα οχυρϊματα, και εκάλεςαν τουσ 

πολιορκοφντασ τα Σάλωνα Σουλιϊτασ εισ βοικειαν. Τθν ακόλουκον αυγιν 

ιρχιςεν ο πόλεμοσ, και οι Τοφρκοι κατζλαβαν πλθςίον του χωρίου τοιαφτασ 

κζςεισ, ϊςτε μόλισ τα νϊτα των Ελλινων ιςαν αςφαλι· περί δε τθν μεςθμβρίαν 

τθσ 19 ϊρμθςαν κατά μζτωπον δεξιόκεν και αριςτερόκεν τυφλοίσ όμμαςιν εισ 

κυρίευςιν των οχυρωμάτων των Ελλινων· πολλοί αυτϊν ζπεςαν, αλλ' 

αψθφοφντεσ τον κάνατον υπερίςχυςαν, εκυρίευςαν τα αςκενζςτερα 

οχυρϊματα, επροχϊρθςαν εισ τα μζςα του χωρίου, και ζπεςαν ςωρθδόν επί το 

υπό τουσ Σουλιϊτασ ιςχυρότερον οχφρωμα το επί του λόφου του προφιτου 

Θλίου. Ρανταχόκεν κυκλωκζντεσ οι εντόσ του οχυρϊματοσ και ςφοδρϊσ 

προςβαλλόμενοι εκεϊρθςαν τθν ϊραν εκείνθν ωσ τθν τελευταίαν τθσ ηωισ των, 

και ζπεςαν και αυτοί ωσ μαινόμενοι επί τουσ εχκροφσ προσ εκδίκθςιν μάλλον 

του αίματόσ των, ι προσ ςωτθρίαν· καλι τφχθ, επρόφκαςεν εκ Σαλϊνων, 

διαρκοφςθσ τθσ αντιςτάςεωσ, ο Δράκοσ μετά 200 εκλεκτϊν, και, ςυμμαχομζνων 

και των Λεβαδιτϊν, απεδιϊχκθςαν του λόφου οι εχκροί, ωπιςκοδρόμθςαν και 

οι λοιποί βλζποντεσ αυτοφσ καταδιωκομζνουσ, και οφτωσ εςϊκθςαν οι ωσ 

κθρία μάλλον ι ωσ άνκρωποι τόςον ολίγοι προσ τόςον πολλοφσ πολεμιςαντεσ 

Σουλιϊται· 80 εχκροί ζπεςαν και άλλοι τόςοι επλθγϊκθςαν· εφονεφκθςαν δε 2 

μόνον Σουλιϊται και επλθγϊκθςαν 8, εν οίσ και ο Μπότςαρθσ. 

 

Ο δε Καραϊςκάκθσ, μακϊν ότι πολλοί εχκροί είχαν εκςτρατεφςει εισ Δίςτομον, ζτρεξεν εισ 

βοικειαν των εκεί ολίγων Ελλινων, και φκάςασ εισ Βελίτςαν τοισ παριγγειλε διά τινοσ 

γραμματοφόρου να εξζλκωςιν εισ ςυνάντθςίν του, όταν ακοφςωςι τουφεκιςμόν· διαβάσ δε 

τθν γ' ϊραν τθσ νυκτόσ τθσ 20 τθν Σχιςτιν οδόν, ανζβθ το πλθςίον όροσ, και εκάκθςε 

παρατθρϊν τασ παρακειμζνασ των εχκρϊν ςκθνάσ και ςυλλογιηόμενοσ πόκεν να διζλκθ· 

αφ' οφ δε ςυνιχκθςαν όλοι οι ςτρατιϊται του, τοισ είπεν ότι, αντί να ειςζλκωςιν εισ το 

χωρίον διά των πλαγίων οδϊν, προτιμότερον εκεϊρει να διζλκωςι διά των εχκρικϊν 

ςκθνϊν, κοιμωμζνων των εχκρϊν· παριγγειλε δε να ζχωςι μεν ζτοιμα τα όπλα των, αλλά 

να μθ τα μεταχειριςκϊςιν εκτόσ ανάγκθσ, και να προςπακιςωςι να διαβϊςιν θςφχωσ διά 

των εχκρϊν, ϊςτε, ει δυνατόν, να μθ τουσ νοιςωςιν. Επινεςαν όλοι το τολμθρόν ςχζδιον 

του αρχθγοφ και τον τρόπον τθσ εκτελζςεωσ, και ακολουκοφντεσ αυτόν, προπορευόμενον 

ωσ οδθγόν, ζφκαςαν αφανείσ εισ το εχκρικόν ςτρατόπεδον και επροχϊρθςαν εισ το 

κζντρον. Εκεί φκάςαντασ τουσ ενόθςαν οι όπιςκεν Τοφρκοι και ανεκραφγαςαν· 

εταράχκθςαν όλοι οι εχκροί επί τθ κραυγι, ζπεςαν εισ αταξίαν, και ζντρομοι διά το 

απροςδόκθτον, και υποπτεφοντεσ νυκτομαχίαν, οι μεν ζτρεχαν υπό τθσ μιασ ςκθνισ εισ τθν 

άλλθν, οι δε ετουφζκιηαν μθ θξεφροντεσ ποίον, και άλλοι παρεμζρουν εισ αςφάλειάν των. 

Εν τοφτοισ οι Ζλλθνεσ ϊδευαν εν μζςω του εχκρικοφ ςτρατοπζδου, προςζχοντεσ μθ 
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εμπλεχκϊςιν υπό το ςκότοσ εισ τα ςχοινία των ςκθνϊν. Εξεπλάγθςαν οι ζγκλειςτοι 

ακοφςαντεσ ταραχι και τουφεκιςμοφσ εν τω εχκρικϊ ςτρατοπζδω, διότι ο προσ αυτοφσ 

ςταλείσ γραμματοφόροσ, φοβθκείσ, δεν υπιγεν εισ το χωρίον· δράξαντεσ δε τα όπλα 

παρετάχκθςαν εισ μάχθν. Εν τοςοφτω διζβθςαν οι περί τον Καραϊςκάκθν δι' όλου του 

ςτρατοπζδου, και ειςιλκαν εισ Δίςτομον ςϊοι και αβλαβείσ, εκτόσ ενόσ εισ τα ςχοινιά των 

ςκθνϊν περιπλεχκζντοσ και τθν επαφριον φονευκζντοσ. Θ τόςον επικίνδυνοσ, αλλά και 

τόςον ευτυχισ νυκτερινι αφτθ εκςτρατεία, δεικνφει τθν αξίαν του Καραϊςκάκθ. 

 

Μετά δε τθν εισ το χωρίον είςοδον των περί αυτόν εγίνοντο κακ' θμζραν ακροβολιςμοί. Οι 

Ζλλθνεσ εφροφρουν το παρακείμενον Στείρι. Τινζσ των εκεί ιδόντεσ ηϊα των εχκρϊν 

βόςκοντα μακράν του εχκρικοφ ςτρατοπζδου, ζτρεξαν τθν 31 εισ αρπαγιν των· εξϊρμθςαν 

οι πλθςιζςτεροι Τοφρκοι προσ καταδίωξιν των αρπάγων, ζτρεξαν πολλοί Ζλλθνεσ εισ 

υπεράςπιςιν και ετουφεκίςκθςαν· ακουςκζντοσ του τουφεκιςμοφ, εκινικθςαν τα 

ςτρατόπεδα αμφοτζρων των μερϊν, και οφτω ςυνιφκθ μάχθ. Μεταξφ των πολεμοφντων 

Τοφρκων και Ελλινων ζκειντο δφο λόφοι και οι δφο αμφίπεδοι· οι Ζλλθνεσ κατζλαβαν 

αυτοφσ και επολζμουν ευτυχϊσ· αλλ' αίφνθσ ικουςαν ιχον ςτρατιωτικϊν τυμπάνων, και 

είδαν ςτρατιϊτασ φοροφντασ ευρωπαϊκιν ενδυμαςίαν, βαςτϊντασ λογχοφόρα όπλα και 

βαδίηοντασ βιμα τακτικόν. Οι επιφανζντεσ οφτοι ιςαν λείψανα δφο τακτικϊν ταγμάτων εκ 

των εν Κωνςταντινουπόλει ςυγκροτθκζντων μετά τθν καταςτροφιν των γενιτςάρων. 

Ρεντακιςχίλιοι ιςαν οι ςυγκροτοφντεσ τα δφο ταφτα τάγματα ότ' εξεςτράτευςαν· αλλά 

πεντακόςιοι απελείφκθςαν εξ αιτίασ τθσ κακ' οδόν λειποταξίασ. Θ απροςδόκθτοσ αφτθ και 

νεοφανισ επικουρία, διότι πρϊτθν φοράν εφαίνετο τακτικόν υπό ςθμαίαν τουρκικιν εν 

Ελλάδι, εφόβιςε τουσ Ζλλθνασ και τουσ ζτρεψεν εισ φυγιν· οι δε Τοφρκοι καρρυνκζντεσ 

κατεδίωξαν τουσ εχκροφσ των μζχρι του Διςτόμου· αλλά, χάρισ εισ τθν ανδρίαν και τθν περί 

τασ μάχασ εμπειρίαν του Καραϊςκάκθ, δεν ζπακαν οι Ζλλθνεσ όςθν ηθμίαν άλλωσ κα 

επάκαιναν· δφο μόνον εφονεφκθςαν, ζξ επλθγϊκθςαν, και είσ θχμαλωτίςκθ, ο 

Γριβογεϊργθσ, όςτισ μετά τινα καιρόν εδραπζτευςεν· εκινδφνευςε και ο Καραϊςκάκθσ και 

επλθγϊκθ ελαφρϊσ εισ τθν δεξιάν. 

Φεβρουάριοσ Τθν 3 Φεβρουαρίου εκίνθςαν μόνοι οι τακτικοί κατά των Ελλινων. Καφματα 

επροςδόκων οι άτακτοι Τοφρκοι, αλλ' ϊδινεν όροσ και ζτεκε μυν. Οι τακτικοί, 

μθδζν γενναίον πράξαντεσ, οπιςκοδρόμθςαν χλευαηόμενοι παρά των προ 

ολίγου καυμαηόντων αυτοφσ. Τθν δε 5 ζπεςαν οι Ζλλθνεσ επί τουσ εχκροφσ 

διά νυκτόσ απροςδοκιτωσ και τουσ ζβλαψαν μεγάλωσ. Οι εχκροί βλζποντεσ, 

ότι εβλάπτοντο μάλλον ι ζβλαπταν, και φοβοφμενοι μθ εξ αιτίασ του 

χειμϊνοσ πάκωςιν όςα ζπακαν οι κατά τθν Αράχωβαν, ακοφςαντεσ δε ότι 

εξιρχοντο και άλλοι Ζλλθνεσ, διζλυςαν τθν νφκτα τθσ 6 το ςτρατόπεδον, και 

φεφγοντεσ ζντρομοι εγκατζλειψαν τροφάσ, ςκθνάσ, πολεμεφόδια και το 

μόνον παρ' αυτοίσ επί τθσ εκςτρατείασ κανόνι· άφθςαν και οι εν Σαλϊνοισ 

εχκροί το φροφριον και ζφυγαν φοβθκζντεσ εφόρμθςιν των Ελλινων· 

ζφυγαν κυριευκζντεσ υπό πανικοφ φόβου και οι φρουροφντεσ τθν Δαφλιαν 

και τθν Λερουςαλιμ, ζφυγαν καί τινεσ άλλοι, εκ Ναυπάκτου διαβιβαςκζντεσ 

εισ το παράλιον των Σαλϊνων επί υποκζςει ότι φίλοι κατείχαν τθν πόλιν 

εκείνθν· ϊςτε από του αμβρακικοφ κόλπου μζχρι των Ακθνϊν δεν εφαίνετο, 

αρχομζνου του φεβρουαρίου, οκωμανικι ςθμαία ειμι εντόσ των 
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παρακαλαςςίων και ωχυρωμζνων πόλεων Βονίτςθσ, Μεςολογγίου και 

Ναυπάκτου· τασ δε κατά τα διάφορα άλλα μζρθ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ 

τουρκικάσ φρουράσ αντικατζςτθςαν ελλθνικαί. 

 

Εν ϊ δε διιρκει θ εκςτρατεία του Καραϊςκάκθ, οι εν τθ ακροπόλει δεν ζπαυαν μθνφοντεσ, 

ότι δεν εδφναντο ν' ανκζξωςι περαιτζρω, και επεκαλοφντο τθν ςυνδρομιν των ζξω εισ 

απαλλαγιν των. Ο δε αναδεχκείσ τθν περί ςυμβιβαςμοφ Ελλινων και Τοφρκων μεςιτείαν 

πρζςβυσ τθσ Αγγλίασ ουδ' εκείνοσ ζπαυε γράφων, ότι, αν ζπιπτεν θ ακρόπολισ, εξθρείτο 

παντόσ ςυμβιβαςμοφ όλθ θ ςτερεά Ελλάσ, ωσ όλθ δουλωκείςα. Τα αίτια ταφτα θνάγκαςαν 

τθν κυβζρνθςιν, εν ϊ ο Καραϊςκάκθσ απθςχόλει μακράν των Ακθνϊν χιλιάδασ εχκρϊν, ν' 

αςχολθκι εισ τθν κατ' ευκείαν λφςιν τθσ πολιορκίασ τθσ ακροπόλεωσ. 

 

Ρρό τινων εβδομάδων είχε φκάςει εισ Ελλάδα ο εν Γαλλία εντίμωσ υπθρετιςασ 

ςυνταγματάρχθσ Μποφρμπαχθσ, Κεφαλλιν, επί ςκοπϊ να υπθρετιςθ τθν κοινιν πατρίδα. 

Οφτοσ, ςτρατολογιςασ αδεία τθσ κυβερνιςεωσ και διά των φιλελλθνικϊν βοθκθμάτων 800 

ςτρατιϊτασ, εςτράτευςε, λιγοντοσ του δεκεμβρίου, προσ ενδυνάμωςιν του κατά τθν 

Ανατολικιν Ελλάδα Στρατοπζδου του Καραϊςκάκθ· αλλά διαταγι τθσ κυβερνιςεωσ μετζβθ 

εισ Ελευςίνα, όπου εςτρατοπζδευεν ο Βάςςοσ. 

Λανουάριοσ Μεςοφντοσ δε του Λανουαρίου, μετζβθ εκεί και ο Ραναγιϊτθσ Νοταράσ μετά 

1200 μιςκωτϊν και ςυνεπαρχιωτϊν του, ϊςτε το ςτρατόπεδον εκείνο 

ςυνεπλθρϊκθ εισ 3000· ςυνιχκθςαν και εισ Σαλαμίνα κατά διαταγιν τθσ 

κυβερνιςεωσ 1900 υπό τον Λωάννθν Νοταράν, τον Μακρυγιάννθν και τον 

Καλλζργθν, και 400 τακτικοί υπό τον ταγματαρχϊν Λγγλζςθν, εν οίσ καί τινεσ 

ιππείσ άνιπποι. 

 

Τθν νφκτα τθσ 21 εξεςτράτευςαν οι εν Ελευςίνι και μετά τετράωρον οδοιπορίαν ζφκαςαν 

εισ Χαςιάν, και τθν αυγιν εκίνθςαν οι πλείςτοι προσ το Μενίδι, όπου ιτο φρουρά 

τουρκικι· και ολίγοι μεν αυτϊν υπιγαν πλθςίον του χωρίου, οι δε λοιποί, μείναντεσ 

όπιςκεν αυτϊν, εκρφβθςαν καραδοκοφντεσ. Οι Τοφρκοι, ιδόντεσ τουσ ολίγουσ και 

αγοοφντεσ ότι ιςαν και άλλοι αφανείσ, εξιλκαν και τουσ εδίωκαν· αλλά πεςόντεσ μετ' 

ολίγον εισ το μζςον των πολλϊν και προςβλθκζντεσ ετράπθςαν και εκλείςκθςαν εν τθ 

εκκλθςία του Μενιδίου. Τρζχοντεσ δε και οι καταδιϊκοντεσ αυτοφσ Ζλλθνεσ κατόπιν 

αυτϊν, ειςιλκαν και οφτοι εισ το αυτό χωρίον, αλλά, μθ δυνθκζντεσ να κυριεφςωςι τθν 

εκκλθςίαν, ανεχϊρθςαν, εςπζρασ γενομζνθσ, εισ Χαςιάν. 

 

Τθν δε 24, γ' ϊραν τθσ νυκτόσ, απζπλευςε το εν Σαλαμίνι ςτράτευμα υπό τασ διαταγάσ 

όλον του φιλζλλθνοσ Γόρδωνοσ, και τα μεςονφκτιον ζφκαςεν εισ Φάλθρον· είχε δε εισ 

υπθρεςίαν του τθν Καρτερίαν, τρία βρίκια πολεμικά, πζντε κανονοφόρουσ, και ζν μίςτικον· 

είχε και πυροβολοςτιχίαν εκ 15 κανονίων 3 μζχρι 14 λίτρων ολκισ υπό τθν διεφκυνςιν 25 

φιλελλινων και 50 Ψαριανϊν, όλων εμπείρων πυροβολιςτϊν. Διακόςιοι Τοφρκοι κατείχαν 

κακ' όλον εκείνο το παρακαλάςςιον μίαν και μόνθν κζςιν, το μοναςτιριον του αγίου 

Σπυρίδωνοσ· διά τοφτο οι φκάςαντεσ εισ το Φάλθρον απζβθςαν ανενοχλιτωσ αυτονυκτί 

και κατζλαβαν τθν άνωκεν του λιμζνοσ τθσ Μουνυχίασ Καςτζλλαν, τθν αυτιν κζςιν, θν και 

οι Λακεδαιμόνιοι επί του πελοποννθςιακοφ πολζμου, και ο Κραςφβουλοσ επί των 
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τριάκοντα τυράννων, και οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου κατζλαβαν εισ κυρίευςιν των 

Ακθνϊν. Ρριν δε φωτίςθ, περιετάφρευςαν τθν κζςιν, και ζςτθςαν 5 κανόνια δεξιόκεν. Οι 

δε εν τθ ακροπόλει ιδόντεσ αυτοφσ και πλθςκζντεσ χαράσ και ελπίδων επανθγφριςαν 

κανονοβολιςαντεσ. Τθν επαφριον εκίνθςαν οι αποβάντεσ εισ κυρίευςιν του μοναςτθρίου, 

μετζπλευςε και θ Καρτερία εκ του Φαλιρου εισ τον λιμζνα του Ρειραιϊσ, εκανονοβόλθςε 

το μοναςτιριον ςφοδρϊσ, και, αφ' οφ κατθδάφιςε μζροσ αυτοφ, ϊρμθςαν 500 υπό τον 

Λωάννθν Νοταράν επί ςκοπϊ να το πατιςωςιν· αλλ' απεκροφςκθςαν και επανιλκαν εισ τθν 

Καςτζλλαν, πλθγωκζντων επί τθσ εφορμιςεωσ του υπολοχαγοφ Σνεϊτςβείνου καί τινοσ 

υπαξιωματικοφ του πυροβολικοφ. Μετά τθν ςφγκρουςιν ταφτθν κατζβθ ο Κιουταχισ εν 

ςυνοδία πολλϊν ιππζων, και, αφ' οφ παρετιρθςε τθν κζςιν των Ελλινων, ανζβθ εισ το εν 

Ρατθςίοισ ςτρατόπεδον. Τθν επαφριον ιρχιςεν εκ νζου θ Καρτερία να κανονοβολι το 

μοναςτιριον, και, διαρκοφντοσ του κανονοβολιςμοφ, κατζβαςαν πολλοί ιππείσ και πεηοί 

υπό τον Κιουταχιν ζλκοντεσ δφο μεγάλα κανόνια, και ςτιςαντεσ αυτά επί τινοσ υψϊματοσ 

ζβλαψαν τθν Καρτερίαν και τθν θνάγκαςαν να απομακρυνκι· μετά δε τθν απομάκρυνςιν 

αυτισ επεςκζφκθ ο Κιουταχισ το μοναςτιριον, ενζκεςε κανόνια και μίαν βομβοβόλον, 

και, τοποκζτθςασ 300 πεηοφσ επί τινοσ λόφου, επανιλκεν αυκθμερόν εισ το ςτρατόπεδον. 

 

Οι δε εν Χαςιά Ζλλθνεσ, ων ο αρικμόσ θυξικθ εισ 3500, επροχϊρθςαν τθν 25 εισ 

Καματερόν πλθςίον του Χαϊδαρίου. Οι οπλαρχθγοί αυτϊν, όντεσ και οι τρεισ ιςότιμοι και 

απ' αλλιλων ανεξάρτθτοι, διεφϊνουν. Ο Βάςςοσ και ο Νοταράσ, οι γνωρίηοντεσ τον τρόπον 

πολεμείν των Ελλινων, εγνωμοδότουν ν' αποφεφγωςι πάςαν τακτικιν μάχθν, και να 

βλάπτωςι τουσ εχκροφσ ςποράδθν· αλλ' ο μεγάκυμοσ Κεφαλλιν, Μποφρμπαχθσ, ο μιτε 

γνϊςιν μιτε πείραν ζχων ειςζτι των μεκ' ϊν εςτράτευεν, ιτον εναντίασ γνϊμθσ, θν επί 

τζλουσ παρεδζχκθςαν άγοντεσ και οι άλλοι οπλαρχθγοί· και οφτοσ μεν κατζβθ μετά των 

ςτρατιωτϊν του εισ τθν πεδιάδα, εκείνοι δε ετοποκετικθςαν μακράν ζν τρίτον μιλίου 

όπιςκεν αυτοφ επί των ριηωμάτων του όρουσ. Τθν 27, ανατείλαντοσ του θλίου, 2000 πεηοί 

και 600 ιππείσ ζχοντεσ 2 κανόνια εςτράτευςαν προσ το Καματερόν υπό τθν οδθγίαν του 

Κιουταχι και ζςτθςαν τα κανόνια κατά των ταγμάτων του Βάςςου και του Νοταρά, οι δε 

πεηοί και ιππείσ ϊρμθςαν εισ τθν προφυλακιν, ό εςτι εισ το τάγμα το Μποφρμπαχθ. 

Γενναίωσ αντζςτθ θ προφυλακι υπό τθν οδθγίαν τόςω γενναίου ανδρόσ· αλλ', ανίςου 

οφςθσ τθσ πάλθσ εξ αιτίασ του πεηικοφ επί τθσ πεδιάδοσ ιππικοφ, θττικθ κατά κράτοσ· δε 

ιλκε δε το όπιςκεν τθσ προφυλακισ ςτράτευμα προσ βοικειάν τθσ· αλλ' ετράπθ εισ φυγιν, 

εν ϊ διιρκει θ μάχθ. 300 Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν, εν οίσ και ο Μποφρμπαχθσ, δφο 

αξιωματικοί Γάλλοι και ο χειρουργόσ του τάγματοσ. Οι εχκροί, ιδόντεσ τον πανικόν φόβον 

των εισ φυγιν τραπζντων, τουσ κατεδίωξαν πζραν τθσ Ελευςίνοσ, κατζλαβαν τθν κζςιν 

εκείνθν και τουσ θνάγκαςαν να καταφφγωςιν εισ Σαλαμίνα. 

 

Ο δε Κιουταχισ, επαρκείσ επί τθ νίκθ ταφτθ και κεωριςασ αυτιν κρίςιμον διά τθν πολλιν 

φκοράν και τθν φυγιν των Ελλινων και ικανιν ν' απελπίςθ τουσ εν τω φρουρίω, τοισ 

ζςτειλεν αυκθμερόν διά τινοσ αιχμαλϊτου επιςτολιν προτρεπτικιν εισ προςκφνθςιν· 

περιμείνασ δε απάντθςιν δφο θμζρασ και μθ λαβϊν, κατζβθ τθν εςπζραν τθσ 29 εισ το 

παρακαλάςςιον, παραλαβϊν πολλιν δφναμιν πεηιν και ιππικιν, επί ςκοπϊ να προςβάλθ 

τουσ κατζχοντασ τθν Καςτζλλαν. Οφτοι, όντεσ ζτοιμοι εισ αντίςταςιν, ανεβίβαςαν τα λοιπά 

κανόνια και τα ζςτθςαν, τα μεν εξ αριςτερϊν, τα δε επί του κζντρου· και επειδι θ προσ τον 

Ρειραιά πλευρά ιτον θ αςκενεςτζρα, ετοποκζτθςαν δφο πλοία, το μεν προσ τον μυχόν του 
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λιμζνοσ του Ρειραιϊσ, το δε προσ το λιμενόςτομον τθσ Μουνυχίασ εισ υπεράςπιςιν αυτισ· 

και τα μεν δεξιά τθσ κζςεωσ κατείχαν οι Ακθναίοι υπό τον Μακρυγιάννθν, τα δε αριςτερά 

οι περί τον Καλλζργθν και οι άνιπποι ιππείσ, το δε κζντρον οι περί τον Λωάννθν Νοταράν, 

εφζδρευαν δε οι τακτικοί, και απεμακρφνκθςαν του παρακαλαςςίου και όλα τα πλοιάρια, 

ϊςτε ουδείσ εδφνατο να φφγθ. Τθν επαφριον οι εχκροί, πλιρεισ τόλμθσ και υπό τθν 

προςταςίαν του πυρόσ 6 κανονίων μετακομιςκζντων εκ του ςτρατοπζδου τθν προτεραίαν, 

ζπεςαν επί τα ελλθνικά οχυρϊματα, και πζντε ϊρασ επζμεναν, ποτζ εισ το ζν ποτζ εισ το 

άλλο τάφρευμα ορμϊντεσ εν μζςω πυρόσ 40 κανονίων, των μεν από τθσ ξθράσ των δε από 

των πλοίων ςφαιροβολοφντων· αλλά γενναίωσ πάντοτε αποκρουόμενοι θναγκάςκθςαν επί 

τζλουσ να φφγωςι κακϊσ ζχοντεσ, επιπεςόντων των τακτικϊν, και εξορμθςάντων 250 

Ακθναίων. Υπερτριακόςιοι ελογίςκθςαν οι φονευκζντεσ και πλθγωκζντεσ Τοφρκοι, εν οίσ 

και πολλοί αξιωματικοί, 60 δε ι 70 Ζλλθνεσ· ζπακε πολλιν βλάβθν και θ Καρτερία υπό τθν 

εφςτοχον βομβοβολιν των εν τω μοναςτθρίω. Οι εχκροί δεν επεχείρθςαν δευτζραν 

ζφοδον, αλλά κατζβαλαν πάςαν φροντίδα εισ αποκλειςμόν, εγείροντεσ οχυρϊματα 

ζμπροςκεν του μοναςτθρίου, επί του παλαιοφ κεάτρου και επί των προσ τον Λλιςςόν 

ριηωμάτων του λόφου· ζνεκα δε τοφτου ςυνζβαιναν κακ' θμζραν κανονοβολιςμοί, 

τουφεκιςμοί και φόνοι· επειδι δε οι Ζλλθνεσ, υδρεφοντεσ εν τθ κατά το Φάλθρον πθγι, τθ 

επί τθσ κατωφερείασ του λόφου, ιτισ μόνθ είχε πόςιμον οπωςοφν νερόν, εβλάπτοντο υπό 

του πυρόσ των εχκρϊν, 300 υπό τον Καλλζργθν κατζλαβαν τρεισ πυργίςκουσ παρά τασ 

εκβολάσ του Λλιςςοφ, κατθδάφιςαν το άνω μζροσ αυτϊν, επζτρωςαν το κάτω, και 

ανοίξαντεσ τασ ςυνικεισ πολεμίςτρασ θτοιμάςκθςαν εισ πόλεμον. Τθν δε 20 φεβρουαρίου 

πολλοί εχκροί ϊρμθςαν πολλάκισ εισ κυρίευςιν των πυργίςκων εξ εφόδου, αλλά πάντοτε 

απεκροφςκθςαν και πολλιν ηθμίαν ζπακαν^ περί δε τθν εςπζραν ςτιςαντεσ δφο κανόνια 

θνάγκαςαν τουσ εγκλείςτουσ να φφγωςι τθν νφκτα φζροντασ εισ Καςτζλλαν μίαν εχκρικιν 

ςθμαίαν και 35 κεφαλάσ, ωσ τρόπαια τθσ εν τθ θμζρα νίκθσ των, αλλά και πολλιν βλάβθν 

πακόντασ, φονευκζντων 10 εξ αυτϊν και πλθγωκζντων 20. Μετά δε τθν κυρίευςιν των 

πυργίςκων οι εχκροί ανιγειραν ζν πυροβολοςτάςιον επί των εκβολϊν του Λλιςςοφ, και 

άλλο επί τθσ άκρασ τθσ Μουνυχίασ, και προςβάλλοντεσ δι' αυτϊν τα ερχόμενα εισ Φάλθρον 

πλοία εμπόδιηαν πολλάκισ τθν ζξωκεν μετακόμιςιν των εισ χριςιν του ελλθνικοφ ςτρατοφ 

τροφϊν και άλλων αναγκαίων. 

 

Ο δε Καραϊςκάκθσ, μετά τα λαμπρά και απροςδόκθτα κατά τθν ςτερεάν Ελλάδα 

κατορκϊματά του, επανιλκε τθν 28 φεβρουαρίου εισ Ελευςίνα κατά προτροπιν τθσ 

κυβερνιςεωσ εισ αντίλθψιν τθσ κινδυνευοφςθσ ακροπόλεωσ. 

 
1826-1827 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΞΕ'. 

 
Μεηάβαζηο ηεο θπβεξλήζεσο εηο Αίγηλαλ. — Σαξαραί ελ Ναππιίσ θαη 

Ύδξα. — Θαιάζζηνη εθζηξαηείαη εηο Χξσπφλ θαη Βψινλ. 

 

ΑΛ αναγκάςαςαι τθν κυβζρνθςιν αταξίαι να περιοριςκι εν τω κατά το Ναφπλιον 

καλαςςοπφργω, τθν θνάγκαςαν μετά ταφτα ν' απομακρυνκι ολοτελϊσ του αργολικοφ 

κόλπου. Εηιτει τόπον ελεφκερον πάςθσ ςτρατιωτικισ και οχλικισ ςυρροισ, και παρά τα 

ςτρατόπεδα, ϊςτε να θμπορι και ταφτα να επιτθρι, και εν ανζςει να εργάηεται· τοιοφτον 
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θφρε τθν Αίγιναν, όπου κατεςτάκθςαν οι Ψαριανοί μετά τθν καταςτροφιν τθσ πατρίδοσ 

των, και παρείχαν τα πιςτά διά τθν προσ τθν τάξιν αφοςίωςίν των· διά τουσ λόγουσ 

τοφτουσ μετζβθ εκεί τθν 11 νοεμβρίου και ζτυχε καλλίςτθσ υποδοχισ. 

 

Εν όςω διζμενεν θ κυβζρνθςισ εν Ναυπλίω, αι εν αυτϊ δφο ςτρατιωτικαί Αρχαί, θ μεν του 

Ραλαμθδίου υπό τον Γρίβαν, θ δε τθσ Ακροναυπλίασ υπό τον Φωτομάραν, ανεξάρτθτοι θ 

μία τθσ άλλθσ και αντίηθλοι, δεν εςταςίαηαν και δεν διετάρατταν τθν πόλιν, 

ςυςτελλόμεναι· αλλά μετά τθν απομάκρυνςιν τθσ κυβερνιςεωσ αφθνίαςαν oλοτελϊσ, 

κατιντθςαν εισ αλλθλομαχίαν και παρ' ολίγον κατζςτρεψαν και αυτιν τθν πόλιν μικρισ 

αφορμισ δοκείςθσ. Μεκφοντεσ μίαν θμζραν ςτρατιϊται των δφο τοφτων φρουράρχων 

διεπλθκτίςκθςαν· ο διαπλθκτιςμόσ των απλϊν ςτρατιωτϊν ζγεινε μετ' ολίγον 

διαπλθκτιςμόσ των αρχθγϊν, και ο είσ εηιτει ικανοποίθςιν παρά του άλλου ι μάλλον 

αφορμιν να βλάψθ τον άλλον, θ δε επί τθ εισ Αίγιναν μεταβάςει τθσ κυβερνιςεωσ 

ςυςτθκείςα ωσ προςωρινι διοίκθςισ του Ναυπλίου επιτροπι ωλιγωρείτο. 

Δεκζμβριοσ Τθν 3 δεκεμβρίου, αι κανονοβολαί του ενόσ φρουρίου κατά του άλλου 

ανιγγειλαν, ότι οι κάτοικοι του Ναυπλίου ιςαν εισ το εξισ υπό το κράτοσ τθσ 

βίασ και θνάγκαςαν τουσ πλείςτουσ, ωσ αν υπιρχε φόβοσ εχκρικισ επιδρομισ, 

ν' αναχωριςωςιν από τόπον όπου ο αδφνατοσ εκινδφνευε να γίνθ κφμα του 

δυνατοφ· εξ αιτίασ τοφτου ιλκαν εισ ςυναίςκθςιν οι δφο αντίηθλοι οπλαρχθγοί 

και ζπαυςαν αλλθλομαχοφντεσ. 

 

Δεινι ςτάςισ ςυνζβθ εκείναισ ταισ θμζραισ και εν Φδρα. Μετά τθν πτϊςιν του Μεςολογγίου 

ο λαόσ τθσ ζηθ εν αργία και επείνα· θ κυβζρνθςισ δεν είχε πϊσ να κινιςθ τον ςτόλον· τινζσ 

ιρπαςαν τα πλοία, ακόντων των κτθτόρων, και μετιρχοντο τθν πειρατείαν· αλλά και θ 

αιςχρά αφτθ βιομθχανία δεν ιτον ακίνδυνοσ εξ αιτίασ των εισ καταςτολιν αυτισ και 

τιμωρίαν των μετερχομζνων αυτιν περιφερομζνων εισ τθν ελλθνικιν κάλαςςαν πλοίων 

των Δυνάμεων. Εν μζςω τθσ κοινισ ταφτθσ αμθχανίασ και απορίασ ο λαόσ τθσ Φδρασ 

εφαίνετο εμβλζπων ωσ και άλλοτε εισ το βαλάντιον των προκρίτων. Οι πρόκριτοι ιςαν 

διθρθμζνοι· οι μεν ιςαν κουντουριωτικοί, οι δε αντικουντουριωτικοί. Οφτοι ιςαν οι 

αςκενζςτεροι, και εγόγγυηαν ωσ υπζρ τουσ άλλουσ φορολογοφμενοι· ζνεκα τοφτου τινζσ 

αυτϊν απεμακρφνκθςαν· αλλ' αι δειναί περιςτάςεισ απιτουν τθν εν Φδρα παρουςίαν όλων 

των προκρίτων. Δφο εξ αυτϊν, ο Βαςίλθσ Μπουντοφρθσ, μζλοσ τθσ επιτροπισ τθσ 

ςυνελεφςεωσ, και ο Δθμιτρθσ Τςαμαδόσ, μζλοσ τθσ κυβερνιςεωσ, διατρίβοντεσ ζνεκα τθσ 

δθμοςίασ υπθρεςίασ των εν Αιγίνθ, προςκλθκζντεσ να μεταβϊςιν εισ Φδραν, παρικουςαν 

φοβθκζντεσ όχι μόνον μθ υποβλθκϊςιν εισ υπζρ τθν δφναμίν των καταβολάσ, αλλά και μθ 

κακοπάκωςιν. Οι δφο οφτοι καί τινεσ των ομοφρόνων αυτϊν φοβοφμενοι μθ αρπάςθ τα 

πλοία των ο λαόσ επί πειρατεία, τα είχαν φζρει μετά τθν τελευταίαν ναυτικιν εκςτρατείαν 

εισ Ρόρον. Θ υφαίρεςισ των πλοίων εκίνθςεν ζκτοτε τον λαόν εισ οργιν κατ' αυτϊν αλλ' θ 

παρακοι των εισ τθν πρόςκλθςιν του κοινοφ τον εξθγρίωςεν. Εφοβικθςαν οι εν Φδρα 

ομόφρονεσ των εν Αιγίνθ μθ κακοπάκωςι και αυτοί εξ αιτίασ των απόντων και των 

παρακουςάντων, και ζφυγαν διά νυκτόσ οι μεν εισ Αίγιναν οι δε εισ Ρόρον ιςαν δε οι δφο 

Τομπάηαι, ο Μιαοφλθσ και ο Δθμιτρθσ Βοφλγαρθσ. Οι δε εναπομείναντεσ Κουντουριϊται, 

ιδόντεσ ότι εισ μάτθν θγωνίςκθςαν να επαναγάγωςιν εισ Φδραν τουσ απόντασ, και ότι 

ζφυγαν και οι άλλοι, απεφάςιςαν να φφγωςι κρυφίωσ και αυτοί, ίνα μθ υποςτϊςι μόνοι εξ 
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αιτίασ τθσ απουςίασ εκείνων όλον το βάροσ· αλλ' ο λαόσ υπϊπτευςε τον ςκοπόν των και 

τουσ παρεφφλαττεν. Ζτυχε να φανι εκείνασ τασ θμζρασ ζξωκεν τθσ Φδρασ αγγλικι 

φρεγάτα, και ν' αράξθ εξ αιτίασ του ςφοδροφ ανζμου εν τω λιμζνι των Σπετςϊν. Οι 

Κουντουριϊται, υποκζςαντεσ ότι ιτον θ του Χαμιλτϊνοσ, τω ζγραψαν παρακαλοφντεσ τον 

κερμϊσ ι να επαναφζρθ εισ Φδραν επί κοινι αντιλιψει του κινδυνεφοντοσ τόπου τουσ 

άλλουσ προκρίτουσ, ουσ επροςτάτευεν ιδιαιτζρωσ ωσ αγγλίηοντασ, ι να ζλκθ εισ λφτρωςιν 

και αυτϊν· ο πλοίαρχοσ τθσ φρεγάτασ ανζγνωςε το προσ τον Χαμιλτϊνα γράμμα και ιλκεν 

ζμπροςκεν τθσ Φδρασ εισ παραλαβιν των· αλλ' οφτοι καί τινεσ άλλοι ςχετικοί αυτϊν, εν ϊ 

διεφκυναν τα βιματά των προσ το παρακαλάςςιον, ςυνελιφκθςαν και απεκομίςκθςαν εισ 

τασ οικίασ των ανενόχλθτοι. Θ Αγγλία, αναδεχκείςα τον ςυμβιβαςμόν Ελλινων και 

Τοφρκων περί πολλοφ είχε να μθ παραλυκϊςι τα ελλθνικά, διότι τότε ο ςυμβιβαςμόσ δεν 

ευωδοφτο· διά τοφτο ο Χαμιλτϊν, όςτισ θςκζνει τασ θμζρασ εκείνασ εν Σμφρνθ, λαβϊν το 

γράμμα των Κουντουριωτϊν, και μακϊν και άλλοκεν τθν ακλίαν κατάςταςιν των κατά τθν 

Φδραν, κατζπλευςεν εισ Φδραν, παρζλαβεν επί τθσ φρεγάτασ του τουσ εκεί προκρίτουσ 

άκοντασ, δϊςασ λόγον τιμισ να τουσ επαναφζρθ αςφαλϊσ εισ Ρόρον, αν δεν 

εςυμβιβάηοντο μετά των ςυμπατριωτϊν αυτϊν, ςυμπαρζλαβε και τον εν τθ αυτι νιςω 

ιδιωτεφοντα Μαυροκορδάτον, και ζπλευςε τθν 9 εισ Φδραν. Φκάςασ δ' εκεί είδε τθν 

πολλιν καταφοράν του λαοφ κατά των προκρίτων του κόμματόσ του, και υποπτεφςασ ότι 

τον υπεκίνουν οι Κουντουριϊται, εςκζφκθ και τθν ορμιν αυτοφ να περιςτείλθ και τουσ 

υποκινοφντασ αυτόν να φοβίςθ· και ζδραξε τθν εξισ αιτίαν. 

 

Διά τασ κατά κάλαςςαν δεινάσ αταξίασ θ δθμογεροντία τθσ Φδρασ είχεν υποςχεκι τω 

Χαμιλτϊνι να μθ επιτρζψθ τον απόπλουν ουδενόσ των εν τω λιμζνι πλοίων εκτόσ των εισ 

εκνικιν υπθρεςίαν αποςτελλομζνων, και τοφτων φερόντων ζγγραφα. Αλλ' ο πλοίαρχοσ 

Ηάκασ, ο διοικϊν το τρικάταρτον των Κουντουριωτϊν, ναυτολογιςασ εν Φδρα απζπλευςε 

τον νοζμβριον ανεφοδίαςτοσ εγγράφων, ςυνζλαβε δφο Λόνια πλοία, τα ζφερεν εισ Φδραν 

και τα εξεφόρτωςε. Μακϊν ο Χαμιλτϊν το γεγονόσ κακ' ιν θμζραν ζφκαςεν εισ Φδραν, 

επζπλθξε τθν δθμογεροντίαν, και απιτθςε να τω παραδοκϊςι τα φορτία, το τρικάταρτον 

και ο πλοίαρχοσ αυτοφ. Θ δθμογεροντία, θ και άλλοτε ιδοφςα τον ςυγκαταβατικόν 

Χαμιλτϊνα απαιτοφντα αλλά μθ επιμζνοντα, δεν επεμελικθ να τον ικανοποιιςθ· αλλ' οι 

καιροί δεν ιςαν οι αυτοί, και ο Χαμιλτϊν είχε κατ' εκείνθν τθν περίςταςιν πολιτικοφσ 

λόγουσ να δείξθ πολλιν αυςτθρότθτα· διά τοφτο λαβϊν πρόφαςιν τθν παράβαςιν τθσ προσ 

αυτόν δοκείςθσ υποςχζςεωσ και τθν παρακοιν τθσ δθμογεροντίασ, απζςτειλε τθν 

επαφριον κανανοφόρουσ εισ αφαρπαγιν του εν τω λιμζνι πλοίου των Κουντουριωτϊν και 

των αυτόκι άλλων υδραϊκϊν πλοίων επί λόγω αποηθμιϊςεωσ όςων θρπάγθςαν, και εισ 

εμπόδιον άλλων κατά κάλαςςαν αταξιϊν. Ρροσ ευόδωςιν δε τθσ αφαρπαγισ ζπλεαν 

όπιςκεν των κανονοφόρων δφο φρεγάται, μία κορβζττα και ζν βρίκι. Ο λαόσ τθσ Φδρασ, 

όςτισ και θγάπα και εφοβείτο τον Χαμιλτϊνα, ιδϊν τα κινιματά του ουδεμίαν ζδειξε 

διάκεςιν αντιςτάςεωσ· πάμπολλοι μάλιςτα κατζβθςαν εισ το παρακαλάςςιον ωσ απλοί 

κεωροί, ϊςτε τα αγγλικά πλοία, μεγάλα και μικρά, δεν ευρζκθςαν εισ ανάγκθν να 

κανονοβολιςωςιν. Αλλ' οι επί του πλοίου των Κουντουριωτϊν, επυροβόλθςαν μίαν των 

κανονοφόρων, και εντεφκεν ζλαβαν αφορμιν οι εν αυταίσ Άγγλοι ν' αντιπυροβολιςωςι και 

επλιγωςαν δζκα Υδραίουσ, εν οίσ και τον ανδρείον πυρπολθτιν Ρολίτθν, ιςτάμενον 

απλοφν κεατιν επί του παρακαλαςςίου. Μετά το λυπθρόν τοφτο ςυμβάν, οι Άγγλοι 
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αφιρπαςαν όλα τα εν τω λιμζνι πλοία, μθδενόσ εναντιουμζνου, όπωσ ευρζκθςαν, τα μεν 

άνευ πθδαλίων, τα δε άνευ αρμζνων, τα δε άνευ αγκυρϊν· αλλά καλι τφχθ επεκράτθςεν 

άκρα νθνεμία δι' όλθσ εκείνθσ τθσ θμζρασ και τθσ επελκοφςθσ νυκτόσ, και τα πλοία δεν 

ζπακαν. Τθν δε επιοφςαν ιλκαν επί τθ προςκλιςει του Χαμιλτϊνοσ οι Κουντουριϊται και 

άλλοι εισ τθν φρεγάταν, διελζχκθςαν μετά των εν αυτι προκρίτων, αλλά δεν 

εςυμβιβάςκθςαν· δεν θκζλθςαν δε οι Κουντουριϊται ν' αναχωριςωςιν εξ Φδρασ ωσ 

άλλοτε, διότι, αφ' οφ ςυνελιφκθςαν, εκαρρφνκθςαν εκ τθσ προσ αυτοφσ ευμενοφσ 

διαγωγισ του λαοφ· δεν θκζλθςαν δε ουδζ οι του άλλου κόμματοσ πρόκριτοι ν' αποβϊςιν 

εισ Φδραν φοβοφμενοι ζτι μάλλον τθν οργιν του λαοφ μετά τα κατά τθν προτεραίαν 

ςυμβάντα, αποδιδόμενα παρά πολλϊν εισ τασ παρά τω Χαμιλτϊνι υπενεργείασ αυτϊν, και 

επανιλκαν εισ Ρόρον. Ο δε Χαμιλτϊν, καταπραχνκείσ, απζλυςεν όλα τα πλοία, εκτόσ του 

βρικίου του Μιαοφλθ ςταλζντοσ επί τθ αιτιςει αυτοφ εισ Ρόρον, και του πλοίου των 

Κουντουριωτϊν όπερ ςταλζν εισ Μάλταν και δικαςκζν κατεδικάςκθ και επωλικθ· ζπαυςε 

και να ηθτι τον Ηάκαν, ετοποκζτθςεν εν Ρόρω μίαν φρεγάταν εισ αςφάλειαν των εκεί 

πλοίων μθ τφχθ και αφαρπαγϊςιν, είπε προσ όλουσ ειρθνικοφσ λόγουσ, επλιρωςε χρθςτϊν 

ελπίδων τασ καρδίασ ωσ εγγιηοφςθσ τθσ αποκαταςτάςεωσ τθσ πατρίδοσ, και περιζςτειλεν 

οπωςοφν τθν κατά των απόντων προκρίτων ορμιν του λαοφ. Και ταφτα μεν τα κατά τθν 

Φδραν. 

 

Αφ' οφ δε τα πολεμικά κινιματα των Ελλινων εισ λφςιν τθσ πολιορκίασ τθσ ακροπόλεωσ 

των Ακθνϊν απζτυχαν κατά το Χαϊδάρι, το Καματερόν και τον Ρειραιά, θ κυβζρνθςισ 

θςχολικθ εκ νζου να εμποδίςθ τθν εκ Κετταλίασ και Ευβοίασ εισ το πολιορκοφν τθν 

ακρόπολιν ςτρατόπεδον ςιταγωγίαν, και εκεϊρθςεν αναγκαίον να κλείςθ τασ Κερμοπφλασ 

και διακόψθ πάςαν ςχζςιν Ευβοίασ και Αττικισ διά τθσ κατοχισ του Ωρωποφ, διότι εν ταισ 

παρακαλαςςίοισ αποκικαισ αυτοφ απεταμίευαν οι Τοφρκοι τασ εξ Ευβοίασ και άλλοκεν εισ 

χριςιν του ςτρατοπζδου των Ακθνϊν ςτελλομζνασ τροφάσ· εκιρυξε δε ςυγχρόνωσ θ 

κυβζρνθςισ και τον αποκλειςμόν των παραλίων του ερετριακοφ κόλπου, του μαλιακοφ, και 

όλθσ τθσ Ευβοίασ. Εισ κυρίευςιν δε του Ωρωποφ απζςτειλε, λιγοντοσ του Φεβρουαρίου, 

τθν Ελλάδα υπό τον Μιαοφλθν, τθν Καρτερίαν υπό τον Χάςτιγγα, και τον Νζλςωνα υπό τον 

Ραπανικολιν, και ςυναπζςτειλε και 500 ςτρατιϊτασ υπό τον Ηακφνκιον Ρζταν εκ των εν 

Σαλαμίνι κακθμζνων μετά τθν εν Καματερϊ τροπιν· επζβθ δε επί τθσ φρεγάτασ ωσ 

αρχθγόσ τθσ κατά κάλαςςαν και ξθράν ταφτθσ εκςτρατείασ ο ςυνταγματάρχθσ Εχδζκοσ. 

Τθν 3 μαρτίου δφο ϊρασ προ τθσ δφςεωσ του θλίου ζφκαςαν τα ελλθνικά πλοία 

ζμπροςκεν του λιμζνοσ του Ωρωποφ και θφραν δφο φορτθγά υπό ςθμαίαν τουρκικιν 

τροφοφόρα· και θ μεν Καρτερία εκυρίευςεν αμφότερα, θ δε Ελλάσ, κανονιοβολοφςα 

ςφοδρϊσ, κατεςίγαςε το επί τθσ παραλίασ κανονοςτάςιον, ζκαυςε τα ξφλινα 

περιφράγματά του και μικράν τινα αποκικθν πολεμεφοδίων, εφόνευςζ τινασ, και αφ' οφ 

απεμακρφνκθςαν όλοι οι φυλάςςοντεσ τθν κζςιν εκείνθν, θτοιμάςκθςαν αι λζμβοι των 

πλοίων εισ αποβίβαςιν των ςτρατιωτϊν και του αρχθγοφ αυτϊν Εχδζκου υπό τθν ιςχυράν 

προςταςίαν του πυρόσ τθσ φρεγάτασ και του ατμόπλου, και υπό το κράτοσ του 

καταλαβόντοσ τουσ εχκροφσ πανικοφ φόβου. Αλλ' ο Εχδζκοσ, επί λόγω ότι δεν είχε 

λζμβουσ ικανάσ ν' αποβιβάςθ διά μιασ όλουσ τουσ ςτρατιϊτασ ζμπροςκεν του εχκροφ υπό 

το ςκότοσ τθσ νυκτόσ, ανζβαλε τθν αποβίβαςιν εισ τθν επαφριον αλλά και τότε αυτόσ μεν 

δεν απζβθ, οι δε ςτρατιϊται απεβιβάςκθςαν υπό τον γενναίον Ρζταν· ςυναπεβιβάςκθςαν 
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και 100 ναφται και επολζμθςαν· μθ προφκάςαντεσ δε να οχυρωκϊςιν ωσ ζπρεπεν, οφςθσ 

θμζρασ, επανιλκαν το εςπζρασ εισ τα πλοία κατά διαταγιν του αρχθγοφ, αφιςαντεσ τουσ 

εχκροφσ κατόχουσ τθσ κζςεωσ· δφο Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν και ζξ επλθγϊκθςαν και οι μεν 

ςτρατιϊται μετεκομίςκθςαν επί του Νζλςωνοσ εισ τον Ρειραιά, το δε ατμόπλουν ζφερε τον 

αρχθγόν και τασ δφο λείασ εισ Ρόρον. Ζμεινε δε θ φρεγάτα εν τω ερετριακϊ κόλπω εισ 

διακοπιν τθσ κοινωνίασ Αττικισ και Ευβοίασ. Αφτθ υπιρξεν θ πρϊτθ και τελευταία 

εκςτρατεία του Εχδζκου κακ' όλον το μακρόν διάςτθμα τθσ εν Ελλάδι διατριβισ του. 

 

Κατ' εκείνον δε τον καιρόν μετζβθ εκ νζου ο Κωλζττθσ εισ Σκόπελον, και ςυνάξασ ικανοφσ 

Κετταλομάγνθτασ τουσ διεβίβαςεν εισ Ταλάντι επί κατοχι των Κερμοπυλϊν. Αλλά, πριν 

εκςτρατεφςωςιν εισ τον προσ ον όρον, ζπεςαν ωσ Άρπυιαι επί τθν Κάςον, θ εκςτρατεία 

διελφκθ, και ο Κωλζττθσ επανιλκεν εισ Αίγιναν άπρακτοσ, ωσ και επί τθσ προλαβοφςθσ 

εκςτρατείασ του· χάρισ όμωσ εισ το παρακολουκοφν αυτόν πλοίον, τρζψαν εισ φυγιν ζν 

εχκρικόν, διεκόπθ, αφ’ ισ ϊρασ ζφκαςεν εκεί, πάςα κοινωνία Βϊλου και Ευβοίασ· αλλά 

παρελκόντοσ του μθνόσ δι' όν το πλοίον εφωδιάςκθ των αναγκαίων και εμιςκοδοτικθςαν 

οι ναφται, απεμακρφνκθ και αυτό, και θ κοινωνία ζμεινεν ελευκζρα, ωσ και πρότερον. 

 

Μετά τινασ δε θμζρασ εξζπλευςαν εισ διακοπιν τθσ κοινωνίασ των αυτϊν μερϊν το 

τρικάταρτον ο Κεμιςτοκλισ υπό τον αφαλιάν, το δικάταρτον ο Άρθσ υπό τον Κριεηιν, δφο 

γολζτται θ υπό τον Σωτθρίου Αςπαςία και θ υπό τον Νζγκαν Ραναγία, και θ Καρτερία υπό 

τον Χάςτιγγα, τον και αρχθγόν τθσ μοίρασ. 

Απρίλιοσ Τθν εςπζραν τθσ 8 απριλίου θ μοίρα αφτθ ζφκαςεν εισ το ςτόμα του κόλπου του 

Βϊλου· και ο μεν Άρθσ και ο Κεμιςτοκλισ ελλιμζνιςαν εντόσ τουφεκοβολισ 

ζμπροςκεν κανονοςταςίου επί τθσ ειςόδου του λιμζνοσ του Βϊλου, και διά 

ςφοδροφ κανονοβολιςμοφ το κατεςίγαςαν, τα δε λοιπά πλοία ζπλευςαν προσ τον 

μυχόν, όπου θφραν οκτϊ τουρκικά δικάταρτα φορτθγά υπό τθν προςταςίαν των 

κανονοςταςίων τθσ πόλεωσ, και τα πλείςτα αυτϊν ζχοντα τα πανία λυτά· εξ αυτϊν 

ανείλκυςαν υπό τα εχκρικόν πυρ πζντε, φορτωμζνα τροφϊν και πολεμεφοδίων 

εισ χριςιν του κατά τασ Ακινασ εχκρικοφ ςτρατοπζδου, και τα απζςτειλαν εν 

ςυνοδία τθσ Αςπαςίασ εισ Ράρον· ζκαυςαν και δφο, και ζςπαςαν του ογδόου, επί 

τθσ ξθράσ ριφκζντοσ, το εμπροςκινόν κατάρτιον. Εκείκεν ζπλευςαν εισ τον λιμζνα 

των Τρικζρων, όπου θφραν ζν πολεμικόν δικάταρτον υπό τουρκικιν ςθμαίαν. Τα 

πλοίον τοφτο ζκειτο προσ τον μυχόν εν μζςω υψθλϊν βράχων υπό τθν προςταςίαν 

του πυρόσ ενόσ κανονοςταςίου και δυνατοφ τινοσ τάγματοσ Αλβανϊν 

τοποκετθμζνων όπιςκεν των βράχων. Ρερί το μεςονφκτιον τθσ 10 εδοκίμαςαν οι 

περί τον Χάςτιγγα να κυριεφςωςι το πλοίον, αλλ' απζτυχαν αποκρουςκζντεσ υπό 

των προςτατευόντων αυτό Αλβανϊν· απζτυχαν κινθκζντεσ εισ κυρίευςιν αυτοφ 

και τθν επαφριον· ιδόντεσ δε ότι δεν εδφναντο να το ανελκφςωςι, το ζκαυςαν διά 

πυρίνων ςφαιρϊν. Δφο ναφται Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν επί τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ 

και τζςςαρεσ επλθγϊκθςαν. 

 
1827 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΞΣ'. 
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Γηαθσλίαη πεξί ηελ ζπγθξφηεζηλ εζληθήο ζπλειεχζεσο. — Άθημηο ηνπ 

ζηξαηεγνχ Σζψξηζε, θαη ηνπ ιφξδνπ Κνρξάλνπ θαη δηνξηζκφο ηνπ κελ 

εηο ηελ αξρηζηξαηεγίαλ, ηνπ δε εηο ηελ ζηνιαξρίαλ. — Υαξαθηήξ 

Μηανχιε. — Ζ ελ Σξνηδήλη εζληθή ζπλέιεπζηο. — Δθινγή Ησάλλνπ 

Καπνδηζηξίνπ σο θπβεξλήηνπ. — Αληηθπβεξλεηηθή επηηξνπή. 

 

ΔΛΘΓΟΥΜΕΝΟΛ τα κατά τθν εν Επιδαφρω γ' εκνικιν ςυνζλευςιν είπαμεν ότι, αναβαλοφςα 

αφτθ τασ εργαςίασ τθσ τον απρίλιον, εξ αιτίασ τθσ πτϊςεωσ του Μεςολογγίου, εψιφιςε να 

ςυνζλκωςιν οι αυτοί πλθρεξοφςιοι, λιγοντοσ του ςεπτεμβρίου, ι και ταχφτερον, εισ ό,τι 

μζροσ κα εκαλοφντο παρά τθσ επιτροπισ τθσ ςυνελεφςεωσ. Κατά το ψιφιςμα τοφτο και 

διά τασ δεινάσ τθσ πατρίδοσ περιςτάςεισ εκλικθςαν οι πλθρεξοφςιοι εισ Ρόρον 

τελευτϊντοσ του αυγοφςτου, προσ εξακολοφκθςιν των εργαςιϊν των, αλλά δεν ςυνιλκαν· 

παριλκε και όλοσ ο ςεπτζμβριοσ και ουδείσ πλθρεξοφςιοσ ουδζ τότε μετζβθ εισ Ρόρον· 

πολλοί δε αυτϊν εκιρυξαν τον τόπον εκείνον ακατάλλθλον. Θ επιτροπι εκάλεςεν εκ νζου 

τουσ πλθρεξουςίουσ εισ τον αυτόν τόπον, αρχομζνου του οκτωβρίου· αλλά παριλκεν όλοσ 

ο οκτϊβριοσ και ουδείσ ουδζ τότε υπικουςεν. Αφ' οφ δε απεφάςιςαν να μεταβϊςιν αι δφο 

επιτροπαί εισ Αίγιναν, εκλικθςαν και εκ τρίτου οι πλθρεξοφςιοι όχι ωσ πρότερον εισ Ρόρον 

αλλ' εισ Αίγιναν. Είδαμεν, ότι το ηιτθμα του τόπου ζφερε και άλλοτε το ζκνοσ εισ διαίρεςιν· 

αλλ' επί τθσ παροφςθσ περιςτάςεωσ εγζνετο ςοβαρϊτερον, και οι μεν μετά τθσ εν Αιγίνθ 

εδρευοφςθσ κυβερνιςεωσ πολιτευόμενοι ςυνιλκαν εισ Αίγιναν, οι αντιπολιτευόμενοι εισ 

Ερμιόνθν (Καςτρί) κατά πρόταςιν του Κολοκοτρϊνθ. Ο αρχθγόσ οφτοσ, ο τόςα πακϊν και 

φυλακιςκείσ υπό του Κουντουριϊτου επί του εμφυλίου πολζμου ςυμμαχιςασ τότε μετά 

του Ηαιμθ κατ' εκείνου, ςυνεμάχθςεν επί τθσ ςυνελεφςεωσ ταφτθσ μετά του 

Κουντουριϊτου κατά του Ηαιμθ. Αλλ' θ περί του τόπου διαίρεςισ εγζννθςε και 

υποδιαίρεςιν του κόμματοσ των αντιπολιτευομζνων· διότι, εν ϊ οι περί τον Κολοκοτρϊνθν 

εκάλουν τουσ περί τον Κουντουριωτϊν και λοιποφσ ομόφρονάσ των νθςιϊτασ εισ Ερμιόνθν, 

οφτοι εκάλουν εκείνουσ εισ Ρόρον, όπου ίςχυαν· αλλά, επιμζνοντοσ του Κολοκοτρϊνθ, 

παρεδζχκθςαν επί τζλουσ ωσ τόπον τθσ ςυνελεφςεωσ τθν Ερμιόνθν φοβοφμενοι μθ 

υπεριςχφςωςιν εξ αιτίασ τθσ διαιρζςεωσ οι εν Αιγίνθ αντίπαλοί των. Εκτόσ δε τθσ 

δυςκολίασ του τόπου, ανεφφθ και άλλθ βαρυτζρα, θ περί πλθρεξουςίων. Οι μεν εν Αιγίνθ 

επζμεναν να ςυνζλκωςιν οι διακόψαντεσ εν Επιδαφρω τασ εργαςίασ των· τοφτο δε εβοικει 

τουσ ςκοποφσ των, διότι οι πλείςτοι εκείνων αιγίνιηαν· οι δε άλλοι άφθςαν ελευκζρασ τασ 

επαρχίασ να ςτείλωςι τουσ αυτοφσ ι άλλουσ. Αυκαιρζτωσ ενιργουν οι εν Ερμιόνθ και περί 

του τόπου και περί των προςϊπων· διότι, ψθφίςαςα θ εν Επιδαφρω ςυνζλευςισ τθν 

αναβολιν των εργαςιϊν τθσ, ςυνεψιφιςε και τθν ςυγκάλεςιν παρά τθσ επιτροπισ αυτισ 

των αυτϊν πλθρεξουςίων εισ ό,τι μζροσ εκείνθ ζκρινεν αςφαλζςτερον· απζκειτο δε 

αναμφιβόλωσ εισ τουσ πλθρεξουςίουσ, ςυμπλθρωκζντοσ του απαιτουμζνου αρικμοφ όπου 

ςυνεκαλοφντο, να μείνωςιν εκεί, θ να μεταβϊςιν αλλοφ· ϊςτε οι εν Αιγίνθ ενιργουν 

εννόμωσ· αλλ' ζδωκαν και δείγμα πολλισ μετριότθτοσ ςτείλαντεσ πρεςβείαν προσ τουσ 

αντιπάλουσ των υπζρ ενϊςεωσ, και γνωμοδοτοφντεσ περί μεν του ηθτιματοσ των αυτϊν ι 

άλλων πλθρεξουςίων ν' αναβλθκι πάςα ςυηιτθςισ ζωσ ου ςυνζλκωςιν οι αντιφερόμενοι 

εισ ζνα και τον αυτόν τόπον, και τότε όλοι ομοφ να λφςωςι το ηιτθμα τοφτο· περί δε του 

τόπου να ευρεκι τρίτοσ, διότι, εν όςω απιτουν οι μεν τθν Αίγιναν οι δε τθν Ερμιόνθν, 

ςυνζλευςισ δεν ςυνεκροτείτο, αλλά να ευρεκι τοιοφτοσ τόποσ όπου ο πλθρεξοφςιοσ, αν 

δεν ζβλεπε τον καπνόν, να ικουε καν τον κρότον των κατά τθσ ακροπόλεωσ κανονίων. Διά 
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τοιοφτων οδθγιϊν εφωδιαςμζνθ θ πρεςβεία ανεχϊρθςε τθν 20 Λανουαρίου εισ Ερμιόνθν, 

αλλ' επανιλκεν άπρακτοσ, αποκρικζντων των εκεί παιδαριωδϊσ, ότι δεν απεφάςιςαν 

εκείνοι αλλά το ζκνοσ τόπον ςυνελεφςεωσ τθν Ερμιόνθν. Ζςπευςαν και τα ςτρατόπεδα τθσ 

ςτερεάσ Ελλάδοσ να υποςτθρίξωςι τθν ορκιν και πατριωτικιν πρόταςιν των εν Αιγίνθ· 

Φεβρουάριοσ αλλ' οι εν Ερμιόνθ ουδ' αυτά ειςικουςαν, και επιμζνοντεσ εισ όν προζκεντο 

εξ αρχισ ςκοπόν ιρχιςαν τασ τακτικάσ των ςυνεδριάςεισ τθν 11 φεβρουαρίου 

υπό τθν προεδρίαν του Σιςίνθ. Θγανάκτθςαν οι εν Αιγίνθ επί τθ τοιαφτθ 

παρεκτροπι παντόσ κακικοντοσ, ςυνθγανάκτθςαν και τα ςτρατόπεδα, και 

τθν 27 ζγραψαν διά του γενικοφ αρχθγοφ των Καραϊςκάκθ τοισ εν Αιγίνθ να 

μθ ενδϊςωςιν, ειμι αν οι εν Ερμιόνθ ςυγκατετίκεντο εισ τρίτον τόπον, και 

τοφτον εντεφκεν τθσ Επιδαφρου πλθςίον των ςτρατοπζδων. Αιςχρόν και 

παιδαριϊδεσ ιτο να αλλθλομαχϊςιν οι Ζλλθνεσ περί του τόπου των 

ςυηθτιςεων, κινδυνευοφςθσ τθσ πατρίδοσ. Αλλ' εν μζςω τθσ αλλθλομαχίασ 

ταφτθσ, ιτισ κορυφωκείςα μετά τθν ζναρξιν των εν Ερμιόνθ ςυνεδριάςεων 

θπείλει εμφφλιον πόλεμον, ζφκαςεν εισ Ερμιόνθν ο αντιςτράτθγοσ ιχάρδοσ 

Τςϊρτςθσ. 

 

Κακ' όν καιρόν οι Άγγλοι εκυρίευςαν τασ πλείςτασ των ιονίων νιςων, ο ανιρ οφτοσ 

εςφςτθςεν εν Ηακφνκω δφο ελαφρά τάγματα εξ Ελλινων· κατετάχκθςαν δε ωσ αξιωματικοί 

ο Κολοκοτρϊνθσ, ο Αναγνωςταράσ, ο Ρλαποφτασ, ο Νικιτασ, ο Βλαχόπουλοσ και άλλοι 

οπλαρχθγοί διαπρζποντεσ επί τθσ ενεςτϊςθσ επαναςτάςεωσ, οίτινεσ και προςθλϊκθςαν 

ιδιαιτζρωσ τον Τςϊρτςθν, διότι ιδιαιτζρωσ και αυτόσ τουσ θγάπα και τουσ επροςτάτευε. 

Γενομζνθσ δε τθσ ειρινθσ, διελφκθςαν τα δφο ταφτα τάγματα· ο δε Τςϊρτςθσ μετζβθ εισ 

υπθρεςίαν του βαςιλζωσ τθσ Νεαπόλεωσ, όπου υψϊκθ εισ βακμόν αντιςτρατιγου και 

κατζςτθ εν μια των μεςθμβρινϊν του βαςιλείου επαρχιϊν «άλλοσ εγϊ». Αλλ' ο 

πολυχρόνιοσ αυτοφ χωριςμόσ οφτε τθν εισ αυτόν αφοςίωςιν των άλλοτε ςυναγωνιςτϊν 

του Ελλινων επθρζαςεν, οφτε τθν προσ αυτοφσ αγάπθν αυτοφ εψφχρανε· διά τουσ λόγουσ 

τοφτουσ και διά τασ εξ αιτίασ τθσ αιτθκείςθσ αγγλικισ προςταςίασ και μεςιτείασ πολιτικάσ 

ςχζςεισ των δφο εκνϊν, θ διοικθτικι επιτροπι ζςπευςε να καλζςθ τον Τςϊρτςθν εισ τθν 

ελλθνικιν υπθρεςίαν ςυναινζςει του Κολοκοτρϊνθ και των άλλων ομοφρόνων του 

οπλαρχθγϊν. Ρροκφμωσ εδζχκθ τθν πρόςκλθςιν ο Τςϊρτςθσ, και αναχωριςασ εξ Λταλίασ 

κατευωδϊκθ τθν 26 εισ Χζλι αντικρφ των Σπετςϊν. Γνωςκείςθσ δε τθσ αφίξεωσ αυτοφ, 

ζδραμαν αυκωρεί ο Κολοκοτρϊνθσ και άλλοι των εν Ερμιόνθ εισ υπάντθςίν του, τον 

εδεξιϊκθςαν φιλοφρονζςτατα, τον ονόμαςαν πατζρα και ευεργζτθν, τον ςυνϊδευςαν τθν 

επαφριον εισ Ερμιόνθν, και τον εκεϊρθςαν ζκτοτε ωσ πολεμικόν αρχθγόν των· αλλ' εκείνοσ, 

πλθροφορθκείσ περί τθσ επικρατοφςθσ διαιρζςεωσ, τοισ είπε να τον κεωρϊςιν ωσ απλοφν 

περιθγθτιν εν όςω δεν ωμονόουν. Διζτριβε πρό τινων θμερϊν εν Ερμιόνθ ο Χαμιλτϊν 

καταγινόμενοσ να φζρθ τουσ εκεί εισ ςυναίςκθςιν τθσ κακισ διαγωγισ των. Οι ςφοδροί και 

ςοβαροί λόγοι αυτοφ, θ ςυνεργεία του Τςϊρτςθ και θ προτροπι του εν 

Κωνςταντινουπόλει πρζςβεωσ τθσ Αγγλίασ υπζρ ομονοίασ, εξ ισ και μόνθσ ζγραφεν ότι 

εξιρτθτο θ ευόδωςισ τθσ υπζρ Ελλάδοσ μεςιτείασ του, υπερίςχυςαν, και απεφαςίςκθ να 

ςυνζλκωςιν οι πλθρεξοφςιοι αμφοτζρων των κομμάτων εισ Τροιηινα (Δαμαλά) προσ 

εξίςαςιν των περί ςυνελεφςεωσ διαφορϊν. 
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Μάρτιοσ Εν τοφτοισ, ζφκαςε τθν 5 μαρτίου εισ Ρόρον επί του ατμόπλου Μονόκερω και ο 

προ πολλοφ ωσ ςωτιρ περιμενόμενοσ Κοχράνθσ, και κατζπλευςεν εισ Αίγιναν, 

όπου ζδρευεν θ κυβζρνθςισ· ζφερε δε εισ χριςιν των εκςτρατειϊν του δίςτθλα 

εκατόν χιλιάδασ, εξ ϊν τα μεν ιςαν βοθκιματα των εν Ευρϊπθ φιλελλθνικϊν 

Εταιριϊν, τα δε απομεινάρια του αγγλικοφ δανείου. Τόςθ δε ιτον θ επικυμία και θ 

ανάγκθ τθσ παρουςίασ αυτοφ εν Ελλάδι, ϊςτε, αφ' ότου ζμακαν οι Ζλλθνεσ ότι 

ανεχϊρθςεν εξ Αγγλίασ και περιζπλεε τθν Μεςόγειον, ζςτειλαν πλοίον εισ 

ανεφρεςιν και επιτάχυνςίν του· διά τοφτο ανεκλάλθτοσ χαρά ενζπλθςε τασ 

καρδίασ όλων, μακόντων τθν άφιξίν του· πρεςβείαι δε προσ τον ςωτιρα τοφτον 

τθσ πατρίδοσ και ςυγχαρθτιρια εςτζλλοντο πανταχόκεν· απζςτειλε προσ τοφτον 

μεταβάντα εξ Αιγίνθσ εισ Ρόρον και θ εν Ερμιόνθ ςυνζλευςισ πρεςβείαν φζρουςαν 

τθν εξισ επιςτολιν. 

 

«Θ Ελλάσ ςε ςυγχαίρει διά τθν εισ τασ καλάςςασ τθσ παρουςίαν ςου· αι ευχαί των Ελλινων 

εκπλθροφνται διά τοφτο, και αι ελπίδεσ των ανυψοφνται περί τθσ καλισ εκβάςεωσ του 

ιεροφ αγϊνοσ των. 

 

«Το ελλθνικόν ζκνοσ ςυνθγμζνον ενταφκα εισ γ' εκνικιν ςυνζλευςιν επικυμεί τθν 

παρουςίαν ςου, και ςε προςκαλεί αποςτζλλον τον γενικόν αρχθγόν των όπλων τθσ 

Ρελοποννιςου Κ. Κολοκοτρϊνθν, τον Κ. Κανάρθν, τον Ν. Μπόταςθν, τον ςτρατθγόν Κίτςον 

Τςαβζλλαν και τον κόμθτα Α. Μεταξάν, διά να αποδϊςθ τασ ευχαριςτίασ του εισ τον υπζρ 

των δικαίων του ηιλον ςου». 

 

Ο Κοχράνθσ, ον θ γνϊςισ τθσ επαράτου διαιρζςεωσ ζκλιψε και εκορφβθςεν αφ' ότου 

επάτθςε τθν ελλθνικιν γθν, κατεταράχκθ ιδϊν ενϊπιόν του απολλυμζνθσ τθσ πατρίδοσ 

τουσ άνδρασ, ουσ θ οικτρά φωνι τθσ εκάλει εισ τα πεδία τθσ μάχθσ προσ υπεράςπιςιν, και 

πλιρθσ αγανακτιςεωσ ζγραψε μετά τινασ περιποιθτικοφσ λόγουσ τουσ εξισ επιπλθκτικοφσ 

προσ τουσ εν Ερμιόνθ, πλθρεξουςίουσ. 

 

«Ελυπικθν ιδϊν τουσ ανδρειοτζρουσ και περιφθμοτζρουσ αξιωματικοφσ τθσ Ελλάδοσ 

καταγινομζνουσ εισ τον ςχθματιςμόν πολιτικισ ςυνελεφςεωσ και δαπανϊντασ τον καιρόν 

των εισ ςυηθτιςεισ περί του τόπου αυτισ, εν ϊ ο εχκρόσ καταπατά ακωλφτωσ όλθν τθν γθν 

ςασ, εξουςιάηει τα τρία τζταρτα των φρουρίων και πολιορκεί τθν πρωτεφουςαν τθσ 

ελλθνικισ πολιτείασ. Αι Ακιναι κινδυνεφουν τον ζςχατον κίνδυνον· και εν ϊ ο γενναίοσ 

Φαβιζροσ μετ' ολίγων θρϊων ενκουςιϊντων διά τθν αυτονομίαν ζδραμεν εισ βοικειαν 

των ανδρείων υπεραςπιςτϊν αυτισ, οι αξιωματικοί τθσ Ελλάδοσ δεν παφουν 

καταγινόμενοι εισ μικροπρεπείσ ςυηθτιςεισ περί πολιτικϊν πραγμάτων. Αν θ ςκιά του 

Δθμοςκζνουσ εηωοποίει εκ νζου τθν εν ταφτθ τθ νιςω κόνιν του μεγάλου εκείνου ανδρόσ, 

κα θκοφετε εκ του ςτόματόσ του μεταβάλλοντοσ μόνον τα ονόματα των ανδρϊν και των 

τόπων τον πρϊτον του κατά του Φιλίππου λόγον, και κα εμανκάνετε από ζνα ςυμπολίτθν 

ςασ ειδιμονα τθσ ιςτορίασ και βακείαν γνϊςιν ζχοντα του ανκρϊπου οποία ζπρεπε να 

είναι θ διαγωγι ςασ. Σασ παραγγζλλω λοιπόν να αναγνϊςετε τον λόγον αυτόν εν πλιρει 

ςυνεδριάςει· ςυνιςτϊ δε ιδιαιτζρωσ προσ τουσ διζποντασ τθν τφχθν τθσ Ελλάδοσ μίαν μίαν 

τασ ςυμβουλάσ του· και επειδι τοιοφτου ανδρόσ οι λόγοι είναι τόςον κατάλλθλοι εισ τασ 

ςθμερινάσ ςασ περιςτάςεισ, αςυγχϊρθτοσ οιθματίασ κα εφαινόμθν, αν άλλο τι ςασ ζλεγα 
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ειμι τουσ λόγουσ αυτοφ. 

 

«Αν τοίνυν, ω άνδρεσ Ακθναίοι, και υμείσ επί τθσ τοιαφτθσ εκελιςθτε γενζςκαι γνϊμθσ 

νυν, επειδιπερ ου πρότερον, και ζκαςτοσ υμϊν, ου δει και δφναιτ' αν παραςχείν αυτόν 

χριςιμον τθ πόλει, πάςαν αφείσ τθν ειρωνείαν ζτοιμοσ πράττειν υπάρξθ, ο μεν χριματ' 

ζχων ειςφζρειν, ο δ' εν θλικία ςτρατεφεςκαι, ςυνελόντι δ' απλϊσ αν υμϊν αυτϊν 

εκελιςθτε γενζςκαι και παφςθςκε αυτόσ μεν ουδζν ζκαςτοσ ποιιςειν ελπίηων, τον δε 

πλθςίον πάνκ' υπζρ αυτοφ πράξειν· και τα υμζτερ' αυτϊν κομιείςκε, αν Κεόσ κζλθ, και τα 

κατερρακυμθμζνα πάλιν αναλιψεςκε, κακείνον τιμωριςεςκε». 

 

Τοιαφτα γράψασ ο Κοχράνθσ τοισ εν Ερμιόνθ εκιρυξε παρρθςία, ότι οφτε απζβαινεν, οφτε 

ενιργει τι υπζρ Ελλάδοσ, εν όςω οι Ζλλθνεσ δεν ωμονόουν. Ο αξιζπαινοσ οφτοσ τρόποσ του 

πράττειν και λαλείν του Κοχράνου απεπεράτωςε το ζργον τθσ ενϊςεωσ, ςυνιλκαν εισ 

Τροιηινα και οι εν Ερμιόνθ και οι εν Αιγίνθ, ζγειναν δεκτοί όλοι οι πλθρεξοφςιοι παλαιοί 

και νζοι ωσ μζλθ τθσ ςυνελεφςεωσ, και τθν 19 ιρχιςαν αι διακοπείςαι εργαςίαι τθσ. 

Συγχρόνωσ μετζβθ και θ κυβζρνθςισ εισ Ρόρον μίαν ϊραν απζχοντα τθσ Τροιηινοσ. Οι δε 

πλθρεξοφςιοι, περί πολλοφ ποιοφμενοι τθν κακθςφχαςιν του επί τθ διαιρζςει αυτϊν 

οργιςκζντοσ Κοχράνου, ζςπευςαν να τον ειδοποιιςωςιν ότι θνϊκθςαν. Αλλ' ο Κοχράνθσ, 

δικαίωσ κεωρϊν πάςαν πολιτικιν ςυηιτθςιν και άκαιρον και επιβλαβι ψυχορραγοφςθσ 

τθσ ακροπόλεωσ, τοισ απεκρίκθ, ότι, κακ' ιν είχε μακράν πείραν των εν επαναςτάςει 

εκνϊν, αι εξθμμζναι ςυηθτιςεισ ιςαν ολζκριοι, ότι άχρθςτοι ιςαν οι νόμοι οςάκισ ιςαν 

ανίςχυροι, ότι επιβλαβζςτατον το νομοκετείν και μθ ενεργείν εν καιρϊ πολζμου, και ότι 

τότε μόνον ιτο δυνατόν να ςωκι θ Ελλάσ, ότε θ ςυνζλευςισ εψιφιηε τα εισ απολφτρωςιν 

τθσ ακροπόλεωσ και τθν εισ Ακινασ ςυγκάλεςιν των πλθρεξουςίων· άλλωσ, ζβλεπεν ότι θ 

Ελλάσ απόλλυται· επειδι δε ςυνζβθςαν νζαι αναβολαί, τοισ ζγραψε πάλιν, ότι, επειδι αι 

ςυμβουλαί του δεν εχρθςίμευαν ωσ αποτεινόμεναι προσ ανκρϊπουσ εμποδίηοντασ τθν 

πρόοδον των πραγμάτων και ζχοντασ απόφαςιν να μθ αλλάξωςι διαγωγιν, αυτόσ 

ανεχϊρει, αν μζχρι τθσ εςπζρασ δεν ενθργοφντο τα δζοντα· τοισ επρότεινε δε να 

ςυςτιςωςι κυβζρνθςιν εκατονταιμερον, και ν' αναβάλωςι τα λοιπά εισ αρμοδιϊτερον 

καιρόν. Θ ςυνζλευςισ εφοβικθ επί τθ απειλι τθσ αναχωριςεϊσ του και απεφάςιςε να 

πραγματοποιιςθ τασ ευχάσ του ψθφίηουςα μόνα τα κατεπείγοντα ανυπερκζτωσ. 

 

Είδαμεν, ότι, μόλισ ςυνεκροτείτο κυβζρνθςισ, και ικελαν οι εναντίοι τθσ να τθν 

καταςτρζψωςιν· ουδείσ δε των εισ ουσ περιιλκεν αλλθλοδιαδόχωσ επί τθσ επαναςτάςεωσ 

θ εξουςία εφάνθ άξιοσ να τθν διατθριςθ. Το ςυμφζρον τθσ πατρίδοσ απιτει να 

ςυγκεντρωκι εισ ενόσ και μόνου χείρα όλθ θ νομοτελεςτικι εξουςία, θ μζχρι τοφδε εισ 

πολλϊν διανεμομζνθ· αλλά τοιαφτθσ Αρχισ και τθσ γενικισ εμπιςτοςφνθσ των άξιον άνδρα 

δεν θφριςκαν οι Ζλλθνεσ εντόσ τθσ Ελλάδοσ, διά τοφτο ζςτρεψαν το βλζμμα εισ τον 

Λωάννθν Καποδίςτριαν, τον άλλοτε διαπρζψαντα ωσ υπουργόν τθσ ρωςςικισ 

αυτοκρατορίασ, διάγοντα τότε ιδιωτικόν βίον εν Ελουθττία, και πλιρθ πατριωτιςμοφ 

πάντοτε φανζντα· τόςον δε εξ αιτίασ των εμφυλίων πακϊν και αντιηθλιϊν επζμεναν εισ το 

να φζρωςιν ζξωκεν κυβερνιτθν, ϊςτε εψιφιςαν, αν δεν ιρχετο ο Καποδίςτριασ, να 

ηθτιςωςιν άλλον αντ' εκείνου εκτόσ πάντοτε τθσ Ελλάδοσ. Τα δε πολεμικά των ιςαν ωσ και 

τα πολιτικά των· πολυαρχία επεκράτει εν τω ςτρατιωτικϊ τθσ Ελλάδοσ. Ο Κολοκοτρϊνθσ 

υπερίςχυεν όλων των πολεμικϊν τθσ Ρελοποννιςου· ο δε Καραϊςκάκθσ απζκτθςεν επί τθσ 
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τελευταίασ του εκςτρατείασ πολλιν και δικαίαν φιμθν· αλλ' θςκάνοντο και ο είσ και ο 

άλλοσ ότι δεν ιςαν οι άνκρωποι τθσ γενικισ ςτρατιωτικισ Αρχισ τθσ Ελλάδοσ· και 

αμφότεροι επρότειναν αυκόρμθτοι ν' αναδείξθ θ ςυνζλευςισ τον Τςϊρτςθν αρχιςτράτθγον 

όλθσ τθσ Ελλάδοσ. Κατά κάλαςςαν επρϊτευεν ο Μιαοφλθσ, 

 

Αδιαφιλονείκθτοσ είναι θ αξία ανδρόσ, ον τιμοφν και αυτοί οι αντίπαλοι· τοιοφτοσ ιτον ο 

Μιαοφλθσ. Διχονοοφςα θ υπεριφανοσ Φδρα τον ετίμα όλθ. Απρόκυμοσ εφάνθ κατ' αρχάσ 

προσ τον αγϊνα, ωσ παρ' αγνϊςτων κινθκζντα και ωσ ανϊτερον τθσ δυνάμεωσ των 

Ελλινων, διετζλεςεν οικουρϊν τθν πρϊτθν εξαμθνίαν, εξζπλευςε μετά ταφτα ωσ απλοφσ 

πλοίαρχοσ και θρίςτευςεν ωσ ναφαρχοσ. Αρχομζνου δε του δευτζρου ζτουσ, εξζπλευςεν ωσ 

ναφαρχοσ, και τθν μζχρι τοφδε παραφυλακτικιν διαγωγιν του ελλθνικοφ ςτόλου ωσ προσ 

τον τουρκικόν μετιλλαξεν αυτόσ πρϊτοσ εισ επικετικιν. Ουδείσ νοθμονζςτεροσ και 

ευτολμότεροσ αυτοφ εν μάχαισ ι μετριοφρονζςτεροσ εν νίκαισ· εισ ουδζν ελογίηετο όςα 

ζπραττεν αναλογιηόμενοσ τι ϊφειλε να πράξθ· μεγίςτθν πεποίκθςιν είχαν οι Ζλλθνεσ εισ 

αυτόν, αλλ' αυτόσ θγνόει τθν αλθκι αξίαν του, και εν μζςω των κριάμβων του πάντοτε 

εδίςταηεν αν ο μζγασ αγϊν κα ευδοκίμει· ουδζποτε εςπουδάρχθςε και κατά χρζοσ μάλλον 

ι κατά προαίρεςιν εναυάρχθςεν· θ Αρχι εηιτθςε πάντοτε αυτόν και ουδζποτε αυτόσ τθν 

Αρχιν. Ράντεσ οι επιςκεπτόμενοι τον άνδρα τοφτον ξζνοι τον εκαφμαηαν διά τθν λιτότθτα 

του βίου και τθν μετριοφροςφνθν του, οι δε παρευρεκζντεσ εν ταισ ναυμαχίαισ του 

ναυτικοί τον ευφιμουν διά τθν ευτολμίαν και τθν ναυαρχικιν αυτομάκειάν του. Ρολλάκισ 

οι περί τα πολιτικοί αςχολοφμενοι και τα τθσ πατρίδοσ προσ το ίδιον ςυμφζρον ι προσ 

φιλαρχίαν διαπραττόμενοι τροποποιοφν αςυςτόλωσ εισ επίτευξιν του ποκουμζνου ασ 

πρεςβεφουν αρχάσ, ςυναγωνιςτάσ παραδζχονται τουσ ανταγωνιςτάσ, και ςωτιρασ 

ςιμερον τθσ πατρίδοσ καλοφν ουσ ολετιρασ εκάλουν χκεσ και το ανάπαλιν, παρζχοντεσ 

ςκανδαλϊδεσ και επονείδιςτον παράδειγμα παλιμβουλίασ και κακισ χριςεωσ πολιτικισ 

επιρροισ· επανζρχονται δε αναιδϊσ, αν τοισ ςυμφζρθ, εισ τα πρϊτα, προςάπτοντεσ τοισ 

άλλοισ τα επί τθσ ιδιοτελοφσ ενϊςεωσ των πολιτικά αυτϊν ανομιματα. Τοιοφτοσ δεν ιτον 

ο Μιαοφλθσ, τθν αυτιν πολιτικιν αείποτε επολιτεφκθ, ουδζποτε μετεποίθςεν επ' 

ιδιοτελεία τουσ φίλουσ εισ εχκροφσ ι τουσ εχκροφσ εισ φίλουσ, ουδ' εφαντάςκθ να 

επιρρεάςθ τα τθσ πατρίδοσ διά τθσ κατά κάλαςςαν υπεροχισ του· εκνωφελι δε κεωρϊν εν 

τθ περιςτάςει ταφτθ τθν ςτολαρχίαν του Κοχράνου πρόκυμοσ απεδφκθ πολυετι και 

πολυζνδοξον αρχθγίαν, και φαιδρόσ κατζβθ εισ τάξιν πλοιάρχου ωσ απαλλαττόμενοσ 

μάλλον βάρουσ ι ωσ ςτεροφμενοσ Αρχισ (α). 

 

Εν ϊ δε ουδζνα των Ελλινων δυςθρζςτθςαν οι διοριςμοί του Κοχράνου ωσ ςτολάρχου και 

του Τςϊρτςθ ωσ αρχιςτρατιγου, θ εκλογι του Καποδιςτρίου ωσ επταετοφσ κυβερνιτου 

δυςθρζςτθςε πολλοφσ των πολιτικϊν, αλλ' ουδείσ ετόλμθςε να εκφράςθ εναντίαν γνϊμθν, 

διότι και θ ανάγκθ και θ επικυμία του ζκνουσ ιςαν υπζρ αυτισ. Τθν εκλογιν ταφτθν, 

κυρίωσ προελκοφςαν παρά των πλείςτων των εν Ερμιόνθ πλθρεξουςίων, υπεςτιριξαν παρ’ 

ελπίδα και οι πολλιν επιρροιν επί τθσ ςυνελεφςεωσ ζχοντεσ Άγγλοι Κοχράνθσ και 

Τςϊρτςθσ. Εξ αιτίασ δε των δεινϊν περιςτάςεων ουδ' ο μοίραρχοσ Άγγλοσ Χαμιλτϊν, ουδ' ο 

εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβυσ τθσ Αγγλίασ τθν απεδοκίμαςαν. «Μασ χρειάηεται προ 

παντόσ μία Ελλάσ»· ζγραφεν ο πρζςβυσ· εφρόνουν δε και αυτόσ και ο μοίραρχοσ, ότι ο 

Καποδίςτριασ κ' απεποιείτο· του φρονιματοσ τοφτου ιτο και θ κυβζρνθςίσ των. 
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Τθν δε 29 μαρτίου παρζςτθ εν μζςω τθσ ςυνελεφςεωσ ο Κοχράνθσ ωσ ςτόλαρχοσ, και 

δείξασ εκ νζου, ςυνεδριαηόντων των πλθρεξουςίων, τθν ανάγκθν τθσ ομονοίασ και τθσ 

κατά ξθράν και κάλαςςαν ταυτοχρόνου εκςτρατείασ ζκεςε τθν δεξιάν του επί τθσ λαβισ 

του ξίφουσ του και είπεν, «Ορκίηομαι να υπθρετιςω πιςτϊσ τθν Ελλάδα και να χφςω υπζρ 

αυτισ το αίμα μου, αν φανι και θ Ελλάσ πιςτι εισ εαυτιν». Αφ' οφ δε ωρκίςκθ, ανφψωςε 

τθν ςτολαρχικιν ςθμαίαν επί τθσ Ελλάδοσ, εν ι και ο Μιαοφλθσ ωσ πλοίαρχοσ. Τθν δε 2 

απριλίου εςυςτικθ τριμελισ επιτροπι κλθκείςα αντικυβερνθτικι επιτροπι, εντολιν 

ζχουςα να διοικι τον τόπον μζχρι τθσ αφίξεωσ του κυβερνιτου κατά τουσ όρουσ του 

ςυντάγματοσ· διωρίςκθςαν δε μζλθ αυτισ, αποποιθκζντων πολλϊν άλλων, ο Γεωργάκθσ 

Μαυρομιχάλθσ, ο Γιαννοφλθσ Νάκοσ και ο Μαρκισ Μιλαιτθσ· ανεγνϊςκθ δε αυκθμερόν 

και αναφορά τθσ παυςάςθσ διοικθτικισ επιτροπισ διαλαμβάνουςα τα επί τθσ διοικθτικισ 

αυτισ περιόδου ςυμβάντα. Τθν δε επαφριον, θμζραν του Ράςχα, ωρκίςκθςαν τα μζλθ τθσ 

αντικυβερνθτικισ επιτροπισ ενϊπιον τθσ ςυνελεφςεωσ επί του ςταυροφ τον ακόλουκον 

όρκον. 

 

«Ορκίηομαι εισ το όνομα τθσ τριςυποςτάτου Κεότθτοσ και εισ τθν γλυκυτάτθν πατρίδα, 

πρϊτον μεν ι να ελευκερωκι το ελλθνικόν ζκνοσ, ι με τα όπλα εισ τασ χείρασ ν' αποκάνω 

χριςτιανόσ και ελεφκεροσ· ζπειτα δε να υποτάςςωμαι μ' όλθν τθν πίςτιν εισ τον παρόντα 

νόμον τθσ πατρίδοσ ό,τι λογισ αι τρεισ εκνικαί ςυνελεφςεισ του 1822, του 1823 και του 

1827 παρζδωκαν εισ το ελλθνικόν ζκνοσ». 

 

Ο δε Τςϊρτςθσ, πριν αναδεχκι τθν αρχιςτρατθγίαν και ορκιςκι, ενόμιςε κακικον να 

διαςκεδάςθ τασ επικρατοφςασ ψευδείσ φιμασ ότι είχε ξζνθν υποςτιριξιν και ότι ζφερε 

χριματα προσ ενίςχυςιν του αγϊνοσ· είπε δε προσ τοισ άλλοισ, ότι δεν εκεϊρει πλζον τθν 

ακρόπολιν των Ακθνϊν υπεραςπίςιμον. Αλλ', επιμενοφςθσ τθσ ςυνελεφςεωσ εισ ό,τι περί 

αυτοφ εψιφιςε, παρζςτθ ενϊπιόν τθσ κακ' ιν θμζραν ωρκίςκθ θ αντικυβερνθτικι 

επιτροπι, και ϊμοςε και αυτόσ επί του ςταυροφ και του ξίφουσ του τον εξισ όρκον. 

 

«Ορκίηομαι ενϊπιον του υπερτάτου Πντοσ και τθσ εκνικισ των Ελλινων ςυνελεφςεωσ να 

υπθρετιςω εισ τον κατά των Τοφρκων αγϊνα των υπό τθν ςθμαίαν των και διά το 

ςυμφζρον τθσ Ελλάδοσ, να πείκωμαι εισ τουσ κακεςτϊτασ νόμουσ τθσ και να υπακοφω εισ 

τασ διαταγάσ τθσ διοικιςεϊσ τθσ». Θ δε ςυνζλευςισ εξζδωκεν 24 ψθφίςματα. Τα τζςςαρα 

πρϊτα, αν και εξεδόκθςαν εν Ερμιόνθ, ζγειναν παςίδεκτα. Το πρϊτον τοφτων ζλεγεν ότι θ 

ελλθνικι επικράτεια ςυνίςτατο εξ όλων των λαβουςϊν όπλα επαρχιϊν, ότι ιτον 

αδιαίρετοσ, και ότι τα του αγϊνοσ αγακά ιςαν κοινά· εξεδόκθ δε διότι, εν ϊ θ διοικθτικι 

επιτροπι θγωνίςκθ ειλικρινϊσ και αριηιλωσ επ' ωφελεία τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ και 

κατϊρκωςε δι' ϊν εςφςτθςε ςτρατοπζδων τθν ανόρκωςίν τθσ, δεν ζπαυάν τινεσ 

υποκινοφντεσ ταραχάσ εν μζςω και αυτϊν των ςτρατοπζδων επί λόγω ότι ενιργει μυςτικϊ 

τω τρόπω, διά τθσ επιτροπισ τθσ ςυνελεφςεωσ, επί του προκειμζνου ςυμβιβαςμοφ, τθν 

αποκοπιν τθσ ςτερεάσ από τθσ λοιπισ Ελλάδοσ εισ ανταλλαγιν άλλων αγακϊν επ' ωφελεία 

μόνθσ τθσ Ρελοποννιςου· το δεφτερον ψιφιςμα απζβλεπε τθν αμφίβολον νομιμότθτα των 

πλείςτων των εν Ερμιόνθ πλθρεξουςίων, και θκφρονε τα τθσ Επιδαφρου, το απαιτοφν τθν 

εκ νζου ςυγκάλεςιν των εκεί ςυνελκόντων πλθρεξουςίων· το τρίτον απζδιδεν εισ τον 

Υψθλάντθν τα πολιτικά του δικαιϊματα, άτινα του αφιρεςεν θ εν Επιδαφρω ςυνζλευςισ· 

και το τζταρτον ενομιμοποίει τθν μετάβαςιν των εν Ερμιόνθ πλθρεξουςίων εισ Τροιηινα. 
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Τα δ' εκδοκζντα εν Τροιηινι κατά τθν χρονολογικιν τάξιν αυτϊν διελάμβαναν, τθν 

ςτολαρχίαν του Κοχράνου, τθν εκλογιν του Καποδιςτρίου ωσ κυβερνιτου τθσ Ελλάδοσ, τθν 

αρχιςτρατθγίαν του Τςϊρτςθ, τθν αμοιβιν των κατά κάλαςςαν υπθρετοφντων, τον 

διοριςμόν των μελϊν τθσ αντικυβερνθτικισ επιτροπισ και ςυγκάλεςιν άλλθσ ςυνελεφςεωσ, 

αν ο Καποδίςτριασ δεν ιρχετο, τθν ςφςταςιν εκνικοφ ςτόλου, τθν αμοιβιν τθσ φρουράσ 

τθσ ακροπόλεωσ των Ακθνϊν και τον τρόπον τθσ αμοιβισ, τθν εφρεςιν τρίτου δανείου 

παρά του κυβερνιτου διςτιλων πζντε εκατομμυρίων επί υποκικθ εκνικισ γθσ, τθν 

διάταξιν περί των φρουρίων και των οχυρωμάτων, τθν εφρεςιν πόρων εισ διατιρθςιν του 

υπό τον αρχιςτράτθγον ςτρατιωτικοφ, τθν επικφρωςιν του επιδιορκωκζντοσ ςυντάγματοσ 

και απαγόρευςιν παντόσ επί οιαδιποτε προφάςει και περιςτάςει νομοκετιματοσ και 

πάςθσ πράξεωσ παρά τουσ όρουσ αυτοφ, τα κακικοντα τθσ αντικυβερνθτικισ επιτροπισ 

μζχρι τθσ αφίξεωσ του κυβερνιτου, τθν κατάργθςιν του ανεκκλιτου ποινικοφ δικαςτθρίου 

ςυςτθκζντοσ επί τθσ διοικθτικισ επιτροπισ και επικεϊρθςιν των αποφάςεϊν του, τθν 

μετάβαςιν τθσ κυβερνιςεωσ εισ Ναφπλιον, τθν εκλογιν του Νικολάου ενιζρου ωσ 

προζδρου τθσ βουλισ, τθν βράβευςιν δι' εκνικισ γθσ μετά τον πόλεμον των 

καταταχκθςομζνων ςτρατιωτϊν υπό τθν ελλθνικιν ςθμαίαν, τον οργανιςμόν ςτρατιωτικισ 

δυνάμεωσ και τθν διαίρεςιν αυτισ εισ ςτρατεφματα δυνάμει εισ ςτρατεφματα ενεργεία και 

εισ πολιτικά, τον ςυνοικιςμόν των ζξωκεν ερχομζνων, τον ιδιαίτερον ςυνοικιςμόν 

Σμυρναίων επί του ιςκμοφ τθσ Κορίνκου και τθν ακφρωςιν τθσ παρά τουσ νόμουσ και τασ 

διατυπϊςεισ εκποιιςεωσ εκνικϊν κτθμάτων απ' αρχισ τθσ α'. περιόδου μζχρι τζλουσ τθσ 

γ'. επί αποηθμιϊςει των αγοραςτϊν. 

 

Θ ςυνζλευςισ, εν ϊ απθγόρευςε παν επί οιαδιποτε προφάςει και περιςτάςει νομοκζτθμα 

και πάςαν πράξιν παρά τουσ όρουσ του ςυντάγματοσ, διετιρθςε και ασ περί ςυμβιβαςμοφ 

διά τθσ μεςιτείασ τθσ Αγγλίασ ζκεςεν θ τθσ Επιδαφρου βάςεισ, κακ' άσ θ Ελλάσ κακίςτατο 

υπόφοροσ· ϊςτε παρεδζχκθ δυο αντικειμζνασ αρχάσ· και απαγορεφουςα πάςαν 

παράβαςιν του ςυντάγματοσ εςάλευεν θ ιδία αφτθ τα κεμζλιά του. Εξιλειψεν από του 

ςυντάγματοσ και το-π ρ ο ς ω ρ ι ν ό ν, ωσ αν ετζκθςαν τα τθσ Ελλάδοσ επί ςτακερϊν 

βάςεων, εν ϊ ο κίνδυνοσ ιτο περί των όλων. Το δε ςφνταγμα ιτο μεν ακριβζςτερον και 

φιλογενζςτερον του προγενεςτζρου, αλλ' ζμεινεν ανεφάρμοςτον· αφιεροφτο δε εισ τθν 

πίςτιν τθσ βουλισ, του κυβερνιτου και του δικαςτικοφ κλάδου, εισ τθν εφνοιαν του λαοφ 

και τον πατριωτιςμόν παντόσ Ζλλθνοσ, απζκλειε τον κλιρον πάςθσ πολιτικισ υπθρεςίασ 

κατά τουσ ιεροφσ κανόνασ, και διιρει τθν επικράτειαν εισ κζματα. Ζςτειλεν θ ςυνζλευςισ 

και προςκλθτιρια προσ τον Καποδίςτριαν· επεκαλζςκθ τθν αντίλθψιν των εισ Χριςτόν 

πιςτευόντων λαϊν και των δυνατϊν τθσ Ευρϊπθσ· ανιγγειλε προσ το ζκνοσ τα 

ουςιωδζςτερα των ζργων τθσ· εκάλεςεν εισ τα όπλα άνδρασ, γυναίκασ, γζροντασ και 

παιδία· τοισ είπεν ότι αλλοφ δεν θφριςκαν αςφάλειαν ειμι εισ το ςφνθκεσ ςφνκθμά των, 

«ελευκερίαν ι κάνατον», εξζφραςε τθν ευγνωμοςφνθν του ζκνουσ προσ τον βαςιλζα τθσ 

Βαυαρίασ, τον πρόεδρον των ομοςπόνδων Ρολιτειϊν τθσ αρκτϊασ Αμερικισ, τον Γεϊργιον 

Κάννιγγα, τον Εχνάρδον, άλλουσ φιλζλλθνασ και πολλοφσ εκτόσ τθσ Ελλάδοσ Ζλλθνασ, 

επολιτογράφθςζ τινασ τω φιλελλινων, και τθν 5 μαΐου κατζπαυςε των ζργων αυτισ. 

 

Διθρθμζνθ ιτο και θ παροφςα ςυνζλευςισ ωσ και θ του Άςτρουσ· ςυνιρχετο όμωσ όλθ εισ 

ζνα και τον αυτόν τόπον, και ςυνειργάηετο υπό τθν ςκιάν του παρά τθν κϊμθν των 

Δαμαλϊν και υπό των ναμάτων τθσ Λπποκρινθσ ποτιηομζνου λεμονϊνοσ· δεν ιςαν δε, ωσ 
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οι εν Άςτρει, εισ πολιτικοφσ και πολεμικοφσ, αλλ' εισ Ρελοποννθςίουσ και Στερεοελλαδίτασ 

διθκθμζνοι· διότι, ωσ προανεφζραμεν, το ηιτθμα του καιροφ τοφτου ιτον θ εισ τον 

ςυμβιβαςμόν ςυμπερίλθψισ ι μθ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ· ζκλιναν προσ τουσ 

Στερεοελλαδίτασ και οι Νθςιϊται. Τόςον δε ιςαν οι πλείςτοι των πλθρεξουςίων του ενόσ 

και του άλλου μζρουσ εξθμμζνοι και δφςπιςτοι προσ αλλιλουσ, ϊςτε εν μια των 

τελευταίων ςυνεδριάςεων, λογοτριβισ γενομζνθσ, εξϊκειλαν και εισ άτοπα· ο δε 

θπειρϊτθσ οπλαρχθγόσ Κίτςοσ, ελκϊν εισ το μζςον βαςτϊν και ςείων κατά πρόςωπον του 

Κολοκοτρϊνθ κλάδον δζνδρου, τον φβριςεν ωσ άνανδρον και μθδαμινόν. Αγανακτιςαντεσ 

οι Ρελοποννιςιοι εφϊναξαν «ε ι σ-τ α-ό π λ α». «Ε ι σ-τ α-ό π λ α» εφϊναξαν και οι 

Στερεοελλαδίται, διθρζκθςαν όλοι οι πλθρεξοφςιοι εισ δφο ςτρατόπεδα, εξιλκαν του 

λεμονϊνοσ οι μεν Ρελοποννιςιοι εξ ενόσ, οι δε Στερεοελλαδίται εξ άλλου μζρουσ· οι μεν 

ζτρεξαν και εκλείςκθςαν εν ταισ οικίαισ, οι δε κατζλαβαν οχυράσ κζςεισ, όλοι 

θτοιμάςκθςαν εισ πόλεμον, και αν μία πιςτολία ζπιπτεν, ο τόποσ τθσ ςυνελεφςεωσ κα 

εγίνετο τόποσ αίματοσ· αλλ' οι μετριϊτεροι των πλθρεξουςίων, πεςόντεσ εισ το μζςον, 

κακθςφχαςαν τα δεινά ταφτα (β). Τοιαφτθ ιτον θ αρχι και τοιοφτον το τζλοσ τθσ εν 

Τροιηινι ςυνελεφςεωσ· ιρχιςε και ετελείωςεν εν διχονοίαισ, δυςπιςτίαισ και ταραχαίσ. 

 
1827 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΞΖ'. 

 

ηξαηνπέδεπζηο ηνπ Καξατζθάθε ελ Κεξαηζελίσ. — Μάρε ηνπ 

Μεηνρίνπ θαη άιιαη ηηλέο ζπγθξνχζεηο. — Μεηάβαζηο Κνρξάλνπ 

Σζψξηζε εηο Πεηξαηά — Σα θαηά ηελ Αηηηθήλ κεηά ηελ εθεί κεηάβαζηλ 

απηψλ. — Θάλαηνο Καξατζθάθε θαη επηζεψξεζηο ηεο επί ηνπ αγψλνο 

δηαγσγήο ηνπ. — Παξάδνζηο ηεο αθξνπφιεσο Αζελψλ. 

 

Ο δε Καραϊςκάκθσ είχε μόλισ χίλιουσ κακ' όν καιρόν επανιλκεν εισ Ελευςίνα, διότι 

διζςπειρε τουσ λοιποφσ εισ διαφόρουσ κζςεισ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ· αλλ' εντόσ τεςςάρων 

θμερϊν ετριπλαςιάςκθ ο αρικμόσ, προςτεκζντων των εν Σαλαμίνι ταγμάτων του Βάςςου, 

των Νοταράδων και άλλων οπλαρχθγϊν, και ςυνεπλθρϊκθ τα ιππικόν εισ εκατόν, 

ενωκζντων καί τινων τακτικϊν. 

Μάρτιοσ Τθν δε εςπζραν τθσ 2 μαρτίου εκίνθςαν όλοι οι μεν διά ξθράσ οι δε διά καλάςςθσ, 

και τθν επαφριον ετοποκετικθςαν διά νυκτόσ εν Κερατςθνίω παρακαλαςςία 

κζςει παρά τω λιμζνι Φωρϊν επί του πορκμοφ τθσ Σαλαμίνοσ δφο μίλια μακράν 

του Ρειραιϊσ προσ δφςιν, και ωχυρϊκθςαν. Ρρωίασ δε γενομζνθσ, επιλκαν οι 

παρά τα Κερατςινι κατζχοντεσ κζςεισ εχκροί και θκροβολίςκθςαν· περί δε τθν 

μεςθμβρίαν κατζβθςαν και άλλοι πεηοί και ικανοί ιππείσ εκ Ρατθςίων, αλλ' όλοι 

απεκροφςκθςαν. Τθν δε επαφριον, ανατείλαντοσ του ιλιου, ιλκεν ο Κιουταχισ 

ςυνεπιφζρων πολυάρικμον πεηικόν, τετρακοςίουσ ιππείσ και κανόνια, και ελπίηων 

να ρίψθ τουσ εχκροφσ του εισ τθν κάλαςςαν. 

 

Ζμπροςκεν των οχυρωμάτων των Ελλινων επί κζςεωσ πεδινισ ζκειτο μετόχιον αςκεπζσ 

και περιτετοιχιςμζνον· το μετόχιον τοφτο εκεωρικθ διά τθν κζςιν του χριςιμον 

προπφργιον των ελλθνικϊν οχυρωμάτων, και εντόσ αυτοφ ετοποκετικθςαν 250 εκλεκτοί 
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ςτρατιϊται υπό τουσ οπλαρχθγοφσ Κανάςθν Τοφςαν, Γαρδικιϊτθν Γρίβαν, και άλλουσ. 

Επειδι δε θ κζςισ ιτο λίαν επικίνδυνοσ, εκάρρυνεν ο Καραϊςκάκθσ τουσ ςτρατιϊτασ 

μοιράςασ αυτοίσ χριματα και υποςχεκείσ πλουςιωτζρασ αμοιβάσ, αν θρίςτευαν. Οι εχκροί 

ζςτθςαν εν πρϊτοισ τα κανόνια παρά το μετόχιον εντόσ τουφεκοβολισ και ρίψαντεσ διά 

ςφοδροφ κανοβολιςμοφ τουσ τοίχουσ του διθρζκθςαν, και οι μεν επζπεςαν επ' ελπίδι ν' 

αφαρπάςωςι τουσ εν αυτϊ όλουσ ηϊντασ, οι δε ϊρμθςαν επί τουσ κατζχοντασ τασ άλλασ 

κζςεισ Ζλλθνασ, ίνα εμποδίςωςι πάςαν επιβοικειαν· το δε ιππικόν παρακολοφκει το 

πεηικόν. Αλλ' θ καρτερία των εν τω μετοχίω εφάνθ ανωτζρα παντόσ επαίνου. Ρολεμοφντεσ 

όπιςκεν των ερειπίων και υπό τθν ςκζπθν δφο χωματίνων οχυρωμάτων ανεγερκζντων τθν 

νφκτα εκ του προχείρου εκτόσ του μετοχίου, ανεχαίτιςαν τθν ορμιν και των 

πεηομαχοφντων και των ιππομαχοφντων. Εξζπλθξε τθν θμζραν εκείνθν και αυτοφσ τουσ 

εχκροφσ θ αφοβία του υπό τον Χατςι-Μιχάλθν ιππικοφ αντιπαραταχκζντοσ, αν και τόςον 

ολίγου, προσ το πολυάρικμον εχκρικόν και εμποδίςαντοσ ευτυχϊσ τθν πρόοδόν του· 

θρίςτευςαν και οι κατζχοντεσ τασ άλλασ κζςεισ Ζλλθνεσ· ζν μόνον οχφρωμα ζχαςαν, αλλά 

μετ' ολίγον το ανζκτθςαν, ϊςτε πολεμοφντεσ οι εχκροί κατ' αρχάσ επί βλάβθ, κατιντθςαν 

να πολεμϊςιν επί αμφνθ και θναγκάςκθςαν να απομακρυνκϊςι τθν β' ϊραν μετά 

μεςθμβρίαν κακϊσ ζχοντεσ· πολλοί εξ αυτϊν εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν· εκ δε των 

Ελλινων εφονεφκθςαν 3 και επλθγϊκθςαν 20. 

 

Οι Ζλλθνεσ, εμψυχωκζντεσ επί τθ νίκθ ταφτθ, ζβαλαν κατά νουν να προςβάλωςι τουσ προσ 

τον Ρειραιά εχκροφσ, και 1000 εξ αυτϊν ετοιμάςαντεσ τθν 17 δεμάτια ςχοίνων υπιγαν τθν 

νφκτα κατά διαταγιν του Καραϊςκάκθ εισ ανζγερςιν οχυρϊματοσ· αλλ' εν ϊ ειργάηοντο, 

θκοφςκθ κρότοσ· οι πλείςτοι υπζκεςαν, ότι ιςαν καλπάςματα ίππων και ζγειναν εν τω άμα 

άφαντοι· αλλ' ο ακουςκείσ κρότοσ ιτο κάλπαςμα ενόσ και μόνου ίππου φζροντοσ εισ 

καταςκευιν του οχυρϊματοσ πτυάρια και αξίνασ· μακόντεσ δε κακ' οδόν οι λειποτάκται 

τθν αλθκι του φόβου των αιτίαν επανιλκαν και ετελείωςαν το ζργον των. Οι δε Τοφρκοι, 

ιδόντεσ τθν επαφριον το ανεγερκζν οχφρωμα, και νοιςαντεσ τον ςκοπόν, επεχείρθςαν τθν 

επιοφςαν νφκτα ν' ανεγείρωςι και οφτοι άλλο πλθςίον αυτοφ. Εφόρμθςαν οι Ζλλθνεσ, ίνα 

τουσ εμποδίςωςιν, αλλ' απζτυχαν και ζπακαν, φονευκζντων τριϊν και πλθγωκζντων 

πολλϊν. Μετά τθν αποτυχίαν ταφτθν, επεχείρθςαν να ανεγείρωςιν άλλο διά νυκτόσ 

πλθςίον του τουρκικοφ· αλλά, φονευκζντοσ ενόσ των εργατϊν και πλθγωκζντοσ άλλου, 

άφθςαν οι λοιποί τα πτυάρια και τασ αξίνασ και επανιλκαν εισ το ςτρατόπεδον άπρακτοι. 

Εφονεφκθςαν δε κατά τον ακροβολιςμόν εκείνθσ τθσ νυκτόσ ο οπλαρχθγόσ τθσ Ερμιόνθσ 

Μίτςασ και ο εκ Στεμνίτςθσ Μθλιϊνθσ· ζκτοτε παρθτικθςαν οι Ζλλθνεσ των τοιοφτων 

επιχειριςεων. 

 

Είπαμεν, ότι θ παρουςία του Κοχράνου ζβαλεν εισ μεγάλθν κίνθςιν όλθν τθν Ελλάδα. Εν ϊ 

εκινδφνευεν θ Ελλάσ, ο ανιρ οφτοσ δεν ζπαυε κομπορρθμονϊν ότι κα επανωρκοφτο θ 

βυηαντινι αυτοκρατορία, και κ' ανυψοφτο θ ελλθνικι ςθμαία επί τθσ αγίασ Σοφίασ· αφ' οφ 

δε ωρκίςκθ ενϊπιον των εν Τροιηινι πλθρεξουςίων και ανεδζχκθ τθν υπθρεςίαν, εξζδωκε 

προκιρυξιν τθσ αυτισ εννοίασ (α). 

 

Αλλ', εν ϊ τοιαφτα εκομπορρθμόνει, γράμματα ςτελλόμενα επανειλθμμζνωσ παρά των εν 

ακροπόλει ελεεινολόγουν τθν ακλίαν κατάςταςίν των, εξετραγϊδουν τασ εκ του χειμϊνοσ 

κακοπακείασ και αςκενείασ, τθν ςτζρθςιν ιατρϊν και ιατρικϊν, τθν ςπάνιν πολεμεφοδίων 
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και τροφϊν, και ζλεγαν, ότι ζπιπτεν αφεφκτωσ θ ακρόπολισ, αν εντόσ ολίγων θμερϊν δεν 

ιρχετο ζξωκεν βοικεια εισ λφςιν τθσ πολιορκίασ, ι τουλάχιςτον εισ αλλαγιν τθσ 

παςχοφςθσ φρουράσ και εισ εξαγωγιν των γυναικϊν, παιδιϊν και αδυνάτων. Αντιχθςαν αι 

λυπθραί αφται ειδιςεισ κακ' όλθν τθν Ελλάδα, και ποτζ θ φωνι των παςχόντων 

Στερεοελλαδιτϊν δεν θκοφςκθ τόςον εισ τα ϊτα των Ρελοποννθςίων· όςον επί του 

κινδφνου τθσ ακροπόλεωσ. Εκτόσ των προ καιροφ εκςτρατευςάντων Κορινκίων υπό τουσ 

Νοταράδασ, εξεςτράτευςαν αλλθλοδιαδόχωσ επί τθ ειδιςει ταφτθ 2500 υπό τον Γενναίον, 

τον Χρφςανκον Σιςίνθν, και άλλουσ άλλων επαρχιϊν τθσ Ρελοποννιςου οπλαρχθγοφσ· 

εμίςκωςε και ο Κοχράνθσ 1000, τουσ πλείςτουσ Υδραίουσ και Σπετςιϊτασ, και τουσ ζκεςεν 

υπό τθν οδθγίαν του ταγματάρχου Ουρκουάρτου εισ βοικειαν τθσ ακροπόλεωσ· 

εςτρατολογικθςαν και εν Νάξω 200 Κριτεσ υπό τον Καλλζργθν μεταβάντα εκεί από του 

ςτρατοπζδου· ςυνεξεςτράτευςαν και όλοι οι εν Σαλαμίνι Στερεοελλαδίται· μετζβθςαν εισ 

το ςτρατόπεδον κατά προτροπιν του αρχιςτρατιγου και οι κακιμενοι δι' αντιηθλίασ 

άπρακτοι εν Ρεραχϊρα, Λουτρακίω και Καλαμακίω, Σουλιϊται· ςυνθγωνίηοντο και 180 

τακτικοί υπό τον Λγγλζςθν και 26 φιλζλλθνεσ· παριςαν και δφο ίλαι θ μεν υπό τον 

Αλμζιδαν, θ δε υπό τον Χατςι-Μιχάλθν· ϊςτε οι εν Αττικι ςυνελκόντεσ πεηοί και ιππείσ 

ςυνθρικμοφντο τθν 10 απριλίου εισ 10,000· χάρισ δε εισ τθν ςυνδρομιν των φιλελλθνικϊν 

εταιριϊν, το ςτρατόπεδον δεν ζπαςχεν ζλλειψιν τροφϊν· εδαπάνθςε και ο Κοχράνθσ μζροσ 

όςων ζφερε χρθμάτων εισ διατιρθςιν αυτοφ. 

Μάρτιοσ Κακθμερινοί ςχεδόν ακροβολιςμοί Ελλινων και Τοφρκων ςυνζβαιναν περί τασ 

Ακινασ. Τθν δε 22 παραλαβϊν ο Καραϊςκάκθσ το ιππικόν και ικανοφσ πεηοφσ υπό 

τον Μποφςγον εκίνθςε προσ το μζροσ του Δαφνίου, ωσ πλθςιζςτερον τθσ 

ακροπόλεωσ, εισ εμψφχωςιν των πολιορκουμζνων· και τουσ μεν πεηοφσ 

ετοποκζτθςεν εντόσ του ςτενϊματοσ, αυτόσ δε μετά του ιππικοφ κατζλαβε τον 

ελαιϊνα. Ο Κιουταχισ ιλκε τθν αυτιν νφκτα πλθςίον τθσ κζςεωσ εκείνθσ μεκ' 

ικανϊν πεηϊν και ιππζων και ζμεινεν αφανισ όπιςκεν των λόφων, εφ' ϊν ζκειντο 

τα αντικρφ του μετοχίου οχυρϊματά του, ςκοπεφων ίςωσ να πζςθ τθν επαφριον 

αίφνθσ επί τουσ εν μετοχίω· αλλ' ιδϊν απροςδοκιτωσ πλθςίον αυτοφ το ελλθνικόν 

ιππικόν επζπεςε και ζςτειλε και μζροσ του ςτρατεφματόσ του κατά των περί τον 

Μποφςγον. Οφτοι προςβλθκζντεσ αίφνθσ απεμακρφνκθςαν, και οι εχκροί 

κατζλαβαν το ςτζνωμα. Ωπιςκοδρόμθςε προσ το ςτζνωμα και το υπό τον 

Καραϊςκάκθν ιππικόν ωσ αδφνατον ν' αντιςτακεί, ςκοπεφον να επανζλκθ δι' 

εκείνθσ τθσ οδοφ εισ το εν Κερατςθνίω ςτρατόπεδον· αλλά ευρόν παρ' ελπίδα τθν 

κζςιν προκατειλθμμζνθν ςυνιψε τρίωρον μάχθν, ελκόντων και άλλων Ελλινων 

και Τοφρκων εισ επικουρίαν των μαχομζνων. Οι Ζλλθνεσ διζβθςαν το ςτζνωμα και 

επανιλκαν εισ το ςτρατόπεδον, αλλά 19 εςκοτϊκθςαν και επλθγϊκθςαν, και 14 

ίπποι ζπεςαν· ζπακαν και οι εχκροί δεινά πακιματα. Επί του αυτοφ ςχεδόν 

μζρουσ ςυνζβθ, αρχομζνου του απριλίου, και άλλθ μάχθ φονικωτζρα τθσ περί θσ 

ο λόγοσ αφορμιν λαβοφςα εκ τθσ ανεγζρςεϊσ τινων οχυρωμάτων. Ζπεςαν και 

κατά ταφτθν 20 Ζλλθνεσ, εν οίσ και ο Βαςίλθσ Δαγκλισ, και επλθγϊκθςαν 10 

εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν και 18 ίπποι και διεκρίκθ υπζρ πάντα άλλον ο 

Καραγεϊργθσ Βοφλγαροσ ιππομαχϊν μόνοσ προσ πολλοφσ ιππείσ και αριςτεφων· 

ζπακαν και οι Τοφρκοι πολλιν ηθμίαν. 



www.schooltime.gr Σελίδα 77 
 

 

Οι δε ζγκλειςτοι δεν ζπαυαν γράφοντεσ, ότι θ ακρόπολισ ζπιπτε δι' ζλλειψιν των 

αναγκαίων, αν εντόσ ολίγου δεν εβοθκείτο, και κατθνάγκαςαν τασ πολιτικάσ και πολεμικάσ 

Αρχάσ τθσ Ελλάδοσ να μθ μεταχειριςκϊςι τουσ αςφαλεςτζρουσ τρόπουσ εισ ςωτθρίαν 

αυτισ ωσ βραδυτζρουσ, αλλά τουσ επικινδυνοτζρουσ ωσ ταχυτζρουσ. Εςχεδίαηεν ο 

αρχιςτράτθγοσ να φζρθ ςωτιριον ανταγωνιςμόν δι' αποςτολισ ςτρατευμάτων και πλοίων 

εισ τα παράλια τθσ Αλβανίασ και ν' αναγκάςθ τοιουτοτρόπωσ τουσ πολιορκοφντασ τθν 

ακρόπολιν Αλβανοφσ να τρζξωςιν εισ υπεράςπιςιν των οικιϊν και ςυγγενϊν των· ο 

Καραϊςκάκθσ επεκφμει πάντοτε να καταλθφκϊςι τα ςτενά των Κερμοπυλϊν και ο Ωρωπόσ, 

και κοπι θ μετά του ςτρατοπζδου του Κιουταχι κοινωνία Κεςςαλίασ και Ευβοίασ, όκεν 

εςτζλλοντο εισ το ςτρατόπεδον αι τροφαί και τα άλλα αναγκαία. Αλλά και τα δφο ταφτα 

ςχζδια εγκατελείφκθςαν ωσ μθ ικανά να φζρωςι ταχφ αποτζλεςμα, εξ οφ και μόνου, κατά 

το γράφειν των εγκλείςτων, εκρζματο θ ςωτθρία τθσ ακροπόλεωσ. 

Απρίλιοσ Τθν 7 απριλίου κατιρεν ζξωκεν του Φαλιρου ναυτικι μοίρα, ό εςτι δικάταρτά 

τινα και θ φρεγάτα Ελλάσ, φζρουςα τον αρχιναφαρχον και τον αρχιςτράτθγον, 

οίτινεσ απζβθςαν εισ επίςκεψιν του εν τω ςτρατοπζδω του Κερατςθνίου 

Καραϊςκάκθ· επροπορεφετο δε αυτϊν ελλθνικι ςθμαία. Ο Κοχράνθσ ελάλθςε 

πολλά διά του διερμθνζωσ περί τθσ ταχείασ λυτρϊςεωσ τθσ ακροπόλεωσ, 

επζμεινεν εισ το να πζςωςιν οι Ζλλθνεσ όςον τάχιον εισ το εχκρικόν ςτρατόπεδον 

προσ λφςιν τθσ πολιορκίασ, ι αντικατάςταςιν τθσ φρουράσ και ειςαγωγιν των 

αναγκαίων, και μεταξφ λόγων, εμπιξασ εισ τθν γθν τθν παρ' αυτϊ ςθμαίαν, είπε 

ςτραφείσ προσ τουσ ςτρατιϊτασ, «Στρατιϊται, όςτισ εξ υμϊν ςτιςει επί τθσ 

ακροπόλεωσ τθν ςθμαίαν ταφτθν κα λάβει γζρασ χίλια δίςτθλα, το δε ςυνοδεφον 

τον ςθμαιοφόρον ςϊμα δεκακιςχίλια»· μετά τθν ςυνζντευξιν ταφτθν επανιλκαν ο 

ςτόλαρχοσ και ο αρχιςτράτθγοσ εισ τα πλοία ευφθμοφμενοι. 

 

Τθν δε επαφριον απζβθςαν εισ Φάλθρον οι υπό τθν οδθγίαν του Ουρκουάρτου, και 

ςυμπαραλαβόντεσ και τουσ εκεί υπό τον Μακρυγιάννθν Ακθναίουσ εκίνθςαν προσ τα 

εχκρικά οχυρϊματα, και πολεμοφντεσ επλθςίαςαν εντόσ πιςτολίασ· τόςον δε εφοβικθςαν 

οι εχκροί, ϊςτε ζςπευςαν να φζρωςιν εντόσ του μοναςτθρίου τουσ ζξωκεν βόςκοντασ 

ίππουσ και άλλα ηϊα. Κατά τον ακροβολιςμόν τοφτον διαρκζςαντα μζχρι τθσ νυκτόσ 

επλθγϊκθςαν 11 Ζλλθνεσ. Εξ εκείνθσ δε τθσ θμζρασ μζχρι τθσ 13 κακθμερινοί ςυνζβαιναν 

ακροβολιςμοί. Οι δε υπό τον Μακρυγιάννθν Ακθναίοι, οι υπό τον Λγγλζςθν τακτικοί και 

άλλοι, πλιρεισ όλοι ηιλου επροχϊρθςαν οχυροποιοφντεσ υπό τθν υπεράςπιςιν του πυρόσ 

ελαφρϊν τινων κανονίων μζχρι των άκρων του ελαιϊνοσ, προςβάλλοντεσ και 

προςβαλλόμενοι. Τθν δε 13 χωρίσ τινοσ προμελζτθσ και εκ μικράσ αιτίασ εγζνετο 

ςθμαντικι μάχθ. 30 ςτρατιϊται απζβθςαν εισ το μεταξφ των λιμζνων τθσ Μουνυχίασ και 

του Ρειραιϊσ ακρωτιριον παρά τον τάφον του Κεμιςτοκλζουσ μετά μεςθμβρίαν, και 

βοθκοφμενοι υπό δφο κανονοφόρων προςζβαλαν εχκροφσ τινασ πλθςίον τθσ κζςεωσ 

εκείνθσ ωχυρωμζνουσ. Θ ολίγων κατ' αρχάσ μάχθ εγζνετο μετά μικρόν πολλϊν, και ο 

Κοχράνθσ, όςτισ ζτυχε να ευρεκι τθν ϊραν εκείνθν επί τθσ ξθράσ και να παρατθρι διά του 

τθλεςκοπίου τασ κζςεισ των εχκρϊν, ιδϊν τα γινόμενα και ενκουςιαςκείσ, ανζλαβε τθν 

αρχθγίαν των παρευρεκζντων ςτρατιωτϊν και ακολουκοφμενοσ παρ' αυτϊν επροχϊρθςε 

προσ το μοναςτιριον εκκζτων εαυτόν υπζρ πάντα άλλον εισ το πυρ των εχκρϊν και καλϊν 

τουσ λοιποφσ Ζλλθνασ εισ γενικιν μάχθν. Θ φωνι του θκοφςκθ, και το παράδειγμά του 
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θλζκτριςεν όλουσ. Ϊρμθςαν οι εν τω Φαλιρω, ϊρμθςαν και οι εν Κερατςθνίω, 

αμιλλϊμενοι όλοι ποίοι να φανϊςιν ενϊπιον τοιοφτου ανδρόσ ανδρειότεροι των άλλων, 

επυροβόλθςαν ςυγχρόνωσ και τα κανονοςτάςια, και άλλα μεν των εχκρικϊν οχυρωμάτων 

επάτθςαν εξ εφόδου οι Ζλλθνεσ, άλλα δε εγκατζλειψαν οι κατζχοντεσ αυτά ζμφοβοι, ϊςτε 

εν μιασ ϊρασ διαςτιματι 9 εχκρικά οχυρϊματα ζμεναν υπεξοφςια των Ελλινων, και οι εν 

αυτοίσ εχκροί οι μεν επανιλκαν εισ τα περί τθν πόλιν ςτρατόπεδον φεφγοντεσ, οι δε 

κατζφυγαν εισ το μοναςτιριον· 60 Τοφρκοι και 8 Ζλλθνεσ ιςαν οι πεςόντεσ και πακόντεσ 

τθν θμζραν εκείνθν. Μετά τθν μάχθν ταφτθν κατζλαβαν οι Ζλλθνεσ όλθν τθν γραμμιν, από 

Φαλιρου μζχρι των υψωμάτων του Κορυδαλοφ, ζχοντεσ εν τω μζςω μόνουσ εχκροφσ τουσ 

εν τω μοναςτθρίω, ωσ 300, αποχωριςκζντασ των άλλων. Τοφτου δε γενομζνου, μετζφερεν 

ο Καραϊςκάκθσ τθν ςκθνιν του εκ Κερατςθνίου εισ Ρειραιά· τόςον δε εχάρθ και τόςασ 

ελπίδασ ςυνζλαβεν επί τθ νίκθ ταφτθ ο πρωταίτιοσ αυτισ Κοχράνθσ, ϊςτε κοινοποιϊν τα 

κατά τθν θμζραν εκείνθν ςυμβάντα τθ αντικυβερνθτικι επιτροπι ζλεγεν ότι, αν τθν 

επαφριον εφζροντο οι Ζλλθνεσ όπωσ τθν θμζραν εκείνθν, θ πολιορκία ελφετο. Τω όντι, ο 

ακράτθτοσ οφτοσ ανιρ επρόβαλε να κινιςωςι τθν επαφριον τα ςτρατεφματα προσ τθν 

ακρόπολιν· αλλ' ο Τςϊρτςθσ και ο Καραϊςκάκθσ θναντιϊκθςαν, μθ κζλοντεσ να 

ριψοκινδυνεφςωςι τα πάντα· ο Καραϊςκάκθσ μάλιςτα είπεν, ότι οφτε βιμα κα επροχϊρει, 

εν όςω οι εχκροί κατείχαν το μοναςτιριον. 

 

Δυςθρεςτικθ ο Κοχράνθσ, αλλ' θναγκάςκθ να παραδεχκι τθν ορκιν ταφτθν γνϊμθν, και 

τθν 14 εκίνθςαν οι Ζλλθνεσ επί τουσ εν τω μοναςτθρίω, ζφεραν πλθςιεςτζρον τα κανόνιά 

των, μετζφεραν εισ Ρειραιά τθν φρεγάταν και άλλα πλοία και προςζβαλαν το μοναςτιριον 

διά ξθράσ και καλάςςθσ όλθν τθν θμζραν κανονοβολοφντεσ και τουφεκίηοντεσ. Οκτακοςίασ 

κανονίασ ζρριψε μόνθ θ φρεγάτα, ανζτρεψε τθν οροφιν του μοναςτθρίου και μζροσ των 

τοίχων του, και εφαίνετο ότι ζκαπτε τουσ εγκλείςτουσ υπό τα επιςυςςωρευόμενα ερείπια. 

Αλλ' όςον μζγασ ιτον ο κίνδυνοσ, τόςον μεγάλθ εφάνθ και θ ανδρία των κινδυνευόντων· 

δισ και τρισ ϊρμθςαν οι Ζλλθνεσ να κυριεφςωςιν εξ εφόδου το καταςτραφζν μοναςτιριον, 

αλλ' οι 300 γενναίωσ τουσ απζκρουςαν· είναι δε άπορον πϊσ ο δραςτιριοσ Κιουταχισ, 

κακιμενοσ αργόσ εν τω ςτρατοπζδω του, και βλζπων τουσ ατρομιτουσ πολεμιςτάσ του 

αγωνιϊντασ, δεν ζτρεξεν εισ βοικειαν. Τθν νφκτα ζγεινεν επί τθ αιτιςει τθσ φρουράσ του 

μοναςτθρίου ανακωχι, και υπιγαν δφο εξ αυτισ εισ τθν ναυαρχίδα προσ ςυμβιβαςμόν, 

αλλά δεν εςυμβιβάςκθςαν· διότι οι μεν εηιτουν να επανζλκωςιν εισ το εν Ακιναισ 

ςτρατόπεδόν των φζροντεσ τα όπλα και τα πράγματά των, ο δε ςτόλαρχοσ τοισ εχάριηε 

μόνον τθν ηωιν. Διαρκοφςθσ δε τθσ ανακωχισ, θυτομόλθςαν προσ τουσ Ζλλθνασ εκ των εν 

τω μοναςτθρίω 30 Χειμαριϊται Χριςτιανοί, ςυναινοφςθσ όλθσ τθσ φρουράσ διά τθν ςπάνιν 

των τροφϊν. Αλλ' όςον αξιζπαινοσ εφάνθ θ τουρκικι φρουρά του μοναςτθρίου μαχομζνθ, 

τόςον θμαφρωςε τθν δόξαν τθσ επί τθσ ανακωχισ φονεφςαςα τον προσ αυτιν ςταλζντα 

παρά του Ουρκουάρτου και φζροντά τινασ επί ςυμβιβαςμϊ προτάςεισ· επυροβόλθςε δε 

μετά ταφτα και τουσ εν τω πλοιαρίω τθσ ναυαρχίδοσ φζροντι υπό λευκιν ςθμαίαν τον 

γραμματζα του ςτολάρχου. Θ διττι αφτθ ανόςιοσ πράξισ διιγειρε δικαίαν αγανάκτθςιν 

κατά των εν τω μοναςτθρίω. Εφρφαττε δε κατ' εξοχιν ο Κοχράνθσ, ο προτοφ καυμάηων τθν 

ανδρίαν των, εκάλει τουσ Ζλλθνασ εισ ζφοδον και εξολόκρευςίν των ωσ παραςπόνδων, και 

δεν ικελε πλζον ν' ακοφθ ςυμβιβαςμόν· και επειδι οι Ζλλθνεσ δεν επζπιπταν, τουσ 

επζπλθττε, τουσ φβριηεν ωσ ανάνδρουσ και θπείλει ότι, αν δεν εκυρίευαν αμζςωσ το 
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μοναςτιριον, κ' ανεχϊρει. Θγανάκτθςαν οι οπλαρχθγοί υβριηόμενοι· θγανάκτθςε και 

αυτόσ ο Καραϊςκάκθσ και ςτραφείσ προσ τουσ οργιν πνζοντασ ςυναδζλφουσ του, «βλζπω» 

, τοισ είπεν, «ότι κακά κα τα πάμε με τοφτουσ τουσ φράγκουσ· φοβοφμαι πωσ κα μασ 

χάςουν με τθν αβαςταγιά τουσ· αλλά πρζπει να τουσ οικονομιςωμεν». Ο Κοχράνθσ δεν 

ανεχϊρθςεν ωσ θπείλθςεν, αλλ' εγκοτϊν, διότι δεν ειςθκοφετο, απεχωρίςκθ και εκάκθτο 

εντόσ του πλοίου του· αν είχεν όμωσ υπομονιν μίαν θμζραν, θ απλι πολιορκία ιρκει εισ 

τθν άνευ εφόδου και άνευ παραμικροφ πυροβολιςμοφ πτϊςιν του μοναςτθρίου, διότι 

μόλισ είχαν οι ζγκλειςτοι μιασ θμζρασ τροφιν, και θ ςυγκοινωνία αυτϊν και του 

ςτρατοπζδου των ιτο διακεκομμζνθ. Αλλ' ο ανυπόμονοσ λόρδοσ εκεϊρει μίαν θμζραν ωσ 

ολόκλθρον ζτοσ, διά τοφτο τθν επαφριον περί τθν μεςθμβρίαν ιρχιςαν εκ νζου προσ 

ευχαρίςτθςίν του οι κατά του μοναςτθρίου κανονοβολιςμοί, ανεγερκζντοσ εφ' εςπζρασ 

άλλου κανονοςταςίου. 

 

Οι Τοφρκοι κατεςτενοχωρθκθςαν και εηιτθςαν εκ νζου ςυμβιβαςμόν. Αποχωριςκζντοσ του 

Κοχράνου, ανζλαβε τθν διεφκυνςιν των πραγμάτων ο αρχιςτράτθγοσ, ανιρ μζτριοσ και 

ειδιμων του τρόπου του πολεμείν των Ελλινων. Οφτοσ ζδωκεν άδειαν τω Καραϊςκάκθ να 

διαπραγματευκι τα του ςυμβιβαςμοφ και δεχκι τουσ όρουσ ουσ απζρριψε προ ολίγου ο 

Κοχράνθσ. Επ' αυτοίσ τοισ όροισ εγζνετο ο ςυμβιβαςμόσ, και τθν 16 ο Καραϊςκάκθσ, αφ' οφ 

παρζλαβε τασ ςθμαίασ των υποςπόνδων, τουσ κατζταξε μετά τθν μεςθμβρίαν ζμπροςκεν 

του μοναςτθρίου κατά το προσ τθν ξθράν μζροσ, και εισ αςφάλειαν ζβαλε τουσ ιππείσ 

μεταξφ αυτϊν και του κατζχοντοσ τασ πλθςίον κζςεισ ελλθνικοφ ςτρατεφματοσ· θςφάλιςε 

δε και τασ άλλασ πλευράσ των, και εν τω κζντρω ετζκθςαν επί τθ αιτιςει των υποςπόνδων 

ο Καραϊςκάκθσ, ο Τςαβζλλασ, ο Βάςςοσ και άλλοι οπλαρχθγοί ωσ όμθροι. Κατά τον τρόπον 

τοφτον ιρχιςαν οι υπόςπονδοι να βαδίηωςι τακτικϊσ προσ το ςτρατόπεδόν των· αλλά μόλισ 

απεμακρφνκθςαν ολίγα βιματα, και χιλιάδεσ ςτρατιωτϊν Ελλινων επάτθςαν το κενωκζν 

μοναςτιριον επ' ελπίδι λαφυραγωγίασ· μθ ευρόντεσ δε εν αυτϊ ό,τι επροςδόκων, 

παρθκολοφκουν τουσ αναχωροφντασ πονθρά βουλευόμενοι. Αφ' οφ δ' ζφκαςαν οι 

υπόςπονδοι εισ το παρά τω λιμζνι αλίπεδον, ιπλωςζ τισ των Ελλινων χείρα εισ αρπαγιν 

τθσ ςπάκθσ ενόσ αυτϊν· οφτοσ τον απζκρουςεν· ο Ζλλθν δεν παρθτικθ του ςκοποφ του, ο 

Τοφρκοσ επιςτόλιςε τον Ζλλθνα, και ο Ζλλθν ετουφζκιςε τον Τοφρκον. Τότε οι 

παρακολουκοφντεσ και ηθτοφντεσ αφορμιν καταςτροφισ και λαφυραγωγίασ προςζβαλαν 

αδιακρίτωσ τουσ μθδζν πταίςαντασ υποςπόνδουσ τουφεκίηοντεσ· αντετουφζκιςαν και 

οφτοι, και θ ταραχι και θ ςφγχυςισ διεχφκθςαν παντοφ εν τω άμα. Ο Καραϊςκάκθσ και οι 

λοιποί αρχθγοί, οι εν μζςω των παςχόντων εχκρϊν, ζτρεχαν φωνάηοντεσ εισ ςυςτολιν των 

φονζων, αλλ' οφτε τουσ ικουζ τισ οφτε εςυλλογίηετο ότι εκινδφνευαν ωσ υποχείριοι των 

αδίκωσ κανατουμζνων και ωσ εγγυθταί τθσ ηωισ των. Καταδιωκόμενοι, φονευόμενοι και 

αμυνόμενοι όπωσ εδφναντο οι Τοφρκοι, ζφκαςαν πλθςίον των δφο τελευταίων 

οχυρωμάτων του ελλθνικοφ ςτρατοπζδου κατεχομζνων του μεν παρά Σουλιωτϊν υπό τον 

Κϊςταν Μπότςαρθν, του δε παρά Ρελοποννθςίων υπό τον Νικιταν· όχι δε μακράν των 

οχυρωμάτων τοφτων διζμενεν θ προφυλακι του τουρκικοφ ςτρατοπζδου κατζχουςα 

λόφον ωχυρωμζνον διά κανονίων. Και οι μεν περί τον Μπότςαρθν και Νικιταν αφιςαντεσ 

εντόσ των οχυρωμάτων τινάσ των ςτρατιωτϊν ζτρεξαν μετά των λοιπϊν προσ λφτρωςιν των 

παςχόντων απωκοφντεσ τουσ ανθλεείσ καταδιϊκτασ· αλλ' οι κατζχοντεσ τον λόφον εχκροί, 

βλζποντεσ τθν ορμιν και τθν απείκειαν των Ελλινων και υποπτεφοντεσ μθ ορμιςωςι και 
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επ' αυτοφσ, εκανονοβόλουν αδιακρίτωσ επί του ςωροφ φονεφοντεσ εχκροφσ και φίλουσ· 

εντεφκεν επερίςςευςε το κακόν, και ζωσ ου ζφκαςαν οι καταδιωκόμενοι εισ τον λόφον, 

όπου θφραν ςωτθρίαν, 200 εξ αυτϊν εκυςιάςκθςαν υπό το πυρ εχκρϊν και φίλων. 

 

Θμζρα αγανακτιςεωσ και βαρυκυμίασ ιτο διά τουσ αρχθγοφσ και τουσ οπλαρχθγοφσ του 

ελλθνικοφ ςτρατοπζδου θ βδελυρά εκείνθ θμζρα, και παρ' ολίγον ζφερε τθν διάλυςιν όλου 

του ςτρατοπζδου. Ο Κοχράνθσ, όςτισ εκάκθτο άπρακτοσ εν τω πλοίω του, διζταξε να 

αποχωριςκϊςι του ελλθνικοφ ςτρατοπζδου επί τθσ εξόδου των υποςπόνδων όλοι οι υπό 

τασ οδθγίασ του Υδραιοςπετςιϊται, διό και δεν ςυνεμζκεξαν τθσ μιαράσ πράξεωσ· περί 

πολλοφ δε ποιοφμενοσ να γζνθ παςίγνωςτον, ότι ακϊοσ ιτο του παραςπόνδωσ χυκζντοσ 

αίματοσ, εκιρυξεν ότι ουδείσ των περί αυτόν ενείχετο εν τθ μιαιφονία, ουδ' αυτόσ εν τθ 

ςυνκικθ· ο Τςϊρτςθσ ζπεςε και αυτόσ εισ άκραν ακυμίαν και υποπτεφων άλλα τοιαφτα και 

κζλων να προφυλάξθ τθν υπόλθψίν του ζςτειλε τθν παραίτθςίν του κατακρίνων πικρϊσ το 

γεγονόσ· ο δε ςυναγωνιηόμενοσ Γόρδων ανεχϊρθςε διά τθν αιτίαν ταφτθν από του 

ςτρατοπζδου· παρθτικθςαν τθσ υπθρεςίασ και άλλοι δευτερεφοντεσ φιλζλλθνεσ· 

θρρϊςτθςεν εκ τθσ υπερβολικισ κλίψεϊσ του και ο Καραϊςκάκθσ· ο δε Κιουταχισ μακϊν 

τα γενόμενα, «ο Κεόσ» είπε, «δεν κ' αφιςει τθν μιαιφονίαν ατιμϊρθτον». 

 

Εν τοφτοισ κατιντθςαν τα πάντα εισ άκραν παράλυςιν εξ αιτίασ τθσ βδελυράσ ταφτθσ 

πράξεωσ. Εξετάςεωσ δε γενομζνθσ εισ εφρεςιν των πρωταιτίων, εφυλακίςκθ ο πάντθ 

αμζτοχοσ τθσ μιαιφονίασ Λωάννθσ Νοταράσ φωρακζντων ωσ πρωταιτίων αυτισ τινϊν των 

ςτρατιωτϊν του. Μετά πολλάσ δε εξθγιςεισ και κοινοποιιςεισ τθσ κυβερνιςεωσ εισ 

καταπράυνςιν του αρχιςτρατιγου και του ςτολάρχου, απεφάςιςαν όλοι να παραδϊςωςι 

το γεγονόσ εισ τθν λικθν, και ιρχιςαν εκ νζου να φροντίηωςι περί τθσ ςωτθρίασ τθσ 

ακροπόλεωσ· ζςπευςαν δε προ παντόσ άλλου να ςτείλωςι προσ τουσ εγκλείςτουσ 

αγγελιαφόρον εισ εμψφχωςίν των. 

 

Μετά τθν πτϊςιν του μοναςτθρίου, ο Κοχράνθσ επζμενεν ζτι μάλλον εισ το πρϊτον του 

ςχζδιον, ό εςτι να πζςθ το ελλθνικόν ςτρατόπεδον εισ το εχκρικόν άνευ αναβολισ, ϊςτε αν 

δεν το διεςκόρπιηε και δεν ζλυε διά μιασ τθν πολιορκίαν, να ινοιγε καν τθν οδόν τθσ 

ακροπόλεωσ προσ αντικατάςταςιν τθσ φρουράσ και ειςαγωγιν των αναγκαίων· αλλ' ο 

Καραϊςκάκθσ απεδοκίμαηε το ςχζδιον τοφτο και κατ' αρχάσ και τότε ωσ δυνάμενον, αν 

απετφγχανε, να φζρθ τθν καταςτροφιν όλου του ελλθνικοφ ςτρατοπζδου, και επιςπεφςθ 

μάλλον ι εμποδίςθ τθν πτϊςιν τθσ ακροπόλεωσ· ζλεγε δε εισ υποςτιριξιν τθσ γνϊμθσ του, 

ότι θ άγουςα εισ αυτό από των τριϊν πφργων, όπου επρόκειτο ν' αποβι το εισ ανάβαςιν 

ςτράτευμα, ιτο μεν θ ςυντομωτζρα οδόσ, αλλ' ιτο και θ κινδυνωδεςτζρα, ωσ όλθ πεδινι, 

όλθ άδενδροσ, και όλθ επιτθδειοτάτθ εισ τα κινιματα του πολυαρίκμου εχκρικοφ ιππικοφ· 

ότι, εν ϊ επρόκειτο να ειςαγάγωςι τροφιν εισ τθν πεινϊςαν ακρόπολιν και πυρίτιδα, το 

ςτρατόπεδον μόλισ είχε τθν εισ κακθμερινιν του χριςιν αναγκαίαν τροφιν, θ δε πυρίτισ, 

οφςα εξ ισ ελαφυραγϊγθςαν τα ελλθνικά πλοία εςχάτωσ εν τω κόλπω του Βϊλου, ιτο 

κακίςτθσ ποιότθτοσ, και ότι εν ϊ αναγκαίον ιτο να οχυρωκϊςι διά μιασ πλθςίον τθσ 

ακροπόλεωσ οι μζλλοντεσ να εκςτρατεφςωςιν, αν εμποδίηετο παρά των εχκρϊν θ εισ αυτιν 

ανάβαςισ, ο ενυπάρχων αρικμόσ πτυαρίων και αξινϊν ιτο πάντθ ανεπαρκισ. Τοιαφτα 

ζλεγεν ο Καραϊςκάκθσ εισ ματαίωςιν του ολεκρίου τοφτου ςχεδίου, και τασ ορκάσ του 

ταφτασ παρατθριςεισ υπεςτιριηε κερμϊσ και ο αρχιςτράτθγοσ. Αλλ' ο Κοχράνθσ δεν ζδιδεν 
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ϊτα ακοισ και ό,τι ζλεγεν ικελε και να γίνεται. Εισ μάτθν θ ςυνζλευςισ τω ζδωκεν 

εξουςίαν μόνον επί τθσ καλάςςθσ· αυτόσ ιρπαςε και τθν επί τθσ ξθράσ· «όπου εγϊ άρχω» 

ζλεγε, «πάςα αρχι παφει»· πρό τινων θμερϊν τον εηιτθςαν πλοία εισ μετακομιδιν μζρουσ 

των εν Ρειραιεί ςτρατευμάτων κατά τον Ωρωπόν εισ αντιπεριςπαςμόν, αλλ' απζρριψε τθν 

αίτθςιν αποκρικείσ, ότι τα υπό τθν οδθγίαν του πλοία ιςαν πάντοτε ζτοιμα να 

μετακομίςωςι ςτρατεφματα πλθςιζςτερον του εχκροφ, όχι μακρφτερον. Επειδι δε ενόθςεν 

ότι οι Ζλλθνεσ επροςδόκων παρά τθσ καυματουργοφ του αντιλιψεωσ τθν ςωτθρίαν των, 

κατεχράτο τθσ προσ αυτόν υπολιψεωσ αυτϊν και, οςάκισ αντζτεινζ τισ εισ τασ ορζξεισ του, 

θπείλει ν' αναχωριςθ, ό εςτι κατά τασ τότε ιδζασ των ανκρϊπων ν' αφιςθ τθν Ελλάδα να 

χακι. Τοιοφτοσ ιτον ο Κοχράνθσ, άγων και φζρων κατά το δοκοφν τα πράγματα και εισ 

ουδζν λογιηόμενοσ τθν γνϊμθν των ειδθμονεςτζρων του. 

 

Δεκτοφ γενομζνου διά τουσ ανωτζρω λόγουσ του τολμθροφ τοφτου ςχεδίου, οι Ζλλθνεσ 

κατεγίνοντο ςπουδαίωσ εισ εκτζλεςιν. Θ άνοδοσ εισ τθν ακρόπολιν επρόκειτο να γζνθ διά 

του μζρουσ των τριϊν πφργων, δι' οφ ανζβθςαν άλλοτε ευτυχϊσ οι περί τον Φαβιζρον· αλλ' 

εκεωρικθ ςυγχρόνωσ αναγκαίον να προκαταλθφκϊςι πολεμικαί τίνεσ κζςεισ προσ το άλλο 

μζροσ πλθςιεςτζρον όςον δυνατόν των κατεχόντων τον ελαιϊνα εχκρϊν εισ 

αντιπεριςπαςμόν. Επί τω ςκοπϊ τοφτω ζπεςάν τινεσ των Ελλινων εισ τθν πεδιάδα τθν επ' 

αριςτερά τθσ από Ρειραιϊσ εισ Ακινασ λεωφόρου τθν νφκτα τθσ 18, και τοποκετθκζντεσ 

τινζσ αυτϊν εισ προφφλαξιν από ενδεχομζνθσ επιδρομισ των κατά το μζροσ του Δαφνίου 

φυλαττόντων εχκρϊν, εγκατεςκεφαςαν ζν οχφρωμα· κατεςκεφαςαν και άλλο τθν 

ακόλουκον νφκτα πλθςιεςτζρον τθσ πόλεωσ και το εδυνάμωςαν διά δφο κανονίων· 

κατεςκεφαςαν και τρίτον επί τθσ ειςόδου του ελαιϊνοσ, και τοιουτοτρόπωσ απιλαςαν 

τουσ εχκροφσ εξ όλθσ ςχεδόν τθσ μεταξφ του ελαιϊνοσ και του Ρειραιϊσ πεδιάδοσ. Τοιαφτα 

ζργα ιςαν εισ άκρον ωφζλιμα, διότι δι' αυτϊν επροχϊρουν οι Ζλλθνεσ προσ τθν πόλιν 

προφυλαττόμενοι· αλλ' θ ςπάνισ των εισ οχφρωςιν εργαλείων εμπόδιηε τθν ταχείαν 

πρόοδον· δεν εκεωροφντο δε ουδζ ανάλογοι αι εργαςίαι αφται προσ τθν επικειμζνθν 

ανάγκθν. Τθν 21 ςυνεςκζφκθςαν εκ δευτζρου οι οπλαρχθγοί υπό τθν προεδρίαν του 

Καραϊςκάκθ περί του ςχεδίου τθσ εισ τθν ακρόπολιν αναβάςεϊσ των· αλλ' ουδείσ και τότε, 

εκτόσ του Μακρυγιάννθ, θγόρευςεν υπζρ αυτοφ· και ςτρατθγοί και ςτρατιϊται 

απθρζςκοντο φοβοφμενοι δικαίωσ το πολυάρικμον ιππικόν του εχκροφ· αλλ' ζπρεπε να 

γζνθ το κζλθμα του Κοχράνου· διά τοφτο προςδιϊριςαν επί του ςυμβουλίου τα εισ 

ανάβαςιν προσ τθν ακρόπολιν ςϊματα, ϊριςαν εισ τοφτο τθν νφκτα τθσ 22, ειδοποίθςαν 

διά του αρχιςτρατιγου τον Κοχράνθν, τω παριγγειλαν να ζχθ ζτοιμα τα πλοία του επί 

μεταβιβάςει των ςτρατιωτϊν τθν οριςκείςαν ϊραν εισ τουσ τρεισ πφργουσ, και διζταξαν 

όλα τα ςτρατεφματα να θςυχάςωςιν όλθν τθν θμζραν τθσ 22 και απζχωςι παντόσ 

ακροβολιςμοφ. Εχάρθ χαράν μεγάλθν ο Κοχράνθσ μακϊν τα αποφαςιςκζντα, και 

ςυγχαίρων τουσ παρεςτϊτασ, «κα γευματίςωμεν λοιπόν», είπε, «τθν 23 εν τθ ακροπόλει!» 

 

Δεξιά τθσ από του Ρειραιϊσ εισ τθν πόλιν των Ακθνϊν λεωφόρου όχι μακράν τθσ καλάςςθσ 

ιςαν τρία οχυρϊματα εχκρικά· το δυνατϊτερον αυτϊν, το και πλθςιεςτζρον του Φαλιρου, 

ιτο μάνδρα επί τόπου πεδινοφ· τινζσ των κατά το Φάλθρον Κρθτϊν, αφ' οφ ζφαγαν και 

ζπιαν, εκίνθςαν τθν 22 παρά τθν δοκείςαν διαταγιν κατά των εν τθ μάνδρα εχκρϊν. 

Ακουςκείσ ο τουφεκιςμόσ εφείλκυςε πολλοφσ, και ο ακροβολιςμόσ κατιντθςε μετ' ολίγον 

μάχθ· επζδραμαν ςωρθδόν οι κατά το Φάλθρον εισ υπεράςπιςιν των οικείων και 
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εδοκίμαςαν να κυριεφςωςιν εξ εφόδου τθν μάνδραν· αντεπζδραμαν και πολλοί Τοφρκοι 

ιππείσ και πεηοί των κατά το Δαφνί προσ αντίκρουςιν αυτϊν· ζδραμαν και διάφοροι άλλοι 

οπλαρχθγοί Ζλλθνεσ επί ςκοπϊ να επαναγάγωςι τουσ ςτρατιϊτασ εισ τασ κζςεισ των· αλλ' ο 

πόλεμοσ όχι μόνον δεν ζπαυεν, αλλ' επί μάλλον εξιπτετο. Ο πάντοτε φιλάςκενοσ και υπζρ 

το ςφνθκεσ αςκενϊν τότε Καραϊςκάκθσ, όςτισ ζτυχε να πίθ τθν θμζραν εκείνθν ιατρικόν, 

εκοιμάτο κακ' ιν ϊραν εγίνετο θ μάχθ· εξυπνιςασ δ' εκ τθσ πολλισ ταραχισ και του 

ςφοδροφ τουφεκιςμοφ, και αναβάσ τον ίππον του, ζδραμε προσ το πεδίον τθσ μάχθσ 

ςυνοδευόμενοσ υπό πολλϊν εφίππων αξιωματικϊν και του ατάκτου ιππικοφ· ςκοπεφων δε 

να καταπαφςθ τον πόλεμον και επαναφζρθ τουσ Ζλλθνασ εισ τασ κζςεισ των περιεφζρετο 

και διζταττε τουσ πολεμοφντασ Ζλλθνασ να υποχωριςωςι και ετοιμαςκϊςιν εισ τθν 

προςεχι νυκτερινιν ανάβαςιν προσ τθν ακρόπολιν· αλλ', εν ϊ εχϊρει προσ τθν μάνδραν, 

ετουφεκοβολικθ· θςκάνκθ ότι θ βολι ιτο βαρεία, αλλά διζμεινεν ζφιπποσ ζωσ ου, 

επανελκόντων εισ τα ίδια των ςτρατιωτϊν, επανιλκε και αυτόσ εισ τθν ςκθνιν του. 

Θρίςτευςε τθν θμζραν εκείνθν το ελλθνικόν ιππικόν ςυναντιςαν ίλθν του εχκρικοφ· 17 

Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν· επλθγϊκθςαν και ο Νικιτασ, ο Λεχουρίτθσ, ο 

Μπαϊρακτάρθσ και ο Άγγλοσ Βιτκόμποσ, και απεκόπθ θ δεξιά του Ραναγιϊτθ 

Χρυςανκοποφλου, του και Κακλαμάνου, υπαςπιςτοφ του Χατςι-Μιχάλθ. 

 

Αφ' οφ δ' επανιλκεν ο Καραϊςκάκθσ εισ τθν ςκθνιν του, τον κατεβίβαςαν από του ίππου οι 

περί αυτόν χειροκράτθτον, τον εψθλάφθςεν ο χειρουργόσ και θφρεν ότι επλθγϊκθ 

καναςίμωσ εισ τον βουβϊνα· τότε τον μετζφεραν εισ το εν τω Φαλιρω πλοίον του 

αρχιςτρατιγου, και ςτρϊςαντεσ τάπθτα επί του εδάφουσ του δωματίου τον απζκεςαν εν 

μζςω των οικείων του. Ο Καραϊςκάκθσ, αν και ο χειρουργόσ του απζκρυψε τθν αλικειαν, 

ενόθςεν ότι όχι μόνον θ πλθγι του ιτο κανατθφόροσ, αλλ' ότι ολιγόωροσ ιτο και θ ηωι 

του· δι' ό εκάλεςεν του πλοίου αμζςωσ τον πνευματικόν, εξωμολογικθ, μετζλαβεν, 

εηιτθςε ςυγχϊρθςιν παρ' όλων των περιεςτϊτων και παριγγειλε να τον κάψωςιν εν τθ 

κατά τθν Σαλαμίνα εκκλθςία του αγίου Δθμθτρίου· αφ' οφ δε ετζλεςε τα νενομιςμζνα ωσ 

χριςτιανόσ, ελάλθςε προσ τουσ περιεςτϊτασ και ωσ πατριϊτθσ και ωσ πατιρ. Και ωσ 

πατριϊτθσ μεν είπε να μθ δειλιϊςι, να ζχωςι τασ ελπίδασ των εισ τθν εξ φψουσ αντίλθψιν, 

να δοξάςωςι και εισ το εξισ τθν πατρίδα κακϊσ τθν εδόξαςαν μζχρι τοφδε, και να ιναι 

βζβαιοι ότι θ Ελλάσ, όςα και αν πάκθ, κ' αποτινάξει επί τζλουσ τον ηυγόν. Ωσ πατιρ δε 

παριγγειλε να ςυςτιςωςιν εξ ονόματόσ του εισ τθν αγάπθν και προςταςίαν τθσ 

κυβερνιςεωσ τα τζκνα του· διετιρθςε δ' εν μζςω δριμυτάτων πόνων τασ φρζνασ του υγιείσ 

και τον λόγον του ακραιφνι μζχρι τθσ γ' ϊρασ μετά το μεςονφκτιον· τθν δε δ' εξζπνευςε, 

και τθν επαφριον μετεκομίςκθ ο νεκρόσ εισ Σαλαμίνα και ετάφθ όπου παριγγειλεν. Οι δε 

εν Τροιηινι πλθρεξοφςιοι, μακόντεσ το μζγα δυςτφχθμα, κατζβθςαν απαξάπαντεσ εισ τθν 

παραλίαν αντικρφ του Ρόρου, μετζβθςαν εκεί και τα μζλθ τθσ αντικυβερνθτικισ επιτροπισ, 

και ετελζςκθςαν όςον δυνατόν μεγαλοπρεπι μνθμόςυνα. Τοιοφτον περιςτατικόν 

αφιρπαςεν εκ μζςου του ςτρατοπζδου τον Καραϊςκάκθν, κακ' ιν ϊραν είχεν θ πατρίσ 

τόςθν ανάγκθν αυτοφ. 

 

Είδαμεν τον άνδρα τοφτον ζνα των λαμπρϊν προμάχων τθσ πατρίδοσ, αρχομζνου του 

αγϊνοσ· αλλά τα ςτίγματα τθσ δουλείασ και αι εκ νεαράσ θλικίασ κακαί ζξεισ δεν 

εξαλείφονται εν μια θμζρα· διά τοφτο τον είδαμεν μετ' ολίγον παρεκτραπζντα του προσ 

τθν πατρίδα κακικοντοσ και ορεγόμενον επαρχιακισ Αρχισ υπό τουρκικιν εξουςίαν. Και 
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εν τοφτοισ και εν άλλοισ επιλιψιμοσ ιτον θ διαγωγι του, και επιλιψιμον τθν ωμολόγει 

παρρθςία και αυτόσ. Ραρζτυχαν εν τω καλαςςοπφργω του Ναυπλίου, κακ' ιν ϊραν 

ανεδείχκθ γενικόσ αρχθγόσ, μζλθ τινά τθσ επιτροπισ τθσ ςυνελεφςεωσ, εν οίσ και ο διά τθν 

εμβρίκειάν του και τον χαρακτιρα του τιμϊμενοσ Βαςίλθσ Μπουντοφρθσ· οφτοσ 

αποτεινόμενοσ προσ τον νεοχειροτόνθτον αρχθγόν «δεν ζκαμεσ» , τω είπεν «ζωσ ϊρασ το 

χρζοσ ςου προσ τθν πατρίδα, Καραϊςκάκθ· ο κεόσ να ςε φωτίςθ να το κάμθσ εισ το εξισ». 

«Δεν το αρνοφμαι», απεκρίκθ ευπαρρθςιάςτωσ ο Καραϊςκάκθσ, «όταν κζλω γίνομαι 

άγγελοσ, και όταν κζλω γίνομαι διάβολοσ · ζχω απόφαςιν να γζνω εισ το εξισ άγγελοσ» και 

τω όντι, αναδειχκείσ γενικόσ αρχθγόσ θςκάνκθ διά όλον το μεγαλείον τθσ υψθλισ του 

αξίασ, προςθλϊκθ αναποςπάςτωσ εισ τθν εκνικιν του δόξαν, διεκρίκθ ωσ ουδείσ άλλοσ, 

και εν μζςω δεινισ απορίασ εφείλκυςε πλικθ πεινϊντων και γυμνθτευόντων και τουσ 

ωδιγθςεν εισ τθν δόξαν, όχι κεραπεφων αλλά χαλινϊν τασ ορζξεισ των και απαγορεφων 

τασ καταχριςεισ των· αναφαίνεται δε θ αξία του ανδρόσ ζτι μάλλον, όταν αναπολιςθ τισ 

οποία τα κατά τθν ςτερεάν Ελλάδα, κακ' ιν θμζραν παρζλαβε τθν Αρχιν, και οποία, κακ' 

ιν θμζραν ετελεφτθςεν· εξαςκενιςαντα τον αγϊνα ανζρρωςε, και πεςοφςαν τθν ςτερεάν 

Ελλάδα ανιγειρεν· ουδείσ δε αυτοφ αποκανόντοσ άξιοσ διάδοχοσ εφάνθ, και θ δι' αυτοφ 

ανεγερκείςα ςτερεά Ελλάσ μετζπεςεν εισ δουλείαν. Εκαφμαηαν τον Καραϊςκάκθν και αυτοί 

οι πολζμιοι· «ζνα εςίτθν» (τον Κιουταχιν), ζλεγαν, «ζχουν οι Τοφρκοι, και ζνα 

Καραϊςκάκθν οι Ζλλθνεσ· δφο λζοντεσ πολεμοφν, και άδθλον τισ κα καταβάλει τον άλλον». 

Ρολλοί οι επί του αγϊνοσ διακρικζντεσ κατά τθν ςτερεάν Ελλάδα οπλαρχθγοί· αλλ' ο 

Καραϊςκάκθσ ανεδείχκθ ςτρατθγικϊτεροσ πάντων και αρχικϊτεροσ. 

 

Εν ϊ δε εψυχομάχει, και όλον το ςτρατόπεδον ιτον εν άκρα ακυμία, ο Κοχράνθσ, επιμζνων 

εισ τθν εκτζλεςιν του ςχεδίου του, ςυνικροιςεν, ελκοφςθσ τθσ εςπζρασ, τουσ 

εγκριτωτζρουσ οπλαρχθγοφσ εν Μουνυχία και τουσ θρϊτθςεν αν ιςαν ζτοιμοι να 

κινιςωςιν. Ιτον θ πρϊτθ φορά κακ' ιν ζλειπεν ο γενναίοσ και ςυνετόσ Καραϊςκάκθσ από 

του ςυμβουλίου, και θ εκ τθσ απουςίασ τοιοφτου πολεμάρχου κατιφεια εκάλυπτε τα 

πρόςωπα των παρόντων οπλαρχθγϊν ειδότων ότι μετ' ολίγασ ϊρασ απεχωρίηοντο αυτοφ 

διά παντόσ· ουδείσ απεκρίκθ κατ' αρχάσ εισ τθν ερϊτθςιν του Κοχράνου, τινζσ δε και 

υπεψικφριςαν ότι υπζκεςαν ότι εκλικθςαν εισ ακρόαςιν παραμυκθτικϊν λόγων εκ 

ςτόματοσ του ςτολάρχου διά το μζγα δυςτφχθμά των· αλλ', επαναλαβόντοσ του Κοχράνου 

τθν αυτιν ερϊτθςιν, απεκρίκθςαν ότι δεν ιςαν ζτοιμοι, ότι το ςτράτευμα ιτον εισ αταξίαν, 

ότι άλλοι κατεγίνοντο να κάψωςι τουσ φονευκζντασ, άλλοι να περιποιθκϊςι τουσ 

πλθγωκζντασ, και ότι όλοι επεκφμουν να μθ αποχωριςκϊςι του αρχθγοφ των εν όςω θ 

ψυχι δεν απεχωρίηετο του ςϊματόσ του, και να λάβωςι τουλάχιςτον καιρόν να τον 

αςπαςκϊςι τον τελευταίον αςπαςμόν. Ωργίςκθ ο Κοχράνθσ ακοφςασ ταφτα και επανιλκεν 

εισ το πλοίον του απειλϊν κατά τθν ςυνικειάν του ν' αναχωριςθ. Αλλ' οι οπλαρχθγοί 

κεωροφντεσ ότι θ αναχϊρθςίσ του κα επζφερε τθν διάλυςιν του ςτρατοπζδου και τθν 

πτϊςιν τθσ ακροπόλεωσ, ζςπευςαν διαπρεςβεφςαντεσ να τον δυςωπιςωςιν, 

υποςχεκζντεσ ότι εκινοφντο αφεφκτωσ τθν επαφριον. Τω όντι τθν επαφριον ςυνιχκθςαν 

όλοι οι οπλαρχθγοί υπό τθν ςκθνιν του Βάςςου, παρζςτθ και ο αρχιςτράτθγοσ, και 

απεφαςίςκθ να επιβιβαςκϊςι το εςπζρασ εισ τα πλοία· διωρίςκθ δε προςωρινόσ αρχθγόσ 

των απομενόντων ςτρατευμάτων ο Τςαβζλλασ, και παρθγγζλκθ να κινθκι προσ τθν πόλιν 

διά του ελαιϊνοσ εισ αντιπεριςπαςμόν, κακ' ιν ϊραν εκινοφντο οι άλλοι διά του μζρουσ 
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των τριϊν πφργων προσ τθν ακρόπολιν. Και οφτοι μεν, ωσ προςδιωρίςκθςαν, 

ςυνθρικμοφντο 3000, εν οίσ και οι τακτικοί και οι φιλζλλθνεσ· οι δε απομζνοντεσ υπό τον 

Τςαβζλλαν 7000, εν οίσ και οι ιππείσ. Βαςιλεφςαντοσ δε του θλίου, ιρχιςαν να 

επιβιβάηωνται οι 3000 οι μεν εν τω λιμζνι τθσ Μουνυχίασ, οι δε εν τω του Φαλιρου· ιςαν 

δε υπό τουσ οπλαρχθγοφσ, Μακρυγιάννθν, Βάςςον, Λωάννθν Νοταράν, Ραναγιϊτθν 

Νοταράν, Καλλζργθν, Χριςτόδουλον Ροριϊτθν, Κϊςταν Μπότςαρθν, Βζικον, Δράκον, 

Γεϊργθν Τςαβζλλαν, Ντοφςαν, Νικολόν Ηζρβαν, και τον Λγγλζςθν επί των τακτικϊν· όλοι δε 

οπλαρχθγοί και ςτρατιϊται, μθδενόσ εξαιρουμζνου, ιςαν πεηοί, και ζκαςτοσ αυτϊν 

ενωτοφόρει τα αναγκαία πολεμεφόδιά του και διιμερον τροφιν. 

 

Ιςαν ςχεδόν μζςαι νφκτεσ, και επιβιβαςμζνοι δεν ιςαν ειςζτι όλοι διά τθν ςπάνιν των 

αναγκαίων λζμβων· ςκοτεινι δε ιτον θ νυξ εκείνθ και άκρα νθνεμία επεκράτει κακ' ιν 

ϊραν απζπλευςαν τθσ Μουνυχίασ και του Φαλιρου, ϊςτε μόλισ περί τθν ϊραν μετά το 

μεςονφκτιον ζφκαςαν εισ τουσ τρεισ πφργουσ και απζβθςαν ατάκτωσ υπ' ουδενόσ 

αρχθγίαν· ϊςτε απζτυχεν εξ αυτισ τθσ αρχισ το ςχζδιον τθσ προσ τθν ακρόπολιν 

νυκτερινισ και αφανοφσ αναβάςεϊσ των. Ατάκτωσ και ανάρχωσ αποβάντεσ, ατάκτωσ και 

ανάρχωσ εςτράτευςαν· και οι μεν πλείςτοι των Σουλιωτϊν και οι Κριτεσ ετοποκετικθςαν 

παρά τον λόφον του Μουςείου εν μια και τθ αυτι κζςει· όπιςκεν δε αυτϊν επί μιασ και τθσ 

αυτισ γραμμισ αλλ' επί τριϊν χωριςτϊν κζςεων ετοποκετικθςαν οι περί τουσ Νοταράδασ, 

οι Ακθναίοι και οι τακτικοί ζχοντεσ δφο κανόνια· όπιςκεν δε τθσ γραμμισ ταφτθσ οι περί 

τον Βάςςον, όπιςκεν δε αυτϊν οι περί τον Μπότςαρθν, και όπιςκεν τοφτων οι άλλοι μζχρι 

του προσ τον αιγιαλόν ναοφ του αγίου Γεωργίου, ον κατζλαβαν οι περί τον Ροριϊτθν· ϊςτε 

οι οπιςκινοί απείχαν τρία μίλια των εμπροςκινϊν και ιςαν όλοι διαςκορπιςμζνοι εισ 13 

κζςεισ· μθ ζχοντεσ δε ειμι 120 πτυάρια και αξίνασ, και αναγκαηόμενοι διά το κατεπείγον 

τθσ ϊρασ να οχυρωκϊςιν όλοι ςυγχρόνωσ, μετεχειρίηοντο εισ εξόρυξιν οι μεν τακτικοί τασ 

λόγχασ των οι δε άτακτοι τα κοντάριά των. 

 

Μόλισ ζφεξε και είδεν θ εχκρικι ςκοπιά τα των Ελλινων και ζςπευςε να ειδοποιιςθ το 

ςτρατόπεδον. Ανατείλαντοσ δε του θλίου, ςυνεςωρεφκθςαν πάμπολλοι εχκροί, πεηοί και 

ιππείσ, πολλαχόκεν περί τθν πόλιν και προσ τον όχκον του Μουςείου. Ο Κιουταχισ δεν 

ικελε να πιςτεφςθ ότι τόςον ολίγοι, όςοι εφαίνοντο οι επερχόμενοι, ιλπιηαν να λφςωςιν 

αυτοί μόνοι τθν πολιορκίαν, και ενόμιηεν ότι επρόκειτο και οι εν Ρειραιεί και οι εν 

Κερατςθνίω απολειφκζντεσ να κινθκϊςι ταυτοχρόνωσ, να εξορμιςωςι δε και οι εν τθ 

ακροπόλει· διά τοφτο ζμεινεν ακίνθτοσ, παρατθρϊν τι τζξεται θ επιοφςα ϊρα, 

καταβιβάηων ακαταπαφςτωσ εκ Ρατθςίων ςτρατεφματα, κανονοβολϊν άνωκζν τινοσ 

λόφου κειμζνου μεταξφ του ναοφ του Ολυμπίου Διόσ και του Υμθττοφ τα ελλθνικά 

οχυρϊματα, και αντικανονοβολοφμενοσ υπό των τακτικϊν. Ρερί δε τθν μεςθμβρίαν, ό 

εςτιν αφ' οφ είδεν ότι ουδείσ των υπό τον Τςαβζλλαν ι των εν τθ ακροπόλει εκινείτο, 

διζταξε τθν εξ εφόδου κυρίευςιν του παρά τον λόφον του Μουςείου οχυρϊματοσ. Το 

οχφρωμα τοφτο, αςκενζσ και χαμθλόν ωσ εκ του προχείρου καταςκευαςκζν, ζκειτο εν 

κακίςτθ κζςει, διότι είχεν ζμπροςκεν του λόφον. Οι εχκροί, 2000 πεηοί και 600 ιππείσ, 

ςυρρεφςαντεσ όπιςκεν του λόφου, αφανείσ και ανενόχλθτοι, ανεφάνθςαν αίφνθσ και 

ϊρμθςαν εν πρϊτοισ οι πεηοί εισ το οχφρωμα· αλλά πολλοί αυτϊν υπό τον πυροβολιςμόν 

των εν αυτϊ ζπεςαν, και οι λοιποί υπεχϊρθςαν. Διαρκοφςθσ δε τθσ εφορμισ, οι ιππείσ 

κατζλαβαν τθν δεξιάν πλευράν του οχυρϊματοσ· και αφ' οφ είδαν τθν αποτυχίαν των 
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πεηϊν, απολφςαντεσ όλοι διά μιασ τουσ ίππουσ των ειςεπιδθςαν ξιφιρεισ και 

αλαλάηοντεσ· επανιλκαν τότε και οι υποχωριςαντεσ πεηοί και ειςεπιδθςαν και αυτοί. Οι 

Ζλλθνεσ μόλισ επρόφκαςαν και εκζνωςαν τα τουφζκιά των και τον τουφεκιςμόν διεδζχκθ 

διαξιφιςμόσ φονικϊτατοσ· 350 ιςαν οι Ζλλθνεσ· 2 μόνον εηωγρικθςαν, ο Δράκοσ και ο 

Καλλζργθσ, κραυςκζντων του βραχίονοσ του πρϊτου και του ποδόσ του δευτζρου· 25 δε 

διεςϊκθςαν φεφγοντεσ, οι δε λοιποί όλοι εχάκθςαν, ςφάηοντεσ, ςφαηόμενοι και υπό των 

ίππων ποδοπατοφμενοι. Μετά τθν καταςτροφιν των εν τω πρϊτω οχυρϊματι οι Τοφρκοι 

ϊρμθςαν εισ τασ επί τθσ ακολοφκου γραμμισ τρεισ κζςεισ και ζτρεψαν τουσ εν αυταίσ εισ 

φυγιν. 

 

Εξ αυτϊν μόνοι οι τακτικοί αντζςτθςαν· 156 εκ των 186 γενναίωσ μαχομζνων 

απωλζςκθςαν, εν οίσ και ο άξιοσ αυτϊν αρχθγόσ, 4 δε εκ των 20 φιλελλινων διεςϊκθςαν. 

Θ δε τροπι των επί τθσ γραμμισ ταφτθσ επζφερε τθν τροπιν όλων. Ζλλθνεσ και Τοφρκοι 

ζτρεχαν προσ τον αιγιαλόν, οι μεν διϊκοντεσ οι δε διωκόμενοι· οι πεηοί ζπιπταν υπό το 

ξίφοσ των ιππζων, και θ πεδιάσ εςτρϊκθ πτωμάτων· ςτρατθγόσ ι ςτρατιϊτθσ, ουδείσ 

εφρόντιηε πλζον πϊσ ν' αντιςτακι, αλλά πϊσ να φφγθ· πλθν και αυτι θ φυγι ιτο λίαν 

επικίνδυνοσ, διότι οι ιππείσ επρόφκαναν τουσ πεηοφσ φεφγοντασ. Ετράπθςαν εισ φυγιν και 

ο μετά τον ςτρατόν αποβάσ Τςϊρτςθσ, και ο βραδφτερον αποβάσ Κοχράνθσ, και εισ τθν 

κάλαςςαν εμπεςόντεσ διεςϊκθςαν προ παντόσ άλλου εισ τασ λζμβουσ. Φεφγοντεσ οι 

Ζλλθνεσ προσ τον αιγιαλόν ιλπιηαν να εφρωςιν εκεί ετοίμουσ τασ λζμβουσ εισ επιβίβαςιν· 

αλλά διά τον φόβον του πυρόσ των εχκρϊν ίςταντο αφται μακράν, και οι Ζλλθνεσ 

επεςωρεφοντο εισ τον αιγιαλόν τείνοντεσ εισ μάτθν χείρασ προσ αυτάσ· πολλοί δε 

ερρίπτοντο εισ τθν κάλαςςαν, και άλλοι μεν διεςϊηοντο εν αυτοίσ, άλλοι δε επνίγοντο· 

όλοι δε οι εισ τον αιγιαλόν ςυςςωρευκζντεσ ίςωσ κα εχάνοντο, αν δεν τουσ επροςτάτευαν 

αι κανονοβολαί των πλοίων, κρατοφςαι μακράν οπωςοφν του αιγιαλοφ τουσ ανθλεείσ 

Δελιδασ. Εν τθ επικινδφνω δ' εκείνθ ϊρα οι οπλαρχθγοί Ντοφςασ και Ηζρβασ 

ελαμπρφνκθςαν δι' αξίων ιςτορικισ μνιμθσ ανδραγακθμάτων. Ο Ντοφςασ φκάςασ εισ τον 

αιγιαλόν, και μακϊν τθν καταςτροφιν τόςων γενναίων ςυμπατριωτϊν του, «δεν κζλω», 

είπεν, «ουδ' εγϊ να ηω», και αναβάσ τον ίππον ενόσ Δελι, όν πιςτολίςασ ζρριψε κατά γθσ, 

ζτρεξεν εν μζςω των εχκρϊν και ζγεινεν άφαντοσ κφων και απολφων. Ο δε Ηζρβασ ρίψασ 

και αυτόσ κατά γθσ άλλον Δελιν, ανζβθ τον ίππον του και περιζτρεχε μόνοσ εμποδίηουν 

τασ φονικάσ προόδουσ πολλϊν εχκρϊν. Υπό τοιαφτθν αγωνίαν ζμειναν οι Ζλλθνεσ κατά 

τουσ τρεισ πφργουσ ζωσ ου ενφκτωςε, κακ' ιν ϊραν πλθςιάςαςαι αι λζμβοι τουσ 

παρζλαβαν και τουσ ζφεραν εισ τα πλοία, τα δε πλοία τουσ μετεκόμιςαν τουσ μεν εισ 

Φάλθρον τουσ δε εισ Ρειραιά. 

 

Τοφτου γενομζνου, ο μεν Κοχράνθσ απζπλευςε του Ρειραιϊσ, οι δε Τοφρκοι επανιλκαν τθν 

αυτιν εςπζραν εισ τασ κζςεισ των απάγοντεσ 200 αιχμαλϊτουσ, εν οίσ και τον Καλλζργθν 

και τον Δράκον. Τθν επαφριον ευχαρίςτθςεν ο Κιουταχισ το ςτράτευμά του, εφιλοδϊρθςε 

πλουςίωσ τουσ ορμιςαντασ εισ το πρϊτον οχφρωμα, είπεν ότι θ νίκθ των ιτον ζργον Κεοφ 

διά τθν απιςτίαν των Ελλινων, αινιττόμενοσ το ανοςιαφργθμα κατά των εν τω μοναςτθρίω, 

και διζταξε να φζρωςιν αυκθμερόν όλουσ τουσ αιχμαλϊτουσ εισ τον καφάςμπαςθν, ίνα 

αποκεφαλιςκϊςι προσ εξιλαςμόν των προ ολίγου παραςπόνδωσ κανατωκζντων. Θ διαταγι 

του εξετελζςκθ· δφο μόνον των αιχμαλϊτων μόλισ υπεξιρεςαν οι αιχμαλωτίςαντεσ αυτοφσ 

επ' ελπίδι εξαγοράσ, τον Καλλζργθν και τον Δράκον· και ο μεν Καλλζργθσ, 
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ακρωτθριαςκζντοσ ενόσ των ωτίων του μετά τθν αιχμαλωςίαν, εξθγοράςκθ υπό των 

ςυγγενϊν του και εςτάλθ εισ Σαλαμίνα, ο δε Δράκοσ μετεκομίςκθ εισ Εφβοιαν προσ ίαςιν 

τθσ χειρόσ του· αλλά κακ' οδόν εφονεφκθ, ι κατ' άλλουσ εγζνετο αυτόχειρ δράξασ τθν 

πιςτόλαν ενόσ των ςυνοδοιποροφντων· τουσ δε λοιποφσ όλουσ απεκεφάλιςαν οι εχκροί, 

και εκδείραντεσ τασ κεφαλάσ αυτϊν και των επί τθσ προλαβοφςθσ θμζρασ φονευκζντων, 

εγζμιςαν τασ δοράσ άλατοσ και τασ ζςτειλαν εισ Κωνςταντινοφπολιν ωσ δείγματα τθσ νίκθσ 

των. 

 

Τοιαφτα ιςαν τα αποτελζςματα τθσ παραφοράσ του Κοχράνου, του κακι μοίρα τθσ 

Ελλάδοσ κατά τθν Αττικιν επιφανζντοσ και εισ τα μθ τθσ αρμοδιότθτόσ του αυτεξουςίωσ 

αναμιχκζντοσ. Ουδζποτε τοςαφτθν ι τοιαφτθν φκοράν ζπακαν οι Ζλλθνεσ· 1000 

απωλζςκθςαν και οι πλείςτοι εκ των μαχιμωτζρων, εν οίσ και οι πάντοτε κραταιοί εν 

πολζμω Δράκοσ, Βζικοσ, Γεϊργθσ Τςαβζλλασ, Ντοφςασ και Λγγλζςθσ· εφονεφκθ επί τθσ 

τροπισ και ο Λωάννθσ Νοταράσ και ζπεςαν εισ χείρασ του εχκροφ τα κανόνια και πολλαί 

ςθμαίαι. Εν ϊ δε το ςχζδιον ιτον επικίνδυνον αυτό κακ' εαυτό, ωσ προκειμζνου να 

πολεμιςωςι πεηοί προσ ιππείσ επί τόπου πεδινοφ, δεν εξετελζςκθ ουδ' ωσ προεςχεδιάςκθ· 

διότι οφτε οι εν τθ ακροπόλει εξϊρμθςαν, ωσ θλπίηετο, οφτε οι εν Ρειραιεί και εν 

Κερατςθνίω πεηοί και ιππείσ διόλου εκινικθςαν, ωσ προδιετάχκθςαν. Θ μόνθ ικανι χειρ να 

τουσ κινιςθ ακίνθτοσ ζκειτο εν τω κατά τθν Σαλαμίνα ναϊ του αγίου Δθμθτρίου. Άδθλον 

πόςοι Τοφρκοι επί τθσ περί θσ ο λόγοσ μάχθσ εφονεφκθςαν· εφονεφκθ και ο αρχθγόσ του 

ιππικοφ· επλθγϊκθ δ' ελαφρϊσ και ο Κιουταχισ. 

 

Θ κατά τθν 24 απριλίου καταςτροφι επροξζνθςε πανικόν φόβον κακ' όλον το κατά τθν 

Αττικιν ςτρατόπεδον· και αν οι Τοφρκοι εφϊρμων τθν επελκοφςαν νφκτα, κα το διζλυαν. 

Τθν δ' επαφριον εγνωςτοποίθςεν ο Κιουταχισ τοισ εν ακροπόλει τα κατά τθν προτεραίαν 

και τουσ εκάλεςεν εισ παράδοςιν αυτισ· κατ' επιταγιν δε τοισ ζγραψε και ο Δράκοσ 

προτρεπτικιν εισ τοφτο επιςτολιν. Οι ζγκλειςτοι απζρριψαν τθν πρόταςιν απαντιςαντεσ, 

ότι ωρκίςκθςαν ι να ηιςωςι ηωιν ελευκζραν ι ν' αποκάνωςι κάνατον ζνδοξον. Αλλ' οι 

γενναίοι οφτοι λόγοι δεν εξιγουν τα φρονιματα όλων των εγκλείςτων, εξ ϊν τινεσ όχι 

μόνον ζκλιναν αλλ' υπεκίνουν και τουσ άλλουσ εισ παράδοςιν· θ διχογνωμία αφτθ 

επεκράτει και προ των τελευταίων πακθμάτων, καί τινεσ είχαν ζκτοτε γνωμοδοτιςει να 

υπονομεφςωςι τθν ακρόπολιν και εν ϊρα απελπιςίασ να ταφϊςιν υπό τα ερείπιά τθσ. Τθν 

αυτιν δε θμζραν οι περί τον αρχιςτράτθγον Ζλλθνεσ εβουλεφκθςαν να εγκαταλείψωςι τθν 

επερχομζνθν νφκτα όλασ τασ μακρυνάσ κζςεισ και περιοριςκϊςιν εισ τασ του Ρειραιϊσ και 

του Φαλιρου· αλλ' οι Τοφρκοι προλαβόντεσ ζπεςαν επί τουσ εν Κερατςθνίω και τουσ 

απεδίωξαν, φονεφςαντζσ τινασ και κυριεφςαντεσ 2 μικρά κανόνια. Υπερεδειλίαςαν επί τθ 

προςβολι ταφτθ οι Ζλλθνεσ, πολλοί ελειποτάκτθςαν, διαρκοφςθσ τθσ αυτισ νυκτόσ, τινζσ 

εγκατζλειψαν και τασ προσ το Φάλθρον κζςεισ, και οι κατ' εκείνα τα μζρθ Τοφρκοι τόςον 

επροχϊρθςαν, ϊςτε εκυρίευςαν αναιμωτί το μοναςτιριον· αλλά, χάρισ εισ τον 

εφορμιςαντα Γιαννοφςθν Ρανομάραν, απεμακρφνκθςαν τθν επαφριον. Τθν αυτιν θμζραν 

κατζβθ εισ Ρειραιά ο Κιουταχισ, παρετιρθςε τασ κζςεισ των Ελλινων και επζςτρεψε το 

εςπζρασ εισ το ςτρατόπεδον. 

 

Εν τοφτοισ, θ λειποταξία επεκράτει· Ρελοποννιςιοι και Στερεοελλαδίται ζφευγαν 

αδιακόπωσ μιτε λαμβάνοντεσ μιτε ηθτοφντεσ άδειαν, και τθν 27 απαρικμθκζντεσ οι 
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απομείναντεσ ευρζκθςαν μόλισ 3500· κατείχαν δε μόνον το Φάλθρον καί τινασ κζςεισ εν 

Ρειραιεί, εν αισ και το μοναςτιριον. 

 

Τθν 28 θγκυροβόλθςεν θ γαλλικι φρεγάτα, Ιρα, εν τω λιμζνι τθσ Σαλαμίνοσ, και ο 

πλοίαρχοσ επιςκεφκείσ τον εν Ρειραιεί διαμζνοντα αρχιςτράτθγον τω ζδειξε γράμμα του 

Κοχράνου προσ τον Γάλλον ναφαρχον, δι' οφ παρεκάλει αυτόν και τουσ λοιποφσ αρχθγοφσ 

των ουδετζρων ναυτικϊν Δυνάμεων να μεςιτεφςωςι παρά τω Κιουταχι περί τθσ αςφαλοφσ 

και ταχείασ εξόδου των εν τθ ακροπόλει επί τθ πεποικιςει ότι εξζλειψε πάςα ελπίσ 

διατθριςεωσ αυτισ. Ο αρχιςτράτθγοσ, πιςτεφων και αυτόσ αδιςτάκτωσ, ότι οι ζγκλειςτοι 

δεν εδφναντο να ανκζξωςι περαιτζρω, κακϊσ ζγραφαν, επζτρεψε τθν περί θσ ο λόγοσ 

διαπραγμάτευςιν και ζγραψεν υπζρ αυτισ τω Φαβιζρω. Ακοφςασ και ο Κιουταχισ τθν 

επαφριον τασ προτάςεισ του Γάλλου πλοιάρχου τασ εδζχκθ υπό τινασ όρουσ και 

εςχεδιάςκθ αυκθμερόν και ςυνκικθ (β), θν το δειλινόν τθσ αυτισ θμζρασ εκοινοποίθςεν ο 

πλοίαρχοσ διά τινοσ των αξιωματικϊν του επί παρουςία Τοφρκων τω Φαβιζρω γράψασ 

αυτϊ, ότι επί τθ αιτιςει του αρχιςτρατιγου ενιργει, ότι ο Κιουταχισ ουδζν άλλο 

παρεχϊρει, και ότι απζκειτο εισ εκείνον να δεχκι ι ν' απορρίψθ. Ο Φαβιζροσ, 

αποποιοφμενοσ τθν ευκφνθν, απεκρίκθ, ότι δεν ιτον αυτόσ ο αρχθγόσ τθσ φρουράσ, ότι 

κατά περίςταςιν ευρίςκετο εν τθ ακροπόλει, και ότι εισ άλλουσ απζκειτο να δεχκϊςιν ι ν' 

απορρίψωςι τθν ςυνκικθν. Επί τοφτοισ ανεχϊρθςεν άπρακτοσ ο Γάλλοσ αξιωματικόσ. Τθν 

δε επαφριον εδόκθ άλλθ επιςτολι του αρχιςτρατιγου επιγραφομζνθ τω φρουράρχω και 

λοιποίσ οπλαρχθγοίσ, και διατάττουςα αυτοφσ να δεχκϊςι τθν ςυνκικθν· επειδι δε κα 

ανεγινϊςκετο εισ επικοον του Κιουταχι, και ο γράψασ υπζκετε ότι ίςωσ δεν εγνϊριηεν 

εκείνοσ ακριβϊσ τθν κατάςταςιν τθσ ακροπόλεωσ, θν ο αρχιςτράτθγοσ εξ όςων εμάνκανεν 

υπελάμβανεν ακλιωτάτθν, εκάλυψε τθν αλθκι αιτίαν υπό τον λόγον του να μθ πάκωςιν αι 

αρχαιότθτεσ και ν' απαλλαχκϊςι των δεινϊν τθσ πολιορκίασ τα αδφνατα μζλθ· αλλ' οι 

ζγκλειςτοι απζρριψαν τθν ςυνκικθν απαντιςαντεσ, ότι υπικοοι του ςουλτάνου, ωσ 

διελάμβανεν αφτθ, δεν υπιρχαν εν τθ ακροπόλει, ότι οι εν αυτι ιςαν Ζλλθνεσ 

αποφαςιςμζνοι ν' αποκάνωςιν ι να ηιςωςιν ελεφκεροι, και, ότι αν ο Κιουταχισ ικελε τα 

όπλα των, ασ επιγαινε να τα επάρθ. Τοιαφτα απαντιςαντεσ απεφάςιςαν να ανκζξωςι 

τρεισ ζτι μινασ. 

 

Θ απάντθςισ αφτθ διζκοψε πάςαν περαιτζρω διαπραγμάτευςιν, και θ Ιρα απζπλευςεν 

άπρακτοσ. Τοφτων δε γενομζνων, ζδοξε τοισ εν τθ ακροπόλει να εξζλκθ το τακτικόν ωσ μθ 

αναγκαίον, και να ςυνεξζλκωςιν αι γυναίκεσ και τα παιδία· αλλά, λειποτακτιςαντοσ 

αυκθμερόν τινοσ των ατάκτων ςτρατιωτϊν, υπϊπτευςαν οι τακτικοί τθν ανακάλυψιν του 

περί τθσ εξόδου ςχεδίου και ανζβαλαν τθν εκτζλεςιν. Εν τοφτοισ, αι κζςεισ των κατά το 

παρακαλάςςιον Ελλινων κατεςτάκθςαν αδιατιρθτοι διά τθν κακθμερινιν λειποταξίαν και 

ζλλειψιν των αναγκαίων· 

Μάιοσ τοφτου ζνεκα, κατζπλευςαν πλοία τινα και πλοιάρια τθν 13 μαΐου, ανεβιβάςκθςαν 

εν πρϊτοισ τα ελαφρά κανόνια, τα δε δυςκόμιςτα τα μεν ερρίφκθςαν είσ τι πθγάδιον 

τα δε υπό γθν εκρφβθςαν, και τθν νφκτα τθσ 15 ειςεβιβάςκθ το πλείςτον μζροσ του 

ςτρατεφματοσ θςφχωσ· τελευταίοι δε ειςεβιβάςκθςαν τθν επαφριον υπό 

αναπεπταμζνασ ςθμαίασ οι περί τον Νικιταν και τον Γενναίον αποκροφςαντεσ τουσ 

εφορμιςαντασ εχκροφσ, ςυμπυροβολοφντων και των πλοίων, και κατζπλευςαν όλοι 
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εισ Σαλαμίνα. Οι δε εν τθ ακροπόλει, ιδόντεσ ότι εγκατελείφκθ το Φάλθρον, 

απθλπίςκθςαν κεωροφντεσ τθν κζςιν εκείνθν, μζχρισ ου κατείχετο, ωσ τόπον 

καταφυγισ εν καιρϊ ανάγκθσ, και ζκτοτε διθρζκθςαν ζτι μάλλον αι γνϊμαι, των μεν 

κελόντων των δε μθ κελόντων να ςυμβιβαςκϊςι· πολλϊν δε λογοτριβϊν περί 

τοφτου γενομζνων, υπερίςχυςεν θ περί ςυμβιβαςμοφ γνϊμθ. 

 

Τθν 18 ανζβθ εισ τθν ακρόπολιν άνκρωπόσ τισ και θρϊτθςε τουσ εν αυτι, εξ ονόματοσ του 

Κορνζρου κυβερνιτου του εν τω λιμζνι Φωρϊν αυςτριακοφ πλοίου, Ενετοφ, αν, ωσ 

ειδοποιικθ, επεκφμουν ςυμβιβαςμόν, προςκζςασ ότι, αν οφτωσ είχεν, ζτοιμοσ ιτον ο 

Κρονζροσ να ςυντελζςθ. Επί τθ προτάςει ταφτθ, ςυνεςκζφκθςαν εκ νζου οι οπλαρχθγοί 

και απεκρίκθςαν ότι ευχαρίςτουν τον πλοίαρχον και εδζχοντο τθν μεςιτείαν του, αλλ' ότι 

εκεϊρουν ςυντελεςτικότερον εισ το ςκοποφμενον να ςυμπαραλθφκϊςιν ωσ μεςίται και 

δφο άλλοι πλοίαρχοι, ο μεν Άγγλοσ ο δε Γάλλοσ. Μετά δφο θμζρασ ζλαβαν οι εν τθ 

ακροπόλει γράμμα του Δεριγνι λζγον, ότι θγκυροβόλθςεν ζξωκεν του Ρειραιϊσ κατά 

περίςταςιν, και μακϊν παρά του αυςτριακοφ πλοιάρχου τθν διάκεςίν των ζτοιμοσ ιτο να 

μεςολαβιςθ. Ζκτοτε ιρχιςε τακτικϊτερον θ διαπραγμάτευςισ· τόςω δε πολλαί δυςκολίαι 

παρενζπεςαν εισ τθν ευόδωςίν τθσ, ϊςτε ιτο εν τω διακόπτεςκαι, και ο Δεριγνισ εν τω 

αναχωρείν· αλλ' επί τζλουσ εςυμβιβάςκθςαν (γ), και εξιλκαν τθν 24 διςχίλιοι ψυχαί, εξ ϊν 

οι τθσ φρουράσ ζφεραν κατά τθν ςυνκικθν τα όπλα και τα πράγματά των. Κατ' επίμονον δε 

απαίτθςιν του Κιουταχι κζλοντοσ ν' ακουςκι ότι οι Ακθναίοι επροςκφνθςαν, εναπζμεινάν 

τινεσ αυτϊν. Είχαν δε οι εξελκόντεσ χάριν αςφαλείασ εν μζςω αυτϊν επτά ςθμαντικοφσ 

Τοφρκουσ ωσ ομιρουσ και ςυνωδεφοντο παρά του Δεριγνι, του Κορνάρου καί τινων 

Αυςτριακϊν και Γάλλων αξιωματικϊν. Τόςον δε υπϊπτευαν μθ πάκωςιν εξ απιςτίασ ό,τι 

ζπραξαν οι οικείοι των κατά των εν τω μοναςτθρίω, ϊςτε πολλοί εδίςταηαν να εξζλκωςιν. 

Επθγρφπνει και ο Κιουταχισ παρακολουκϊν μθ τφχθ και πάκωςιν ζκ τινοσ κακοβουλίασ. 

Φκάςαντεσ δε αςφαλϊσ και ανεπθρεάςτωσ εισ τον αιγιαλόν των τριϊν πφργων, 

απεκομίςκθςαν εισ Σαλαμίνα διά των υπό τθν γαλλικιν και αυςτριακιν ςθμαίαν εκεί 

πλοίων. 

 

Ρολλά και διάφορα ερρζκθςαν περί τθσ καταςτάςεωσ των εν τθ ακροπόλει επί τθσ 

παραδόςεϊσ τθσ μετά δεκάμθνων πολιορκίαν. Ακλία και τριςακλία ιτον θ κατάςταςίσ των· 

παντόσ ςχεδόν ηϊου κρζασ, ωσ και αυτϊν των ακακάρτων, εξζλειψεν· οι μφλοι δι' ζλλειψιν 

υποηυγίων ζπαυςαν ν' αλζκωςι, και ο ςτρατιϊτθσ μόνοσ εχειρομφλιηε και εηφμονε· παντόσ 

είδουσ ξφλα εξζλειψαν· αι οικίαι όλαι κατεςτράφθςαν, και όχι μόνον οι υγιείσ, αλλά και 

αυτοί οι αςκενείσ και οι τραυματίαι, ζκειντο φπαικροι· τα φορζματά των όλα εφκάρθςαν· 

ςκεπάςματα δεν είχαν όλοι, αλλ' οφτε ιατρόσ οφτε ιατρικά ευρίςκοντο εισ κεραπείαν των 

αςκενϊν και των πλθγωμζνων· τόςα δε ιςαν τα πακιματά των, ϊςτε το πζμπτον των περί 

τον Φαβιζρον απωλζςκθ, οι μεν εξ αςκενειϊν, οι δε εκ τθσ εχκρικισ πυροβολισ, εν οίσ και 

ο ιςτοριογράφοσ των πρϊτων πακθμάτων και κατορκομάτων των Ελλινων αφανζλθσ· 

επεβάρυνε τασ κακουχίασ και ταλαιπωρίασ των επιβιοφντων και θ δριμφτθσ του χειμϊνοσ. 

Αλλά, κακ' όν καιρόν διεπραγματεφετο θ παράδοςισ, τα εκ τθσ δριμφτθτοσ του χειμϊνοσ 

κακά εξζλειψαν· το νερόν, αν και ωλιγόςτευςεν, ιτον ανελλιπζσ ωσ πθγαδίςιον και 

επαρκζσ εισ διατιρθςιν των εγκλείςτων· ζπαςχαν ςτζρθςιν παντόσ προςφαγίου, αλλ' είχαν 

τόςθν κρικιν, αν και κακισ ποιότθτοσ, ϊςτε δι' αυτισ κερμαίνοντεσ τα αρτοπτεία ζψθναν 

τθν τροφιν των· άφθςαν δε εν τθ ακροπόλει μετά τθν ζξοδόν των και ικανιν ποςότθτα 



www.schooltime.gr Σελίδα 89 
 

αυτισ, θν επροςπάκθςαν εισ μάτθν επί τθσ διαπραγματεφςεωσ να πωλιςωςι τω Κιουταχι 

ι να εξαγάγωςιν· ϊςτε θ ακρόπολισ ιτο τεςςάρασ και πζντε μινασ εν μζςω κακουχιϊν 

διατθριςιμοσ· και αν δφο μόνον μινασ διετθρείτο, δεν κα ζπιπτε πλζον, διότι θ υπζρ τθσ 

Ελλάδοσ των τριϊν Δυνάμεων ςυνκικθ υπεγράφθ μετά ζνα μινα, και τθν 5 αυγοφςτου 

εφάνθςαν κατά τα παράλια τθσ Ελλάδοσ οι εισ υπεράςπιςιν ςταλζντεσ ςυμμαχικοί ςτόλοι 

(δ). Διά τοφτο, αφ' οφ εγνωςτοποιικθ ότι ιτον εν τθ ακροπόλει τροφι και πόςισ, και ότι οι 

ζγκλειςτοι δεν ιςαν εισ τθν εςχάτθν ανάγκθν, ωσ όλοι επίςτευαν, θγζρκθ τόςω δεινι 

κατακραυγι, ϊςτε οι οπλαρχθγοί, αιςκανόμενοι τθν ανάγκθν να ακωωκϊςιν ενϊπιον του 

κοινοφ, ενοχοποίουν αλλιλουσ· ςυνενοχοποίουν δε ποτζ μεν τον Τςϊρτςθν ωσ διατάξαντα 

τθν παράδοςιν, ποτζ δε τον Φαβιζρον ωσ υποκινοφντα τουσ ςτρατιϊτασ εισ τοφτο. Ο δε 

Τςϊρτςθσ αντενοχοποίει τουσ ενοχοποιοφντασ αυτόν ωσ ψευδομζνουσ ότι επείνων και 

εδίψων· εκεϊρει δε τθν επί τθ διαταγι αυτοφ δικαιολογίαν των ωσ ανίςχυρον πρόφαςιν· 

διότι, κακ' όν καιρόν τοισ εδόκθ, τθν απζρριψαν. Ο δε Φαβιζροσ δεν εδικαιολογείτο, αλλ' 

εκάλει τουσ εγκαλοφντασ αυτόν ςυνενόχουσ. Τόςον δε ωργίςκθ κατ' αυτοφ ο εν Ρόρω 

όχλοσ, ϊςτε εισ κακθςφχαςιν θναγκάςκθ θ εκεί εδρεφουςα κυβζρνθςισ να τον βάλθ υπό 

προςωρινιν κράτθςιν. 

 

Θ πτϊςισ τθσ ακροπόλεωσ επζφερε τθν πτϊςιν όλων των επί του Καραϊςκάκθ 

ανεγερκζντων μερϊν τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ. Οι οπλαρχθγοί αυτϊν οι μεν 

εψευδοςυμβιβάςκθςαν και ζμειναν εν ταισ επαρχίαισ των ιςυχοι, οι δε κατζφυγαν εισ 

Ρελοπόννθςον. Ο δε Κιουταχισ, όςτισ, κακϊσ ωμολόγθςε, κα θναγκάηετο να λφςθ τθν 

πολιορκίαν αν εκινοφντο κατ' αυτοφ, ωσ προεςχεδιάςκθ, όλα τα ελλθνικά ςτρατεφματα 

κατά τθν 24 απριλίου, αφιςασ τακτικοφσ τινασ φκάςαντασ μετά τθν πτϊςιν τθσ 

ακροπόλεωσ εισ φροφρθςιν αυτισ, και απολφςασ πολλοφσ των υπομιςκίων του Αλβανϊν 

ανεχϊρθςεν εισ Κιβασ, και, διακζςασ τα πάντα όπωσ θ περίςταςισ απιτει, και 

τοποκετιςασ ικανάσ δυνάμεισ πολλαχοφ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ υπό τον Ομζρ-παςαν, 

απιλκε διά τθσ Λαρίςςθσ εισ Λωάννινα, κεωροφμενοσ δικαίωσ δι' όςα κατϊρκωςεν ωσ ο 

ικανϊτεροσ πολζμαρχοσ του ςουλτάνου. 

 
1827 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΞΗ'. 

 

Μεηάβαζηο ηεο βνπιήο θαη ηεο αληηθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο εηο 

Ναχπιηνλ. — Αιιεινκαρία ησλ θξνπξάξρσλ απηνχ θαη αηαμίαη ελ 

Άξγεη. — Ο απζηξηαθφο λαχαξρνο θαλνλνβνιεί ηα ελ ησ ιηκέλη 

πεηζψλ πινία. — Δθζηξαηεία Ηβξαήκε εηο Ζιείαλ θαη Αραΐαλ. — 

Καηάπινπο ηνπ βπδαληηλνχ ζηφινπ εηο Νεφθαζηξνλ θαη έθπινπο ηνπ 

ειιεληθνχ. — Πξνζθχλεζηο Νελέθνπ θαί ηηλσλ κεξψλ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ — Δπάλνδνο Ηβξαήκε εηο Μεζζελίαλ δηά Σξηπνιηηζάο. 

— Δθζηξαηεία Γειή-Αρκέηε εηο ηαο επαξρίαο Βνηηίηζεο θαη 

Καιαβξχησλ θαη άθημηο απηνχ παξά ησ Ηβξαήκε. — Ναπηηθά 

θηλήκαηα θαη θαηνξζψκαηα ησλ Διιήλσλ. — Καηαζηξνθή Μεζζελίαο 

δηά ππξφο θαη ζηδήξνπ. 

 
Θ ΔΕ αντικυβερνθτικι επιτροπι, αφ' οφ ωρκίςκθ ενϊπιον τθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ τον 
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όρκον τθσ υπθρεςίασ, διζμεινεν θμζρασ τινάσ εν Τροιηινι και τθν 15 απριλίου απιλκεν εισ 

Ρόρον επί ςκοπϊ να μεταβι εισ Ναφπλιον, κακ' ά διζταξεν θ ςυςτιςαςα αυτιν Αρχι. Οι δε 

βουλευταί ςυνιρχοντο προςωρινϊσ εισ Ερμιόνθν υπό τθν προεδρίαν του ενιζρθ όπωσ 

μεταβϊςι και οφτοι εισ Ναφπλιον προσ ζναρξιν των εργαςιϊν των· αλλ' θ κατάςταςισ και 

του φρουρίου εκείνου και των υπό τθν ελλθνικιν ςθμαίαν δφο άλλων, του τθσ 

Μονεμβαςίασ και του τθσ Ακροκορίνκου, ιτον ακλιωτάτθ. Ζκαςτον αυτϊν ετζλει υπό 

αρχθγίαν ανεξάρτθτον τθσ κυβερνιςεωσ· το τθσ Μονεμβαςίασ είχεν αρχθγόν τον Γιάννθν 

Μαυρομιχάλθν το τθσ Ακροκορίνκου τον Τςαβζλλαν, τον Χατςι-Ρζτρον, τον Μιλιον και 

άλλουσ Στερεοελλαδίτασ εξαγοράςαντασ αυτό παρά τθσ φρουράσ του, αφ' οφ ο Λωάννθσ 

Νοταράσ εφονεφκθ· το δε Ναφπλιον είχεν επί μεν του παλαμθδίου τον Κεοδωράκθν 

Γρίβαν αφαρπάςαντα αυτό του Φωτομάρα, επί δε τθσ ακροναυπλίασ τον Φωτομάραν, 

πολιτάρχθν δε τον Σταφρον Γρίβαν υπό τασ διαταγάσ του αδελφοφ του. Θγανάκτουν οι 

Ρελοποννιςιοι βλζποντεσ τα τθσ Ρελοποννιςου και κυρίωσ τα του Ναυπλίου φροφρια εισ 

χείρασ μθ Ρελοποννθςίων και θγωνίηοντο να τα κυριεφςωςιν όπωσ εδφναντο· επί τω 

ςκοπϊ τοφτω εγράφθ κατά πρόταςιν αυτϊν εν Τροιηινι και το ιθ' ψιφιςμα προςδιορίηον 

το Ναφπλιον κακζδραν τθσ κυβερνιςεωσ και διατάττον και τθν εισ αυτό ανυπζρκετον 

μετάβαςίν τθσ. Μετά δε τθν λιξιν τθσ ςυνελεφςεωσ, κακ' όν καιρόν διζτριβεν ειςζτι θ 

κυβζρνθςισ εν Ρόρω, μετζβθςαν ο Κολοκοτρϊνθσ και πολλοί ομόφρονζσ του οπλαρχθγοί 

εισ Ναφπλιον επί λόγω μεν να εφοδιαςκϊςι πολεμεφοδίων εισ εκςτρατείαν κατά του 

Λβραιμθ, επί ςκοπϊ δε να κυριεφςωςιν αυτό δι' επιβουλισ. Οφτοι εξεμυςτθρεφκθςαν τον 

ςκοπόν των προσ τον Γιαννάκθν Λαμπρόπουλον, αξιωματικόν τθσ φρουράσ του 

παλαμθδίου, ωσ παλαιόν γνϊριμον και ςυναγωνιςτιν των, ηθτοφντεσ να τοισ ανοίξθ επί 

πλουςία αμοιβι, δι ϊν εκείνοσ οίδε τρόπων, τασ πφλασ του φρουρίου. Ο Λαμπρόπουλοσ 

τοισ υπεςχζκθ τθν ςυνδρομιν του· αλλά, λαβϊν επί δωροδοκία δικεν των ςτρατιωτϊν 

γρόςια 25,000, και αναβάσ εισ παλαμιδι επί λόγω να προδιακζςθ τα πνεφματα, 

ανεκάλυψε τα μελετϊμενα τω Γρίβα. Ο Γρίβασ, κζλων να ςυλλάβθ επ' αυτοφϊρω τουσ 

επιβουλευομζνουσ τθν αρχιν του, ζπειςε τον Λαμπρόπουλον να προςποιθκι τον φίλον και 

ςυνεργάτθν αυτϊν και να τουσ φζρθ εισ παλαμιδι ανυπόπτουσ ωσ εισ κατοχιν αυτοφ. 

Εξετζλεςεν ο Λαμπρόπουλοσ τθν εντολιν του, και οι περί τον Κολοκοτρϊνθν εξιλκαν εισ 

ςτρατολογίαν επί καταλιψει του φρουρίου· επειδι δε ικελαν να προςκτιςωςι και τθν 

πόλιν, εξεμυςτθρεφκθςαν τον ςκοπόν και τω Χριςτω Φωτομάρα, υιϊ του φρουράρχου τθσ 

ακροναυπλίασ, εχκρϊ του Γρίβα, και γαμβρϊ του Ρλαποφτα, αιτοφμενοι να τουσ ειςαγάγθ 

και οφτοσ εισ τθν πόλιν διά τθσ υπό τον πατζρα του πφλθσ του κανονοςταςίου των πζντε 

αδελφϊν. Ο Χριςτοσ υπεςχζκθ, και ο Γενναίοσ, ςτρατολογιςασ παρεφφλαττεν εν τοισ 

αντικρφ του Ναυπλίου Μφλοισ, ίνα ειςζλκθ αίφνθσ εισ τθν πόλιν, δοκζντοσ του ςθμείου 

άνωκεν του παλαμθδίου. 

Μάιοσ Ο Λαμπρόπουλοσ κατά παραγγελίαν του Γρίβα ειδοποίθςε τθν 27 μαΐου τουσ περί 

τον Κολοκοτρϊνθν ότι τουσ ανζμενε τθν επιοφςαν νφκτα εισ παραλαβιν του 

φρουρίου, αλλ' επί προκαταβολι ζτι εισ δωροδοκίαν τθσ φρουράσ 15,000 γροςίων. 

Ο Κολοκοτρϊνθσ, μθ ζχων χριματα πρόχειρα, ζςτειλεν ωσ αντίτιμον δφο 

αδαμαντοκολλιτουσ πιςτόλασ, υποςχεκείσ να τασ εξαγοράςθ διά του αιτθκζντοσ 

ποςοφ μετά ταφτα· ο δε Λαμπρόπουλοσ λαβϊν τασ πιςτόλασ τασ εφιλοδϊρθςε τω 

Γρίβα. 
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Εν τοφτοισ επζςτθ θ οριςκείςα ϊρα, και ο Κολοκοτρϊνθσ, διατρίβων εν Άργει, εξεκίνθςε 

2000 Ρελοποννθςίουσ υπό τον Ρλαποφταν, τον Τςόκρθν και τον Νικιταν και τοισ 

παριγγειλεν, αφ' οφ κυριεφςωςι το παλαμιδι, να ρίψωςι τρεισ κανονίασ προσ ειδοποίθςιν 

του Γενναίου, όπωσ ειςζλκθ και αυτόσ ςυγχρόνωσ εισ τθν πόλιν· τόςον δε δεν υπϊπτευεν ο 

Κολοκοτρϊνθσ απιςτίαν ι αποτυχίαν, ϊςτε εξζδωκε τθν νφκτα εκείνθν προκθρφξεισ προσ 

τουσ Ρελοποννθςίουσ, δι' ϊν τουσ ειδοποίει ότι εκυρίευςε το φροφριον, τοισ ζλεγε να 

ακοφωςιν εισ το εξισ αυτοφ μόνου τασ διαταγάσ, και τοισ επρομινυε τθν διά των 

ενεργειϊν του επάνοδον τθσ θςυχίασ και ευταξίασ κακ' όλθν τθν Ρελοπόννθςον. Ρερί δε 

τθν 6 ϊραν τθσ νυκτόσ ζφκαςαν οι Κολοκοτρωνικοί ζξωκεν του παλαμθδίου, και θφραν 

ανοικτιν τθν πρϊτθν πφλθν. Ο Γρίβασ εςκόπευε ν' αφιςθ τουσ προπορευομζνουσ 

οπλαρχθγοφσ να ζμβωςιν ανφποπτοι, και ζπειτα κλείςασ τθν πφλθν να τουσ ςυλλάβθ. Ο 

Τςόκρθσ καί τινεσ άλλοι εμβικαν πρϊτοι· αλλά, πριν προχωριςωςι και κλειςκι θ πφλθ, 

ακράτθτοί τινεσ τθσ φρουράσ τουσ ετουφζκιςαν, εφόνευςαν 2, επλιγωςαν 4, εν οίσ και τον 

Τςόκρθν εισ τθν χείρα, ςυνζλαβαν 3 ηϊντασ και εγφμνωςαν και αφϊπλιςαν πολλοφσ των 

εκτόσ καταδιωχκζντασ. Εν ϊ δε ςυνζβαιναν ταφτα, ζπεςάν τινεσ κανονίαι από του 

παλαμθδίου επί τουσ φεφγοντασ. Ακοφςασ ο Γενναίοσ τον κρότον και υπολαβϊν ότι 

ανθγγζλλετο θ κυρίευςισ του παλαμθδίου, ωσ προεςχεδιάςκθ, κατζπλευςεν εν τάχει μετά 

των ςτρατιωτϊν του εισ το κανονοςτάςιον των πζντε αδελφϊν, ειςιλκεν εισ τθν πόλιν τθν 

νφκτα διά τθσ πφλθσ εκείνθσ, ευρϊν αυτιν κατά διαταγιν του Φωτομάρα ανοικτιν, και 

ανζμενε το φωσ τθσ θμζρασ εισ αποβολιν των εν τθ πόλει Γριβαίων· αλλά μακϊν το πρωί 

τα εν τθ νυκτί ςυμβάντα, και ιδϊν ότι εκινδφνευε να ςυλλθφκι, εκλείςκθ και ωχυρϊκθ 

μετά των περί αυτόν εντόσ τινων οικιϊν. Ζφκαςε τθν νφκτα εισ το Ναφπλιον το 

βουλευτικόν εξ Ερμιόνθσ και εμεςολάβθςε τθν επαφριον προσ τουσ αντιφερομζνουσ· 

ςυνζτρεξεν εισ ςυμβιβαςμόν και ο εν τθ πόλει διατρίβων Υψθλάντθσ, εκίνθςαν και οι 

πολίται πάντα λίκον εισ αποτροπιν ςυγκροφςεωσ, και οφτωσ ο Γενναίοσ, ςυνοδευόμενοσ 

εισ αςφάλειάν του παρά του Γαρδικιϊτθ Γρίβα και του Νικολοφ Στράτου, εξιλκε τθσ 

πόλεωσ αβλαβισ, απεμακρφνκθ τθσ Αργολίδοσ και ο Κολοκοτρϊνθσ και εξζδωκεν άλλασ 

προκθρφξεισ εναντίασ των πρϊτων δυςφθμϊν τουσ Στερεοελλαδίτασ. 

 

Ο δε Φωτομάρασ είχεν υπαρχθγοφσ εν τθ ακροναυπλία τον Γιαννάκθν Στράτον και τον 

Κωνςταντίνον Δοφκαν. Αξιϊτεροι οι υπαρχθγοί του αρχθγοφ ίςχυαν και εν πάςθ υποκζςει 

θρωτϊντο. Κακ' όν δε καιρόν ο Γενναίοσ ειςιλκεν εισ τθν πόλιν, ιςαν οι δφο οφτοι εν 

Σαλαμίνι· επανελκόντεσ δε και μακόντεσ ότι ειςιχκθ ο Γενναίοσ εν αγνοία των 

αντιπροςϊπων αυτϊν, ιργευςαν τον Φωτομάραν, και μθ παφοντεσ να τον ονομάηωςι 

φροφραρχον ιρπαςαν μετά τινοσ Ευαγγζλθ τθν πραγματικιν Αρχιν του φρουρίου· 

υπερείχε δε ο Στράτοσ. Εν μζςω τόςω δεινϊν πακθμάτων οι κάτοικοι του Ναυπλίου 

ικζτευςαν τθν εν Ρόρω κυβζρνθςιν να μεταβι όςον τάχιον εισ τθν νόμιμον κακζδραν τθσ 

προςδοκϊντεσ επί τθ μεταβάςει αυτισ ανακοφφιςιν των δεινϊν· θνάγκαηαν τθν 

κυβζρνθςιν να μεταβι όςον τάχιον εισ Ναφπλιον και οι μεταβάντεσ εκεί βουλευταί· 

υπζςχοντο και οι φροφραρχοι υπακοιν εισ τασ διαταγάσ τθσ. Εν όςω αντείχεν θ ακρόπολισ 

των Ακθνϊν είχε λόγουσ θ κυβζρνθςισ να μθ απομακρυνκι· αλλ' αφ' οφ ζπεςεν, ανωφελισ 

ιτο πάςα περαιτζρω διατριβι τθσ εν Ρόρω· 

Λοφνιοσ δι' όλα ταφτα απάραςα τθν 15 Λουνίου κατευωδϊκθ τθν επαφριον εισ Ναφπλιον. 

Ιρχιςε και θ βουλι τθν 21 τασ τακτικάσ ςυνεδριάςεισ τθσ, ςυμπλθρωκζντοσ του 
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απαιτουμζνου αρικμοφ των μελϊν αυτισ· αλλά τα πράγματα του Ναυπλίου, αντί να 

καλλιτερεφςωςιν επί τθσ εν αυτϊ εγκαταςτάςεωσ τθσ κυβερνιςεωσ, 

εχειροτζρευςαν, δοκείςθσ τθσ ακολοφκου μικράσ αφορμισ. 

 

Τθν νφκτα τθσ 28 ιλκαν εισ χείρασ εντόσ τθσ πόλεωσ ςτρατιϊται του Σταφρου Γρίβα και του 

Γιαννάκθ Στράτου κακ' οδόν απαντθκζντεσ, και θ μικρά αλλθλομαχία αφτθ ζγεινε πρόξενοσ 

τόςων κακϊν, όςα δεν ζπακεν άλλοτε θ πολλά και πολλάκισ πακοφςα εκείνθ πόλισ· ενόμιηζ 

τισ ότι τα δφο φροφρια, το του παλαμθδίου και το τθσ ακροναυπλίασ, κανονοβολοφντα και 

κανονοβολοφμενα, κατείχοντο υπό δφο εχκρικϊν ςτρατευμάτων, και ότι θ πόλισ, 

κανονοβολουμζνθ άνωκεν του παλαμθδίου και τθσ ακροναυπλίασ, κατείχετο υπό εχκρϊν 

αμφοτζρων των φρουρϊν. Εννζα θμζρασ ακατάπαυςτοσ θκοφετο καταςτρεπτικόσ και 

φονικόσ κρότοσ κανονίων και τουφεκίων· 

Λοφλιοσ 200 κανονόςφαιραι και βόμβαι ερρίφκθςαν τθν 1 Λουλίου, και αι δυςτυχείσ 

οικογζνειαι, αι υπό των Τοφρκων καταδιωκόμεναι και εισ τθν πόλιν αςφαλείασ 

χάριν καταφυγοφςαι, απεδιμουν εκ τθσ καταςτρεφομζνθσ πόλεωσ αι μεν 

ενοχλοφμεναι επί τθσ εξόδου, αι δε γυμνοφμεναι οικίαι, εν αισ και θ του Ρανοφτςου 

Νοταρά, επατικθςαν και διθρπάγθςαν^ πολίται, εν οίσ και οι Δθλθγιάνναι 

Αναγνϊςτθσ και Κανζλοσ, ο Επίςκοποσ Βρεςκζνθσ και ο Γιϊργθσ Τςόκρθσ 

απεκομίςκθςαν οι μεν εισ παλαμιδι οι δε εισ ακροναυπλίαν καί τινεσ αυτϊν 

εκακοποιικθςαν και εηθμιϊκθςαν· ωσ και αυτό το βουλευτιριον ζγεινε κζατρον 

κακοπραγιϊν, και μία κανονόςφαιρα εμπεςοφςα άνωκεν του παλαμθδίου, εν ϊ 

ςυνεδρίαηαν οι βουλευταί, εφόνευςεν ζνα εξ αυτϊν, τον Χριςτον Γεροκανάςθν, και 

επλιγωςεν άλλον τον Γιαννάκθν Χατςι-Ρζτρου· θ βουλι και θ αντικυβερνθτικι 

επιτροπι κατζφυγαν εισ τον καλαςςόπυργον· 100 εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν· 

εφονεφκθ επί τθσ αιςχράσ ταφτθσ αλλθλομαχίασ και ο αυτοχειροτόνθτοσ 

αντιπρόςωποσ των φιλελλθνικϊν εταιριϊν τθσ Αμερικισ, Βάςιγκτων, μαχόμενοσ 

υπζρ του Στράτου εν τθ ακροναυπλία και κανονοβολθκείσ άνωκεν του παλαμθδίου. 

Θ δε κυβζρνθςισ, ανίκανοσ να επαναγάγθ τθν ευταξίαν εισ τθν ζδραν τθσ, 

μετεκάλεςε το εν Μεκζνοισ τακτικόν εισ παραλαβιν των φρουρίων, αλλά το 

απζπεμψε μετ' ολίγον, μθ ςυγκατατικεμζνων των κατεχόντων αυτά· μετεκάλεςε 

μετά ταφτα τον Τςϊρτςθν ςτρατοπεδεφοντα μετά τθν παράδοςιν τθσ ακροπόλεωσ 

των Ακθνϊν επί του ιςκμοφ εισ προφφλαξιν τθσ Ρελοποννιςου από ενδεχομζνθσ 

εχκρικισ ειςβολισ· ο Τςϊρτςθσ ιλκε και εςκινωςε τθν 15 προ των πυλϊν του 

Ναυπλίου εν τθ αγία Μονι, και οι αλλθλομαχοφντεσ φροφραρχοι του παλαμθδίου 

και τθσ ακροναυπλίασ τον εχαιρζτθςαν κανονοβολοφντεσ, του εμινυςαν ότι ιςαν 

ευπεικζςτατοι εισ τασ διαταγάσ του και υπιγαν εισ χαιρετιςμόν του· αλλά τρεισ 

εβδομάδεσ παριλκαν ανωφελϊσ εισ προτάςεισ και αντιπροτάςεισ. Ανζβθ ο 

Τςϊρτςθσ εισ παλαμιδι και ενδιζτριψε δφο θμζρασ. Εκάτεροσ των φρουράρχων 

υπζςχετο να υπακοφςθ, αν υπικουε και ο αντίηθλόσ του. Ο Τςϊρτςθσ διζταξε να 

περιοριςκϊςιν, ο μεν εν τω παλαμθδίω, ο δε εν τθ ακροναυπλία, ν' απαλλάξωςι δε 

αμφότεροι τθν πόλιν των ςτρατιωτϊν, και να παραδϊςωςι τασ πφλασ και τα 

κανονοςτάςια εισ τθν κυβζρνθςιν· ςυνινεςαν αμφότεροι, και διζταξεν ο 

Κεοδωράκθσ Γρίβασ τον αδελφόν του Σταφρον να εξζλκθ τθσ πόλεωσ. Εξιλκεν· αλλ' 

αντί ν' απζλκθ εισ τα χωρία, όπωσ διετάχκθ, ωχυρϊκθ προ των πυλϊν αυτισ, ωσ αν 
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είχε ςκοπόν να τθν πολιορκιςθ, ζκοψε το ειςρζον νερόν και ζδειρε καί τινα 

αξιωματικόν του αρχιςτρατιγου. Θγανάκτθςεν ο αρχιςτράτθγοσ και θπείλθςε ν' 

αποκθρφξθ τουσ Γρίβασ. Αλλ' οι Γρίβαι θφραν απροςδοκιτωσ υπεράςπιςιν παρ' 

αυτι τθ αντικυβερνθτικι επιτροπι. Ο Τςϊρτςθσ αγανακτϊν εκιρυξεν ότι παρθτείτο 

αν δεν ειςθκοφετο· επί τζλουσ ο μεν Σταφροσ ζπαυςεν ενοχλϊν τθν πόλιν, ο δε 

Στράτοσ παρζδωκεν όςα κατείχεν εν αυτι κανονοςτάςια. Εξιλκαν τθσ 

ακροναυπλίασ και ο κατ' όνομα φροφραρχοσ Φωτομάρασ και ο αλθκισ φροφραρχοσ 

Στράτοσ αφιςασ αντιπρόςωπόν του τον Δοφκαν· ο δε Γρίβασ διζμεινεν εν 

παλαμθδίω ωσ και πρότερον. Ωσ αν δεν ιρκει δε θ προσ τον αρχιςτράτθγον 

παρακοι των υπαλλιλων του εισ εξουκενιςμόν τθσ Αρχισ του, ιλαςαν οι τθσ 

φρουράσ του παλαμθδίου απζμπροςκζν του, διατρίβοντοσ εν τθ αγία Μονι, 

ολόκλθρον αγζλθν βοϊν αρπαγείςαν από τινων χωρίων, και προςζβαλαν και τον 

Κϊςταν Μπότςαρθν ςταλζντα παρά του αρχιςτρατιγου εισ απόλυςιν των 

αρπαγζντων ηϊων. Ζχων τισ υπ' όψιν τον περί ου ο λόγοσ εξευτελιςμόν των 

υπερτάτων Αρχϊν ευκόλωσ δφναται να νοιςθ πόςον ακλία ιτο τω καιρϊ εκείνω θ 

κατάςταςισ όλθσ τθσ Ελλάδοσ. Τοφτων γενομζνων, θτοιμάςκθ ν' αναχωριςθ τθν 15 

αυγοφςτου ο Τςϊρτςθσ εισ τον ιςκμόν· αλλά δφο θμζρασ προ τθσ αναχωριςεϊσ του 

ςυνζβθ ό,τι ολίγον ζλειψε να φζρθ αποτελζςματα δεινότερα. 

 

Επικρατοφςθσ τθσ ταραχισ του Ναυπλίου, πολλοί Στερεοελλαδίται ετοποκετικθςαν εν τθ 

Δελαμανάρα κατά διαταγιν του αρχιςτρατιγου προσ ςωφρονιςμόν εν καιρϊ ανάγκθσ των 

εν τθ πόλει εκείνθ απεικοφντων και ατακτοφντων. Επτά θμζρασ διετζλουν άςιτοι και μόνθν 

τροφιν είχαν τουσ καρποφσ των αμπζλων τθσ Αργολίδοσ. Τινζσ των χωρικϊν, πλιρεισ 

αγανακτιςεωσ ότι αι άμπελοί των ετρυγοφντο τοιουτοτρόπωσ, εςκότωςαν δι ενζδρασ δφο 

ςτρατιϊτασ. Γνωςτοφ τοφτου γενομζνου, διεδόκθ λόγοσ ότι οι Ρελοποννιςιοι ςυνϊμοςαν 

να ςκοτϊςωςι τουσ Στερεοελλαδίτασ· ο ψευδισ οφτοσ λόγοσ επιςτεφκθ, και διά μιασ και οι 

εν τοισ φρουρίοισ και οι εν τθ πόλει του Ναυπλίου και οι του εν Δελαμανάρα ςτρατοπζδου 

Στερεοελλαδίται όλοι ζτρεξαν εισ τθν πόλιν του Άργουσ προσ εκδίκθςιν του χυκζντοσ 

αίματοσ και τιμωρίαν των υπολαμβανομζνων ςυνωμοτϊν. Καλι τφχθ, ευρζκθςάν τινεσ 

φρόνιμοι Ρελοποννιςιοι οπλαρχθγοί εν τθ πόλει του Άργουσ, οίτινεσ, κζλοντεσ να 

προλάβωςι τα κακόν, ςυνζλαβαν τουσ φονείσ προσ τιμωρίαν, και εκλείςκθςαν μετά των 

ςτρατιωτϊν αυτϊν εν ταισ κατοικίαισ των διδόντεσ τόπον τθ οργι· αλλ' οι χωρικοί 

ετοποκετικθςαν ζνοπλοι εντόσ των επί τθσ ειςόδου τθσ πόλεωσ κιπων και ερειπίων, και 

αντεςτάκθςαν κατ' αρχάσ· φονευκζντων δζ τινων, διεςκορπίςκθςαν. Οι δε 

Στερεοελλαδίται, πατιςαντεσ τθν πόλιν και μθ ευρίςκοντεσ Ρελοποννθςίουσ εν ταισ οδοίσ, 

ετράπθςαν εισ λεθλαςίαν και αρπαγιν κυρίωσ φαγωςίμων. Ευρίςκετο τθν θμζραν εκείνθν 

εντόσ του Άργουσ ο γενναιόφρων Χατςι-Μιχάλθσ μετά του μικροφ ιππικοφ του. Οφτοσ 

φανείσ εν μζςω των μαινομζνων ςτρατιωτϊν, εςτθλίτευςεν ωσ ψευδι τθν ολεκρίαν 

φιμθν, είπεν, ότι οι φονείσ ςυνελιφκθςαν και κα ετιμωροφντο, τοισ ζφερε πολυειδείσ 

τροφάσ, και κακθςυχάςασ αυτοφσ διά των πατριωτικϊν του νουκεςιϊν, τουσ ζπειςε να 

επανζλκωςιν αυκθμερόν εισ τα ίδια, και οφτωσ επροφυλάχκθ θ πόλισ από τθσ 

καταςτροφισ. 

 

Εν ϊ δε ζπαςχε τα πάνδεινα το Ναφπλιον, εκινδφνευςε να εξοντωκι και όλοσ ο ςτόλοσ των 

Σπετςϊν εντόσ του λιμζνοσ υπό των εχκρϊν του ελλθνικοφ αγϊνοσ Αυςτριακϊν. Δφο πλοία 
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τθσ νιςου ταφτθσ, το του Αναργφρου Λεμπζςθ και το του Γιάννθ Κοφτςθ, ςυνζλαβαν 

ζξωκεν τθσ Ρρεβζηθσ τζςςαρα αυςτριακά μεταφζροντα ξυλείαν εκ Τεργζςτθσ εισ 

Αλεξάνδρειαν επί λόγω ότι τα φορτία των ιςαν ιδιοκτθςία τουρκικι, και ζςτειλαν εισ το εν 

Ναυπλίω καλάςςιον δικαςτιριον τα ζγγραφα προσ εξζταςιν. Ζτυχε να ευρεκι τότε εν τω 

λιμζνι του Ναυπλίου ο διαδεχκείσ τον αυςτριακόν ναφαρχον Ραυλοφκθν Δάνδολοσ επί του 

δικρότου Ενυοφσ (Bellona) 64 κανονίων, ζχων παρ' αυτϊ και ζν βρίκι, και εηιτθςε να ίδθ τα 

ζγγραφα· αλλ’, αφ' οφ τα ζλαβε, τα εκράτθςεν, αν και ζδωκε τον λόγον του να τα 

επιςτρζψθ· τθν δε επαφριον (18 Λουλίου) κατζπλευςεν εισ Σπζτςασ απαιτϊν τα 

ςυλλθφκζντα πλοία και τα φορτία. Αντζτεινε το κοινόν επί λόγω, ότι τα μεν 

κατεδικάςκθςαν, τα δε εδικάηοντο, και τον παρζπεμψεν εισ το δικαςτιριον και εισ τθν 

κυβζρνθςιν· αλλ' εκείνοσ, απαντιςασ ότι οφτε δικαςτιριον εγνϊριηεν οφτε κυβζρνθςιν, 

ζχυςε τουσ πυριφλεγζκοντασ του δικρότου και του βρικίου, και αι πυρινόςφαιραι, και οι 

μφδροι και αι βομβίδεσ και οι πυροςίφωνεσ ζπεςαν διά μιασ βροχθδόν εισ τον μεςτόν ταισ 

θμζραισ εκείναισ πλοίων λιμζνα και εισ αυτιν τθν πόλιν. Οι Σπετςιϊται, απροετοίμαςτοι 

προσ αντιπαράταξιν, και φοβθκζντεσ παντελι καταςτροφιν των εν τω λιμζνι πλοίων 

ζςπευςαν να εξιλεϊςωςι τον καταςτροφζα παραδϊςαντεσ τα τζςςαρα. Ο Δάνδολοσ, 

παραλαβϊν αυτά αδίκαςτα ζπαυςε να κεραυνοβολι, αλλ' απιτθςεν εξακιςχίλια δίςτθλα 

εντόσ δφο ωρϊν προσ αποηθμίωςιν άλλου φορτίου ωσ κακϊσ καταδικαςκζντοσ τον 

παρελκόντα ιανουάριον παρά του καλαςςίου δικαςτθρίου· αλλά, πριν παρζλκωςιν αι δφο 

ϊραι, πνεφςασ ςφοδρόσ άνεμοσ τον θνάγκαςε ν' απομακρυνκι. Θ κυβζρνθςισ 

διεμαρτυρικθ κατά τθσ αυκαιρζτου και καταςτρεπτικισ πράξεωσ, εμζμφκθςαν τθν πράξιν 

και οι εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβεισ των άλλων μεγάλων Δυνάμεων, και ο Δάνδολοσ δεν 

επζμενεν ζκτοτε εισ τθν απαίτθςίν του. Εν τοςοφτω, μεγίςτθν βλάβθν ζπακεν ο ςτόλοσ των 

Σπετςϊν, και ζν των πλοίων αυτοφ άναψεν, αλλ' εςβζςκθ· εφονεφκθςαν και 13, οι μεν εν 

τοισ πλοίοισ οι δε εν τθ πόλει και κατεςτράφθςαν και δφο παραλίμενοι οικίαι. 

Τοιουτοτρόπωσ επροοιμίαςεν ο Δάνδόλοσ, δυςμενζςτεροσ φανείσ και αυτοφ του 

Ραυλοφκθ. Είχεν ίςωσ δίκαιον και τα ςυλλθφκζντα υπό τθν ςθμαίαν του αυτοκράτορασ 

του πλοία διά τθσ βίασ να λυτρϊςθ, και τασ αποφάςεισ του εν Ναυπλίω καλαςςίου 

δικαςτθρίου ωσ μθ δικαίασ να κεωριςθ· τω όντι, το δικαςτιριον εκείνο ιτον εργαςτιριον 

ανομίασ και αδικίασ· αλλά δι' ϊν ζπραξεν υπερεπιδθςε τουσ όρουσ και του δικαίου και του 

ανκρωπιςμοφ· δυνάμενοσ να ικανοποιθκι, ωσ ικανοποιοφντο οι αρχθγοί των άλλων 

ευρωπαϊκϊν μοιρϊν διά παρόμοια πακιματα, θςζβθςε μεταχειριςκείσ τρόπουσ 

καταςτροφισ, ουσ πάςα ευνομουμζνθ πολιτεία αποδοκιμάηει και ουδείσ άλλοσ των 

ευρωπαίων ςυναδζλφων του μετιλκεν, εισ φκοράν ολοκλιρου ςτόλου, όκεν εκρζματο θ 

ςωτθρία όλου του ζκνουσ. Ολόκλθροσ δε ο ςτόλοσ των Σπετςϊν κα εφκείρετο, αν δεν 

επρόφκαναν οι Ζλλθνεσ να ςβζςωςι τθν εν μζςω αυτοφ εξαφκείςαν φλόγα. 

 

Ο δε Λβραιμθσ, αφ' οφ ανεπαφκθ ικανόν καιρόν εν τοισ μεςςθνιακοίσ φρουρίοισ, 

εξεςτράτευςεν, αρχομζνου του ζαροσ, εισ Θλείαν και Αχαΐαν, και διζταξε να παραπλζωςι 

καί τινα πλοία· πρϊτον δε ζργον του υπιρξε το εξισ. 

 

Ρρο ενόσ ιμιςυ ζτουσ ανεφάνθ κατά τα Τριπόταμα τθσ επαρχίασ Γαςτοφνθσ αςκθτισ 

καταγόμενοσ εξ Λκάκθσ και κοινϊσ λεγόμενοσ διά μεν το μικρόν ανάςτθμά του 

Ραπουλάκθσ, διά δε τθν πολλιν αρετιν του Αγιοπατζρασ· τον αςκθτιν τοφτον ςυνϊδευεν 

αςκιτρια καυμάηουςα και εξυμνοφςα τθν οςιότθτα του βίου του. Διαδοκείςθσ τθσ φιμθσ 
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τθσ αγιότθτοσ του Ραπουλάκθ, προςιρχοντο κακ' θμζραν χριςτιανοί αιτοφμενοι τασ ευχάσ 

του και προςφζροντεσ αυτϊ χάριν ευλαβείασ δϊρα. Ο Ραπουλάκθσ, επί λόγω ότι ικελε να 

οικοδομιςθ επί τθσ κζςεωσ εκείνθσ μονιν, δεν απεποιείτο τα προςφερόμενα, και ζκτιςε 

τθν μονιν του· και οι μεν χωρικοί ευλαβεία κινοφμενοι δεν ζπαυαν φζροντεσ ανακιματα, 

αυτόσ δε απεταμίευεν· ωσ απαρνθκείσ δε τα εγκόςμια και αφωςιωμζνοσ εισ τα κεία 

ςπανίωσ εφαίνετο, και εδζχετο τουσ προςερχομζνουσ θ γυνι διθγουμζνθ τθν ιςάγγελον 

πολιτείαν και τασ κείασ οράςεισ αυτοφ· δεν ζπαυε δε εξ ονόματόσ του και να παρθγορι 

τουσ φοβουμζνουσ τουσ Τοφρκουσ λζγουςα, ότι ο Φψιςτοσ απεφάςιςε τθν καταςτροφιν 

των αςεβϊν, και ότι απεκάλυψε τω πιςτϊ του κεράποντι, Ραπουλάκθ, τθν θμζραν, κακ' ιν 

κα ωδιγει αυτόσ τουσ Ζλλθνασ εισ εκτζλεςιν τθσ κείασ βουλισ βαςτϊν μόνον ρόπαλον. 

Επίςτευαν οι απλοί τουσ λόγουσ τθσ γυναικόσ, και ο Ραπουλάκθσ, φωτιηόμενοσ υπό των 

ανακαλφψεων αυτισ, εκεωρικθ μετ' ολίγον, εξ ϊν ζλεγεν, ωσ λαβϊν κεόκεν και το 

διορατικόν χάριςμα. Τόςον δε θφξθςεν θ προσ αυτόν ευλάβεια του κοινοφ, ϊςτε ουδείσ 

ετόλμα να δείξθ ότι εδυςπίςτει εισ τθν αγιότθτά του· όλοι δε, όςουσ ζκρινεν αξίουσ τθσ 

παρουςίασ του, ίςταντο ενϊπιόν του αςκεπείσ, και εςταυρωμζνασ κρατοφντεσ τασ χείρασ 

θκροάηοντο όςα ζλεγεν ωσ κεόπνευςτα. Εν τοςοφτω, ακοφςασ ο Λβραιμθσ επί τθσ πορείασ 

του τα φθμιηόμενα περί του ανδρόσ, και κυρίωσ περί των κθςαυριςμάτων αυτοφ, ζςτειλεν 

ζν ςϊμα εισ Τριπόταμα, όπερ επιπεςόν αίφνθσ ιρπαςεν όλα τα εκεί ανακιματα, ζκαυςε 

τθν μονιν, ςυνζλαβε τον αςκθτιν και τθν αςκιτριαν, και τον μεν ζςφαξε, τθν δε 

εδθμοπράτθςε. 

 

Χωρϊν δε ο εχκρόσ προσ τθν Θλείαν διζβθ ανεμπόδιςτοσ και ατουφζκιςτοσ το Κλειδί, 

επζραςε τον Αλφειόν και ςυνζλαβζ τινασ των καταφυγόντων εισ τα νθςίδια και πολλοφσ 

των κατά το Κατάκολον ςυςςωρευκζντων και χάριν αςφαλείασ εισ Ηάκυνκον 

διαπορκμευμζνων, τουσ μεν επί τθσ ξθράσ τουσ δ' επί τθσ καλάςςθσ· θχμαλϊτευςε και 

πολλάσ οικογενείασ εισ τα παρακείμενα πυκνά δάςθ καταφυγοφςασ και διά του πυρόσ και 

του γαυγίςματοσ των ρινθλατοφντων ςκφλων ανευριςκομζνασ. Ρολλαί γυναίκεσ επί τθσ 

καταδιϊξεωσ ταφτθσ αυτολοκαυτϊκθςαν εισ αποφυγιν των δεινϊν τθσ αιχμαλωςίασ. 

Διμοσ δζ τισ Κόλιασ εφόνευςεν αυτοχειρί τθν ςφμβιόν του και το τζκνον του, και 

διαςωκείσ ωσ ταχφπουσ εδικαιολογείτο, ότι ειςιγαγεν αμίαντα εισ τον παράδειςον τα 

κφματα τθσ χειρόσ του. Ρατιςασ ο Λβραιμθσ και κακοποιιςασ τθν επαρχίαν τθσ Γαςτοφνθσ 

απζςτειλε διά των Ρατρϊν μζροσ του ςτρατεφματόσ του εισ τθν ςτερεάν Ελλάδα, ίνα 

ςυνοδεφςθ τριςχιλίουσ ίππουσ μακρόκεν μετακομιηομζνουσ προσ αναπλιρωςιν του κακ' 

θμζραν φκειρομζνου ιππικοφ του και των υποηυγίων του· αυτόσ δε εξεςτράτευςεν εισ 

άλωςιν του Χλουμουτςίου και ζφκαςεν ζξωκεν αυτοφ τθν 15 απριλίου. 

 

Το φροφριον τοφτο ιτο, ωσ είρθται, πάντθ θμελθμζνον και εγκαταλελειμμζνον επί τθσ 

επαναςτάςεωσ. Αρχομζνου δε του μαρτίου του ζτουσ τοφτου, εναυάγθςε παρά τω 

παρακειμζνω λιμζνι τθσ Γλαρζντςασ πολεμικόν τουρκικόν πλοίον 14 κανονίων· εξ αυτϊν 

ετζκθςαν 8 επί του φρουρίου τοφτου· αλλ' αι δεξαμεναί του ρανίδα νεροφ δεν είχαν, διότι 

ουδζποτε εκακαρίςκθςαν ουδ' επεςκευάςκθςαν. Επί δε τθσ επιδρομισ ταφτθσ κατζφυγαν 

εισ αυτό, κακϊσ κατζφευγαν και άλλοτε, χάριν αςφαλείασ 1500 ψυχαί και ειςιλκαν εισ 

υπεράςπιςιν αυτοφ 300 μαχθταί υπό τον Μιχάλθν Σιςίνθν. Ο Λβραιμθσ, προςκαλζςασ τουσ 

εγκλείςτουσ να παραδοκϊςι και μθ ειςακουςκείσ, τουσ επολιόρκθςε, και ςτιςασ τρία 

ελαφρά κανόνια και αποβιβάςασ εκ των πλοίων δφο βομβοβόλουσ τουσ επολζμει. Αντείχαν 
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οι ζγκλειςτοι κατ' αρχάσ γενναίωσ, και τρισ εξϊρμθςαν διά νυκτόσ επί τον εχκρόν· αλλά δεν 

ιςαν προθτοιμαςμζνοι εισ μακράν πολιορκίαν, ουδζ τθν επροςδόκων· διότι και άλλοτε οι 

εχκροί διζβθςαν απζμπροςκεν του φρουρίου και δεν τo επολιόρκθςαν· εψεφςκθςαν όμωσ 

αι πρροδοκίαι των, και οι εχκροί διζμειναν ταφτθν τθν φοράν πολιορκοφντεσ αυτό τρεισ 

εβδομάδασ, ζωσ ου θ δίψα θνάγκαςε τουσ εγκλείςτουσ να παραδοκϊςι τθν 5 μαΐου εισ τθν 

διάκριςιν του εχκροφ απορρίψαντοσ πάντα ςυμβιβαςμόν. Τόςον δε ςφοδρά ιτον θ 

καταβαςανίηουςα αυτοφσ δίψα, ϊςτε πάμπολλοι απζκαναν άμα εξελκόντεσ και πιόντεσ 

διά μιασ κατά κόρον. Εκτόσ του Σιςίνθ καί τινων άλλων, οι λοιποί κατεδικάςκθςαν εισ 

δουλείαν· δεκαπζντε δε Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν επί τθσ πολιορκίασ. 

 

Εν ϊ δε ο Λβραιμθσ κατεγίνετο εισ τα τθσ Θλείασ, εξζπλευςε του Ελλθςπόντου εισ 

υποςτιριξιν των επιχειρθμάτων αυτοφ ο οκωμανικόσ ςτόλοσ ςυγκείμενοσ εξ ενόσ 

δικρότου, εννζα φρεγατϊν και δεκαοκτϊ βρικίων και γολεττϊν υπό τον Ταχιρπαςαν και 

τον Ρατρονάμπεθν, και μθδζν απαντιςασ κατά τον πλουν εμπόδιον κατευοδϊκθ εισ 

Νεόκαςτρον. 

 

Ο δε αποπλεφςασ του Ρειραιϊσ Κοχράνθσ επεςκζφκθ τθν Φδραν και τασ Σπζτςασ. 

Συνιλκαν ςυγχρόνωσ κατά διαταγιν του εισ Χζλι αντικρφ των Σπετςϊν αι μοίραι των τριϊν 

ναυτικϊν νιςων. Θ ψαριανι δεν είχε τθν φοράν ταφτθν τον αρχθγόν τθσ Νικολιν 

Αποςτόλθ, υφ' όν πολλάκισ εδοξάςκθ. Ο αξιότιμοσ οφτοσ και αρχαϊκόσ ανιρ επλιρωςε το 

κοινόν χρζοσ τθν 6 απριλίου εν Αιγίνθ, όπου μετϊκθςε καταςτραφείςθσ τθσ πατρίδοσ του. 

Ζτοιμοι ιςαν αι ελλθνικαί μοίραι να εκπλεφςωςιν· αλλ' ο Κοχράνθσ, μακϊν ότι ο Λβραιμθσ 

διζμενεν εντόσ τινοσ εν τω λιμζνι τθσ Γλαρζντςασ βρικίου, διαρκοφςθσ τθσ πολιορκίασ του 

Χλουμουτςίου, ζβαλε κατά νουν να τον αφαρπάςθ, και αφιςασ όλον τον ςτόλον 

απζπλευςεν επί τθσ φρεγάτασ επαγόμενοσ και τθν Καρτερίαν. Τθν 10 μαΐου προσ το 

εςπζρασ επλθςίαςεν θ Ελλάσ τθν Γλαρζντςαν υπ' αυςτριακιν ςθμαίαν· αλλ' ο Λβραιμθσ, 

είτε εξ υποψίασ είτε εκ περιςτάςεωσ, προλαβϊν απζβθ εισ τθν ξθράν· ο δε Κοχράνθσ, μθ 

ευρϊν το κιραμά του προςζβαλε δφο αιγυπτίασ κορβζττασ, ζβλαψε τθν μίαν και εςκότωςε 

πολλοφσ του πλθρϊματοσ, αλλ' ουδεμίαν ςυνζλαβε. Κακ' ιν δε θμζραν ζπλευςεν θ Ελλάσ 

προσ τθν Γλαρζντςαν, ζπλευςε και θ Καρτερία προσ τασ Ράτρασ· αλλά, πακοφςθσ τθσ 

μθχανισ τθσ, επόδιςε, και εν ϊ παριλλαττε τον Μαλζαν, ςφοδρόσ ανεμοςτρόβιλοσ ζρριψε 

τα δφο τθσ κατάρτια. Δζκα δε θμζρασ περιπλεφςασ ο Κοχράνθσ το ιόνιον πζλαγοσ 

ςυνζλαβε πλοίον φζρον πολεμεφόδια και αιχμαλϊτουσ Ζλλθνασ μετακομιηομζνουσ εισ 

Νεόκαςτρον προσ μεταβίβαςιν εισ Αίγυπτον και το απζςτειλεν εισ Ρόρον αποβιβάςασ 

αβλαβείσ εισ το Λοιμοκακαρτιριον τθσ Ηακφνκου δζκα Τοφρκουσ ευρεκζντασ εν αυτϊ· τθν 

δε 25 απιντθςεν εκτόσ των Κυκιρων τον ελλθνικόν ςτολίςκον αναμζνοντα αυτόν εκεί κατά 

δευτζραν διαταγιν του και ςυγκείμενον εξ ενόσ τρικατάρτου, δεκατεςςάρων βρικίων και 

οκτϊ πυρπολικϊν, και ςυναπζπλευςεν εισ Αλεξάνδρειαν επί ςκοπϊ να πζςθ αίφνθσ εισ τον 

λιμζνα και καφςθ διά των πυρπολικϊν τον εν αυτϊ ςτόλον του Μεχμζτ-Αλι ανζτοιμον εισ 

αντίςταςιν και εισ ζκπλουν. 

Λοφνιοσ Τθν 4 Λουνίου, μετά μεςθμβρίαν, εφάνθςαν τα ελλθνικά πλοία ζμπροςκεν τθσ 

Αλεξανδρείασ υπό αυςτριακιν ςθμαίαν· και εν πρϊτοισ μεν υπελιφκθςαν ωσ 

αυςτριακά εμπορικά υπό ςυνοδίαν φρεγάτασ· αλλά πλθςιάςαντα εγνωρίςκθςαν, 

και αι προφυλακίδεσ του ςτόλου του Μεχμζτ-Αλι φοβθκείςαι ζδραμαν εισ τον 
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λιμζνα, και μία αυτϊν εκάκθςεν επί του ςτόματοσ. Θ Ελλάσ θγκυροβόλθςε δφο 

μίλια μακράν τθσ ξθράσ, και ο Κοχράνθσ διζταξε τα οκτϊ πυρπολικά να 

ειςπλεφςωςιν· ειςζπλευςαν δφο και ζκαυςαν τθν επί του ςτόματοσ προφυλακίδα 

22 κανονίων. Κατεταράχκθςαν οι Αιγφπτιοι ιδόντεσ τον εχκρόν προ των κυρϊν, 

θγωνίςκθςαν δι' όλθσ τθσ νυκτόσ να ετοιμάςωςι τα πλοία των, και, πρωίασ 

γενομζνθσ, ο Μεχμζτ-Αλισ ζπλευςεν ωσ παρατθρθτισ προσ το ςτόμα του λιμζνοσ 

επί τινοσ πολεμικοφ βρικίου νεωςτί καταςκευαςκζντοσ εν Μαςςαλία· εξζπλευςαν 

μετ' ολίγον καί τινεσ κανονοφόροι επί ςκοπϊ να κυριεφςωςι πυρπολικόν ελλθνικόν 

κείμενον υπό τθν ξθράν εν άκρα νθνεμία, αλλ' ουδζν κατϊρκωςαν. Τα ελλθνικά 

πλοία διζμειναν όλθν τθν θμζραν ζμπροςκεν του λιμζνοσ και προσ το εςπζρασ 

εςτράφθςαν αρκτοδυτικϊσ· τθν δε επαφριον εξζπλευςαν ζξ φρεγάται, ζξ κορβζτται 

και δζκα βρίκια εισ καταδίωξιν αυτϊν υπό τθν οδθγίαν του Μεχμζτ-Αλι. Ο ςτόλοσ 

οφτοσ θκολοφκθςε τα ελλθνικά μζχρι τθσ όδου μακρόκεν, ζωσ ου ζγειναν άφαντα· 

τθν δε 20 επανιλκαν εισ τα ίδια, και θ Ελλάσ θγκυροβόλθςεν εν Ρόρω. 

 

Μετά δε τθν πτϊςιν του Χλουμουτςίου μετζβθ ο Λβραιμθσ εισ Ράτρασ, δουλαγωγιςασ κακ' 

οδόν επτακοςίασ ψυχάσ καταφυγοφςασ εισ τθν λίμνθν τθσ Καλογραίασ κατά τον Ράπαν και 

μετζβθ τθν 25 μαΐου εισ ίον, όπου παρζλαβε τουσ τριςχιλίουσ ίππουσ του. Τθν δε 2 

Λουνίου εξαπζςτειλεν εισ χριςιν τθσ εν Τριπολιτςά φρουράσ διςχίλια τροφοφόρα ηϊα υπό 

τθν ςυνοδίαν του Δελι-Αχμζτθ. 

 

Δφο ιμιςυ ζτθ παριλκαν αφ' οφ επάτθςε τθν Ρελοπόννθςον ο Λβραιμθσ και μεγάλα τα 

εντεφκεν πακιματα των Ρελοποννθςίων. Τα ηοφερά ςπιλαια, αι δυςανάβατοι ακρϊρειαι, 

τα δυςπρόςιτα ζλθ, οι κρθμνοί και οι απότομοι βράχοι ιςαν τα μόνα αςφαλι κατοικθτιριά 

των, το χϊμα δε πολλάκισ ςτρωμνι και τροφι τα άγρια χόρτα· εφονεφοντο, 

θχμαλωτίηοντο, ελαφυραγωγοφντο, κατεςτρζφετο θ πατρίσ των, αλλά δεν επροςκφνουν. 

Επί των θμερϊν όμωσ τοφτων οι κάτοικοί τινων επαρχιϊν απθρνικθςαν τον εκνικόν 

αγϊνα. Ρρό τινοσ καιροφ είχε μυςτικάσ ςχζςεισ προσ τον Λβραιμθν είσ των υποπλαρχθγϊν 

τθσ επαρχίασ των Ρατρϊν, ο εκ Ηουμπάτθσ Δθμιτρθσ Νενζκοσ. Οφτοσ απζρριψεν επί τθσ 

εκςτρατείασ ταφτθσ το προςωπείον, εςτράτευςε μετά του Λβραιμθ κατά των ςυμπολιτϊν 

του, και ςυμβουλεφςασ αυτόν να ανεξικακι και να πολιτεφεται τουσ Ζλλθνασ επιεικϊσ, 

εδείχκθ κερμόσ απόςτολόσ του. Το παράδειγμα και θ φωνι του αρνθςιπάτριδοσ Νενζκου, 

θ πλαςτι εξθμζρωςισ του αγρίου Λβραιμθ, αι ευτυχείσ εκςτρατείαι του, θ απελπιςία των 

λαϊν από πάςθσ αντιλιψεωσ και θ γενικι παράλυςισ των ελλθνικϊν πραγμάτων τόςον 

επθρζαςαν τα πνεφματα των ανκρϊπων, ϊςτε τα πλείςτα χωρία των επαρχιϊν Ρφργου, 

Γαςτοφνθσ, Ρατρϊν, Βοςτίτςθσ και Καλαβρφτων επροςκφνθςαν, και το μόλυςμα φόβοσ 

μζγασ ιτο μθ διεδίδετο και αλλοφ· κεραπείαν το κακόν δεν είχεν ειμι τθν εμψφχωςιν των 

λαϊν διά τθσ εν Ρελοποννιςω ςυςτάςεωσ ςτρατοπζδων. Ακάματοσ εδείχκθ ο 

Κολοκοτρϊνθσ εν τθ δεινι ταφτθ ϊρα· ζγραψε παντοφ απειλϊν και ςυμβουλεφων, εκίνθςε 

ςτρατιωτικά ςϊματα εισ διάφορα μζρθ τθσ Ρελοποννιςου, προθτοίμαςε το εν τω ομφαλϊ 

αυτισ φροφριον τθσ Καρυταίνθσ εισ αντίςταςιν και καταφφγιον των περιοικοφντων, και 

ζςτειλεν ικανοφσ εισ υπεράςπιςιν του μεγάλου Σπθλαίου, καταφυγίου των γειτονικϊν 

επαρχιϊν, διότι εμελζτα ο Λβραιμθσ να το πατιςθ είτε ωσ εχκρόσ είτε ωσ φίλοσ. 

 
Τθν δε 13 επανιλκεν ο Δελι-Αχμζτθσ εκ Τριπολιτςάσ εισ Ράτρασ, αφ' οφ εξετζλεςεν 
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ευτυχϊσ το ζργον του, και τθν 17 εςτράτευςεν ο Λβραιμθσ εισ τθν επαρχίαν των 

Καλαβρφτων μθδεμίαν προξενιςασ κακ' οδόν επί τθ ςυμβουλι του Νενζκου βλάβθν, και 

εςκινωςε κατά το μετόχιον του μεγάλου Σπθλαίου, Σάλμενα, δφο ϊρασ μακράν τθσ 

πόλεωσ των Καλαβρφτων και δφο ιμιςυ του μοναςτθρίου, και ζγραψε προσ τουσ πατζρασ 

περιποιθτικϊ τω τρόπω προςκαλϊν αυτοφσ εισ το ςτρατόπεδόν του ίνα λάβωςι τα 

αμνθςτιρια και ςυμβουλεφςωςιν, ωσ υπθρζται του Κεοφ του ελζουσ και τθσ ειρινθσ, τουσ 

προκρίτουσ τθσ Ρελοποννιςου να μθ γίνωνται αφορμι τθσ φκοράσ του τόπου και τθσ 

αιματοχυςίασ των αδελφϊν των. Φοβθκζντεσ οι πατζρεσ υπεκρίκθςαν υποταγιν, αλλ' 

απεποιικθςαν να μεταβϊςιν εισ το ςτρατόπεδόν του. Απιτθςε και εκ δευτζρου ο 

Λβραιμθσ τθν παρουςίαν των ενϊπιον του ωσ αναγκαίαν, αλλά παρικουςαν και εκ 

δευτζρου, επαναλαμβάνοντεσ πάντοτε τθν προσ τθν υψθλιν Ρφλθν πίςτιν και υποταγιν 

των. Τοισ ζγραψεν ο Λβραιμθσ και τρίτθν φοράν αυςτθρότερον, και επειδι ουδζ τότε 

ειςθκοφςκθ, απεφάςιςε να τουσ τιμωριςθ. Τθν νφκτα τθσ 23 ανζβθςαν τριςχίλιοι εχκροί 

υπό τθν οδθγίαν των περί τον Νενζκον διά δυςβάτων μερϊν και δι' αγνϊςτων μονοπατίων 

εισ τον υπερκείμενον του μοναςτθρίου υψθλόν ςταυρόν, και εξθμερϊκθςαν ενϊπιον των 

απεικϊν πατζρων· εξακόςιοι ιςαν οι υπεραςπιςταί του μοναςτθρίου, κλθρικοί και λαϊκοί, 

κατζχοντεσ νεοδμιτουσ τινάσ πφργουσ δυναμωκζντασ προ ολίγου διά κανονίων. Μετά τθν 

ανατολιν του θλίου ιρχιςεν θ μάχθ και διιρκεςε μζχρι του δειλινοφ. Οι Τοφρκοι απζτυχαν 

και ωπιςκοδρόμθςαν αυκθμερόν εισ το ςτρατόπεδόν των, εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν 

ικανοί εξ αυτϊν ωσ πολλάκισ ορμιςαντεσ, ζνδεκα δ' εκ των Ελλινων· εφονεφκθ και ο 

Ανδρζασ Σαρδελιάνοσ. Τοιουτοτρόπωσ διετθρικθ και τθν φοράν ταφτθν το μοναςτιριον 

απάτθτον. 

 

Τοφτων γενομζνων, ο μεν Λβραιμθσ εςτράτευςε πανςτρατιά εισ Τριπολιτςάν· ο δε Νενζκοσ, 

όςτισ δεν ζπαυε δίδων τρανά δείγματα πίςτεωσ προσ τουσ καταςτροφείσ τθσ πατρίδοσ του 

και τουσ δθμίουσ και ανδραποδιςτάσ των ςυμπολιτϊν του, μετζβθ μετά των περί αυτόν εισ 

Ράτρασ, ςυνθνϊκθςαν πολλοί των εκεί Τοφρκων, 

Λοφλιοσ και τθν 3 Λουλίου προςζβαλαν τουσ περί τον Βαςίλθν Ρετμεηάν κατά τον Άγιον 

Βλάςθν και τουσ διεςκόρπιςαν· προςζβαλαν τθν 17 και τουσ περί τον Χελιϊτθν και 

Φεϊηόπουλον κατά τθν εν τθ επαρχία Βοςτίτςθσ μονιν του αγίου Λωάννου, και 

κυριεφςαντεσ δι' επανειλθμμζνων εφόδων το ζξωκεν οχφρωμα, και 

καταςτρζψαντεσ όλουσ ςχεδόν τουσ εν αυτϊ, ωσ 60, ανεχϊρθςαν αυκθμερόν 

πολλά και αυτοί πακόντεσ. 

 

Δεν εχάρθ επί πολφ ο ανοςιουργόσ Νενζκοσ τασ τιμάσ τθσ προδοςίασ του, δολοφονθκείσ 

μετά τα ςυμβάντα ταφτα ενεργεία του Κολοκοτρϊνθ. 

 

Φκάςασ δε ο Λβραιμθσ εισ Κατςάναν, διιρεςε το ςτράτευμα, και τουσ μεν απζςτειλεν εισ 

Λαγκάδια διά τθσ γεφφρασ τθσ Κυράσ προσ αφανιςμόν και αυτοφ και των λοιπϊν χωρίων 

τθσ επαρχίασ Καρυταίνθσ, ωσ μθ δεχομζνων τα αμνθςτιρια (α), αυτόσ δε και οι λοιποί 

ϊδευςαν κατ' ευκείαν, όπωσ ςυνενωκϊςιν εν τθ πεδιάδι τθσ Καρυταίνθσ. 

 

Ταισ θμζραισ εκείναισ ευρίςκοντο διςχίλιοι Ζλλθνεσ εν Λιβαρτςίω υπό τον Ρλαποφταν και 

τον Γενναίον προσ εμψφχωςιν των λαϊν. Οφτοι μετζβθςαν εισ Καρνζςι, όπου ιτον 
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οχφρωμα εχκρικόν, απεδίωξαν τουσ Τοφρκουσ και το εκυρίευςαν. Ανεφάνθςαν αίφνθσ οι 

περί τον Λβραιμθν και εφϊρμθςαν. Οι Ζλλθνεσ αντεςτάκθςαν μζχρι τινόσ, άφθςαν μετά 

ταφτα το οχφρωμα και απεμακρφνκθςαν· επζςτρεψαν μετ' ολίγον και θκροβολίςκθςαν, 

αλλ' επιφανζντοσ άλλου εχκρικοφ ςϊματοσ ανεχϊρθςαν· 20 Τοφρκοι και 7 Ζλλθνεσ 

εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν. Μετά τον ακροβολιςμόν τοφτον ειςιλκε το εχκρικόν 

ςτράτευμα όλον εισ Τριπολιτςάν, και, αρχομζνου του ιουλίου, κατζβθ εισ Μεςςθνίαν, όπου 

κατζβθ και ο Λβραιμθσ. 

 

Τθν δε 26 εφάνθςαν ζμπροςκεν των Κυτριϊν και τθσ Σκαρδαμοφλασ δεκατζςςαρα πλοία 

εχκρικά εκπλεφςαντα του Νεοκάςτρου, τα πλείςτα φρεγάται και κορβζτται, και ζρριψαν 

αυκθμερόν 1700 κανονίασ, αλλ' αντιςτακζντων γενναίωσ των Μανιατϊν ανζπλευςαν 

άπρακτα. Ρροςζβαλαν τθν αυτιν θμζραν οι εχκροί διά ξθράσ και τουσ εν Φρουτςάλα υπό 

τον Νικιταν, αλλ' ουδ' εκεί ευδοκίμθςαν. Ανεχϊρθςαν μετ' ολίγον εκ Νεοκάςτρου εισ 

Τριπολιτςάν τετρακιςχίλιοι εχκροί ςυνοδεφοντεσ μζγα πλικοσ τροφοφόρων ηϊων. Ο 

Νικιτασ, προκαταλαβϊν το ςτενόν του Λεονταρίου, ενζδρευςε, και εφόνευςεν ικανοφσ, 

αλλά δεν εμπόδιςε τθν πορείαν των εχκρϊν· επλθγϊκθςαν δ' εν τθ μάχθ ταφτθ και δζκα 

Ζλλθνεσ. 

 

Ο δ' επανελκϊν εισ Ράτρασ Δελι-Αχμζτθσ εξεςτράτευςε λιγοντοσ του ιουλίου, διζβθ 

ατουφζκιςτοσ τα Σελλά, διεςκόρπιςε τουσ εν τω χωρίω Κουνινά υπό τον Φεϊηόπουλον και 

τον Λεχουρίτθν φονεφςασ τινάσ αυτϊν, εν οίσ και τον Γεϊργιον Μωραΐτθν, και 

προχωριςασ εισ το ξενοδοχείον τθσ Ακράτασ επανιλκεν εισ Ράτρασ· εςτράτευςε μετ' 

ολίγασ θμζρασ και προσ το μζροσ τθσ Καφικαριάσ πλθςίον των Λαπαναγϊν, χωρίου των 

Καλαβρφτων, όπου ζμακεν ότι ςυνιλκεν ελλθνικόν ςτράτευμα. Θ κζςισ αφτθ ζχει δφο 

πορείασ, τθν μεν προσ το μζροσ των Ρατρϊν βατιν, τθν δε προσ το των Καλαβρφτων και 

τθσ Βοςτίτςθσ ςχεδόν άβατον. Εν ταφτθ ετοποκετικθςαν 1500 Ζλλθνεσ υπό τον 

Ρλαποφταν, τον Μελετόπουλον, τον οδόπουλον, τον Χριςτον Φωτομάραν και άλλουσ. 

Τθν 26 αυγοφςτου πρωί εςκινωςαν τετρακιςχίλιοι εχκροί τακτικοί και άτακτοι, ιππείσ και 

πεηοί, υπό τθν κζςιν εκείνθν, και τθν α' ϊραν μετά τθν ανατολιν του θλίου ανζβθςάν τινεσ 

αυτϊν και επολζμθςαν τουσ Ζλλθνασ· αλλά, μθ δυνθκζντεσ να προχωριςωςι διά το 

κατωφερζσ και κρθμνϊδεσ του μζρουσ εκείνου, επανιλκαν αυκεςπερί εισ τασ ςκθνάσ των. 

Τθν επαφριον εκίνθςαν πανςτρατιά κατά το αυτό μζροσ ςτιςαντεσ απζναντι των Ελλινων 

δφο κανόνια· αλλ' οι Ζλλθνεσ τουσ αντζκρουςαν κυλίοντεσ λίκουσ, και τουσ θνάγκαςαν να 

ςτρζψωςι τα νϊτα· εφϊρμθςαν οι εχκροί και μετά τθν μεςθμβρίαν, αλλ' ζπακαν και τότε 

όςα και τθν πρωίαν. Λδόντεσ δε ότι ορμϊντεσ εβλάπτοντο και δεν ζβλαπταν, απεχϊρθςαν 

κανονοβολοφντεσ, και, ςκότουσ γενομζνου, ανεχϊρθςαν. Ρολλοί επί τθσ διθμζρου μάχθσ 

εχκροί τακτικοί και άτακτοι εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν, καί τινεσ θχμαλωτίςκθςαν, εν 

οίσ και δφο ςθμαιοφόροι· τρεισ δε Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν και δζκα επλθγϊκθςαν. Μετά 

τθν μάχθν ταφτθν, οι μεν Ζλλθνεσ κατζβθςαν εισ Ρετςάκουσ δφο ϊρασ μακράν τθσ 

Καφικαριάσ, οι δ' εχκροί, διαςκορπιςκζντεσ εισ τα χωρία, τα ελεθλάτθςαν και 

ςυνενωκζντεσ πάλιν εισ Βοςτίτςαν εςτράτευςαν προσ το Διακοπτόν, όπωσ προχωριςωςι 

κατά τθν Ακράταν· αλλ' ευρόντεσ αντίςταςιν, προκαταλαβόντων αυτό των εν Ρετςάκοισ 

Ελλινων, ωπιςκοδρόμθςαν εισ Βοςτίτςαν. 

 
Επικειμζνθσ δε τθσ ςυγκομιδισ τθσ ςταφίδοσ, αμφιβάλλετο αν κα ιςαν ςυγκομιςταί οι 
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Τοφρκοι ι οι Χριςτιανοί. Οι πατζρεσ του Σπθλαίου εκάλεςαν τουσ περί τον Κολοκοτρϊνθν 

εισ υπεράςπιςιν τθσ ιδιοκτθςίασ των επί αντιμιςκία. Ιλκαν οι κλθκζντεσ, αλλ' οφτε των 

πατζρων οφτε των άλλων τθν ιδιοκτθςίαν εδυνικθςαν να προςτατεφςωςιν ωσ κειμζνθν 

επί πεδιάδοσ· οι δε εχκροί μετεκόμιςαν τθν ςταφίδα εισ τα πλοία των, επανιλκαν εισ 

Ράτρασ και ανεχϊρθςαν μετά τινασ θμζρασ εισ Νεόκαςτρον υπό τον Δελι-Αχμζτθν διά 

Γαςτοφνθσ και Ρφργου. 

 

Απάρασ δε ο Κοχράνθσ του Ρόρου τα τζλθ Λουνίου, περιιλκε το Αιγαίον επί ειςπράξει των 

εκνικϊν προςόδων εισ κίνθςιν τθσ ναυτικισ δυνάμεωσ, και επζβαλεν είκοςι χιλιάδων 

διςτιλων φόρον επί τουσ εμπόρουσ τθσ Σφρασ· επεςκζφκθ μετά ταφτα το Ναφπλιον, 

διαρκοφντων των εμφυλίων δεινϊν, 

Λοφλιοσ επανιλκεν εισ Ρόρον και απζπλευςε τθν 15 ιουλίου προσ τα μεςθμβρινά παράλια 

τθσ Ρελοποννιςου, ουδενόσ άλλου πλοίου ςυνοδεφοντοσ τθν Ελλάδα. Τθν 

επαφριον απιντθςε τον Σωτιρα, δικάταρτον δωρθκζν παρά τθσ εν Ραριςίοισ 

φιλελλθνικισ εταιρίασ και διοικοφμενον παρά του Άγγλου Κωμά, και τα 

ςυμπαρζλαβε· τθν δε 18, κακ' ιν ζπλεαν τα δφο ταφτα πλοία ζξωκεν του 

Νεοκάςτρου, εφάνθςαν 16 οκωμανικά ερχόμενα απ' άρκτου εισ Νεόκαςτρον υπό 

εναντίον άνεμον· εξ αυτϊν μία κορβζττα, δφο βρίκια και δφο γολζτται απεκόπθςαν 

ζνεκα τθσ αντιπνοίασ και ζπλεαν παρά τθν παραλίαν τθσ Ηακφνκου· επζπλευςαν θ 

Ελλάσ και ο Σωτιρ, και περί τθν μεςθμβρίαν τθσ 20 τα κατζφκαςαν ζμπροςκεν τθσ 

Γλαρζντςασ και τα προςζβαλαν· και θ μεν Ελλάσ εκυρίευςε τθν κορβζτταν μετά 

γενναίαν αντίςταςιν, κακ' ιν εφονεφκθςαν εκ του πλθρϊματοσ ταφτθσ, εισ 300 

ςυμπλθρουμζνου, 25, εν οίσ και ο πλοίαρχοσ και ο υποπλοίαρχοσ, και 

επλθγϊκθςαν 35· επλθγϊκθςαν και 2 του πλθρϊματοσ τθσ φρεγάτασ· ο δε Σωτιρ 

εκυρίευςε μίαν των γολεττϊν, φονευκζντων και πλθγωκζντων, εκ του πλθρϊματοσ 

αυτισ 15, τα δε άλλα τρία πλοία κατζφυγαν εισ Ράτρασ. Θ γολζττα ιτο τουνεηικι 10 

κανονίων, θ δε κορβζττα 28 και εφθμίηετο ωσ θ ταχυπλουςτζρα του εχκρικοφ 

ςτόλου· ευρζκθςαν δε εν αυτι 20 αιχμαλωτίδεσ. 

Αφγουςτοσ Τθν δε 2 αυγοφςτου κατζπλευςαν θ Ελλάσ, ο Σωτιρ και αι δφο λείαι εισ Ρόρον, 

αποβιβαςκζντων των παραδοκζντων Τοφρκων ςϊων και αβλαβϊν εισ Κριτθν. Ο 

δε Κοχράνθσ διζταξε να ςυναχκι εκ νζου ο ςτόλοσ εισ Σπζτςασ, όπου ζπλευςε 

και αυτόσ τθν 24· τθν δε επαφριον είσ των υιϊν του Λουκιανοφ Βοναπάρτου, 

ςυμπλζων επί τθσ Ελλάδοσ, επλθγϊκθ κατά περίςταςιν εισ τθν κοιλίαν υπό τθσ 

πιςτόλασ του, εν ϊ τθν εξεκρζμα, και απζκανεν αυκωρί. Ο Κοχράνθσ, διατάξασ 

να ταριχεφςωςι και αποκομίςωςι τον νεκρόν εισ το μοναςτιριον των Σπετςϊν 

μζχρι δευτζρασ διαταγισ του, απζπλευςε παραγγείλασ να μεταπλεφςωςι τα 

πλοία εισ Βάτικα, αφ' οφ ςυναχκϊςιν όλα, και να τον προςμείνωςιν. 

Σεπτζμβριοσ Συνιχκθςαν τα πλοία, μετζπλευςαν όπου παριγγειλε, και τθν 1 ςεπτεμβρίου 

ανζπλευςαν υπό τθν οδθγίαν του· ιςαν δε όλα 23, ό εςτιν θ Ελλάσ, θ 

Καρτερία, ο Σωτιρ, 2 τρικάταρτα, 11 βρίκια, 4 πυρπολικά και 3 κανονοφόροι. 

Τθν 6 πρωί, θγκυροβόλθςεν όλοσ ο ςτόλοσ απζναντι του Μεςολογγίου, αι δε 

τρεισ κανονοφόροι όςον εδφναντο πλθςιζςτερον του Βαςιλαδίου. Επειδι δε 
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τα πλοία ιςαν υπό άλλθν ςθμαίαν, οι επί του Βαςιλαδίου Τοφρκοι δεν 

υπϊπτευςαν κατ' αρχάσ ότι ιςαν ελλθνικά. Τθν α' δε ϊραν μετά τθν ανατολιν 

του θλίου εμβικεν ο Κοχράνθσ εισ πλοιάριον, επλθςίαςε το Βαςιλάδι και 

ζρριψε πυροςίφωνασ, αλλ' ουδείσ ειςζπεςεν· εκανονοβόλθςαν και αι 

κανονοφόροι, αλλά και αφται ανωφελϊσ. Εξφπνθςαν τότε οι Τοφρκοι και 

αντεκανονοβόλθςαν, αλλά και οφτοι εισ μάτθν. Επανελιφκθ και τθν επαφριον 

ο κανονοβολιςμόσ, κακ' όν επλθγϊκθςαν βαρζωσ δφο ναφται μιασ των 

κανονοφόρων, οίτινεσ μετεκομίςκθςαν χάριν κεραπείασ εισ τθν Ελλάδα· οι δε 

λοιποί τθσ αυτισ κανονοφόρου, μθ πειςκζντεσ να πλθςιάςωςιν εκ νζου ωσ 

διετάχκθςαν, ετζκθςαν κατά διαταγιν του ςτολάρχου ζν τινι λζμβω και 

περιεφζροντο εν τω μζςω του ςτόλου υπό τον ιχον του τυμπάνου προσ 

καταιςχφνθν και ποινιν ωσ απεικείσ και φυγόμαχοι. Εν τοςοφτω θτοιμάςκθ 

επί τθσ Ελλάδοσ εισ βομβολιςμόν ςχεδία, ερρίφκθ εισ τθν κάλαςςαν και 

εβομβοβολικθ εκείκεν το Βαςιλάδι, αλλ' ουδεμίαν ζπακεν ουδζ τότε ηθμίαν. 

Λδϊν δε ο Κοχράνθσ, ότι διά των τρόπων τοφτων δεν κατωρκοφτο θ κυρίευςισ 

του Βαςιλαδίου, διζταξε τασ λζμβουσ των πλοίων επί τθ ςυμβουλι του 

Μιαοφλθ να ζμβωςι διά του ςτενοφ αφλακοσ του Ρροκοπανίςτου και να το 

αποκλείςωςιν. Θ διαταγι του επιτυχϊσ εξετελζςκθ υπό τθν οδθγίαν τινϊν 

Μεςολογγιτϊν ειδότων τον είςπλουν, αλλά δεν ετελεςφόρθςε, προλαβόντων 

των εν τθ πόλει Τοφρκων και εφοδιαςάντων τθν προτεραίαν το Βαςιλάδι 

παντόσ αναγκαίου. Μετά τθν ανωφελι ταφτθν δοκιμιν ανιχκθ ο ςτόλοσ· 

εναπζμειναν δε ο Σωτιρ δφο κανονοφόροι, δφο γολζτται και θ Καρτερία, ιτισ 

ανάψαςι εξ απροςεξίασ εκινδφνευςε να και. Εκείναισ ταισ θμζραισ ζφκαςεν 

εισ Ελλάδα και το προ καιροφ καταςκευαηόμενον εν Αγγλία δεφτερον 

ατμόπλουν θ Επιχείρθςισ. 

 

Επειδι δ' εγνϊςκθ ότι εντόσ του κορινκιακοφ κόλπου ιςαν πλοία τινα τουρκικά, 

διζπλευςαν τθν 9 εν πλιρει μεςθμβρία εισ άλωςιν ι καταςτροφιν αυτϊν αι δφο γολζτται 

και ο Σωτιρ ρυμουλκϊν μίαν κανονοφόρον υπό τον κανονοβολιςμόν των επί του ςτόματοσ 

φρουρίων. Τθν επαφριον, πνζοντοσ ςφοδροφ ανζμου, εδοκίμαςε να διαπλεφςθ και θ 

Καρτερία ιςτιοφοροφςα δι' ζλλειψιν γαιανκράκων· αλλά προχωριςαςα ζπεςεν εισ 

γαλινθν και ζμεινεν ζξωκεν μζχρι τθσ 11, κακ' ιν ρυμουλκουμζνθ παρ' άλλθσ 

κανονοφόρου διζπλευςε και αφτθ αβλαβισ. Ιςαν εν τω λιμζνι των Σαλϊνων 3 εμπορικά 

αυςτριακά και 9 τουρκικά, τουτζςτι μία γολζττα 14 κανονίων, ζν βρίκι 16, τρεισ μικρότεραι 

γολζτται, δφο ζνοπλα φορτθγά, και δφο κανονοφόροι· επροςτατεφοντο δε τα πλοία ταφτα 

υπό τινοσ επί τθσ ξθράσ κανονοςταςίου. 

 

Ρριν δε διαπλεφςθ θ Καρτερία, εκινικθςαν επί τα εχκρικά πλοία ο Σωτιρ και αι δφο 

γολζτται· αλλά, πνζοντοσ βιαίου ανζμου, απζτυχαν και κατζφυγαν εισ τον λιμζνα του 

Λουτρακίου. Τθν δε 14 ζπλευςεν θ Καρτερία μετά τθσ παρακολουκοφςθσ κανονοφόρου 

προσ τον λιμζνα των Σαλϊνων και φκάςαςα εισ το ςτενότερον αυτοφ μζροσ θναγκάςκθ εξ 

αιτίασ εναντίου ανζμου να ποδίςθ. Τθν δε 18 επανζπλευςεν ευτυχϊσ εισ τον αυτόν λιμζνα 

και ςυνεπανζπλευςαν και ο Σωτιρ και τα λοιπά ελλθνικά πλοία, επιραν τα 3 αυςτριακά ωσ 

παραβιάςαντα τον αποκλειςμόν, κατζςτρεψαν 7 εκ των 9 τουρκικϊν, και εφόνευςαν 

πολλοφσ εχκροφσ· επλθγϊκθςαν δε επί τθσ ναυμαχίασ ταφτθσ ελαφρϊσ μεν ο πλοίαρχοσ 
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του Σωτιροσ Κωμάσ εισ τον πόδα, βαρζωσ δε ο υποπλοίαρχόσ του Σκάνλανοσ Λρλανδόσ. 

 

Ο δε Λβραιμθσ, αςχολθκείσ παντοίοισ τρόποισ μετά τθν εισ τα φροφρια επάνοδόν του να 

εφελκφςθ τουσ Μεςςθνίουσ, όπωσ εφείλκυςε τουσ Αχαιοφσ, απζςτειλε τθν 20 τα 

ςτρατεφματά του υπό τον Κεχαγιάμπεθν, τα μεν εισ τθν άνω, τα δε εισ τθν κάτω 

Μεςςθνίαν, προσ εριμωςιν του τόπου, αν οι κάτοικοι δεν επροςκφνουν. Εκάλεςεν ο 

Κεχαγιάμπεθσ τουσ κατοίκουσ εισ υποταγιν και μθ ειςακουςκείσ (β) διζταξε τθν πελζκθςιν 

όλων των καρπίμων δζνδρων και τθν πυρπόλθςιν των χωρίων. Ουδζποτε τα εχκρικά 

ςτρατεφματα εφάνθςαν τόςον φκοροποιά όςον εν τθ παροφςθ εκςτρατεία. 60,000 

ελογίςκθςαν αι κατακοπείςαι ςυκαί, και 95.000 αι ελαίαι και αι ςυκαμινζαι· καπνοί δε και 

φλόγεσ πολυιμεροι εςκζπαηαν τον ορίηοντα. 

 
1827 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΞΘ'. 

 

Δμσηεξηθή πνιηηηθή. — πλζήθε ηεο 24 Ηνπλίνπ. — Ναπκαρία 

Νενθάζηξνπ. — Αλαρψξεζηο ησλ πξέζβεσλ ησλ ζπκκάρσλ εθ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο. 

 

ΟΛΟΚΛΘΟΝ ζτοσ παριλκεν αφ' οφ ο εν Κωνςταντινουπόλει Κάννιγγ ανεδζχκθ τον 

ςυμβιβαςμόν Ελλάδοσ και Τουρκίασ και δεν ίςχυςαν παντάπαςιν οι λόγοι του. Αγζρωχοσ 

πάντοτε θ Ρφλθ, αγερωχοτζρα εδείχκθ μετά τθν κυρίευςιν του Μεςολογγίου και τθν 

ςτενιν πολιορκίαν των Ακθνϊν, κεωροφςα επικειμζνθν τθν παντελι καταςτροφιν του 

ελλθνικοφ αγϊνοσ. Ο Κάννιγγ, μθ κζλων να παρεμβάλθ εισ τθν διαπραγμάτευςιν νζα 

προςκόμματα, δεν επρόςφερεν εγγράφωσ τθν μεςιτείαν τθσ αυλισ του ειμι τθν 24 

Λανουαρίου του ζτουσ τοφτου. Τον αυτόν δε μινα θ εχκρωδϊσ πάντοτε προσ τθν Ελλάδα 

διακειμζνθ αυλι τθσ Αυςτρίασ, προκεμζνθ να διαςκεδάςθ τασ υπζρ αυτισ ςωτθρίουσ 

ταφτασ προςπακείασ, ζςτειλεν εισ Ελλάδα αξιωματικόν τθσ και ανιγγειλεν, ότι περί πολλοφ 

ποιουμζνθ τα ςυμφζροντα των Ελλινων, ετοίμθ ιτο να ζλκθ εισ αντίλθψίν των και 

μεςιτεφςθ παρά τω ςουλτάνω, αν επεκαλοφντο τθν ςυνδρομιν τθσ· ιλπιηε δε να 

ειςακουςκι διά τθν ζωσ τότε αποτυχίαν τθσ μεςιτείασ τθσ Αγγλίασ και τθν εντεφκεν 

απελπιςίαν των Ελλινων. Αλλ' θ κυβζρνθςισ τθσ Ελλάδοσ, ζχουςα υπ' όψιν τα κακά όςα 

ζπαςχεν θ Ελλάσ αδιακόπωσ και εκ τθσ πολιτικισ τθσ αυλισ ταφτθσ και εκ τθσ αιςχράσ 

διαγωγισ του πολεμικοφ και εμπορικοφ ναυτικοφ τθσ και υποπτεφουςα επιβουλιν, 

απεποιικθ τθν προςφοράν τθσ. 

 

Μετ' ολίγασ δε θμζρασ αφ' οφ ο Κάννιγγ επρόςφερε τθ Ρφλθ εγγράφωσ τθν μεςιτείαν τθσ 

αυλισ του, ζφκαςεν εισ Κωνςταντινοφπολιν ο πρζςβυσ τθσ ωςςίασ ιβωπιζρροσ, είσ των 

δφο εν Ακερμάνθ πλθρεξουςίων τθσ, και εςφςτθςε και οφτοσ κερμϊσ τθν πρόταςιν του 

Καννιγγοσ. Εισ ζνδειξιν δε τθσ ανάγκθσ τθσ περί θσ επρόκειτο ειρθνεφςεωσ ανζφεραν 

αμφότεροι τθν πολυετι παράταςιν του αγϊνοσ τθσ Ελλάδοσ, τθν εισ παφςιν του 

ανικανότθτα τθσ Ρφλθσ, τθν εντεφκεν αιματοχυςίαν και καταςτροφιν, τθν βλάβθν του 

ευρωπαϊκοφ εμπορίου εξ αιτίασ τθσ αναφυείςθσ πειρατείασ και τθν υπόκαλψιν του διά 

τόςων κυςιϊν και αγϊνων ςβεςκζντοσ αλλά μθ αποςβεςκζντοσ φιλοταράχου πνεφματοσ 
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των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ. 

 

Γνωςτοποιοφντεσ δε κατά πρϊτθν φοράν και τθν επί ςκοπϊ τθσ περί θσ ο λόγοσ 

ειρθνεφςεωσ γενομζνθν πράξιν εν Ρετρουπόλει και ςυνιςτϊντεσ τουσ όρουσ αυτισ 

εςυμβοφλευαν τθν Ρφλθν δεχομζνθ τθν μεςιτείαν να προομοιάςθ διά τθσ παφςεωσ των 

εχκροπραξιϊν ζλεγαν δε ότι, αν άλλωσ επολιτεφετο, κα θναγκάηοντο αι Δυνάμεισ να 

ςχετιςκϊςι προσ τουσ Ζλλθνασ. Θ Ρφλθ, ςυμφζρον ζχουςα εξ αιτίασ των κατά τθν ςτερεάν 

Ελλάδα και τθν Ρελοπόννθςον ευτυχϊν προόδων τθσ ν' αναβάλλθ τθν απάντθςίν τθσ, 

μόλισ τθν ζδωκε τθν 28 μαΐου, ίςωσ κακ' ιν θμζραν ζμακε τθν παράδοςιν των Ακθνϊν. Διά 

τθσ απαντιςεωσ δε ταφτθσ, δι' ισ ζκετεν αρχάσ τινασ, κακ' άσ κακίςτανται, ςυντθροφνται 

και διοικοφνται κατά κείαν νεφςιν αι κοινωνίαι, και δεν επιτρζπεται θ παρζμβαςισ μιασ 

Δυνάμεωσ εισ τα εςωτερικά άλλθσ, και δι' ισ ζλεγεν, ότι όλαι αι διατάξεισ αυτισ 

κεμελιουνται επί του ιεροφ νόμου, και διά τοφτο είναι και δίκαιαι και αμετάτρεπτοι, 

διεςάλπιηε τθν προσ τουσ ραγιάδασ γενναιότθτα των Μουςουλμάνων και ιδιαιτζρωσ τα 

καλά όςα οφτοι απελάμβαναν υπό τθν αγακοποιόν ςκιάν του κρόνου του τωρινοφ 

ςουλτάνου, εμζμφετο τθν προσ τον μεγαλόδωρον αυκζντθν των αχαριςτίαν των 

αποςτατϊν Ελλινων, κατζκρινε τασ κατά των Μουςουλμάνων απανκρωπίασ των, εκιρυττε 

τθν μεγάλθν μακροκυμίαν τθσ, τθν εντόσ του ιεροφ νόμου προσ πάντασ πάντοτε τουσ 

Ζλλθνασ επιεικι διαγωγιν τθσ, και τθν προσ τουσ εν μετανοία προςερχομζνουσ 

ευςπλαγχνίαν τθσ· διετείνετο δε ότι, περί πολλοφ ποιουμζνθ τθν επάνοδον τθσ θςυχίασ 

θγωνίηετο να καταςτζλλθ τθν αποςταςίαν, αλλά ξζνοι τθν υπζκαλπαν και τθν διετιρουν, 

και θ κυβζρνθςισ των ξζνων τοφτων (ενόει δε τθν αγγλικιν) επροφαςίηετο, ότι δεν θμπόρει 

να τουσ εμποδίςθ, παραβαίνουςα τοιουτοτρόπωσ όςα κυβζρνθςισ ϊφειλε προσ φιλικιν 

κυβζρνθςιν· θπόρει δε πϊσ Δυνάμεισ τινζσ εςυνκθκολόγθςαν περί των αφορϊντων τουσ 

αποςτάτασ υπθκόουσ τθσ παρά γνϊμθν και εν αγνοία αυτισ, και πϊσ παρζμβαιναν παρά το 

δθμόςιον δίκαιον εισ τα εςωτερικά τθσ, εν ϊ αφτθ είπε ρθτϊσ και επανειλθμμζνωσ, ότι 

απεποιείτο πάςαν ξζνθν παρζμβαςιν υπενκφμιηε δε ότι και ο Στραγγφόρδοσ, επανελκϊν εκ 

βερϊνθσ, τθν εβεβαίωςεν εξ ονόματοσ όλων των ανάκτων, ότι εισ εαυτιν και μόνθν 

απζκειτο να πράξθ ό,τι δζον ζκρινεν ωσ προσ τουσ απεικείσ ραγιάδασ τθσ, και ότι οι εν 

Ακερμάνθ πλθρεξοφςιοι τθσ ωςςίασ είπαν, ότι ο αυτοκράτωρ περιωρίηετο εισ μόνθν τθν 

εξίςαςιν των ιδιαιτζρων διαφορϊν του (α), και ςκοπόν δεν είχε να παρζμβθ εισ τα τθσ 

Ελλάδοσ· θπόρει δε πϊσ δεν εςυςτζλλοντο αι Δυνάμεισ λζγουςαι ότι επί τθ μθ παραδοχι, 

τθσ μεςιτείασ ςκοπόν είχαν να κεωριςωςιν ωσ Δφναμιν ςυμμορίαν λθςτϊν, και πϊσ, 

προκειμζνου λόγου περί των αφορϊντων τθν επί αποςτατϊν υπθκόων νόμιμον εξουςίαν 

τθσ Ρφλθσ, ανζφεραν τασ λζξεισ μ ε ς ι τ ε ί α ν, ο υ δ ε τ ε ρ ό τ θ τ α, α ν α κ ω χ ι ν, ε ι ρ ι 

ν ε υ ς ι ν, εν ϊ αι λζξεισ αφται αναφζρονται μόνον ωσ προσ ςχζςεισ κράτουσ προσ κράτοσ· 

θρνείτο δε ότι εξ αιτίασ των ταραχϊν εηθμιοφτο το ευρωπαϊκόν εμπόριον, λζγουςα, ότι 

μόνα τα ςυμφζροντα αυτισ ζπαςχαν, και επανελάμβανεν ότι οφτε εισ βλάβθν οφτε εισ 

φβριν τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ εκινείτο ουδζ κατεφζρετο κακ' όλου του ζκνουσ των 

Ελλινων, αλλά μόνον κατά των ταραχοποιϊν· παραπονουμζνθ δε ότι αι Δυνάμεισ κακϊσ 

πολιτευόμεναι εκάρρυναν τουσ αποςτάτασ λόγω και ζργω, ζλεγεν, ότι ουδζποτε κα 

απθρνείτο τα επί τθσ Ελλάδοσ δίκαιά τθσ, και ουδζποτε κα παρζβαινεν, ενδίδουςα, τα 

παραγγζλματα του ιεροφ νόμου· διεκιρυττε δ' επί τζλουσ διά τελευταίαν φοράν, ότι 

απζρριπτε διά παντόσ πάςαν ξζνθν μεςιτείαν και πάςαν παρζμβαςιν, ότι μιασ και τθσ 
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αυτισ γνϊμθσ ιςαν κατά τοφτο και ο ςουλτάνοσ και οι υπουργοί του και το ζκνοσ όλον των 

Μουςουλμάνων, και ότι επεκφμει να παφςωςιν εισ τα εξισ αι ξζναι Δυνάμεισ του να τθν 

ενοχλϊςι περί τοφτου. 

 

Κακ' όν δε καιρόν εματαιοπόνουν οι πρζςβεισ εν Κωνςταντινουπόλει, θ ωςςία και θ 

Αγγλία, αι επ' ειρθνεφςει τθσ Ελλάδοσ ςυνδεκείςαι, κατεγίνοντο να παραλάβωςι και τασ 

τρεισ άλλασ μεγάλασ αυλάσ ςυνεργοφσ· αλλ' θ μεν Ρρωςςία απεποιικθ επί λόγω, ότι δεν 

είχε το αυτό ςυμφζρον, και υπεςχζκθ μόνον τθν φιλικιν παρά τθ Ρφλθ ςφμπραξίν τθσ. Θ 

δε Αυςτρία, θ πρϊτθ άλλοτε προτείναςα τθν αναγνϊριςιν τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Ελλάδοσ, 

απιντθςεν, ελκοφςθσ τθσ κριςίμου ταφτθσ ϊρασ, ότι ζχαιρε μεν επί τθ ενϊςει των δφο 

αυλϊν εισ κατάπαυςιν των μεταξφ Τοφρκων και Ελλινων εχκροπραξιϊν, αλλά δεν θμπόρει 

ν' αναδεχκι επί αιτιςει αποςτατϊν μεςιτεία· προκεμζνθν απόςπαςιν μεγάλου μζρουσ τθσ 

Ελλάδοσ από τθσ εξουςίασ του ςουλτάνου, δεν απεποιείτο όμωσ ουδ' αυτι τθν παρά τθ 

Ρφλθ φιλικιν ςυνδρομιν τθσ. Μόνθ θ γαλλικι κυβζρνθςισ πρόκυμοσ εφάνθ. Θ εν Γαλλία 

υπεριςχφςαςα κοινι γνϊμθ υπζρ Ελλάδοσ, αι εν αμφοτζραισ ταισ βουλαίσ βαρείαι και 

ςυνεχείσ προςβολαί κατά του υπουργείου ωσ τουρκίηοντοσ, και θ αείποτε και υπεράλλοτε 

ευμενισ τότε προσ τον χριςτιανικόν αγϊνα διάκεςισ του βαςιλζωσ επερρζαςαν επί τζλουσ 

τθν επί Βιλλζλου κυβζρνθςιν και τθν θνάγκαςαν όχι μόνον ν' αςπαςκι τθν υπζρ των 

Ελλινων πράξιν των δφο Δυνάμεων, αλλά και να προβάλθ ίνα μεταςχθματιςκι θ πράξισ 

αφτθ εισ ςυνκικθν, να εγγυθκι παρά των τριϊν Δυνάμεων ό,τι οριςκι, και να 

πεικαναγκαςκι θ Ρφλθ εισ παραδοχιν αυτισ· ςυνζταξε δε, επί τθ αξιϊςει Αγγλίασ και 

ωςςίασ, και τθν ςυνκικθν, ιτισ τροπολογθκείςα υπεγράφθ εν Λονδίνω τθν 24 Λουνίου 

υπό των πλθρεξουςίων των τριϊν Δυνάμεων ορίηουςα εν ςυνόψει τα εξισ. 

 

Αι Δυνάμεισ να προςφζρωςι τθ Ρφλθ τθν μεςιτείαν των εισ ςυνδιαλλαγιν αυτισ και των 

Ελλινων, και ν' απαιτιςωςιν άνευ αναβολισ ανακωχιν. 

 

Οι Ζλλθνεσ να κυβερνϊνται υπό τθν κυριαρχίαν του ςουλτάνου επί ετθςίω φόρω υπό 

Αρχϊν εκλεγομζνων παρ' αυτϊν, ςυνευδοκοφντοσ και του ςουλτάνου. 

 

Οι Ζλλθνεσ να ιδιοποιθκϊςι τθν παρ' αυτοίσ ιδιοκτθςίαν των Τοφρκων αποηθμιοφντεσ 

αυτοφσ. 

 
Θ οροκετικι γραμμι να χαραχκι μετά ταφτα. 

 
Μθδεμίαν ωφζλειαν να ηθτιςωςιν αι Δυνάμεισ δι' εαυτάσ ι διά τουσ υπθκόουσ των. 

 

Ν' αςφαλιςκϊςιν οι ςυμβιβαςκθςόμενοι όροι υπό τθν εγγφθςιν των Δυνάμεων όπωσ μετά 

ταφτα εγκρικι. 

 

Και ταφτα μεν διζταττε φανερά θ ςυνκικθ. Κατά πρόταςιν δε τθσ γαλλικισ κυβερνιςεωσ, 

τθσ υπζρ πάςαν άλλθν προκεμζνθσ να φζρθ εισ αίςιον και ταχφ πζρασ τθν ςυνκικθν, 

υπεγράφθςαν ταυτοχρόνωσ και οι εξισ μυςτικοί όροι. 

 
Αν θ Ρφλθ δεν εδζχετο εντόσ ενόσ μθνόσ τθν μεςιτείαν των Δυνάμεων, να ςυνδζςωςιν 
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αφται εμπορικάσ και προξενικάσ ςχζςεισ μετά των Ελλινων. Αν δε θ Ρφλθ δεν εδζχετο τθν 

ανακωχιν ι οι Ζλλθνεσ απεποιοφντο τθν εφαρμογιν αυτισ, να κθρφξωςιν αι Δυνάμεισ, ότι 

και εν τοιαφτθ περιπτϊςει εςκόπευαν να τθν πραγματοποιιςωςι διά των καταλλθλοτζρων 

τρόπων, αμζτοχοι πάντοτε των εχκροπραξιϊν των αλλθλομαχοφντων. Αν δε παρά πάςαν 

προςδοκίαν θ Ρφλθ εκεϊρει τα ανωτζρω ανεπαρκι εισ παραδοχιν των προτάςεϊν των, ι 

οι Ζλλθνεσ απζρριπταν τουσ όρουσ τθσ ςυνκικθσ, αι Δυνάμεισ να μθ παφςωςιν ουδζ τότε 

εργαηόμεναι εισ ευόδωςιν τθσ προκειμζνθσ ειρθνεφςεωσ εφ' ϊν ζκεςαν όρων. 

 

Μοναδικόν φαινόμενον τθσ αείποτε ιδιοτελοφσ πολιτικισ κα κεωριςει τθν ςυνκικθν 

ταφτθν όςτισ αναλογιςκι υπό ποίων, κατά ποίασ περιςτάςεισ, διά ποία τζλθ, και υπζρ 

ποίων αρχϊν εγράφθ. Πςα αι Δυνάμεισ διεςάλπιςαν και εν Λαχβάχθ και εν Βιζννθ κατά 

των εισ βλάβθν τθσ εξουςίασ εισ θν υπάγονται εξανιςταμζνων λαϊν, όλα διά τθσ ςυνκικθσ 

ταφτθσ εματαιϊκθςαν. Θ ςυνκικθ επρόςφερε κφμα εισ εξιλζωςιν των λαϊν τασ αρχάσ τθσ 

ιεράσ ςυμμαχίασ, εμυκτιριςε τθν υπό το ιερόν όνομα αυτισ ανίερον πολιτικιν των αυλϊν 

βάςιν αλθκι ζχουςαν τθν φιλαρχίαν αυτϊν και τθν καταπίεςιν των λαϊν, και κακιζρωςε 

νζον δθμόςιον δίκαιον νομιμοποιοφςα ανζγερςιν τυραννουμζνων κατά τυραννοφντων. Ωσ 

αίτια δε τθσ ςυνκικθσ ταφτθσ ανεφζροντο ο παρατεινόμενοσ αιματθρόσ και 

καταςτρεπτικόσ πόλεμοσ, θ κορυφωκείςα αταξία και αναρχία, και θ εντεφκεν πθγάςαςα 

εισ βλάβθν όλου του ευρωπαϊκοφ εμπορίου πειρατεία· αλλ' απεςιωπικθςαν τα δφο 

ιςχυρότερα αίτια, θ ζνκερμοσ ςυμπάκεια όλων ανεξαιρζτωσ των χριςτιανικϊν λαϊν υπζρ 

των Ελλινων, και ο φόβοσ τθσ ενόπλου παρεμβάςεωσ τθσ ωςςίασ. Εγζνετο δε θ 

μεςολάβθςισ των αυλϊν, κατά το λζγειν τθσ ςυνκικθσ, επί τθ αιτιςει των Ελλινων προσ 

τθν Γαλλίαν και τθν Αγγλίαν. 

 

Είδαμεν ότι μόνθσ τθσ Αγγλίασ εηιτθςαν οι Ζλλθνεσ τθν μεςιτείαν εκνικϊσ και επιςιμωσ· 

αλλ' ο όςχθσ διά του επί τθσ εν Ελλάδι διατριβισ του αναφανζντοσ γαλλικοφ κόμματοσ (β) 

υπενιργθςεν αναφοράσ πολιτϊν αιτουμζνων τθν μεςιτείαν τθσ Γαλλίασ, ςταλείςασ προσ 

αυτιν μυςτικϊ τω τρόπω, ασ ανακαλφψαςα θ ελλθνικι κυβζρνθςισ και αυτάσ κατζκρινεν 

ωσ απαδοφςασ προσ όςα το ζκνοσ εν Επιδαφρω εψιφιςε και τουσ πρωταιτίουσ αυτϊν 

ετιμϊρθςεν. 

Αφγουςτοσ Ζπλεαν ιδθ κατά το Αιγαίον δφο μοίραι· θ μεν αγγλικι υπό τον Κοδριγκτϊνα, θ 

δε γαλλικι υπό τον Δεριγνιν, και ανεμζνετο και ρωςςικι. Τθν 5 αυγοφςτου 

αφίχκθςαν εισ Ναφπλιον ο Κοδριγκτϊν και ο Δεριγνισ και ανιγγειλαν 

ανεπιςιμωσ τα τθσ ςυνκικθσ ςυμβουλεφοντεσ τθν κυβζρνθςιν να καλζςθ τουσ 

λαοφσ εισ ομόνοιαν και ευταξίαν, να τουσ προετοιμάςθ εισ παραδοχιν 

ανακωχισ, και να μεταβι και αφτθ εισ Αίγιναν εξ αιτίασ των εν Ναυπλίω 

εμφυλίων τότε ταραχϊν, ίνα ςκζπτεται και ενεργι εν θςυχία και ανεπθρεάςτωσ. 

Συνινεςεν θ κυβζρνθςισ, εξζδωκε τθν 9 προκιρυξιν κατά τθν ζννοιαν των 

ςυμβουλϊν των ναυάρχων (γ), και, απάραςα τθν 15 από του καλαςςοπφργου, 

όπου ζδρευε· εξ αιτίασ των εν τθ πόλει ταραχϊν, κατιρε τθν 17 εισ Αίγιναν. 

Μετζβθ δ' εκεί ςυγχρόνωσ και θ Βουλι, θσ ο πρόεδροσ, πζντε μζλθ και ο επί των 

εξωτερικϊν γραμματεφσ απετζλουν κατά το ισ' ψιφιςμα τθσ εν Τροιηινι 

ςυνελεφςεωσ το ςυμβοφλιον, εισ ό ανετζκθςαν τα του ςυμβιβαςμοφ (δ). Τθν δε 

20 ο Χαμιλτϊν, ο Γάλλοσ πλοίαρχοσ Χουγϊν και ο ςφμβουλοσ τθσ εν 
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Κωνςταντινουπόλει ρωςςικισ πρεςβείασ Τιμϊνθσ απιτθςαν επιςιμωσ παρά 

των Ελλινων ανακωχιν. Π,τι απιτθςαν αι Δυνάμεισ παρά των Ελλινων ιτον ό,τι 

εηιτθςαν οι Ζλλθνεσ παρά των Δυνάμεων επί τθσ εν Επιδαφρω ςυνελεφςεωσ· δι' 

ο προκφμωσ ςυνινεςαν. Αλλ' ιςαν και πολλοί αυτϊν και όλοι ςχεδόν οι 

φιλζλλθνεσ, οίτινεσ αντζλεγαν και αντζπρατταν πρόφαςιν ζχοντεσ αυτιν τθν 

ςυνκικθν ωσ μθ διαγράφουςαν τα όρια τθσ νζασ επικρατείασ και ωσ 

υποκινοφςαν αμφιβολίασ ωσ προσ τθν μζλλουςαν τφχθν τθσ τόςα πακοφςθσ 

ςτερεάσ Ελλάδοσ. 

 

Τθν δε 4 αυγοφςτου ζφεραν οι εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβεισ των τριϊν Δυνάμεων εισ 

γνϊςιν τθσ Ρφλθσ τθν ςυνκικθν δι' ενόσ και του αυτοφ εγγράφου διαλαμβάνοντοσ ότι ζξ 

ζτθ ματαίωσ θγωνίςκθςαν αι Δυνάμεισ να τθν πείςωςιν εισ ειρινευςιν τθσ Ελλάδοσ· ότι, εξ 

αιτίασ τόςων δυςτυχθμάτων όςα ζπακεν εντεφκεν θ ανκρωπότθσ, και τόςων ηθμιϊν όςασ 

υπζςτθ το εμπόριον όλων των εκνϊν, το ηιτθμα κατζςτθ ευρωπαϊκόν· ότι αι Δυνάμεισ 

θναγκάςκθςαν να παρζμβωςιν εισ παφςιν του μεγάλου τοφτου κακοφ, και ότι, αν θ Ρφλθ 

απζρριπτε τθν μεςιτείαν των και δεν διζταττεν εντόσ 15 θμερϊν διακοπιν των 

εχκροπραξιϊν, απόφαςιν είχαν να ενεργιςωςιν ό,τι απιτει το αλθκζσ ςυμφζρον αυτισ τθσ 

Ρφλθσ, θ αςφάλεια του εμπορίου και θ θςυχία τθσ Ευρϊπθσ. 

 

Ραρελκοφςθσ δε τθσ δεκαπενκθμζρου προκεςμίασ, υπιγαν οι διερμθνείσ των τριϊν 

πρεςβειϊν ηθτοφντεσ απάντθςιν. «Αν ιξευρα», τοισ απεκρίκθ ο ειη-εφζντθσ, «ότι το 

ζγγραφον απζβλεπε τα τθσ Ελλάδοσ, δεν κα το εδεχόμθν· αλλά μακϊν τι περιείχε, δεν το 

ανζγνωςα· είπατε προσ τουσ αποςτείλαντάσ ςασ ότι θ κετικι, θ οριςτικι, θ αμετάτρεπτοσ, 

θ αιϊνιοσ απάντθςισ τθσ υψθλισ Ρφλθσ είναι, ότι ουδεμίαν δζχεται πρόταςιν περί 

Ελλινων, ότι επιμζνει εισ θν εξζφραςεν άλλοτε γνϊμθν και κα επιμζνει μζχρι ςυντελείασ 

του αιϊνοσ». Οι πρζςβεισ, μακόντεσ ταφτα, ανιγγειλαν τθν επαφριον τω ειη-εφζντθ ότι, 

επειδι απερρίφκθ θ πρόταςίσ των, αι Δυνάμεισ εςκόπευαν να ενεργιςωςιν αυταί τα τθσ 

ςυνκικθσ. Θ Ρφλθ εηιτθςζ τινασ διαςαφιςεισ, επανζλαβε τα αυτά, εκιρυξεν ότι δεν 

δζχεται εισ το εξισ ζγγραφον περί ταφτθσ τθσ υποκζςεωσ, και ότι εκεϊρει το δοκζν ωσ μθ 

δοκζν· διζταξε δε να οχυρωκϊςιν αμζςωσ τα του Βοςπόρου και Ελλθςπόντου φροφρια, 

ζφερε ςτρατεφματα εν τθ βαςιλευοφςθ και παρεςκευάηετο εισ πόλεμον. Επεςκζφκθςαν οι 

διερμθνείσ των πρεςβειϊν τον ειη-εφζντθν και τθν 2 ςεπτεμβρίου και ςυνδιελζχκθςαν, 

αλλά και τότε απζτυχαν. Ρροκαλοφμενοσ εν τθ ςυνδιαλζξει ταφτθ ο ειη-εφζντθσ παρά 

του διερμθνζωσ τθσ Αγγλίασ ν' ανακαλφψθ τι διενοείτο να πράξθ θ Ρφλθ επί τθ περιςτάςει 

ταφτθ, είπεν· «Ο Κεόσ και το δίκαιόν μου είναι το ρθτόν τθσ αυλισ ςου· ουδζν άλλο ρθτόν 

εγκριτϊτερον και παρ' θμίν, εν ϊ προτίκεςκε να μασ προςβάλετε». Οι πρζςβεισ 

εγνωςτοποίθςαν τθν κατάςταςιν των πραγμάτων τοισ προξζνοισ και δι' αυτϊν τοισ 

υπθκόοισ των τριϊν αυλϊν, οίτινεσ, κεωροφντεσ άφευκτον τον πόλεμον, θτοιμάηοντο ν' 

αναχωριςωςι. Διετάχκθςαν δε ςυγχρόνωσ παρά των πρζςβεων και οι ναφαρχοι να 

ενεργιςωςιν ό,τι ϊριηεν θ ςυνκικθ, απεχόμενοι μεν πάςθσ εχκροπραξίασ, αλλ' 

εμποδίηοντεσ τον επιςιτιςμόν του τουρκοαιγυπτίου ςτρατοφ και διά τθσ βίασ, αν θ χρεία το 

εκάλει. Διετάχκθςαν παρά τθσ γαλλικισ κυβερνιςεωσ και οι παρά τω Μεχμζτ-Αλι Γάλλοι 

να παραιτθκϊςι τθσ υπθρεςίασ του. 

 
Εκείναισ ταισ θμζραισ, είτε εκ ςυγκυρίασ είτε εκ προμελζτθσ, ζφερεν επιςιμωσ προσ τθν 
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Ρφλθν ο τότε πατριάρχθσ Αγακάγγελοσ αναφοράσ των κατοίκων των υπό τα οκωμανικά 

όπλα επαρχιϊν τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ και τθσ Ευβοίασ, δι' ϊν εκκειάηοντεσ τθν 

φιλανκρωπίαν του Κιουταχι οι υπό το κοπτερόν ξίφοσ αυτοφ Ζλλθνεσ και μετανοοφντεσ δι' 

όςα ζπραξαν κατζφευγαν εισ το ζλεοσ τθσ Ρφλθσ αιτοφμενοι διά τθσ μεςιτείασ του 

πατριάρχου τθν απόδοςιν των κτθμάτων αυτϊν και τθν άφεςιν των επί τθσ αποςταςίασ και 

των επί του παρόντοσ ζτουσ οφειλομζνων φόρων. Θ Ρφλθ, κζλουςα να καταςιγάςθ τασ 

φωνάσ τθσ μεςιτευοφςθσ ςυμμαχίασ και να εφελκφςθ και άλλουσ αποςτάτασ, ζδραξε τθν 

ευκαιρίαν ταφτθν, ινοιξε δι' εγγράφου τθσ προσ τον πατριάρχθν τθν κφραν του ελζουσ, τον 

διζταξε να καλζςθ όλουσ τουσ αποπλανθκζντασ εισ μετάνοιαν, υποςχομζνθ άφεςιν 

αμαρτιϊν και παραδεχομζνθ τασ λοιπάσ αιτιςεισ των· απζλυςε δε και όλουσ τουσ επί 

πολιτικϊ λόγω κρατουμζνουσ Ζλλθνασ. 

 

Αφ' οφ αι Δυνάμεισ απεφάςιςαν να παφςωςι τον πόλεμον άκοντοσ του ςουλτάνου, 

ϊφειλαν ν' αποκλείςωςι τον λιμζνα τθσ Αλεξανδρείασ, όπου ευρίςκοντο ταισ θμζραισ 

εκείναισ πολεμικά πλοία τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ, τθσ Αιγφπτου, και του Τουνεηίου ζτοιμα 

εισ ζκπλουν. Αν εγίνετο τοφτο, και απεκλείοντο διά τινασ μόνον θμζρασ και τα 

μεςθμβρινοδυτικά παράλια τθσ Ρελοποννιςου, δι' ϊν ετροφοδοτοφντο τα εχκρικά 

ςτρατεφματα, και τα ολζκρια ςχζδια του Λβραιμθ κα εματαιοφντο, και αυτόσ κα 

θναγκάηετο να επικυμιςθ τθν εισ Αίγυπτον επάνοδον· αλλ' θ ςυμμαχία θρκζςκθ να ςτείλθ 

τον ςυνταγματάρχθν Κραδόκον προσ τον Μεχμζτ-Αλιν εισ αναβολιν του ζκπλου των 

ςτόλων ςυμβουλευτικϊ τω τρόπω· ο δε φζρων τθν εντολιν ταφτθν δεν ζφκαςεν εν καιρϊ 

εισ Αίγυπτον αλλά και εν καιρϊ αν ζφκανε, δεν κα ειςθκοφετο βεβαίωσ· Εχρειάηετο βία και 

όχι πεικϊ· διότι, και αν επείκετο ο Μεχμζτ-Αλισ, κα εχρειάηετο και τότε βία κατ' 

επιφάνειαν εισ δικαιολογίαν του παρά τω ςουλτάνω. 

 

Εν τοφτοισ, λιγοντοσ του Λουλίου, εξζπλευςαν του λιμζνοσ τθσ Αλεξανδρείασ 92 πλοία, εξ 

ϊν 51 πολεμικά, και τα λοιπά φορτθγά· και ο μεν βυηαντινόσ ςτόλοσ υπό τον 

καπθτανάμπεθν ςυνίςτατο εισ δφο δίκροτα, πζντε φρεγάτασ, και εννζα κορβζττασ· ο δε 

αιγφπτιοσ υπό τον Μουχαρζμπεθν εισ τζςςαρασ φρεγάτασ, ζνδεκα κορβζττασ, τζςςαρα 

βρίκια, ζξ γολζττασ και ζξ πυρπολικά· ςυνζπλεαν δε και τρεισ τουνεηικαί φρεγάται μικραί 

μεκ' ενόσ βρικίου, και ωσ οδθγόσ του Μουχαρζμπεθ ο Γάλλοσ υποναφαρχοσ Τελλιζροσ, υφ' 

όν και υπό τινασ άλλουσ Γάλλουσ αξιωματικοφσ εξθςκικθςαν τριςχίλιοι Άραβεσ περί τα 

ναυτικά (ε)· τα δε φορτθγά, τα μεν 36 ιςαν υπό ςθμαίαν τουρκικιν, τα δε 5 υπό 

αυςτριακιν, φζροντα όλα 1000 τακτικοφσ, 100 ιππείσ ανίππουσ, τρόφιμα, πολεμεφόδια και 

ζν εκατομμφριον διςτιλων. Εςκόπει δε ο Λβραιμθσ να προςβάλθ μετά τθν άφιξιν τθσ 

δυνάμεωσ ταφτθσ τθν Φδραν. Τα πλοία ταφτα κατευωδϊκθςαν τθν 20 αυγοφςτου εισ 

Νεόκαςτρον, ουδζν ςυμμαχικόν ι ελλθνικόν πλοίον απαντιςαντα κακ' όλον τον πλουν. 

 

Ο δε δραςτιριοσ Λβραιμθσ ιρχιςεν αμζςωσ να επιβιβάηθ εισ άλλα πλοία άλλα 

ςτρατεφματα προσ ταχείαν εκπλιρωςιν του μεγάλου ςκοποφ του. Κακ' ιν δε θμζραν 

κατζπλευςεν θ εχκρικι αφτθ δφναμισ εισ Νεόκαςτρον, ο μεν Κοδριγκτϊν ευρίςκετο εν 

Ναυπλίω, ο δε Δεριγνισ εν Μιλω· αμφότεροι δε μακόντεσ τον κατάπλουν, ανεχϊρθςαν· 

και ο μεν Κοδριγκτϊν, 
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Σεπτζμβριοσ αφιχκείσ πρϊτοσ ζμπροςκεν του Νεοκάςτρου, ζςτειλε τθν 7 επιςτολιν προσ 

τον καπθτανάμπεθν κοινοποιοφςαν τα τθσ ςυνκικθσ και λζγουςαν, ότι κατ' 

αυτιν απθγορεφετο πάςα κίνθςισ πλοίων και ςτρατευμάτων και πάςα 

μεταφορά πολεμεφοδίων εισ βλάβθν οποιουδιποτε μζρουσ τθσ ςτερεάσ 

Ελλάδοσ και των νιςων, και ότι, αν μία κανονία ερρίπτετο επί τθν βρεττανικιν 

ςθμαίαν, κα κατεςτρζφετο όλοσ ο ςτόλοσ του. Τθν 10 αφίχκθ και ο Δεριγνισ, 

και ζγραψαν αμφότεροι αυκθμερόν τω Λβραιμθ τα αυτά. Τθν δ' επαφριον 

επεςκζφκθ ο Δεριγνισ τον Λβραιμθν ςυναινζςει και του Κοδριγκτϊνοσ και τον 

θφρεν εισ άκραν αμθχανίαν περί του πρακτζου, διότι οφτε τασ δυνάμεισ του 

ικελε να ριψοκινδυνεφςθ, οφτε τασ διαταγάσ του ςουλτάνου να παρακοφςθ· 

θγνόει δε και τθν γνϊμθν του πατρόσ του. Τθν δε 1 εξιλκαν εισ επίςκεψίν του 

οι δφο ναφαρχοι, και παρόντων των αρχθγϊν των ςτόλων επανζλαβαν όςα 

ζγραψαν. Ο Λβραιμθσ απεκρίκθ εισ επικοον όλων, ότι δεν ιτον αυτεξοφςιοσ, 

αλλ' υπθρζτθσ τθσ υψθλισ Ρφλθσ, και ότι, διαταχκείσ να καταςτρζψθ τθν 

ελλθνικιν επανάςταςιν διά τθσ καταςτροφισ τθσ Φδρασ, χρζοσ του ενόμιςε να 

εκτελζςθ τθν κζλθςιν του κυρίου του· επειδι όμωσ ενδεχόμενον να μθ 

προείδεν ο κφριόσ του τθν νζαν φάςιν των πραγμάτων, εκεϊρει αναγκαίον να 

ηθτιςθ νζασ διαταγάσ, ζτοιμοσ πάντοτε να υπακοφςθ, oποίαι και αν ιςαν· αλλ' 

υπζςχετο ε π ί-λ ό γ ω-τ ι μ ι σ μθδζνα ζκπλουν να επιτρζψθ εν τω μεταξφ 

τοφτω. Οι ναφαρχοι τθσ ςυμμαχίασ ευχαριςτικθςαν και ανεχϊρθςαν, ο μεν 

Κοδριγκτϊν εισ Ηάκυνκον, ο δε Δεριγνισ εισ Ελαφοννιςια, αφιςαντεσ ανά 

μίαν φρεγάταν ζφορμον. 

 

Τθν δε 19, περί το δειλινόν, ειδοποιικθ ο Κοδριγκτϊν, ότι 30 πλοία, των εν Νεοκάςτρω, 

πολεμικά και φορτθγά, ζπλεαν υπό επιτιδειον άνεμον προσ τασ Ράτρασ εισ τιμωρίαν, ωσ 

εγνϊςκθ μετά ταφτα, των περί τον Χάςτιγγα και εισ επιςιτιςμόν του ςτρατοφ. Ανιχκθ επί 

τθ αγγελία ταφτθ θ αγγλικι ναυαρχίσ, και πρωίασ γενομζνθσ ευρζκθ μεταξφ του ςτόματοσ 

του κόλπου και τθσ τουρκικισ ταφτθσ μοίρασ παρακολουκουμζνθ υπό των φρεγατϊν 

Δαρτμοφκθσ και Ταλβότθσ καί τινοσ βρικίου. Ο Κοδριγκτϊν ζςπευςε να ειδοποιιςθ τον 

αρχθγόν τθσ τουρκικισ μοίρασ, ότι παράβαςιν του λόγου τθσ τιμισ του γενικοφ αρχθγοφ 

εκεϊρει τον ζκπλουν τθσ μοίρασ ταφτθσ και δεν επζτρεπε να προχωριςθ. Επί τθ 

κοινοποιιςει ταφτθ επόδιςεν θ μοίρα προσ το Νεόκαςτρον, και τθν επαφριον απιντθςεν 

άλλθν παρακολουκοφςαν εκ του Νεοκάςτρου, εν ι και ο Λβραιμθσ. Επόδιςε και αφτθ προσ 

το Νεόκαςτρον μακοφςα τα του Κοδριγκτϊνοσ. Επανζπλευςαν τότε εισ Ηάκυνκον τα 

αγγλικά πλοία. Σκότουσ δε γενομζνου, εςτράφθςαν αι δφο αιγφπτιαι μοίραι προσ τασ 

Ράτρασ· αλλ', επικρατοφςθσ κακ' όλθν τθν νφκτα ςφοδράσ αντιπνοίασ, ολίγον 

επροχϊρθςαν. Οι δε περί τον Κοδριγκτϊνα, ιδόντεσ τθν επαφριον τα πλοία ταφτα, 

ανιχκθςαν, και, καλαςςομαχοφντεσ εξ αιτίασ τθσ δεινισ κακοκαιρίασ, τα επρόφκαςαν το 

εςπζρασ ζμπροςκεν του Ράπα, τα εκανονοβόλθςαν και τα θνάγκαςαν να επαναπλεφςωςιν 

εισ Νεόκαςτρον. Εν τοφτοισ ζφκαςε και θ ρωςςικι μοίρα υπό τον υποναφαρχον Χεχδζνον. 

Οκτϊβριοσ Αφ' οφ παρζβθ ο Λβραιμθσ τον λόγον του, οι ναφαρχοι εςκζφκθςαν, ότι δεν 

θςφαλίηοντο ειμι παραφυλάττοντζσ τον. Επί τω ςκοπϊ τοφτω ςυνινωςαν τα 

πλοία των τθν 6 οκτωβρίου ζμπροςκεν του Νεοκάςτρου· αλλ' επειδι 

εκεϊρθςαν και βαρφ και επικίνδυνον να καλαςςομαχϊςι παρά τθν 
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δυςπαράπλευςτον εκείνθν ακτιν, απεφάςιςαν να ειςπλεφςωςιν εν ειρθνικϊ 

πνεφματι. Θρεκιςμζνοι δε διά τθν παράβαςιν του λόγου του Λβραιμθ, 

θρεκίςκθςαν ζτι μάλλον κατ' αυτοφ ωσ δισ ςυμβουλεφςαντζσ τον προ ολίγου να 

μθ καταςτρζφθ ωσ αγενισ εχκρόσ τθν Μεςςθνίαν διά πυρόσ και ςιδιρου και μθ 

ειςακουςκζντεσ. Ουδζν ιττον θρεκιςμζνοι κατά των ναυάρχων ιςαν και οι 

Τοφρκοι, βλζποντεσ τα μεγάλα ςχζδιά των διαςκεδαηόμενα κακ' ιν ϊραν 

εφαίνετο βεβαία θ ευόδοςίσ των, τουσ τόςον αιματθροφσ και πολυδαπάνουσ 

αγϊνασ των ματαιουμζνουσ, και εαυτοφσ ενϊπιον των αποςτατϊν 

εξευτελιηομζνουσ. Υποπτεφοντεσ δε μάχθν προθτοιμάςκθςαν κζςαντεσ τα πλοία 

των εισ ςχιμα πετάλου επί δφο γραμμϊν αρχομζνων από τθσ μιασ άκρασ τθσ 

ειςόδου του λιμζνοσ, παρατεινομζνων εισ το εν μζςω αυτοφ κείμενον νθςίδιον 

του Χελωνακίου και εισ τθν άλλθν άκραν περατουμζνων· το ςχιμα δε τοφτο 

ζκετε τα ειςπλζοντα πλοία υπό τθν πυροβολιν όλου του ςτόλου. Συνίςτατο δε θ 

εν τω λιμζνι του Νεοκάςτρου δφναμίσ των τθν θμζραν εκείνθν εισ τρία δίκροτα, 

δεκαεννζα φρεγάτασ, ων αι τζςςαρεσ αιγφπτιαι ιςαν δίφρακτοι (vaisseau 

rasés), εικοςιζξ κορβζττασ, δϊδεκα βρίκια και ζξ πυρπολικά, φζροντα όλα 

κανόνια 1994 (σ)· εφρουρείτο δε το ςτόμα του λιμζνοσ και υπό του πυρόσ του 

φρουρίου και μιασ εκατζρωκεν του ςτόματοσ κανονοςτοιχίασ. Και θ μεν ζνδον 

γραμμι εςχθματίηετο εκ δικρότων και φρεγατϊν, ζχουςα επί των εςχατιϊν τθσ 

εκατζρωκεν τα πυρπολικά, θ δ' εκτόσ υπό κορβεττϊν και βρικίων κατά τα κενά 

τθσ ζνδον· εςάλευαν δ' επ' αγκφρασ όπιςκεν τθσ ζξω γραμμισ καί τινα των 

μικροτζρων πλοίων διαγράφοντα τρίτθν ατελι γραμμιν προσ τα άνω και κατά 

τθν αριςτεράν πλευράν του πετάλου· εναυλόχουν δε τα τουνεηικά εκείκεν του 

Χελωνακίου· τα δε φορτθγά ζκειντο όλα παρά τον νοτιοανατολικόν αιγιαλόν. 

Και οι μεν περί τον καπθτανάμπεθν και Μουχαρζμπεθν κατείχαν τα δεξιά, οι δε 

περί τον Ταχιρπαςαν και πατρονάμπεθν τα αριςτερά. Εν τοφτοισ ειςζπλευςαν 

τον λιμζνα δφο ςυμμαχικά πλοία μθ φζροντα ςθμαίαν, και περιπλεφςαντα εισ 

καταςκόπευςιν, ωσ εικάηεται, εξζπλευςαν ακοινϊνθτα και ανεπθρζαςτα. 

 

Ο δε Κοδριγκτϊν, όςτισ, ζχων βακμόν αντιναυάρχου, ιρχεν όλου του ςυμμαχικοφ ςτόλου, 

εχόντων των δφο ςυναδζλφων του τον του υποναυάρχου, διζταξε τον είςπλουν, μεςοφςθσ 

τθσ θμζρασ τθσ 8, παραγγείλασ ουδείσ των υπό τθν οδθγίαν του να κανονοβολιςθ, αν δεν 

εκανονοβόλουν οι Τοφρκοι πρϊτοι. Συνεκροτοφντο δε αι ςυμμαχικαί μοίραι, θ μεν αγγλικι 

εκ τριϊν δικρότων, τθσ ναυαρχίδοσ Αςίασ, τθσ Γενοφθσ και τθσ Αλβιϊνοσ, εκ τεςςάρων 

φρεγγατϊν, τθσ Γλαςκόβθσ, τθσ Καμβρίασ, τθσ Δαρτμοφκθσ και τθσ Ταλβότθσ, και εκ πζντε 

βρικίων και γολεττϊν, του όδου, του Κϊνωποσ, του Γοργοφ, τθσ Φιλομιλασ και τθσ 

Ελάφου· θ δε γαλλικι εκ τριϊν δικρότων, τθσ Βρεςλαβίασ, του Σκιπίωνοσ και τθσ Τριαίνθσ, 

εκ δφο φρεγατϊν, τθσ ναυαρχίδοσ Σειρινοσ και τθσ Αρμίδασ, και εκ δφο γολεττϊν, τθσ 

Δάφνθσ και τθσ Αλκυϊνοσ· θ δε ρωςςικι εκ τεςςάρων δικρότων, τθσ ναυαρχίδοσ Αηόφθσ, 

του Αλεξάνδρου Νεφςκθ, τθσ Γαγγοφτθσ και του Λεηεκιιλ, και εκ τεςςάρων φρεγατϊν, του 

Κάςτοροσ, του Κωνςταντίνου, τθσ Ελζνθσ και τθσ Ρροβονόθσ. Λδοφ τα ονόματα των πλοίων 

τοφτων των μεν Αγγλιςτί των δε Γαλλιςτί· Asia, Genoa, Albion, Glasgow, Cambria, 

Dartmouth, Talbot, The Rose, Muskitto, Alegro, Philomelus, Zebra. — Breslaw, Scipion, 

Trident, Sir;ene, Armide, Daphn;e, Alcyon. — Asof, Alexandre Newsky, Slanat, Jeseckiel, 



www.schooltime.gr Σελίδα 110 
 

Castore, Constantin, Hellène, Provonnog· ζφεραν δε αι τρεισ αφται μοίραι κανόνια 1276 (η)· 

αλλ' θ δφναμισ αφτθ, αν και υποδεεςτζρα τθσ τουρκικισ κατά τον αρικμόν των κανονίων, 

ιτο λίαν επικρατεςτζρα ωσ εμπεριλαμβάνουςα δζκα δίκροτα, και, αν προςζβαλλε τθν 

τουρκικιν μετζωρον, κα τθν κατζςτρεφε και ευκόλωσ και ταχζωσ. Ζπλεαν δε αι ςφμμαχοι 

μοίραι εισ δφο γραμμάσ, υπινεμον μεν θ αγγλικι και γαλλικι, υπερινεμον δε θ ρωςςικι. 

Και κατ' αρχάσ μεν προζπλεεν αφτθ· αλλ', αφ' οφ ζφκαςε προσ το ςτόμιον του λιμζνοσ, 

φοβθκείσ ο Κοδριγκτϊν μθ τα φροφρια και αι κανονοςτοιχίαι πυροβολιςωςι τα πλοία 

διαπλζοντα προσ τα ακροςτόμια, τθν διζταξε ν' ανακωχεφςθ, και, τοφτου γενομζνου, 

κατζλαβε τθν πρϊτθν τάξιν θ αγγλικι, τθν δευτζραν θ γαλλικι και τθν τελευταίαν θ 

ρωςςικι επί ςκοπϊ να διαπλεφςωςιν επί μιασ γραμμισ το ςτόμα του λιμζνοσ κατάμεςον. 

 

Μόλισ εφάνθ ειςπλζουςα θ αγγλικι ναυαρχίσ και κανονοκρότθςισ από του φρουρίου 

ζβαλεν εισ κίνθςιν ωσ εκ ςυνκιματοσ όλον τον τουρκοαιγφπτιον ςτόλον. Ο δε 

καπθτανάμπεθσ, βλζπων αυτιν προβαίνουςαν είπεν, «ο κφβοσ ερρίφκθ, οι Άγγλοι δεν 

παίηονται», παριγγειλε δ' εν τω άμα τω Κοδριγκτϊνι να εκπλεφςθ. «Δεν ιλκα να λάβω, 

ιλκα να δϊςω διαταγάσ», απεκρίκθ ο υπεριφανοσ Άγγλοσ, προςκζςασ, ότι θ απιςτία του 

Λβραιμθ θνάγκαςε τουσ ςυμμάχουσ να ειςπλεφςωςι, και ότι, αν επυροβολείτο θ ςθμαία 

των, κα κατεςτρζφετο ο τουρκοαιγφπτιοσ ςτόλοσ. 

 

Τθν β' ϊραν μετά μεςθμβρίαν ειςζπλευςαν υπό λεπτόν εμβάτθν, εξαιρουμζνων τθσ 

Καμβρίασ και τθσ Γλαςκόβθσ, ανενόχλθτα τα αγγλικά πλοία· και αγκυροβόλθςαν τα μεν 

τρία δίκροτα κατά ςειράν παράπλευρα τθσ τουρκικισ ναυαρχίδοσ, ενόσ άλλου δικρότου και 

μιασ φρεγάτασ· θ δε Δαρτμοφκθ, τα βρίκια και αι γολζτται παρά τα προσ τον είςπλουν 

πυρπολικά, τα μεν κατά τθν Σφακτθρίαν, όπου και θ Ταλβότθ, τα δε αντικρφ, εν οίσ και θ 

Δαρτμοφκθ. Συνειςζπλευςαν καί τινα τθσ γαλλικισ μοίρασ μετά τθσ ναυαρχίδοσ. Και θ μεν 

Σειριν θγκυροβόλθςεν εντεφκεν των αγγλικϊν δικρότων παρά τα κατά τθν αυτιν πλευράν 

αιγφπτια πλοία, όπου διετάχκθςαν να παραπλαγιάςωςι και δφο των ειςζτι ζξω του λιμζνοσ 

τριϊν γαλλικϊν δικρότων· θ δε Αρμίδα θγκυροβόλθςε παρά τθν Ταλβότθν, θ δε Δάφνθ και 

θ Αλκυϊν παρά τθν Αςίαν· τα δε λοιπά και όλθ θ ρωςςικι μοίρα ενθνζμουν ζξωκεν του 

λιμζνοσ. 

 

Εν τοφτοισ, απζςτειλεν ο πλοίαρχοσ τθσ Δαρτμοφκθσ τθν λζμβον του προσ τουσ εν τω παρ' 

αυτι πυρπολικϊ παραγγζλλων ν' απομακρυνκι· αλλ' οι εν αυτϊ, υποπτεφςαντεσ ότι 

ιρχοντο οι Άγγλοι να το κυριεφςωςι, τουσ ετουφζκιςαν ερχομζνουσ απροφυλάκτωσ και 

εςκότωςαν τον αξιωματικόν καί τινασ των ναυτϊν· αντετουφζκιςαν οι εν τθ Δαρτμοφκθ και 

οι εν τθ παρελλιμενιηοφςθ Σειρινι· ζπεςε παρά τινοσ των αιγυπτίων πλοίων μία κανονία 

εισ τθν Σειρινα· αντεκανονοβολθςεν θ Σειριν· ςυνεκανονοβόλθςεν θ Αςία τθν βυηαντινιν 

ναυαρχίδα κανονοβολιςαςαν αυτιν πρϊτθν, και οφτωσ εξιφκθ θ μάχθ. Επί δε τθ κζα 

ταφτθ, ανιγγειλεν ο Μουχαρζμπεθσ, οφτινοσ το πλοίον ζκειτο και αυτό παράπλευρον τθσ 

Αςίασ αριςτερόκεν ότι ςκοπόν δεν είχε να τθν κανονοβολιςθ· απζςτειλε και ο Κοδριγκτϊν 

τον πρωρζα του, Ρζτρον Μικζλλθν, ίνα αναγγείλθ ότι, μθ κανονοβολοφμενοσ, ουδ' αυτόσ 

κα εκανονοβόλει· αλλ' οι περί τον Μουχαρζμπεθν, είτε κατά διαταγιν είτε εν αγνοία 

αυτοφ, και τον ςτελλόμενον εςκότωςαν, προςερχομζνθσ τθσ λζμβου, και πρϊτοι 

εκανονοβόλθςαν τθν Αςίαν. Ιρχιςε τότε θ μζχρι τοφδε κανονοβολοφςα τθν βυηαντινιν 

ναυαρχίδα δεξιόκεν Αςία να κανονοβολι και τθν αιγυπτίαν αριςτερόκεν και 
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κατεναυμάχθςεν αμφοτζρασ· οι δ' εκκρϊςκοντεσ ουρανομικεισ καπνοί τόςον τθν 

περιεκάλυψαν υπό παχείαν νεφζλθν, ϊςτε οι παρεςτϊτεσ τθν εξζλαβαν ωσ 

ςυναπολεςκείςαν αλλά, διαςκεδαςκζντοσ του καπνοφ, τθν εχαιρζτθςαν αναφανείςαν 

αλαλάηοντεσ. Ρολλά δε πακοφςα επί τθσ ςυμπλοκισ ταφτθσ, πλείςτα ζπακεν αρκζντων 

των πλοίων τοφτων εκ του μζςου από τθσ πυκνισ πυροβολισ τθσ δευτζρασ και τρίτθσ 

γραμμισ. 

 

Διεκρίκθ και θ Γενοφθ προσ ζν δίκροτον και μίαν μαχομζνθ φρεγάταν· και το μεν δίκροτον 

κατεπολζμθςε, τθν δε φρεγάταν αφτανδρον εβφκιςεν· αλλ' θ καταναυμαχθκείςα τουρκικι 

ναυαρχίσ εξοκείλαςα όπιςκεν τθσ Γενοφθσ και εκκενϊςαςα τθν κανονοςτοινίαν τθσ, 

καιρίωσ τθν ζβλαψε και πολλοφσ των εν αυτι εφόνευςεν, εν οίσ και τον πλοίαρχον 

Βακοφρςτθν ιςτάμενον επί τθσ ςτζγθσ του πλοίου άφοβον κακ' όλθν τθν πάλθν. 

 

Ρροςζβαλε και θ Αλβιϊν μίαν εχκρικιν φρεγάταν, και πλιρεισ τόλμθσ οι ναφται τθσ 

επιπεςόντεσ ξιφιρεισ τθν επάτθςαν αλλ' οι εν αυτι προφκάςαντεσ τθν επυρπόλθςαν και 

ερρίφκθςαν προσ ςωτθρίαν εισ τθν κάλαςςαν· παρ' ολίγον δε ςυνεπυρπόλθςαν και τθν 

Αλβιϊνα. Αποφυγοφςα δε τον κίνδυνον τοφτον θ Αλβιϊν, ζπεςεν εν μζςω τριπλοφ πυρόσ 

προςβαλλομζνθ ταυτοχρόνωσ υπό μιασ φρεγάτασ και των δφο πακόντων δικρότων 

εξοκειλάντων προσ τθν πρφμνθν τθσ και απϊλεςζ τινασ, εν οίσ και τον υποπλοίαρχον. Καλι 

τφχθ, ειςζπλευςε τθν ϊραν εκείνθν θ Βρεςλαβία, και δραμοφςα τθν απιλλαξε των δεινϊν 

τα δφο δ' εχκρικά δίκροτα, εξοκείλαντα επί τθσ όχκθσ, εκάθςαν. 

 

Τα δε πλοία τα παραφυλάττοντα τα πυρπολικά ριψοκινδφνωσ επάλαιςαν ποτζ απωκοφντα 

αυτά και ποτζ καταςτρζφοντα. Ζν δε των πυρπολικϊν μετζδωκε τασ φλόγασ του εισ τθν 

Δαρτμοφκθν, αλλά και αι φλόγεσ εςβζςκθςαν και το φλζξαν αυτιν πλοίον 

κανονοβολοφμενον εβυκίςκθ· κατζςτρεψε δε θ Δαρτμοφκθ καί τινα παρά τθν πόλιν μικρά 

πλοία, και κατεςίγαςε και το επί του αιγιαλοφ παρακείμενον κανονοςτάςιον. Μεγάλωσ 

θρίςτευςαν και αι ςυμπολεμοφςαι Ταλβότθ και Αρμίδα, προκαλζςαςαι δι' ϊν κατϊρκωςαν 

τασ ευφθμίασ των ορϊντων. Ουδζν ιττον θρίςτευςαν και τα μικρά πλοία. 

 

Θ δε Σειριν μζγαν αγϊνα υπζςτθ, αρξαμζνθσ τθσ μάχθσ, μόνθ παλαίουςα προσ τρεισ 

διφράκτουσ φρεγάτασ· αλλ' ειςπλεφςαςα μετ' ολίγον θ Τρίαινα ιλκεν εισ αντίλθψίν τθσ, 

και διιρεςε τασ κατ' αυτισ δυνάμεισ. Επί δε τθσ ςυμπλοκισ ταφτθσ κατεφλζχκθ μία των 

διφράκτων φρεγατϊν, και παρακειμζνθ θ Σειριν εκινδφνευε μζγαν κίνδυνον· αλλ' 

ελκομζνθ διά ςχοινίων υπό τθσ Δαρτμοφκθσ, και υπό διαφόρων λζμβων ρυμουλκουμζνθ, 

διεςϊκθ απομακρυνκείςα. Ειςζπλευςεν εν τοφτοισ ο Σκιπίων. Τρισ εξερράγθ το πυρ εντόσ 

αυτοφ, εφορμιςαντοσ ενόσ πυρπολικοφ, και ωσ εκ καφματοσ διεςϊκθ καταςτρζψασ επί 

τζλουσ το πυρπολικόν. 

 

Μόλισ τθν γ' ϊραν ειςζπλευςεν εξ αιτίασ τθσ νθνεμίασ θ ρωςςικι μοίρα, και ιςχυρϊσ από 

του φρουρίου και υπό των επί τθσ Σφακτθρίασ κανονίων προςβλθκείςα και πακοφςα, 

αντιπαρετάχκθ προσ όλθν τθν δεξιάν πλευράν των εχκρϊν. Ρρωταγωνιηομζνου δε του 

γθραιοφ Χεχδζνου ανθβιςαντοσ εν τθ μάχθ ζκραυςε τουσ παρατεταγμζνουσ εχκροφσ 

ςυνεργεία προσ μεν τα άνω τθσ Βρεςλαβίασ, προσ δε το ςτόμιον τθσ Αρμίδασ και Ταλβότθσ 

και των βραδφτερον ειςπλευςαςϊν Καμβρίασ και Γλαςκόβθσ· αποβιβάςαςα δε ναυμάχουσ 



www.schooltime.gr Σελίδα 112 
 

θνάγκαςε τουσ κατζχοντασ τθν επί τθσ Σφακτθρίασ κανονοςτοιχίαν να τθν εγκαταλείψωςιν· 

εφαίνετο δε θ νιςοσ αφτθ όλθ φλεγομζνθ, εξαπτομζνων υπό τθσ διακαοφσ πυροβολισ των 

επικειμζνων κάμνων. 

 

Τετράωροσ διιρκεςεν θ καταςτρεπτικι αφτθ μάχθ. Απαξάπαντεσ οι υπό τασ ςυμμαχικάσ 

ςθμαίασ διζπρεψαν αμιλλϊμενοι τισ να φανι ευτολμότεροσ και επιδεξιϊτεροσ. Ευτόλμωσ 

και ριψοκινδφνωσ θγωνίςκθ και ο τουρκοαιγφπτιοσ ςτόλοσ, αλλ' ζπακε τα πάνδεινα διά 

τθν υπερζχουςαν δφναμιν και τθν πείραν των πολεμίων. Δίκροτα, φρεγάται, κορβζτται, 

βρίκια, τα μεν κατεςυντρίφκθςαν, τα δε εκάθςαν, τα δε εβυκίςκθςαν ι εισ τθν ξθράν 

εξεβράςκθςαν· τινά δε και επ' αγκφρασ ειςζτι ςαλεφοντα κατιντθςαν άχρθςτα· ολιγϊτατα 

δε τα μθ πακόντα. 

 

Υπερπεντακιςχίλιοι ελογίςκθςαν οι απολεςκζντεσ και πάμπολλοι οι πλθγωκζντεσ, εν οίσ 

και ο Μουχαρζμπεθσ και ο καπθτανάμπεθσ, αποκοπζντοσ του ποδόσ του· πολλοί επί των 

κυμάτων διεςϊκθςαν υπό των ναυτϊν των υπό τασ ςυμμαχικάσ ςθμαίασ πλοίων, καί τινεσ 

αποβάντεσ εισ τθν άκραν του λιμζνοσ απθυδθμζνοι ζπεςαν εισ χείρασ των 

παρενεδρευόντων Ελλινων. Εφονεφκθςαν δε και εκ των υπό τασ ςυμμαχικάσ ςθμαίασ 175, 

και επλθγϊκθςαν 451, εν οίσ και ο υιόσ του Κοδριγκτϊνοσ (θ). 

 

Ραυςάςθσ τθσ μάχθσ, οι ναφαρχοι τθσ ςυμμαχίασ ζγραψαν τω Λβραιμθ (κ) και τοισ 

αρχθγοίσ του ςτόλου ότι δεν ειςζπλευςαν ωσ εχκροί, ότι δεν κα τουσ επολζμουν, αν δεν 

επυροβόλουν τθν ςθμαίαν των εκείνοι πρϊτοι, και ότι ουδζ μετά τθν απρομελζτθτον 

μάχθν είχαν ςκοπόν να ςυντρίψωςι τα διαςωκζντα πλοία των· αλλ', αν επυροβολοφντο εκ 

νζου, και τα διαςωκζντα κα κατζςτρεφαν, και τα φροφριά των κα κατθδάφιηαν, και ωσ 

κιρυξιν πολζμου του ςουλτάνου κατά των ςυμμάχων τθν πράξιν ταφτθν κα εξελάμβαναν· 

επί τζλουσ δε τοισ ζλεγαν να υψϊςωςιν αυκθμερόν επί των φρουρίων λευκιν ςθμαίαν, αν 

ικελαν να κεωρϊνται εισ το εξισ ωσ φίλοι. Ζντρομοι οι τουρκοαιγφπτιοι φψωςαν τθν 

λευκιν ςθμαίαν, αι εχκροπραξίαι δεν επανελιφκθςαν, και τθν 13 απζπλευςαν αι 

ςυμμαχικαί μοίραι, διότι πολλά των πλοίων αυτϊν ζπακαν και εςτάλθςαν προσ επιςκευιν 

τα μεν εισ Μάλταν, τα δε εισ Τολϊνθν, τα δε εισ Αγγλίαν, αλλ' ουδζν αυτϊν απωλζςκθ. 

 

Ο δε Λβραιμθσ, όςτισ, εν ϊ κατεςτρζφετο ο τουρκοαιγφπτιοσ ςτόλοσ, περιεφζρετο εισ τα 

πλθςιόχωρα μζρθ καταςτρζφων και αυτόσ, επανιλκε τθν επαφριον τθσ μάχθσ εισ 

Νεόκαςτρον, όπου αφιςασ προ ολίγου λαμπροφσ ςτόλουσ θφρε ναυάγια· ανακαλζςασ δε 

τα ςτρατεφματά του και ςυγκεντρϊςασ αυτά παρά τα φροφρια θςχολικθ ςπουδαίωσ να 

επιςκευάςθ όςα των πακόντων πλοίων ιςαν επιςκευάςιμα, και τθν 6 δεκεμβρίου 

απεςτάλθςαν εισ Αλεξάνδρειαν ζν δίκροτον, τζςςαρεσ φρεγάται, δφο κορβζτται, τρία 

βρίκια και πολλά φορτθγά· ζφεραν δε τα πλοία ταφτα και τουσ διαςωκζντασ των 

φκαρζντων ναφτασ, τουσ αςκενείσ και πλθγωμζνουσ, τασ γυναίκασ του Λβραιμθ και των 

αγάδων και τριςχιλίουσ αιχμαλϊτουσ Ζλλθνασ και Ελλθνίδασ. 

 

Ανεκλάλθτον χαράν εχάρθ όλθ θ Ελλάσ επί τθ καταςτροφι του τουρκοαιγυπτίου ςτόλου, 

ανζπεμψε προσ Κεόν ευχαριςτίασ επ' εκκλθςίασ και υπζλαβε το ακοφςιον ζργον των 

ναυάρχων τθσ ςυμμαχίασ ωσ ζργον τθσ αοράτου χειρόσ του. Εχάρθςαν και θ Αμερικι και θ 

Ευρϊπθ αι υιοκετιςαςαι τον αγϊνα. Συνεχάρθςαν και αι κυβερνιςεισ Γαλλίασ και 
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ωςςίασ· αλλ' θ τθσ Αγγλίασ ελυπικθ και παρζςτθςεν ενϊπιον των βουλϊν τθσ τθν 

ναυμαχίαν ωσ απαίςιον ςυμβάν. Είχεν ιδθ αποκάνει ο Γεϊργιοσ Κάννιγγ, και θ εξουςία 

περιιλκεν εισ άλλασ άλλωσ πολιτευομζνων χείρασ· ευάρικμοι δε ιςαν οι εν ταισ βουλαίσ 

φιλελλθνίηοντεσ, και εισ μάτθν οι γενναιόφρονεσ Ολλανδόσ εν τθ άνω βουλι και 

Βροφχαμοσ εν τθ κάτω ωνείδιηαν τουσ βλαςφθμοφντασ τθν κατά των βαρβάρων ναυμαχίαν 

υπουργοφσ (ι). 

Οκτϊβριοσ Ρριν δε μάκθ το μζγα ςυμβάν θ Ρφλθ, τα ζμακαν οι παρ' αυτι πρζςβεισ. 

Ρλοίαρχόσ τισ Άγγλοσ ειδοποίθςεν εκ Σμφρνθσ τον εν Κωνςταντινουπόλει 

πρζςβυν, ότι τθν 8 οκτωβρίου, μετά μεςθμβρίαν, εν ϊ ζπλεε μεταξφ Κυκιρων 

και Μάνθσ, εφαίνοντο λάμψεισ εναζριοι και θκοφοντο βαρείαι βρονταί κατά τα 

παράλια τθσ Μεςςθνίασ, και ότι, απαντιςασ τθν αυτιν θμζραν πλοίον 

ελλθνικόν αποπλεφςαν τθν προτεραίαν εκ Νεοκάςτρου, ζμακεν, ότι οι ςφμμαχοι 

ςτόλοι θτοιμάηοντο να ειςπλεφςωςι τθν επαφριον. Τθν δε 16 εβεβαιϊκθςαν οι 

καταταραχκζντεσ επί τθ ανωτζρω αγγελία πρζςβεισ εκ γραμμάτων των 

ναυάρχων, ότι αι αναφανείςαι λάμψεισ ιςαν αι αναβαίνουςαι φλόγεσ των 

καιομζνων πλοίων, και αι ακουόμεναι βρονταί ιςαν οι ςυντριμμοί των. Ικουςε 

και θ Ρφλθ όςα εφθμίηοντο, και καλζςαςα τουσ διερμθνείσ των πρεςβειϊν τθν 

21, ζμακεν ότι, παραβάντοσ του Λβραιμθ τον λόγον τθσ τιμισ, ζπλευςαν εν 

ειρθνικϊ πνεφματι οι ςυμμαχικοί ςτόλοι εισ τον λιμζνα του Νεοκάςτρου, ότι 

κατεςτράφθ ο τουρκοαιγφπτιοσ δϊςασ πρϊτοσ αιτίαν, ότι ελυποφντο οι 

πρζςβεισ, διότι θναγκάςκθςαν οι ςτόλοι τθσ ςυμμαχίασ ν' αντιτάξωςι βίαν προσ 

τθν βίαν, και θφχοντο θ φρόνθςισ τθσ υψθλισ Ρφλθσ ν' αποτρζψθ καν εισ τα 

εξισ άλλα δυςτυχιματα. 

 

Τοιοφτον ςυμβάν, οποίον το εν Νεοκάςτρω, αν ςυνζβαινε κακ' οφσ καιροφσ επεκράτει ο 

γενιτςαριςμόσ, κα ζφερεν άνω κάτω τθν Κωνςταντινοφπολιν και κα ζβαλλεν εισ κίνδυνον 

και τθν ηωιν και τθν τιμιν των Φράγκων· αλλ' επί τθσ παροφςθσ περιςτάςεωσ εγόγγυςαν 

μεν οι Μουςουλμάνοι, αλλά δεν θτάκτθςαν, και ανζκεςαν παρά πάςαν προςδοκίαν τα 

πάντα εισ τθν φρόνθςιν τθσ κυβερνιςεϊσ των. Θ δε κυβζρνθςίσ των θςκάνκθ και τθν 

μεγάλθν φκοράν και τθν μεγάλθν περιφρόνθςιν, εκεϊρθςε και παρζςτθςε το ςυμβάν προσ 

τουσ πρζςβεισ, ομολογοφντασ πάντοτε τα προσ αυτιν φιλικά αιςκιματα των αυλϊν, ωσ 

ζργον πολζμιον, εκϊλυςε τον πλουν των υπό τασ ςθμαίασ αυτϊν εν τω λιμζνι πλοίων, δεν 

ζδωκε τα ςυνικθ οδοιπορικά φιρμάνια τοισ ταχυδρόμοισ αυτϊν, απιτθςεν ικανοποίθςιν 

και αποηθμίωςιν, και διζκοψε μζχρι τινόσ τασ προσ αυτοφσ αμζςουσ ςχζςεισ τθσ· αλλ’, 

αιςκανομζνθ τθν αδυναμίαν τθσ, δεν επροχϊρθςε περαιτζρω. Εν μζςω δε του 

αναφανζντοσ κινδφνου μεγάλθν ςτακερότθτα ζδειξαν οι πρζςβεισ κατ' αρχάσ ωσ προσ τον 

υπζρ τθσ εκτελζςεωσ τθσ ςυνκικθσ ςκοπόν τθσ ςυμμαχίασ εντόσ πάντοτε των όρων τθσ 

ειρινθσ. «Δεν κζλω ν' ακοφςω παραμικρόν λόγον περί Ελλάδοσ», τοισ ζλεγεν ο ειη-

εφζντθσ, «και ςυμβιβαηόμεκα περί παντόσ άλλου»· «αχϊριςτα είναι», απεκρίνοντο οι 

πρζςβεισ, «τα τθσ Ελλάδοσ και τα των τριϊν αυλϊν». Θ Ρφλθ τοισ ζλεγεν ότι απζλυε τα 

κρατοφμενα πλοία και εξζδιδε τα οδοιπορικά φιρμάνια, αν υπζςχοντο να μθ επζμβωςι 

πλζον αι αυλαί εισ τα τθσ Ελλάδοσ, να τθν αποηθμιϊςωςι διά τθν φκοράν του ςτόλου τθσ, 

και να τθν ικανοποιιςωςι διά τθν φβριν τθσ ςθμαίασ τθσ. Οι δε πρζςβεισ απεκρίνοντο, ότι θ 

περί ειρθνεφςεωσ τθσ Ελλάδοσ κατά τθν ςυνκικθν απόφαςισ των αυλϊν ιτον 
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αμετάτρεπτοσ, ότι ουδεμία αποηθμίωςισ ωφείλετο διά τθν φκοράν του ςτόλου τθσ ωσ 

προκλθκείςαν παρ' αυτισ, και ότι, υβρίςαςα θ Ρφλθ πρϊτθ τθν ςθμαίαν των, αδίκωσ 

απιτει ικανοποίθςιν· τθν θρϊτων δε αν είχε ςκοπόν να παφςθ ενεργοφςα παρά τασ 

ςυνκικασ, κρατοφςα τα πλοία και μθ δίδουςα τα ςυνικθ οδοιπορικά φιρμάνια, και αν 

ςυγκατετίκετο εισ τασ προσ αυτιν περί Ελλάδοσ προτάςεισ των. Επί τθ κοινοποιιςει ταφτθ, 

θ Ρφλθ μθ αλλάξαςα ςκοπόν ιλλαξεν φφοσ, και επ' ελπίδι να φζρθ διαίρεςιν μεταξφ των 

πρζςβεων, ιλκεν εισ λόγουσ ιδιαιτζρουσ ποτζ μετά του ενόσ ποτζ μετά του άλλου δϊςαςα 

καί τινασ ελπίδασ ςυμβιβαςμοφ θκζλθςε δε να παρεμβάλθ μεταξφ εαυτισ και των τριϊν 

πρεςβειϊν τθν αυςτριακιν πρεςβείαν, ιτισ επί τθ αιτιςει αυτισ ζγραψε ταισ ςυναδζλφαισ 

τθσ, ότι θ υψθλι Ρφλθ απεφάςιςε ν' απολφςθ τα υπό τθν ςθμαίαν των αυλϊν αυτϊν πλοία 

και απιτει να τθ ςτείλωςι τθν ςυνικθ περί αυτϊν ςθμείωςιν^ θτιολόγει δε τθν 

παρζμβαςίν τθσ επί τθ μθ προςελεφςει των διερμθνζων αυτϊν εισ τθν Ρφλθν, ωσ και 

πρότερον. Αλλ' οι πρζςβεισ απζρριψαν ομοκυμαδόν τθν φιλικιν παρζμβαςιν τθσ Αυςτρίασ, 

και απζδειξαν ανίςχυρον τθν δικαιολογίαν τθσ, ειπόντεσ, ότι θ Ρφλθ ςυνείκιηε να καλι παρ' 

εαυτι τουσ διερμθνείσ των, οςάκισ είχε τι να τοισ κοινοποιιςθ· ζςτειλαν δε προσ τθν Ρφλθν 

αυκθμερόν τουσ διερμθνείσ ηθτοφντεσ κατ' ευκείαν απάντθςιν επί των τελευταίων 

προτάςεων αλλ' θ Ρφλθ επανζλαβε το πρϊτον φφοσ· και ωσ προσ μεν το κατά το 

Νεόκαςτρον ςυμβάν απιντθςεν, ότι, μθ λαβοφςα ειςζτι κακαράσ πλθροφορίασ, 

θναγκάηετο ν' αναβάλθ πάςαν ςυηιτθςιν, αλλ' ότι το εκεϊρει παράβαςιν των ςυνκθκϊν 

και κιρυξιν πολζμου· περί δε των ελλθνικϊν πραγμάτων είπε και ιδθ όςα και πάντοτε, 

δθλαδι ότι απζρριπτε τθν παρζμβαςιν· απεςιϊπθςε δε το περί απολφςεωσ των πλοίων. 

Ωργίςκθςαν οι πρζςβεισ επί τθ απαντιςει ταφτθ και απιτθςαν να τοισ αναγγείλθ ςαφϊσ, 

αν, ςυγκατατικεμζνθ εισ τθν επανόρκωςιν των ςχζςεων, απζλυε τα κρατοφμενα πλοία, και 

αν εδζχετο τασ περί μεςιτείασ και ανακωχισ προτάςεισ, διότι άλλωσ κ' ανεχϊρουν. Θ Ρφλθ 

εδείχκθ ευδιάκετοσ μεν ωσ προσ τθν απόλυςιν των πλοίων, αλλ' εναντία, ωσ αείποτε, ωσ 

προσ τα τθσ Ελλάδοσ· επειδι όμωσ απεφάνκθςαν οι πρζςβεισ τθν φοράν ταφτθν ότι 

ανεχϊρουν, αν απερρίπτετο το περί Ελλάδοσ ηιτθμα, ανζβαλε τθν οριςτικιν απάντθςιν 

περί πάντων. 

 

Εν τοφτοισ, κατζπλευςεν εισ Κωνςταντινοφπολιν ο εν Νεοκάςτρω επί τθ καταςτροφι του 

ςτόλου Ταχιρπαςασ, και ζπακεν θ Ρφλθ επί τθ ελεφςει του ανδρόσ τοφτου ό,τι πάςχει 

μιτθρ επί τθ πρϊτθ ςυνεντεφξει οικείου παρευρεκζντοσ επί τω εν τθ αλλοδαπι κανάτω 

αγαπθτοφ τζκνου. Ο Ταχιρθσ, ανιρ πλιρθσ προλιψεων και μίςουσ προσ τουσ Φράγκουσ, 

τόςον εξθγείωςε τθν Ρφλθν αναξινασ τασ πλθγάσ τθσ δι' ϊν ανζφερεν, ϊςτε οι μζχρι τοφδε 

ακλόνθτοι πρζςβεισ εκλονίςκθςαν εξ αιτίασ του τραχζοσ και αποτόμου φφουσ αυτισ· και 

επί μακράσ ςυνεντεφξεωσ αυτϊν και του ειη-εφζντθ (κ) θρϊτθςαν, αν θ Ρφλθ, 

απορρίπτουςα τθν υπζρ των Ελλινων μεςιτείαν, ευθρεςτείτο καν να τοισ χαρίςθ 

αυκόρμθτοσ προνόμια ανάλογα τθσ ςυνκικθσ, ό εςτι Μολδοβλαχικά, αν κατζφευγαν εισ το 

ζλεόσ τθσ. Ο ειη-εφζντθσ ανζβαλε τθν απάντθςιν, και μετά τθν ςυνζντευξιν ταφτθν 

εκλικθςαν οι μεγιςτάνεσ του κράτουσ εισ γενικόν ςυμβοφλιον, και, γενομζνου λόγου περί 

των τελευταίων προτάςεων τθσ ςυμμαχίασ ωσ παραιτουμζνθσ από πάςθσ παρεμβάςεωσ, 

ενζκριναν όλοι ομοκυμαδόν ωσ υπζρτατον όρον των προσ τουσ αποςτάτασ βαςιλικϊν 

δωρεϊν, αλλά και αυτϊν προσ χάριν τθσ ςυμμαχίασ, τθν λικθν των παρελκόντων, τθν 

απόδοςιν των κτθμάτων και τθν άφεςιν των οφειλομζνων φόρων· ο δε ςουλτάνοσ, 
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καμφκείσ εισ τασ κερμάσ παρακλιςεισ του αρχιβεηίρθ επικαλεςκζντοσ γονυκλινϊσ το προσ 

τουσ πταίςαντασ ζλεόσ του, ςυγκατζνευςε να τοισ χαρίςθ και τον του χαρατςίου φόρον του 

πρϊτου ζτουσ αφ' οφ επροςκφνουν. Οι πρζςβεισ, ιδόντεσ ότι και από των όρων τθσ 

ςυνκικθσ παρεκτραπζντεσ δεν ειςθκοφςκθςαν, εηιτθςαν μετά τρεισ θμζρασ τα 

αποδθμθτιριά των. Θ Ρφλθ δεν αντζτεινεν εισ τθν αναχϊρθςίν των, αλλά δεν ζδωκε τα 

αποδθμθτιρια μθ κζλουςα να φανι ότι ςυγκατετίκετο. Εηιτθςαν μετά ταφτα 

αξιωματικοφσ τθσ Ρφλθσ ωσ ςυμπλωτιρασ μζχρι των φρουρίων εισ εξομαλιςμόν 

ενδεχομζνων δυςκολιϊν, αλλ' ουδζ και κατά τοφτο ειςθκοφςκθςαν· ανιγγειλαν, ότι 

αναχωροφντεσ ζκεταν τουσ υπθκόουσ των αυλϊν των και τα ςυμφζροντά των υπό τθν 

προςταςίαν του πρζςβεωσ τθσ Ολλανδίασ, αλλ' ουδζ τοφτο εδζχκθ θ Ρφλθ, ειποφςα, ότι 

αφτθ είχε ςκοπόν ν' αποπζμψθ όλουσ τουσ κακοφσ, και να κρατιςθ υπό τθν προςταςίαν 

τθσ μόνουσ τουσ καλοφσ· επρόβαλαν ν’ απολφςθ τα υπό τασ ςθμαίασ των αυλϊν των πλοία, 

αλλά και τθν πρόταςιν ταφτθν ετροποποίθςεν θ Ρφλθ υπό τον όρον ν' αποβιβάςωςι τασ 

τροφάσ επί πλθρωμι μζρουσ τθσ τιμισ επί του παρόντοσ, και του υπολοίπου βραδφτερον. 

Οι πρζςβεισ ανιγγειλαν τθν αναχϊρθςίν των τοισ εν Κωνςταντινουπόλει ςυναδζλφοισ των, 

τοισ ναυάρχοισ τθσ ςυμμαχίασ και τοισ κατά τθν οκωμανικιν αυτοκρατορίαν προξζνοισ· 

Νοζμβριοσ τθν δε 23 νοεμβρίου ειδοποίθςαν τθν Ρφλθν, ότι τθν εκεϊρουν υπεφκυνον, αν, 

εξ αιτίασ τθσ διαγωγισ τθσ, ςυνζβαινε τι δεινόν είτε προσ αυτοφσ 

αναχωροφντασ, είτε προσ τουσ υπθκόουσ των αυλϊν των μζνοντασ· και οι μεν 

τθσ Αγγλίασ και Γαλλίασ απζπλευςαν τθν 26, ο δε τθσ ωςςίασ τθν 4 δεκεμβρίου. 

 

Πχι μόνον ουδεμιάσ μομφισ αλλά και πολλϊν επαίνων φαίνεται αξία θ Ρφλθ, ωσ 

ανεξάρτθτοσ Αρχι, διά τθν ακλόνθτον επιμονιν τθσ εισ απόρριψιν τθσ δι' επιρροισ ξζνων 

αυλϊν ειρθνεφςεωσ του κράτουσ τθσ· ο δε επί των εξωτερικϊν υπουργόσ, Ρετζρ-εφζντθσ, 

εδείχκθ ανιρ πολλισ ικανότθτοσ. Αλλά μωρά και ανεπιτιδειοσ εφάνθ, μθ κελιςαςα επί τθ 

προτάςει των τριϊν πρζςβεων να παραχωριςθ ο ί κ ο κ ε ν-κ α ι-ά ν ε υ-ξ ζ ν θ σ-π α ρ ε μ β 

ά ς ε ω σ τα Βλαχομολδαυικά προνόμια, απατθλά και αυτά ωσ ανεγγφθτα. Άπορον δε πϊσ 

οι πρζςβεισ, κατά παράβαςιν των όρων τθσ ςυνκικθσ και εν αγνοία, των Ελλινων, 

επρότειναν τοιοφτον αιςχρόν ςυμβιβαςμόν. Αλλά καλι τφχθ θ δυςμενισ Ρφλθ διά τθσ 

άφρονοσ και ιδιοβλαβοφσ αποποιιςεϊσ τθσ διζςωςε τασ ςυμμάχουσ αυλάσ από του 

δικαίου τοφτου επί τθ παλινωδία των πρζςβεων ονειδιςμοφ, και προθτοίμαςεν άκουςα 

ευτυχεςτζραν λφςιν του ελλθνικοφ ηθτιματοσ. 

 
1827-28 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Ο'. 

 
Δθζηξαηείαη ησλ Διιήλσλ εηο Αλαηνιηθήλ θαη Γπηηθήλ Διιάδα εηο 

Κξήηελ θαη Υίνλ. 

 

ΑΦ' οφ οι Τοφρκοι απζρριψαν τασ περί Ελλάδοσ προτάςεισ των πρζςβεων, απελφκθςαν και 

οι Ζλλθνεσ του χρζουσ τθσ ανακωχισ. Επειδι δε εκεϊρθςαν ενδεχόμενον να 

πραγματοποιθκι ο μζλλων ςυμβιβαςμόσ υπό τον όρον του να διατθριςθ ζκαςτοσ ό,τι 

κατείχεν, επεχείρθςαν να κινιςωςιν δίπλα εισ Ανατολικιν και Δυτικιν Ελλάδα, εισ Κριτθν 
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και Χίον προσ αναηωπφρθςιν του αγϊνοσ. 

 

Λιγοντοσ του αυγοφςτου, ο επί του ιςκμοφ τθσ Κορίνκου ςτρατοπεδεφων αρχιςτράτθγοσ 

διζταξε τον Βάςςον και τον Κριεηϊτθν να ςυνεκςτρατεφςωςι μετά των περί αυτοφσ εισ 

Ανατολικιν Ελλάδα. Συνιλκαν οφτοι εισ Σαλαμίνα, και ςυναποπλεφςαντεσ ζφκαςαν εισ 

Σκόπελον τζλθ ςεπτεμβρίου· εκεί ςυνιλκαν και οι Κετταλομακεδόνεσ οπλαρχθγοί, 

Καρατάςοσ, Γάτςοσ, Δουμπιϊτθσ και άλλοι· και κατ' αρχάσ μεν, βουλιν ζβαλαν να πζςωςιν 

εισ Εφβοιαν· 

Νοζμβριοσ μακόντεσ δε, ότι θ κωμόπολισ των Τρικζρων ιτον αφροφρθτοσ και ευάλωτοσ, 

απζβθςαν τθν 5 νοεμβρίου αίφνθσ πλθςίον αυτισ και επροχϊρθςαν αυκωρεί 

εισ άλωςίν τθσ· αλλ' ωπιςκοδρόμθςαν άπρακτοι ευρόντεσ αντίςταςιν όχι μόνον 

παρά των εν αυτι Τοφρκων, αλλά και παρά των εγχωρίων Ελλινων 

ενκυμουμζνων όςα κακά ζπακαν άλλοτε παρά τινων των εισ λφτρωςιν αυτϊν 

ελκόντων. Μετά τθν αποτυχίαν ταφτθν, οι αποβάντεσ διθρζκθςαν, και οι μεν 

επολιόρκθςαν τθν κωμόπολιν, οι δε ετοποκετικθςαν όπιςκεν του επί του 

ιςκμοφ τείχουσ εισ εμπόδιον πάςθσ ενδεχομζνθσ επιδρομισ των ζξωκεν εχκρϊν. 

200 Ζλλθνεσ και τα ελλθνικά πλοία εκινικθςαν τθν νφκτα τθσ 9 εισ άλωςιν των 

παρακαλαςςίων αποκθκϊν· και οι μεν τθσ ξθράσ εκυρίευςαν ςχεδόν αναιμωτί 

δφο κανονοςτάςια, οι δε των πλοίων μίαν γολζτταν και 50 άλλα πλοιάρια. 

Φοβθκζντεσ οι Τοφρκοι και αφιςαντεσ όλασ τασ άλλασ κζςεισ εκλείςκθςαν τθν 

αυτιν νφκτα εντόσ τριϊν αποκθκϊν αλλά παρεδόκθςαν τθν επαφριον· ιςαν δε 

50· ςυν αυτοίσ ιτο και ο ανεψιόσ του αρχθγοφ τθσ φρουράσ Ταχιραγα, αλλά 

προφκάςασ ζφυγε. Τθν δε 14 εφάνθςαν ερχόμενοι εκ Λαρίςςθσ και Βϊλου εισ 

βοικειαν των πολιορκουμζνων 1200, και τθν 17 εςτρατοπζδευςαν μίαν ϊραν 

μακράν των Ελλινων και εχαρακϊκθςαν. Δισ εφϊρμθςαν περί το δειλινόν τθσ 

αυτισ θμζρασ οι όπιςκεν του τείχουσ Ζλλθνεσ, και επί τθσ δευτζρασ ορμισ 

ζτρεψαν τουσ εχκροφσ και τουσ εδίωξαν μζχρι του χωρίου Λευκοφ, ικανοφσ 

εφόνευςαν και αιχμαλϊτιςαν, πζντε ςθμαίασ εκυρίευςαν, και πολλά επιραν 

λάφυρα· αλλ' ακοφςαντεσ ότι υπάρχοντα πολλοί άλλοι, όντεσ και ανεφοδίαςτοι 

των εισ διατιρθςιν τθσ πολιορκίασ αναγκαίων, διζλυςαν μετ' ολίγον το 

ςτρατόπεδον και ανεχϊρθςαν εισ τα ίδια. 

 

Εν ϊ δε εςτρατοπζδευεν ο αρχιςτράτθγοσ επί του ιςκμοφ, ςτρατιϊται τινζσ επροχϊρθςαν 

ζωσ εισ Κιβασ, ιρπαςαν 60 καμιλουσ, και ιλαςαν 4000 πρόβατα· αλλ' επελκόντων των 

εχκρϊν μόλισ διζςωςαν το δζκατον. 

 

Αναχωροφντοσ δε του Κιουταχι εισ τθν Άπειρον, φόβοσ εχκρικισ ειςβολισ εισ 

Ρελοπόννθςον δεν υπιρχε πλζον, και ο αρχιςτράτθγοσ μετζφερε το ςτρατόπεδον εισ 

Διακοπτόν, εκείκεν εισ Νεφρα, και απεφάςιςε να το μεταβιβάςθ εισ Δυτικιν Ελλάδα προσ 

ανζγερςιν εκείνου του μζρουσ. 

 

Θ Δυτικι Ελλάσ επροςκφνθςεν όλθ μετά τθν κυρίευςιν του Μεςολογγίου. Απόκρυφων τι 

και άβατον μζροσ αυτισ, το νθςίδιον του Λεςινίου, διετθρείτο ειςζτι ελεφκερον υπό 

πρόςχθμα υποταγισ ωσ ςπινκθροβόλοσ αςτιρ εν μζςω πυκνισ νεφζλθσ. Το νθςίδιον τοφτο 
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ενόσ μιλίου περιφερείασ κείται εντόσ μακράσ και δυςδιεξιτιτου λίμνθσ μίαν ϊραν μακράν 

τθσ Ραλθοκατοφνασ. Οςάκισ ειςζβαλλεν ο εχκρόσ εισ τθν Δυτικιν Ελλάδα, το νθςίδιον 

τοφτο, εν ϊ ςϊηεται μοναςτιριον, εχρθςίμευεν ωσ τόποσ καταφυγισ πολλϊν οικογενειϊν^ 

ποτζ δεν το επάτθςεν ο εχκρόσ, και απάτθτον το διεφφλαξεν ο καλόσ θγοφμενοσ του και 

επί τθσ γενικισ καταπατιςεωσ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ υποκρικείσ τον πιςτόν ραγιάν. 

Αρχομζνου δε του 1827, κακ' όν καιρόν ο Καραϊςκάκθσ περιιρχετο ανεγείρων τθν 

πεςοφςαν Ανατολικιν Ελλάδα, ο Δθμοτςζλιοσ κατζλαβε το νθςίδιον τοφτο κατά διαταγιν 

αυτοφ· κατζλαβαν μετ' ολίγον οι περί τον άγκον και Μακριν και τθν Ραλθοκατοφναν. 

Εςτράτευςαν οι Τοφρκοι υπό τθν οδθγίαν του Βαρνακιϊτθ εισ διωγμόν των, αλλ' 

αψιμαχιςαντεσ ανεχϊρθςαν άπρακτοι. Εγκαρδιωκζντεσ οι Ζλλθνεσ επί τθ αποτυχία των 

εχκρϊν, κατζλαβαν και άλλασ κζςεισ, ο μεν άγκοσ το Δραγαμζςτον, ο δε Δθμοτςζλιοσ τον 

Μφτικαν. Οι Τοφρκοι εςτράτευςαν πάλιν και κατζλαβαν τθν Κανδφλαν. Και οι μεν περί τον 

άγκον, ιδόντεσ πλθςίον τουσ εχκροφσ, εγκατζλειψαν τθν κζςιν των· οι δε περί τον 

Δθμοτςζλιον τουσ επολζμθςαν επελκόντασ και τουσ ζτρεψαν· αλλ' θκοφςκθ μετά ταφτα ότι 

πλικοσ ιρχετο να κυριεφςθ τον Μφτικαν και οι περί τον Δθμοτςζλιον, ανίκανοι διά τθν 

ολιγότθτά των ν' αντιςτακϊςι, κατζφυγαν διά νυκτόσ εισ Ρεταλάν, κακείκεν επανιλκαν εισ 

το νθςίδιον του Λεςινίου διατθροφντεσ τθν εν αυτϊ λαμπάδα τθσ ελευκερίασ άςβεςτον. Οι 

δε Τοφρκοι, καταλαβόντεσ ζκτοτε όλασ τασ παρακαλαςςίουσ κζςεισ τθσ Ακαρνανίασ, τασ 

διετιρθςαν υπεξουςίουσ των. Τοιαφτθ ιτον θ πολεμικι κατάςταςισ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ 

κακ' όν καιρόν εμελζτθςεν ο αρχιςτράτθγοσ να μεταφζρθ εκεί το ςτρατόπεδον του διά 

καλάςςθσ. 

 

Μεκ' θμζρασ δε ολίγασ τθσ καταςτροφισ των εν τω λιμζνι των Σαλϊνων εχκρικϊν πλοίων, 

εξζπλευςεν ο Σωτιρ του κόλπου τθσ Κορίνκου· 

Νοζμβριοσ θ δε Καρτερία και τα λοιπά υπό τον Χάςτιγγα πλοία εξζπλευςαν τθν 6 

νοεμβρίου επί τθ αιτιςει του αρχιςτρατιγου εισ διαβίβαςιν των ςτρατευμάτων 

του από του παραλίου του Ράπα εισ το τθσ Ακαρνανίασ. Διαπλζουςα θ Καρτερία 

το ςτόμα του κόλπου απϊλεςε δφο ναφτασ υπό τον κανονοβολιςμόν των 

φρουρίων, εβφκιςεν εν τω λιμζνι των Ρατρϊν ζν αυςτριακόν ωσ παραβιάςαν 

τον αποκλειςμόν και μθ κελιςαν ν' απομακρυνκι κακϊσ διετάχκθ, και 

θγκυροβόλθςεν υπό το Καραβοςτάςι, αναμζνουςα τουσ περί τον 

αρχιςτράτθγον· ςυνθκολοφκουν δε τθν Καρτερίαν αι δυο γολζτται και τα τρία 

αυςτριακά. Εν τω μεταξφ δε τοφτω εξεςτράτευςαν και περί τον αρχιςτράτθγον 

εκ Νεηερϊν· και μακόντεσ κακ' οδόν, ότι, επιςτρζφων ο Δελι-Αχμζτθσ εκ των 

μεςςθνιακϊν φρουρίων εισ Ράτρασ μετά 4000 πεηϊν και 500 ιππζων, ζφκαςεν 

εισ Γαςτοφνθν, δεν επροχϊρθςαν ωσ μθ αξιόμαχοι διά τθν δυςαναλογίαν του 

πεηικοφ και τθν παντελι ζλλειψιν ιππικοφ, ζωσ ου ζμακαν ότι οι εχκροί 

επζραςαν τον ποταμόν τθσ Καμινίτςασ, και τότε, επιδεξίωσ επιλαβόμενοι του 

ζργου, ερρίφκθςαν, επικρατοφςθσ δεινισ καταιγίδοσ και ραγδαίασ βροχισ, εισ 

τθν ελϊδθ πεδιάδα τθσ Ραλθαχαϊάσ, και φκάςαντεσ δρομαίοι εισ Καραβοςτάςι, 

εν αγνοία των εχκρϊν, επζηθςαν όςοι εχϊρθςαν εισ τα υπό τον Χάςτιγγα εκεί 

πλοία και απεβιβάςκθςαν τθν 18 εισ Δραγαμζςτον, όκεν οι εχκροί φοβθκζντεσ 

ζφυγαν. Οι δε περί τον αρχιςτράτθγον κατζλαβαν και άλλασ κζςεισ μζχρι του 

Λιγοβιτςίου. Μετά δε τθν πρϊτθν ταφτθν απόβαςιν, επανιλκαν τα πλοία εισ 
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Καραβοςτάςι και μετεκόμιςαν το υπόλοιπον του ςτρατοφ υπό τθν οδθγίαν του 

Κϊςτα Μπότςαρθ. Αναηωογονιςασ ο αρχιςτράτθγοσ διά τθσ εκςτρατείασ ταφτθσ 

τον τόπον εκείνον, εξζδωκε τθν 24 διακιρυξιν, δι' ισ εκάλει όπου 

εςτρατοπζδευε τουσ εν Ρελοποννιςω Δυτικοελλαδίτασ οπλοφόρουσ, εξζδωκε 

και άλλθν τθν 26 καλϊν όλουσ γενικϊσ τουσ Δυτικοελλαδίτασ εισ τα όπλα· και 

επειδι πολλοί αυτϊν επροςκφνθςαν, τοισ ζλεγεν, ότι παρζδιδεν εισ λικθν τα 

παρελκόντα, και ότι ανεγνϊριηεν ωσ πατριϊτασ· όλουσ τουσ Ζλλθνασ, όςοι, κακ' 

ιν ςτιγμιν εβάπτετο κάλαμοσ αποφάςεωσ, ιρχοντο υπό τθν ςθμαίαν τθσ 

πατρίδοσ. Θ φωνι του αρχιςτρατιγου θκοφςκθ και υπό των οπλαρχθγϊν και 

υπό των πολιτϊν, και εντόσ ολίγου εςυςτικθ υπό τθν οδθγίαν του αξιόμαχον 

ςτρατόπεδον. 

 

Ο δε άοκνοσ Χάςτιγξ, διαβιβάςασ τουσ περί τον αρχιςτράτθγον εισ Δραγαμζςτον, ζπλευςεν 

εισ κυρίευςιν του Βαςιλαδίου. 

Δεκζμβριοσ Τθν νφκτα τθσ 6 δεκεμβρίου θγκυροβόλθςαν ζμπροςκεν αυτοφ θ Καρτερία καί 

τισ κανονοφόροσ, και τθν 10 εβομβοβόλθςαν αλλ' ανωφελϊσ. Συνζπεςαν εν τω 

μεταξφ κακοκαιρίαι και ανεβλικθςαν αι εχκροπραξίαι μζχρι τθσ 15, κακ' ιν 

ερρίφκθςαν επτά βόμβαι, εξ ϊν αι τζςςαρεσ ζπεςαν εισ τθν ςτενιν 

περιφζρειαν του νθςιδίου, και μία εξ αυτϊν ζκχυςε τθν εν αυτϊ πυριτοκικθν. 

Τοφτου γενομζνου, εμβάντεσ οι Ζλλθνεσ εισ τασ λζμβουσ ϊρμθςαν εισ 

κυρίευςιν του νθςιδίου, και θ φρουρά ταραχκείςα και δειλιάςαςα παρεδόκθ. 

50 ιςαν οι επί του νθςιδίου προ τθσ μάχθσ, αλλά 31 επζηων επί τθσ 

παραδόςεϊσ του· ευρζκθςαν και 12 κανόνια. Ο δε Χάςτιγξ, αν και θ φρουρά, 

διαρκοφςθσ τθσ πολιορκίασ, ετουφζκιςε πλοιάριον ςταλζν παρ' αυτοφ υπό 

λευκιν ςθμαίαν και φζρον προτάςεισ ςυμβιβαςμοφ, δεν εμνθςικάκθςεν ουδ' 

επαίδευςζ τινα, αλλά τουσ απεβίβαςεν όλουσ ςϊουσ πλθςίον του 

Μεςολογγίου, και ανζςτθςεν επί του Βαςιλαδίου τθν προ δφο ετϊν πεςοφςαν 

ελλθνικιν ςθμαίαν. 

 

Γνωςτισ δε γενομζνθσ τθσ ςυμμαχικισ ςυνκικθσ, οι Κριτεσ επί ςκοπϊ να ςυμμεκζξθ των 

καλϊν αυτισ και θ πατρίσ των, εςκζφκθςαν πϊσ να τακτοποιιςωςι και ενιςχφςωςι τα 

πολεμικά κινιματά των, και επί τω ςκοπϊ τοφτω εςτρατολογικθςαν χίλιοι εντόπιοι, 

εμιςκϊκθςαν και χίλιοι μθ Κριτεσ, και θτοιμάςκθ και ναυτικι μοίρα εισ υποςτιριξιν των 

κατά ξθράν κινθμάτων. Θ μοίρα αφτθ ζφκαςεν εισ Γραμβοφςαν υπό τον Μιαοφλθν τθν 25 

Οκτωβρίου, αλλά μθ ευροφςα τθν εκςτρατείαν ετοίμθν ανεχϊρθςεν. Εν τοςοφτω κίνθςισ 

μεγάλθ κατζλαβε πολλάσ επαρχίασ τθσ Κριτθσ. Οι εν τθ επαρχία των Χανιϊν Χριςτιανοί, οι 

Αποκορωνίται, οι Αυλοποταμίται και άλλοι άλλων επαρχιϊν εκινικθςαν εισ τα όπλα. 

Νοζμβριοσ Οι δε ξεναγωγθκζντεσ οπλοφόροι, αφ' οφ αφίχκθςαν εισ Γραμβοφςαν, 

απεβιβάςκθςαν μετά πολλϊν εντοπίων υπό τθν γενικιν αρχθγίαν του Γιάννθ 

Χάλθ, οι μεν τθν 20 οι δε τθν 21 νοεμβρίου εισ τον κατά τθν Σπιναλόγκαν λιμζνα 

άγιον Νικόλαον. Εφοβικθ φόβον μζγαν ο εν τω μεγάλω Κάςτρω 

Σουλεθμάμπεθσ ιδϊν τθν μεγάλθν ταφτθν κίνθςιν, και εηιτθςε ταχείαν 

βοικειαν παρά του Μουςταφάπαςα επί λόγω ότι οι εχκροί επροχϊρθςαν μίαν 



www.schooltime.gr Σελίδα 119 
 

ϊραν από του φρουρίου. Οι δε αποβιβαςκζντεσ, οι μεν διεςπάρθςαν εισ τασ 

πλθςιοχϊρουσ επαρχίασ φονεφοντεσ ςποράδθν και λεθλατοφντεσ, οι δε 

πεςόντεσ επί τθν πρωτεφουςαν τθσ επαρχίασ του Μιραμπζλου, το Καινοφριον 

χωρίον, όπου ιςαν 200 Τοφρκοι, εφόνευςαν και εηϊγρθςαν 40· απζκλειςαν δε 

τουσ λοιποφσ, εν οίσ και τον διοικθτιν τθσ επαρχίασ είσ τινα δυνατόν πφργον. Εν 

ϊ δε τουσ εκανονοβόλουν αποβιβάςαντεσ ζν κανόνι 48 λιτρϊν ιλκαν εισ 

βοικειαν αυτϊν 300 ζξωκεν· αλλά πολεμθκζντεσ και αποκρουςκζντεσ 

ωπιςκοδρόμθςαν· εηωγρικθςαν δε 14 εξ αυτϊν, και εφονεφκθςαν 4 Ζλλθνεσ 

και επλθγϊκθςαν 7. Τθν δε 25 εφάνθςαν ερχόμενοι 1000 επιβοθκοί υπό τον 

κεχαγιάμπεθν ζλκοντεσ τρία κανόνια και μίαν βομβοβόλον· αλλ' επιπεςόντων 

των Ελλινων θναγκάςκθςαν να ςτρατοπεδεφςωςιν εν οχυρά κζςει παρά τινι 

μοναςτθρίω αντικρφ των ελλθνικϊν οχυρωμάτων. Επτά ϊρασ ετουφεκίηοντο και 

εκανονοβολοφντο και εβιάςκθςαν επί τζλουσ να εγκαταλείψωςι τα οχυρϊματά 

των, να κλειςκϊςιν εντόσ του μοναςτθρίου και τθν α' ϊραν τθσ νυκτόσ να 

φφγωςι κακϊσ ζχοντεσ αφιςαντεσ τα κανόνια, τθν βομβοβόλον, τα 

πολεμεφόδια και τασ τροφάσ. 150 ελογίςκθςαν οι πεςόντεσ εχκροί, μεκ' ϊν και 

ςθμαντικόσ τισ Αγάσ, Λαδαόγλουσ, και 36 οι ηωγρθκζντεσ· επλθγϊκθ και ο 

κεχαγιάμπεθσ, και εηωγρικθςαν και 150 υποηφγια. Οι δε εν τω πφργω 

πολιορκοφμενοι, εν οίσ και 20 Αλβανοί, απελπιςκζντεσ μετά τθν φυγιν των 

ςυναδζλφων των παρεδόκθςαν επί ςυμφωνία ν' αποπεμφκϊςιν αςφαλϊσ εισ 

Γεράπετρον· και οι μεν Αλβανοί απεπζμφκθςαν, οι δε εντόπιοι μετετζκθςαν 

προςωρινϊσ εισ το ηαμίον· αλλ' υποπτεφςαντεσ ότι εμελετάτο κατ' αυτϊν 

επιβουλι, εμαχαίρωςαν τον επί παραλαβι των όπλων και των χρθμάτων κατά 

τα ςυνομολογθκζντα ειςελκόντα προ των άλλων οπλαρχθγόν Κουμάκθν και 

εφόνευςαν 9 εκ των οπαδϊν του. Εξαγριωκζντεσ οι Ζλλθνεσ επί τθ απιςτία 

ταφτθ εφϊρμθςαν και ζκαυςαν όλουσ εκτόσ των δφο υιϊν του Καρακάςαγα και 

του υπθρζτου αυτϊν. Μετά τα ςυμβάντα ταφτα ιλκαν εισ το ελλθνικόν 

ςτρατόπεδον άλλοι 700 Κριτεσ ςτρατολογθκζντεσ κατά το Αιγαίον και 

ςυνεπλθρϊκθςαν εισ 3000, αλλ' ερίηοντεσ περί αρχθγίασ και καταντιςαντεσ 

ακζφαλοι, άφθςάν τινασ εισ φρουράν τθσ Σπιναλόγκασ, και τθν 9 δεκεμβρίου 

εξεςτράτευςαν οι λοιποί προσ τα εν τθ επαρχία τθσ Ρεδιάδοσ Μάλια, όπου ιςαν 

εχκροί, και αυλιςκζντεσ παρά το χωρίον Μοχόν ιρχιςαν να οχυρόνωνται· αλλ' 

επζπεςαν οι εχκροί, και εν πρϊτοισ ϊρμθςαν επί τον προμαχϊνα του Κίτςου 

Βοφλγαρθ, και ευρόντεσ αυτόν οχυρόν απεμακρφνκθςαν· ζπεςαν ζπειτα επί τον 

του Μαγουλάκθ, του Φαρμάκθ και Κουρμουλάκθ και διεςκόρπιςαν τουσ εν 

αυτϊ φονεφςαντεσ προσ τοισ άλλοισ και τον Μαγουλάκθν και τον 

Κουρμουλάκθν. Τοφτου γενομζνου, οι Ζλλθνεσ ετράπθςαν πανταχόκεν και 

απϊλεςαν και το κανόνι των· κα θφανίηοντο δε όλοι, αν ενεδρεφοντεσ ο 

Καηανάκθσ και ο Κακεκλισ δεν ανεχαίτιηαν τουσ εχκροφσ. Ρακόντεσ οι 

χριςτιανοί επί τθσ μάχθσ ταφτθσ ζπακαν πλείονα περϊντεσ τον παραρρζοντα 

ποταμόν, οφςθσ μεγάλθσ πλθμμφρασ. Υπερδιακόςιοι εχάκθςαν επί τθσ μάχθσ, 

τθσ τροπισ και τθσ ποταμοπορίασ. Μετά τα δεινά ταφτα διελφκθ θ εκςτρατεία, 

και οι μεν ελειποτάκτθςαν, οι δε επανιλκαν εισ Γραμβοφςαν. 
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Τα δε τθσ Χίου είχαν οφτω. 

 

Μετά τθν καταςτροφιν αυτισ, τινζσ των πολιτϊν τθσ ςυνοικιςκζντεσ εν Σφρα χάριν 

εμπορίου, και πεινϊντεσ και διψϊντεσ τθν ανζγερςιν τθσ πατρίδοσ των, ζδραξαν τθν 

περίςταςιν, κακ' ιν απζρριψεν θ Ρφλθ τασ προτάςεισ των ςυμμάχων, και ςυνάξαντεσ 

ικανά χριματα παρά των εν τθ αλλοδαπι ςυμπολιτϊν, και κατακζςαντεσ και αυτοί εισ 

κίνθςιν ναυτικισ και ςτρατιωτικισ δυνάμεωσ και ποριςμόν των αναγκαίων, ανζκεςαν τθν 

πραγματοποίθςιν του πατριωτικοφ ςκοποφ των εισ τρεισ εντίμουσ ςυναδζλφουσ των, τον 

Αμβροςιν Σκαραμαγκάν, τον Λουκάν άλλθν και τον Γεϊργιον Ψφχαν. Συςτακείςα θ 

επιτροπι αφτθ κατ' ζγκριςιν τθσ κυβερνιςεωσ, ςυνενοικθ μετά του Φαβιζρου, όςτισ 

δυςαναςχετϊν επί τοισ μετά τθν πτϊςιν τθσ ακροπόλεωσ πακιμαςί του και επί τθ 

αρχιςτρατθγία του Τςϊρτςθ, ον οφτ' ετίμα οφτ' υπικουεν, εμόναηεν εν Μεκζνοισ εξαςκϊν 

το τακτικόν του· χορθγιςαςα δε αυτϊ τα εισ κίνθςιν του τακτικοφ εμίςκωςε και 1500 

ατάκτουσ υπό τθν οδθγίαν και αυτοφσ του Φαβιζρου και ζβαλεν εισ κίνθςιν και ναυτικιν 

δφναμιν προσ διακοπιν τθσ κοινωνίασ τθσ ξθράσ και τθσ Χίου. Ζμακαν οι ναφαρχοι τθσ 

ςυμμαχίασ όςα εμελετϊντο εισ ανάκτθςιν τθσ Χίου, και ζςπευςαν δι' αποςτολϊν προσ τθν 

εν Αιγίνθ κυβζρνθςιν, τθν εν Σφρα επιτροπιν και τον εν Μεκζνοισ Φαβιζρον να 

εμποδίςωςι τθν εκςτρατείαν, ωσ μθ περιλαμβανομζνθσ τθσ Χίου εισ τθν οροκετικιν 

γραμμιν κατά το ςχζδιον των ςυμμάχων· αλλ', επειδι εςυμβοφλευαν και δεν διζτατταν, 

δεν ειςθκοφςκθςαν. Εκυβζρνα τθν Χίον τω καιρϊ εκείνω ο γθραιόσ Λςοφφπαςασ, και θ υπ' 

αυτόν φρουρά τθσ ςυνίςτατο εισ 400 τακτικοφσ, 700 ατάκτουσ και 150 κανονοβολιςτάσ· 

ιςαν δε εν τω λιμζνι και δφο ζνοπλοι γολζτται και δφο μίςτικα. 

Οκτϊβριοσ Τθν 9 Οκτωβρίου ανεχϊρθςεν ο Φαβιζροσ και οι περί αυτόν εκ Μεκζνων εισ 

Ψαρά· ςυνεκροτείτο δε θ τακτικι δφναμίσ του εκ τριϊν ταγμάτων 700 

ςτρατιωτϊν, ενόσ λόχου πυροβολιςτϊν, 60 ιππζων εφίππων, 140 ανίππων, 3 

κανονίων ελαφρϊν, 7 βαρζων, και 10 βομβοβόλων· ςυνιλκαν εισ Ψαρά και οι 

1500 μθ τακτικοί Στερεοελλαδίται και Χίοι, εν οίσ και υιοί προκρίτων τθσ νιςου, 

και αποπλεφςαντεσ όλοι υπό τθν γενικιν οδθγίαν του Φαβιζρου 

προςωρμίςκθςαν τθν εςπζραν τθσ 16 εισ Μαυρολιμζνα, και τθν επιοφςαν, 

ανατείλαντοσ του θλίου, απζβθςαν απζναντι εχκρικοφ τινοσ ςϊματοσ τακτικϊν, 

και, μάχθσ γενομζνθσ, τουσ ζτρεψαν και τουσ κατεδίωξαν. 36 Ζλλθνεσ και 100 

Τοφρκοι ελζγετο ότι εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν· ο δε αρχθγόσ Σακιη-

εμίνθσ, μθ προφκάςασ να καταφφγθ εισ το φροφριον, όπου κατζφυγαν οι 

λοιποί, εκλείςκθ μετά τινων άλλων ζν τινι των εν Βαρβαςίω πφργων, και μετά 

διιμερον αντίςταςιν παρεδόκθ. Ιςαν δε όλοι οι εν τω πφργω 14, εν οίσ και 2 

Εβραίοι· και ο μεν Σακιη-εμίνθσ απελφκθ άλυτροσ επί τθ αιτιςει των Χίων ωσ 

καλϊσ προσ αυτοφσ πολιτευςάμενοσ και επ' ελπίδι απελευκερϊςεωσ δι' αυτοφ 

αιχμαλϊτων Χριςτιανϊν· οι δε Εβραίοι εςτάλθςαν εισ Σμφρνθν επί εξαγορά· 

αλλά, κορυβθκζντων των ατάκτων, ανεκλικθςαν. Ρολλοί δε των κατοίκων 

κατζφυγαν επί τθσ αποβάςεωσ ωσ και άλλοτε εισ τα προξενεία, εξ ϊν το μεν 

αυςτριακόν διθρπάγθ, το δε αγγλικόν παρ' ολίγον επατικθ, διότι ζγκλειςτοί 

τινεσ Τοφρκοι τουφεκίηοντεσ εκείκεν εςκότωςαν πζντε Ζλλθνασ. Και οι μεν των 

αποβάντων διζμειναν εν τθ πόλει, οι δε διεςπάρθςαν εισ τα χωρία καί τινεσ 

κατζλαβαν τθν προσ δυςμάσ τθσ πόλεωσ άνωκεν του φρουρίου Τρουλωτιν, και 
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το επί του παρακαλαςςίου Ψωμίον· οι δε εχκροί κατζφευγαν πανταχόκεν εισ το 

φροφριον, ϊςτε τθν 18 οφτε εν τθ πόλει οφτε ζν τινι των χωρίων ευρίςκετο 

Τοφρκοσ· ζπεςαν δε και αιχμάλωτοι εισ χείρασ των Ελλινων μζχρι τθσ θμζρασ 

εκείνθσ 120, ουσ ζςτειλεν ο Φαβιζροσ εισ τθν κυβζρνθςιν, ιτισ τουσ απζλυςε. 

Τθν δε εςπζραν τθσ 18 ειςζπλευςε τον πορκμόν τθσ Χίου θ Ελλάσ, και τθν 

επαφριον φψωςεν ο Κοχράνθσ τασ τρεισ ςυμμαχικάσ ςθμαίασ και τθν τουρκικιν 

υπ' αυτάσ, τασ εχαιρζτθςεν, απεβίβαςε πζντε βομβοβόλουσ, και μετά τζςςαρασ 

θμζρασ απζπλευςεν, επανιλκεν εισ Αίγιναν, και τθν 29 δεκεμβρίου ανεχϊρθςεν 

επί του Μονόκερω εισ Αγγλίαν αφιςασ τθν φρεγάταν υπό τον Μιαοφλθν· μετά 

οκτάμθνον δε αποδθμίαν ανεφάνθ επί του Ερμοφ, ατμόπλου εκνικοφ, 

εξϊφλθςε τουσ λογαριαςμοφσ του και απεχαιρζτθςε διά παντόσ τθν Ελλάδα 

μθδζν πράξασ άξιον τθσ φιμθσ του ι των προςδοκιϊν και των κυςιϊν των 

Ελλινων και των φιλελλινων. 

Οκτϊβριοσ Αφ' οφ οι Τοφρκοι ςυνιχκθςαν όλοι εισ το φροφριον, τινζσ δε αυτϊν κατείχαν 

και τον καλαςςόπυργον, οι περί τον Φαβιζρον ζςτθςαν τθν 19 επί του Ψωμίου 

πζντε βομβοβόλουσ, και ιρχιςαν περί το μεςονφκτιον να βομβοβολϊςι το 

φροφριον υπό τον κοφριον ιχον τθσ μουςικισ. Μετά δφο δε θμζρασ ζςτθςαν επί 

τθσ αυτισ κζςεωσ ζκτθν βομβοβόλον και δφο κανόνια πλθςίον αυτισ, δι' ϊν 

κατεςίγαςαν τον καλαςςόπυργον και εβφκιςαν και ζν των εν τω λιμζνι εχκρικϊν 

πλοίων. Τθν δε 24 ετάφρευςαν το μεταξφ τθσ άκρασ τθσ πόλεωσ και τθσ 

καλάςςθσ κενόν διάςτθμα προσ τουσ ανεμομφλουσ, όπου ετοποκετικθςαν οι 

εντόπιοι, και τθν αυτιν θμζραν ζςτειλεν ο Φαβιζροσ προσ τον Λςοφφπαςαν διά 

τινοσ αιχμαλϊτου επιςτολιν λζγουςαν, ότι ο εν Νεοκάςτρω τουρκοαιγφπτιοσ 

ςτόλοσ εκάθ, ότι οι ςφμμαχοι απζκλειςαν τον Ελλιςποντον, ότι θ Αλβανία 

απεςτάτθςεν, ότι ουδεμίαν ελπίδα βοθκείασ είχεν ο παςάσ, και ότι, αν ικελε να 

παραδοκι, τω υπζςχετο τθν αςφαλι μεταβίβαςιν όλθσ τθσ φρουράσ εισ 

Τςεςμζν ι εισ Μιτυλινθν· ει δε μθ, κα επάκαινεν όςα ζπακαν άλλοτε οι 

Χριςτιανοί τθσ Χίου και των Ψαρϊν. Εισ τθν κομπορριμονα ταφτθν επιςτολιν 

απιντθςεν ο παςάσ δι' ευςτόχων κανονοβολϊν. Τθν νφκτα δε τθσ 26 ετζκθςαν 

επί τθσ Τρουλωτισ δφο κανόνια. Τθν δε 29 θγκυροβόλθςεν ζμπροςκεν τθσ Χίου 

γαλλικι τισ κορβζττα, και ο πλοίαρχοσ αυτισ αποβάσ, είπε τω Φαβιζρω, ότι ο 

ναφαρχοσ Δεριγνισ εκζλευε να κενϊςθ τθν νιςον. Ο Φαβιζροσ δεν εδζχκθ το 

κζλευςμα, και τθν επαφριον ζκεςε δφο βομβοβόλουσ επί τθσ Τρουλωτισ. Εφάνθ 

δε τθν αυτιν θμζραν εν τω λιμζνι και αυςτριακι γολζττα, ο Φοίνιξ, και 

υψϊςαςα ςθμεία τινα, γνωςτά αναμφιβόλωσ τοισ εν τω φρουρίω, ανεχϊρθςε 

τθν επιοφςαν νφκτα. 

Νοζμβριοσ Τθν δε 2 νοεμβρίου, παρειςδφςαντόσ τινοσ των υποπλαρχθγϊν εισ τθν περί το 

φροφριον τάφρον επί ςυνομιλία, ο ςυνομιλϊν Αλβανόσ του ζκοψε τθν κεφαλιν 

και τθν ζρριψεν ζμπροςκεν των ςυναδζλφων αυτοφ. Τθν αυτιν νφκτα 

εφάνθςαν φανοί προσ τον καλαςςόπυργον, όπου ειςιλκαν, πριν εξθμερϊςθ, 

150 Τοφρκοι επί τριϊν ολκάδων από τθσ αντικρφ ξθράσ διαπορκμευκζντεσ. Τθν 

επαφριον επανιλκεν θ αυτι ςθμειοποιόσ αυςτριακι γολζττα, και ζςτειλε τθν 

λζμβον τθσ εισ τθν ξθράν αλλά βομβοβολθκείςα κατά διαταγιν του Φαβιζρου 
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ζκοψε τθν άγκυραν, εγκατζλειψεν εκ τθσ βίασ τθν επί του αιγιαλοφ λζμβον και 

ζγεινεν άφαντοσ· επαναπλεφςαςα δε μετά τινασ θμζρασ ανείλκυςε τθν άγκυραν 

και παρζλαβε και τθν λζμβον αδεία του Φαβιζρου. Τθν δε 4 ζφερεν ζν αγγλικόν 

βρίκι διαταγιν των τριϊν ναυάρχων τθσ ςυμμαχίασ προσ τον Φαβιζρον ίνα 

κενϊςθ τθν νιςον· ο Φαβιζροσ απεκρίκθ ότι εχρειάηετο διαταγι προσ αυτόν τθσ 

ελλθνικισ κυβερνιςεωσ. Τθν επιοφςαν ζφκαςεν ο Αλμζιδασ, φζρων 200 

ςτρατιϊτασ και 60 ίππουσ εισ χριςιν των ανίππων του τακτικοφ· ζφερε και 3 

κανόνια και ικανάσ κανονοςφαίρασ. Εςτάλθςαν μετ' ολίγασ θμζρασ και άλλα 

κανόνια και βομβοβόλοι εκ Ναυπλίου, ζφκαςαν και ο γνωςτόσ υπόνομοποιόσ 

Κϊςτασ και 40 ςυντεχνίται του, και ιρχιςαν να υπονομεφωςι προσ τθν επάνω 

πφλθν του φρουρίου. Αλλά τθν νφκτα τθσ 30 εξϊρμθςαν οι εν τω φρουρίω, 

ζτρεψαν τουσ φυλάττοντασ το ςτόμιον τθσ υπονόμου, το παρεγζμιςαν, 

εφόνευςαν και θχμαλϊτιςάν τινασ των υπονομοποιϊν, και επανιλκαν εισ το 

φροφριον αρπάςαντεσ και ζν ελαφρόν κανόνι. 

 

Θ δε κζςισ του καλαςςοπφργου, επικίνδυνοσ ωσ υπό το πυρ του φρουρίου, εκεωρείτο 

πολλά αναγκαία, διότι, αν τθν εκυρίευαν οι Ζλλθνεσ, εκόπτετο θ των πολιορκουμζνων και 

τθσ αςιατικισ παραλίασ κοινωνία· διά τοφτο, αφ' οφ ζςτθςεν ο Φαβιζροσ κατ' αυτοφ ζν 

άλλο κανονοςτάςιον, ϊπλιςε τζςςαρασ λζμβουσ, 

Δεκζμβριοσ και τθν νφκτα τθσ 1 δεκεμβρίου εκίνθςαν 200 Ζλλθνεσ και φιλζλλθνεσ τακτικοί 

και άτακτοι εισ άλωςίν του· αλλ' οι άτακτοι τόςον εκορφβουν επί τθσ 

καλαςςοπορείασ των, ϊςτε εξφπνθςαν οι εν τω καλαςςοπφργω κοιμϊμενοι 

εχκροί και απεδίωξαν τουσ επερχομζνουσ κανονοβολοφντεσ και τουφεκίηοντεσ. 

Ζκτοτε θναγκάςκθ ο Φαβιζροσ να περιοριςκεί εισ απλιν πολιορκίαν του 

φρουρίου μθ ελπίηων να το κυριεφςθ ειμι διά μόνθσ τθσ πείνασ. Αλλ' εν καιρϊ 

χειμϊνοσ δυςκόλωσ και επικινδφνωσ επολιορκείτο διά καλάςςθσ· διά τοφτο 

ςυνζλαβε τθν ιδζαν να καταςτρζψθ διά τολμθράσ επιδρομισ τασ επί του 

αντικρφ αιγιαλοφ αποκικασ των εχκρϊν και τα πλοία τα μετακομίηοντα εν 

καιρϊ νυκτόσ εισ το φροφριον τα αναγκαία, και οφτω να ματαιϊςθ πάςαν 

ςτρατιωτικιν επικουρίαν. Επί τω ςκοπϊ τοφτω ειςβιβάςασ τθν 5 το πρϊτον 

τάγμα είσ τι πλοίον το απεβίβαςε διά νυκτόσ θμιϊριον μακράν του Τςεςμζ, και 

τουσ μεν ετοποκζτθςεν εκεί, τουσ δ' ζςτειλεν εισ τθν πόλιν επί παραγγελία να 

μθ επιχειριςωςί τι πριν βάλωςιν οι ναφται πυρ εισ τα εν τω λιμζνι εχκρικά 

πλοία. Τζςςαρα πλοιάρια, κωπθλατοφντων φιλελλινων, ειςζπλευςαν υπό το 

βακφ ςκότοσ και οι εν αυτοίσ ανιγαγαν τρεισ τροφοφόρουσ ςακολζβασ, αλλ' αι 

δφο εκάκθςαν εν τω ςτομίω του λιμζνοσ· κα ζκαιαν δε και όλα τα άλλα πλοία, 

αν είχαν πυροςίφωνασ· αλλ' θ περί τοφτου φροντίσ ανετζκθ εισ τον ζμπειρον 

Κανάρθν παρακολουκοφντα επί του πυρπολικοφ του· ο άνεμοσ όμωσ ιτον 

ενάντιοσ, το πυρπολικόν δεν εδυνικθ να ειςπλεφςθ, και τα πλοία δεν εκάθςαν, 

ϊςτε οι περί τον Φαβιζρον επανιλκαν εισ Χίον άπρακτοι. 

Λανουάριοσ Αρχομζνου δε του Λανουαρίου, ζφκαςαν εισ ενδυνάμωςιν του αποκλειςμοφ θ 

αλωκείςα τουρκικι κορβζττα μετονομαςκείςα Φδρα και ο Σωτιρ· ο δε άοκνοσ 

Φαβιζροσ ζβαλε κατά νουν να πλεφςθ μεκ' όλων των πλοίων και του πλείςτου 
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μζρουσ του ςτρατεφματόσ του εισ τον κόλπον τθσ Σμφρνθσ και ν' αρπάςθ 

πολυαρίκμουσ τινάσ αγζλασ πλθςίον των Βουρλϊν βοςκοφςασ· αλλά τθν 6, κακ' 

ιν εμελζτα να επιβιβάςθ τον ςτρατόν του, ςφοδρά καταιγίσ επιπεςοφςα 

ζβλαψε τα πλείςτα των ελλθνικϊν πλοίων εντόσ του λιμζνοσ, και ρίψαςα τον 

Σωτιρα εισ τθν ξθράν, τον εςφντριψεν. Εξαιτίασ τοφτου ανεβλικθ θ επιβίβαςισ 

του ςτρατοφ εισ τθν 11· αλλά τθν νφκτα τθσ 10, όρκρου βακζοσ, ανοίξαντεσ οι 

εχκροί τθν επί τθσ προσ τουσ ανεμομφλουσ πλευράσ του φρουρίου πφλθν 

εξϊρμθςαν ωσ χίλιοι, ζπεςαν επί τθν ζμπροςκεν αυτισ γραμμιν των 

χαρακωμάτων των Ελλινων, και τθν εκυρίευςαν όλθν αμαχθτί, φυγόντων των 

υπεραςπιςτϊν αυτισ· μόνοι οι περί τον οπλαρχθγόν Γκζγκαν διζμειναν 

γενναίωσ μαχόμενοι εν τω προσ τθν κάλαςςαν επί τθσ αυτισ γραμμισ 

χαρακϊματί των. Ρλθςίον τθσ κυριευκείςθσ γραμμισ θυλίηοντο 225 τακτικοί 

του β' τάγματοσ. Λδόντεσ οφτοι τθν τροπιν των πολλϊν και τθν αντίςταςιν των 

περί τον Γκζγκαν ϊρμθςαν επί τουσ εν τθ γραμμι εκείνθ εχκροφσ, και 

προφκάςαντεσ πολλοφσ αυτϊν διαβαίνοντασ τθν τάφρον τουσ εφόνευςαν. Οι 

δε προλαβόντεσ και διαβάντεσ, οι και πλειότεροι, ζδραμαν και εκυρίευςαν 

ςχεδόν αμαχθτί τθν Τρουλωτιν, φυγόντων των φυλαττόντων αυτιν, και 

εκάρφωςαν και τα εκεί κανόνια εκτόσ ενόσ ςτρζψαντζσ το προσ τθν πόλιν. 

Κατεκορυβικθςαν οι εν τθ πόλει Ζλλθνεσ ιδόντεσ τουσ εχκροφσ άνωκεν αυτϊν, 

και πολλοί, αφιςαντεσ τασ οικίασ όπου διζμεναν, ζφυγαν· ο δε Φαβιζροσ, ιδϊν 

εκ του καταλφματόσ του τασ εχκρικάσ ςθμαίασ επί τθσ Τρουλωτισ, εξιλκε 

δρομαίοσ, παρζλαβε δφο λόχουσ του γ' τάγματοσ, 200 ςτρατιϊτασ του α' και 20 

ιππείσ και ζδραμε προσ αυτιν. Κακϊσ δε εφοβικθ και ζφυγεν θ ελλθνικι 

φρουρά εκείκεν προ ολίγου ιδοφςα μόνον τουσ Τοφρκουσ κινουμζνουσ προσ 

αυτιν, οφτωσ εφοβικθςαν και ζφυγαν και οι Τοφρκοι ιδόντεσ τουσ τακτικοφσ 

αναβαίνοντασ υπό τον Φαβιζρον. Μθ δυνάμενοι δε να ειςζλκωςιν εισ το 

φροφριον δι’ ισ εξιλκαν οδοφ, ερρίφκθςαν εισ τθν πόλιν επί ςκοπϊ να 

ειςζλκωςι δι' αυτισ· αλλ' οι άτακτοι ιδόντεσ τουσ τακτικοφσ επί τθσ Τρουλωτισ 

και εμψυχωκζντεσ, ζτρεξαν και κατζλαβαν εκ νζου τασ εγκαταλειφκείςασ 

οικίασ, ϊςτε οι Τοφρκοι φονευόμενοι και φεφγοντεσ εφριςκαν άλλουσ φονείσ 

ζμπροςκζν των, ζπιπταν ςφάγια ςωρθδόν, και, κατά το λζγειν του Φαβιζρου, 

μόλισ 150 επζςτρεψαν ςϊοι εισ το φροφριον· αλλά κα εχάνοντο και οφτοι, αν 

προκατελάμβαναν οι Ζλλθνεσ τθν μεταξφ τθσ πόλεωσ και του φρουρίου τάφρον. 

Θχμαλωτίςκθςαν δε 30, εν οίσ και ο αρχθγόσ του κινιματοσ Λβραιμαγασ 

Μαγδαρισ Αλβανόσ, και ζπεςαν εισ χείρασ των Ελλινων επτά ςθμαίαι. 

Εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν και εκ τοφτων 39, εφονεφκθ καί τισ φιλζλλθν 

Άγγλοσ Λουτχίνοσ και επλθγϊκθ ελαφρϊσ και ο Φαβιζροσ. 

 

Μετά τθν φκοροποιάν ταφτθν ζξοδον, οι μεν Τοφρκοι θςφχαςαν εντόσ του φρουρίου, οι δε 

Ζλλθνεσ θςχολικθςαν ςπουδαιότερον εισ τθν διακοπιν πάςθσ κοινωνίασ τθσ αςιανισ 

ξθράσ και του φρουρίου και ζςτειλαν ανκρϊπουσ πολλαχοφ τθσ Ελλάδοσ προσ εφρεςιν 

πλοιαρίων επιτθδείων εισ πολιορκίαν. Τοισ ζςτειλαν τοιαφτα πλοία οι Σάμιοι και οι 

Ψαριανοί· τοισ ζςτειλε και ο Εχδζκοσ μίαν κανονοφόρον υπό τον Δανόν φιλζλλθνα 

Φαλςίνον καταςκευαςκείςαν εν Ρόρω· αλλ' εχκρικι κανονία επιπεςοφςα τθν εβφκιςεν. Εν 
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τοφτοισ θ διά καλάςςθσ πολιορκία εγίνετο κακ' εκάςτθν αυςτθροτζρα. Τθν 24 τα ελλθνικά 

πλοιάρια ζτρεψαν εισ φυγιν τζςςαρα τροφοφόρα εχκρικά· τθν 20 ςυνζλαβαν δφο 

φζροντα φορζματα και τροφάσ, και μεςοφντοσ του φεβρουαρίου διζκοψαν διόλου πάςαν 

κοινωνίαν τθσ αςιανισ ξθράσ και του φρουρίου, ϊςτε θ πείνα ιρχιςε να προμθνφθ τθν 

εγγίηουςαν πτϊςιν αυτοφ· αλλά ζπαςχαν και οι πολιορκοφντεσ άλλα κακά επίςθσ δεινά. Εξ 

αιτίασ τθσ μακράσ και απροςδοκιτου παρατάςεωσ τθσ πολιορκίασ του φρουρίου 

εξθντλικθςαν οι πόροι τθσ επιτροπισ, και το άτακτον ςτράτευμα ςτεροφμενον των μιςκϊν 

του και κακουχοφμενον εν ακμι βαρζωσ χειμϊνοσ θτάκτει, θπείκει και περιφερόμενον εισ 

τα χωρία ελεθλάτει. Το μόλυςμα τθσ αταξίασ διεδόκθ και εισ το τακτικόν πάςχον και αυτό 

όςα και το άτακτον. Οι του γ' τάγματοσ απεμακρφνκθςαν του ςτρατοπζδου ωσ μθ 

μιςκοδοτοφμενοι και δεν επανιλκαν ειμι εντραπζντεσ τον αρχθγόν των, ϊςτε το 

ελλθνικόν ςτρατόπεδον εκινδφνευε να διαλυκι πριν παραδοκι το φροφριον. Ανεφφθςαν 

και διχόνοιαι και εγεννικθςαν και βαρείαι λογομαχίαι μεταξφ τθσ επιτροπισ και του 

Φαβιζρου εξ αυτισ τθσ αρχισ τθσ αποβάςεωσ, και τα κακά ταφτα εκορυφϊκθςαν μετά 

ταφτα εξ αιτίασ τθσ αποτυχίασ, κακϊσ πάντοτε ςυμβαίνει· θφξαναν δε τα κακά και αι 

επανειλθμμζναι απειλαί των ναυάρχων τθσ ςυμμαχίασ τρίτθν φοράν καλεςάντων τθν 

επιτροπιν και τον Φαβιζρον ν' απομακρυνκϊςι τθσ νιςου επί απειλι παντελοφσ 

εγκαταλείψεωσ, αν τουρκικι δφναμισ επιρχετο· αλλά και θ επιτροπι και ο Φαβιζροσ 

επζμεναν εισ τθν πολιορκίαν πεποικότεσ ότι ιγγιηεν θ ϊρα τθσ πτϊςεωσ του φρουρίου διά 

τθν ζλλειψιν των αναγκαίων. Τοιαφτθ ιτον θ κατάςταςισ τθσ πολιορκίασ ταφτθσ λιγοντοσ 

του φεβρουαρίου. 

 
1828 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΟΑ'. 

 

Πξνζπάζεηαη Καπνδηζηξίνπ ελ Δπξψπε ππέξ Διιάδνο κεηά ηελ 

εθινγήλ ηνπ. — Καηάβαζηο απηνχ εηο Διιάδα θαη εγθαζίδξπζηο ηεο 

θπβεξλήζεψο ηνπ. 

 

Θ ΡΟΣ αλλιλουσ διχόνοια και δυςπιςτία των πρωταγωνιςτϊν Ελλινων θνάγκαςαν τθν 

εκνικιν ςυνζλευςιν τθσ Τροιηινοσ, ωσ είδαμεν, να εκλζξθ κυβερνιτθν τθσ Ελλάδοσ τον 

Λωάννθν Καποδίςτριαν ςυνενϊςαςα εισ χείρασ αυτοφ και μόνου τθν ζωσ τότε διθρθμζνθν 

εισ πολλάσ νομοτελεςτικιν δφναμιν. 

 

Υπθρζτει προ πολλϊν ετϊν ο ανιρ οφτοσ τθν ωςςίαν, ευφθμοφμενοσ δικαίωσ διά τθν 

πολιτικιν ικανότθτά του, τασ ιδιωτικάσ αρετάσ του και τθν ακεραιότθτα του χαρακτιροσ 

του· διιγε δ' εν Λαχβάχθ, παρά τω αυτοκράτορι Αλεξάνδρω κακ' όν καιρόν εξερράγθ θ 

ελλθνικι επανάςταςισ, θν κατζκρινε και ωσ υπθρζτθσ τθσ ωςςίασ ωσ τείνουςαν εισ 

ανατροπιν όςων προσ διατιρθςιν τθσ γενικισ ειρινθσ ωρίςκθςαν, και ωσ Ζλλθν ωσ 

παράκαιρον και κινδυνϊδθ· αλλά άλλων αυλϊν πολιτευταί αμφίβαλλαν περί τθσ 

ειλικρινείασ του και δεν ζπαυαν διαβάλλοντζσ τον παρά τω αυτοκράτορι, επί ςκοπϊ να τον 

απομακρφνωςι των ςυμβουλίων του, ωσ ακριβι γνϊςιν ζχοντα των τθσ εταιρίασ και ωσ 

υποκινιςαντα τον Υψθλάντθν εισ τθν επανάςταςιν, ι ωσ δυνάμενον να τον εμποδίςθ και 

μθ κελιςαντα· αλλά δεν ίςχυςεν θ κατ' αυτοφ διαβολι, διότι εξεμυςτθρεφετο ο 

διαβαλλόμενοσ κατά καιροφσ τω αυτοκράτορι όςα εμάνκανε περί τθσ εταιρίασ. Αλλ' ό,τι 
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δεν κατϊρκωςεν θ κατ' αυτοφ διαβολι, το κατϊρκωςεν θ περί θσ άλλοτε ανεφζραμεν (α) 

παρά τθ αυλι τθσ ωςςίασ υπζρ ειρινθσ λφςισ του μεταξφ αυτισ και Τουρκίασ ηθτιματοσ· 

ϊςτε κακ' όν καιρόν θτοιμάηετο να μεταβι ο αυτοκράτωρ εισ Βερϊνθν, μετζβθ και ο 

Καποδίςτριασ, ο υπζρ πολζμου τότε γνωμοδοτιςασ και μθ ειςακουςκείσ, εισ Γενεφθν επ' 

αορίςτου απουςίασ αδεία ωσ μθ δυνάμενοσ να εργαςκι υπζρ ου δεν ενζκρινε 

ςυςτιματοσ· ζηθ δε ιδιωτεφων μακράν τθσ ωςςίασ μζχρι του κανάτου του Αλεξάνδρου 

απολαμβάνων τθν εφνοιαν, τθν υπόλθψιν και τθν προςταςίαν του. Επί δε τθ αναγορεφςει 

του Νικολάου, απιλκεν εισ προςκφνθςίν του· κακ' οδόν ζμακε τθν εν Τροιηινι εκλογιν 

του, και φκάςασ εισ Ρετροφπολιν, μεςοφντοσ του μαΐου, ζλαβε τα περί αυτισ εκνικά 

ζγγραφα. 

 

Εβάδιςεν, ωσ είδαμεν, ο νζοσ αυτοκράτωρ τθν πολιτικιν οδόν, ωσ προσ τθν Ρόλιν, θν 

θφχετο ο Καποδίςτριασ να βαδίςθ ο προκάτοχόσ του. Εκ τθσ πολιτικισ δε ταφτθσ 

ομοφροςφνθσ θφξθςεν θ προσ αυτόν προχπάρχουςα ευμζνεια τθσ ρωςςικισ αυλισ. 

Δεςμοί πολιτικοί ςυνζδεαν τον Καποδίςτριαν μζχρι τοφδε μετά τθσ αυλισ εκείνθσ· αλλ' οι 

μετά τθσ Ελλάδοσ νζοι δεςμοί απιτουν τθν λφςιν εκείνων^ δι' ό και απελφκθ επί τθ αιτιςει 

του τθσ ρωςςικισ υπθρεςίασ, και απεποιικθ γενναίωσ θν τω επρόςφερεν θ αυλι ςφνταξιν, 

αςυμβίβαςτον κεωριςασ να ιναι αρχθγόσ ενόσ ζκνουσ και μιςκωτόσ άλλου. Εκείναισ ταισ 

θμζραισ διεπραγματεφετο θ υπζρ Ελλάδοσ ςυνκικθ, και θ πρόοδοσ των ελλθνικϊν 

πραγμάτων κα εξωμάλυνε τασ εισ τθν παραδοχιν και εκτζλεςιν αυτισ δυςκολίασ. Επί τω 

ςκοπϊ τοφτω ειςακοφςαςα θ ρωςςικι αυλι τασ υπζρ τθσ προόδου του ελλθνικοφ αγϊνοσ 

αιτιςεισ του κυβερνιτου ςυγκατετζκθ να δοκϊςιν επί λόγω δανείου τθ ελλθνικι 

κυβερνιςει οι εξ αρχισ τθσ ελλθνικισ επαναςτάςεωσ ςυςςωρευκζντεσ τόκοι των άλλοτε 

παρ' Ελλινων εν τθ ρωςικι τραπζηθ παρακατατεκζντων χρθμάτων προσ διατιρθςιν των εν 

Λωαννίνοισ Σχολείων, ςυμποςοφμενοι εισ φράγκα 200,000, να μθ εξοδευκϊςι δε ειμι επί 

τθ προτάςει του κυβερνιτου ροφβλια 400,000 προςενεχκζντα παρά των φιλανκρϊπων και 

ομοκριςκων ϊςςων προσ εξαγοράν αιχμαλϊτων Ελλινων. Ρροσ αφξθςιν δε των υπζρ τθσ 

βελτιϊςεωσ των πραγμάτων του ζκνουσ ζξωκεν πόρων, εκάλεςεν ο κυβερνιτθσ τουσ εντόσ 

και εκτόσ τθσ ωςςίασ πλουςίουσ Ζλλθνασ εισ χορθγίασ επί λόγω δανείου, και κατζκεςε 

πρϊτοσ αυτόσ φράγκα 50,000· ενεργιςασ δε όςα θ νζα κζςισ του και θ περίςταςισ απιτουν 

ανεχϊρθςεν εκ Ρετρουπόλεωσ τθν 10 Λουλίου πλιρθσ ελπίδων, και διαβάσ διά του 

Βερολίνου ζφκαςεν εισ Λονδίνον τθν 1 αυγοφςτου. 

 

Άνκρωποσ, ωσ ο Καποδίςτριασ, τόςα ζτθ και τόςον πιςτϊσ υπθρετιςασ τθν ωςςίαν, και εξ 

αυτισ τθσ κζςεϊσ του αντιπολιτευκείσ πολλάκισ τασ αντιηιλουσ αυλάσ τθσ αυλισ εκείνθσ, 

δεν ιτο πικανόν να δυνθκι να εμπνεφςθ μζγα κάρροσ τθ Αγγλία, όςον ειλικρινϊσ ελλθνικι 

και αφιλόρρωςςοσ και αν ιτον θ πολιτικι του. Αι ςυμπάκειαι και αι αντιπάκειαι των 

ανκρϊπων επιηοφν ωσ επί το πλείςτον και μετά τασ μθ ειςζτι ηϊςασ ςχζςεισ των αλλά και 

οςάκισ δεν επιηοφν, επιηϊςαι και τότε κεωροφνται· διά τοφτο, αν και πάντα τρόπον 

μετεχειρίςκθ ο Καποδίςτριασ εισ εξάλειψιν τθσ τοιαφτθσ περί αυτοφ γνϊμθσ τθσ Αγγλίασ, 

δεν ίςχυςε να τθν εξαλείψθ, και τα πολιτικά ςχζδιά του δεν ευδοκίμθςαν εν Λονδίνω. 

 
Αξιοςθμείωτοσ είναι ο τρόποσ, κακ' όν τον εδζχκθ Γεϊργιοσ ο Δ' (β). 

 
Φκάςασ ο Καποδίςτριασ εισ Αγγλίαν εηιτθςε να προςκυνιςθ τον βαςιλζα και μετά πολλάσ 



www.schooltime.gr Σελίδα 126 
 

θμζρασ αφιχκείσ κατά διαταγιν αυτοφ εισ Βινδςϊρθν, όπου διζτριβεν, ειςιχκθ εισ τθν 

πινακοκικθν του παλατίου· μετά πολλιν δε ϊραν ινοιξεν άλλθ κφρα, ειςιλκεν άνκρωποσ 

υψθλοφ αναςτιματοσ ιδιωτικϊσ και αμελϊσ ενδεδυμζνοσ, ζκλειςε τθν κφραν και ιρχιςε να 

παρατθρι τασ ανακειμζνασ εικόνασ και να προχωρι όπου ίςτατο ο Καποδίςτριασ. Οφτοσ 

και εκ του προςϊπου και εκ του αναςτιματοσ επείςκθ ότι ιτον ο βαςιλεφσ, όν είχεν 

άλλοτε ιδεί ςυνοδεφων εισ Αγγλίαν τον αυτοκράτορα Αλζξανδρον· απορϊν δ' επί τω 

παραδόξω τοφτω τρόπω τθσ εντεφξεωσ ανζμενε το αποβθςόμενον όρκιοσ, άφωνοσ και 

ακίνθτοσ. Ρροχωρϊν ο βαςιλεφσ κατιντθςεν όπου ίςτατο ο Καποδίςτριασ, και ωσ αν τον 

ςυνιντθςεν απροςδοκιτωσ ανεφϊνθςεν «Ah! vous êtes ici, monsier le comte! je suis bien 

aise de vous voir». Ταφτα είπε και μθδ' απάντθςιν αναμείνασ απεχαιρζτθςεν, 

απεμακρφνκθ θςφχωσ παρατθρϊν τασ λοιπάσ εικόνασ και εξιλκε δι' ισ είχεν ειςζλκει 

κφρασ· τοφτου γενομζνου ινοιξζ τισ τθν κφραν δι' ισ ειςιχκθ ο Καποδίςτριασ, και τον 

προζπεμψεν εισ τθν άμαξάν του, ωσ λαβοφςθσ χϊραν τθσ μετά του βαςιλζωσ εντεφξεϊσ 

του. Ο τρόποσ οφτοσ εξεικόνιςεν αποχρϊντωσ τθν διάκεςιν τθσ αγγλικισ κυβερνιςεωσ 

προσ τον κυβερνιτθν τθσ Ελλάδοσ. 

 

Εν Λονδίνω ο Καποδίςτριασ διατρίβων απιντθςε τθν 11 ιουλίου εισ τα προσ αυτόν τθσ 

εκνικισ ςυνελεφςεωσ ζγγραφα, λζγων, ότι ζλαβεν εν Ρετρουπόλει τα δφο ψθφίςματα, το 

μεν περί του διοριςμοφ του, το δε περί ευρζςεωσ δανείων· ότι και προ τθσ παραλαβισ των 

εγγράφων και επί μόνθ τθ διά των εφθμερίδων αγγελία του διοριςμοφ του κατζβαλε 

πάςαν φροντίδα περί ευρζςεωσ πόρων· ότι διζμενεν ειςζτι μακράν τθσ Ελλάδοσ, ίνα 

μεμονωμζνθν τθν ςχετίςθ προσ τασ Δυνάμεισ και τθ προμθκεφςθ πόρουσ πλουςιωτζρουσ 

και ςτακερωτζρουσ· ότι θ επ' αγακϊ τθσ Ελλάδοσ τάςισ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ διά τθσ 

παρεμβάςεωσ των αυλϊν εκρζματο εκ του πατριωτιςμοφ των ςτρατιωτικϊν και των 

πολιτικϊν τθσ Ελλάδοσ, των μεν πεικομζνων εισ τουσ αρχθγοφσ των, των δε διοικοφντων 

τον τόπον διά τον τόπον, και ότι ιλπιηεν επί τθσ καταβάςεϊσ του να τω δοκι θ 

απαιτουμζνθ δφναμισ εισ επωφελι ςυμβιβαςμόν των μεταξφ Ελλάδοσ και Δυνάμεων. Διά 

τθσ επιςτολισ ταφτθσ υπθνίττετο και τθν υπζρ τθσ Ελλάδοσ των τριϊν αυλϊν ςυνκικθν· 

διότι, αν και κακ' όν καιρόν ζγραφεν, θ ςυνκικθ είχεν υπογραφι, δεν είχεν όμωσ 

επικυρωκι· τθν δε 19 αυγοφςτου ό εςτι μετά τθν επικφρωςίν τθσ, ζγραψε πλατφτερον περί 

αυτισ και κακαρϊτερον, προτρζπων τθν προςωρινιν κυβζρνθςιν να τθν δεχκι αδιςτάκτωσ 

ωσ ςωτιριον. 

 

Ζξ περίπου εβδομάδασ διζτριψεν ο Καποδίςτριασ εν Λονδίνω, καταγινόμενοσ πολυειδϊσ 

και πολυτρόπωσ και παρά τω ςυμβουλίω τθσ ςυμμαχίασ, και παρά τοισ δυνατοίσ του τόπου 

επ' ωφελεία του ζκνουσ του ανακζςαντοσ αυτϊ τα τθσ κυβερνιςεϊσ του· και μεταξφ 

άλλων εςχεδίαςε να φζρθ εισ Ελλάδα ξζνα ςτρατεφματα εισ πρόοδον του πολζμου και 

τακτοποίθςιν του εςωτερικοφ. Αλλ' επειδι δεν επραγματοποίθςε το υπό τθσ εν Τροιηινι 

ςυνελεφςεωσ ψθφιςκζν δάνειον, δεν επραγματοποιικθ οφτε το περί επικουρικϊν 

ςτρατευμάτων ςχζδιον. Εκ Λονδίνου μετζβθ εισ Ραριςίουσ, όπου θφρε καλλίςτθν 

υποδοχιν, και διζτριψεν αγωνιηόμενοσ υπζρ τθσ Ελλάδοσ τζςςαρασ εβδομάδασ· εκείκεν 

μετζβθ εισ Αγκϊνα τθν 8 νοεμβρίου, και μθ ευρϊν το επί διάπλω του ταχκζν κατά τθν 

αίτθςίν του αγγλικόν πλοίον διζμεινεν ζξ εβδομάδασ και απζπλευςεν επί τθσ αγγλικισ 

κορβζττασ Λφκου· κατά δε τον διάπλουν μετεβιβάςκθ εισ το δίκροτον Warspite, και 
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ζφκαςεν εισ Μάλταν τθν 28 δεκεμβρίου, όπου διζτριβε τότε ο Κοδριγκτϊν· 

Λανουάριοσ απζπλευςεν επί του αυτοφ πλοίου τθν 2 ιανουαρίου και κατευωδϊκθ τθν 8 εισ 

Ναφπλιον και θ πόλισ εκείνθ, θ τα πάνδεινα πάςχουςα εξ αιτίασ των 

εςωτερικϊν ταραχϊν και διαιρζςεων, απθλλάχκθ παντόσ φόβου, φανζντοσ 

μόνον του φζροντοσ τον κυβερνιτθν πλοίου, και οι αντιφερόμενοι φροφραρχοι 

του παλαμθδίου και τθσ ακροναυπλίασ, οι παρακοφοντεσ και κυβζρνθςιν και 

αρχιςτρατθγίαν, επρόςφεραν αυτϊ αυκόρμθτοι και αυκθμερόν τθν υποταγιν 

των και τασ κλεισ τθσ πόλεωσ και των φρουρίων· αλλά δεν εδζχκθ τθν 

προςφοράν επί λόγω ότι δεν ενιργει ειςζτι ωσ κυβερνιτθσ. Τθν δε 8 απζβθ εισ 

τθν πόλιν υποδεχκείσ επί του παρακαςςαλίου μετά πάςθσ χαράσ και τιμισ· 

προπροευομζνου δε του κλιρου ιεροφοροφντοσ και του λαοφ 

παρακολουκοφντοσ, υπιγεν υπό τον ιχον των δοξολογιϊν και των ευφθμιϊν 

εισ τθν μθτρόπολιν, και μετά τθν τελετιν εδζχκθ τον κλιρον, τουσ πολιτικοφσ 

και ςτρατιωτικοφσ αρχθγοφσ τθσ πόλεωσ και λοιποφσ προκρίτουσ, επζβθ το 

εςπζρασ εισ το δίκροτον, απζπλευςε τθν επαφριον και κατευωδϊκθ τθν 11 εισ 

Αίγιναν, όπου ζδρευαν θ βουλι και θ αντικυβερνθτικι επιτροπι. Τθν αυτιν 

θμζραν τον επεςκζφκθςαν επί του πλοίου τα μζλθ τθσ αντικυβερνθτικισ 

επιτροπισ ιδιωτικϊσ, τθν επαφριον δε και επιςιμωσ και ςυν αυτοίσ ο πρόεδροσ 

τθσ βουλισ, επί ςκοπϊ να τον ςυνοδεφςωςιν εισ τθν ξθράν. Κατά τθν επίςθμον 

δε ταφτθν επίςκεψιν ανυψϊκθ θ ελλθνικι ςθμαία επί του αγγλικοφ δικρότου 

και επί τθσ γαλλικισ φρεγάτασ, Ιρασ, ελλιμενιηοφςθσ εν Αιγίνθ, και εχαιρετικθ 

διά 15 κανονοβολϊν. Αριςτιςαντεσ δε όλοι επί του δικρότου, ζπιαν εισ υγείαν 

των τριϊν ανάκτων, του κυβερνιτου, και εισ ευτυχίαν τθσ Ελλάδοσ, και υπό τθν 

κανονοβολιν όλων των εν τω λιμζνι πλοίων ςυνϊδευςαν τον κυβερνιτθν εισ 

τθν ξθράν αι ελλθνικαί Αρχαί και οι πλοίαρχοι και οι αξιωματικοί του δικρότου 

και τθσ φρεγάτασ· τον υπεδζχκθςαν δ' επί τθσ αποβάςεϊσ του κλθρικοί 

ιεροφοροφντεσ και λαϊκοί, και τον ζφεραν ψάλλοντεσ και αγαλλόμενοι εισ το 

επί τοφτω δαφνοςτρωκζν προαφλιον τθσ μθτροπόλεωσ, όπου τον ανζμεναν θ 

βουλι και οι λοιποί εν τθ νιςω προφχοντεσ, και όπου προςικουςαι ευχαί προσ 

Κεόν ανεγνϊςκθςαν, ευφθμίαι εισ τιμιν των υπερμάχων τριϊν Δυνάμεων και 

του κυβερνιτου επλιρωςαν όλων τα ςτόματα, λόγοσ πατριωτικόσ εξεφωνικθ 

υπό του διδαςκάλου Καιρθ, και μετά τθν τελετιν, ο κλιροσ, αι Αρχαί, οι 

Βουλευταί, οι παρευρεκζντεσ λοιποί προφχοντεσ, ο λαόσ και οι ςυναποβάντεσ 

ξζνοι ςυνϊδευςαν τον κυβερνιτθν εισ τθν κατοικίαν του. 

 

Ουδζποτε άνκρωποι εδζχκθςαν ευνοϊκϊτερον τον λυτρωτιν των. Και ο ςτρατιωτικόσ και ο 

πολιτικόσ και ο ιδιϊτθσ τθσ Ελλάδοσ εχάρθςαν όλοι τθν αυτιν χαράν, διότι όλοι θςκάνοντο 

τθν αυτιν χρείαν. 

 

Είδαμεν, ότι κζατρον δεινϊν καταχριςεων εδείχκθ θ ξθρά και κατ' εξοχιν θ κάλαςςα, και 

θ Ελλάσ εφαίνετο πλοίον εγκαταλελειμμζνον εισ τθν διάκριςιν των ανζμων· διά τοφτο θ 

ζλευςισ του κυβερνιτου εξελιφκθ ωσ εμφάνιςισ εωκινοφ αςτζροσ εν μζςω νεφζλθσ· αλλ', 

αν θ κζςισ τθσ Ελλάδοσ ιτο κακι ωσ κζςισ αναρχικι, θ διάκεςισ όλου του λαοφ ιτο καλι 

ωσ διψϊντοσ τθν εγκατάςταςιν τθσ ευταξίασ· τθν εδίψων και αυτοί οι αίτιοι τθσ αταξίασ, οι 
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κατζχοντεσ τα φροφρια του Ναυπλίου, και τουσ είδαμεν αυτοπροαιρζτωσ προςφζροντασ 

τω κυβερνιτθ και τασ κλεισ των φρουρίων και εαυτοφσ. Εκ ταφτθσ τθσ αιτίασ ευχερεςτζρον 

ιτο το υπζρ τακτοποιιςεωσ του κράτουσ ζργον του κυβερνιτου παρ' ό,τι επιπολαίωσ 

εφαίνετο, διότι το επικρατοφν κακόν ιτο των περιςτάςεων και όχι των διακζςεων, αι δε 

περιςτάςεισ δεν ιςαν πλζον αι αυταί επί τθσ αφίξεϊσ του εξ αιτίασ τθσ ςυμμαχικισ 

αντιλιψεωσ και τόςων άλλων καλϊν τθσ πολιτικισ κζςεϊσ του. 

 

Θ εν Τροιηινι ςυνζλευςισ, θ ψθφίςαςα τον Καποδίςτριαν κυβερνιτθν, ςυνεψιφιςεν, ωσ 

είδαμεν, και ςφνταγμα εισ κυβζρνθςιν τθσ Ελλάδοσ. Βάςισ αυτοφ ιτον θ πλιρθσ και τελεία 

ανεξαρτθςία του ζκνουσ· απθγορεφετο δε θ δι' οποιονδιποτε λόγον και εν οιαδιποτε 

περιςτάςει κατάργθςισ τθσ ανεξαρτθςίασ. Αλλ' θ ςυνκικθ τθσ ςυμμαχίασ ανεδείκνυε τθν 

Ελλάδα υποτελι, ό εςτιν ανζτρεπε τθν βάςιν τθσ ανεξαρτθςίασ, εφ' ισ εςάλευε το 

ςφνταγμα· οι δε Ζλλθνεσ, οι ςυντάξαντεσ αυτό τον απρίλιον, κακ' όν δεν υπιρχεν θ 

ςυμμαχία, ζςπευςαν να δεχκϊςιν ευγνωμονοφντεσ και τθν επί τθσ ςυςτάςεωσ αυτισ 

ςυνκικθν, ϊςτε εδζχκθςαν πανδιμωσ δφο ςυςτιματα ανατρεπτικά αλλιλων, το του 

ςυντάγματοσ και το τθσ ςυνκικθσ. Αι διτταί αφται αρχαί τθσ υποτελείασ και τθσ 

ανεξαρτθςίασ αδφνατον ιτο να ςυγχωνευκϊςι, και ζπρεπε να προτιμθκι θ ςυφερωτζρα. 

Το ςφνταγμα τθσ Τροιηινοσ παρείχε τθν ανεξαρτθςίαν, πλθν γραπτιν· θ δε Ελλάσ, 

εξαντλθκείςα εν μζςω μακρϊν αγϊνων και αταξιϊν, δεν είχε πλζον τρόπουσ εισ 

υπεράςπιςίν τθσ. Αλλ', αν παρείχε μετριωτζρα καλά θ ςυνκικθ, θ απόλαυςισ αυτϊν και 

βεβαία ιτον υπό τθν εγγφθςιν τριϊν μεγάλων αυλϊν και προαγωγόσ εφαίνετο εισ το μετά 

ταφτα και αυτισ τθσ ανεξαρτθςίασ. Θ ςυνκικθ αφτθ δεχκείςα παρά τθσ Ελλάδοσ 

εφθρμόηετο ιδθ δι' όπλων και διαπραγματεφςεων, διότι θ Ελλάσ εφρουρείτο διά 

καλάςςθσ υπό τθν προςταςίαν αυτισ, και θ μάχθ του Νεοκάςτρου ιτον αποκφθμα. 

 

Ο κυβερνιτθσ είχε ςτακεράν απόφαςιν, και πριν πατιςθ το ζδαφοσ τθσ Ελλάδοσ, να 

βαδίςθ θν διζγραφεν θ ςυνκικθ οδόν· ουδζ δυνατόν ιτο να βαδίςθ άλλθν· μαρτυρεί δε 

τθν απόφαςίν του ταφτθν αυτόσ ζν τινι προσ τον αυτοκράτορα τθσ ωςςίασ αναφορά προ 

τθσ εκείκεν αναχωριςεϊσ του (γ) λζγων, ότι τότε κ' ανεδζχετο τα τθσ εντολισ του εν 

Ελλάδι, ότε ελάμβανε τθν αναγκαίαν πλθρεξουςιότθτα παρά των Ελλινων εισ διευκζτθςιν 

τθσ μελλοφςθσ υπάρξεϊσ των επί των όρων τθσ εν Λονδίνω ςυνκικθσ· αν δε οι Ζλλθνεσ 

επζμεναν εισ τα τθσ παντελοφσ ανεξαρτθςίασ, δεν κ' ανεμιγνφετο εισ τα πράγματα και κ' 

ανεχϊρει εισ τθν γενζκλιον εςτίαν του. Αλλ' εχρειάηετο και νομιμότθσ εισ μεταβολιν του 

ςυνταγματικοφ ςυςτιματοσ, και νομιμότθσ δεν υπιρχεν. Οι λόγοι του κυβερνιτου εισ 

αλλοίωςιν των αρχϊν, εφ' ϊν ζκεςεν θ εν Τροιηινι ςυνζλευςισ τθν υπ' αυτόν κυβζρνθςιν, 

ιςαν ακαταμάχθτοι· αλλά τισ εδφνατο να μετακινιςθ ό,τι ζκεςεν εκνικι ςυνζλευςισ ωσ 

αμετακίνθτον; όχι άλλοσ βεβαίωσ ειμι εκνικι ςυνζλευςισ, και ο κυβερνιτθσ ϊφειλε να τθν 

ςυγκαλζςθ ευκφσ εισ νομιμοποίθςιν τθσ κυβερνιςεϊσ του· αλλ' εβάδιςεν άλλθν οδόν· 

εηιτθςε και ζλαβεν εξουςίαν εισ ςφςταςιν του νζου κυβερνθτικοφ οργανιςμοφ παρά των 

ενυπαρχόντων δφο ςωμάτων, του βουλευτικοφ και του νομοτελεςτικοφ, ιγουν παρά των 

μθδεμίαν εχόντων εξουςίαν να δϊςωςι, διότι ουδεμίαν εξουςίαν ζδωκεν αυτοίσ θ εκνικι 

ςυνζλευςισ. Ο Καποδίςτριασ εφοβικθ τα αποτελζςματα εκνικισ ςυνελεφςεωσ και 

επρόκρινεν ατυχϊσ τον τρόπον τοφτον. Αλλ' ιτο πρζπον να ςτιςθ τθν κυβζρνθςίν του επί 

παρανομιςεωσ; επροφαςίςκθ τθν επικρατοφςαν αταξίαν ωσ πρόςκομμα των εκλογϊν· και 

μιπωσ όλαι αι προλαβοφςαι εκλογαί δεν ζγειναν, και όλαι αι προλαβοφςαι 
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εκνοςυνελεφςεισ δεν ςυνεκροτικθςαν εν μζςω εκνικισ αταξίασ; αλλ' θ μετά ταφτα 

διαγωγι του επί τθσ ςυντάξεωσ του περί εκλογϊν νόμου και επί των εκλογϊν αυτϊν 

ανεκάλυψε φανερά τα αλθκι αίτια τθσ αναβολισ τθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ. Ικελε να 

επιρρεάςθ τασ εκλογάσ διά τθσ υπαλλθλίασ του, και διά τοφτο ικελε να εγκαταςτιςθ εν 

πρϊτοισ αυτιν· αλλ' θ λαμπρά και εγκάρδιοσ εκνικι υποδοχι του, θ υπακοι όλων, ωσ και 

αυτϊν των ςταςιαςτϊν, εισ τασ διαταγάσ του, θ πλιρθσ πεποίκθςισ των Ελλινων εισ τθν 

ικανότθτά του και τον πατριωτιςμόν του, και προ πάντων θ αναπόδραςτοσ ανάγκθ τθσ εισ 

τα πράγματα κλιςεϊσ του ζπρεπε να τον πείςωςιν, ότι επί ςυνελεφςεωσ είχε το παν να 

κερδίςθ και ουδζν να φοβθκι· αλλ' ο κυβερνιτθσ, κακϊσ απζδειξεν όλθ θ εν Ελλάδι 

πολιτικι διαγωγι του, ιτον άτολμοσ πολιτευτισ και αμφίβαλλε μόνοσ αυτόσ περί ου 

ουδείσ άλλοσ αμφίβαλλεν. Αν άλλωσ επολιτεφετο, δεν κα εςτθλιτεφετο θ κυβζρνθςίσ του 

υπό τθσ μετ' ολίγον αναφανείςθσ αντιπολιτεφςεωσ ωσ παράνομοσ, δεν κα ζπαςχεν όςουσ 

ζπακε κλονιςμοφσ το δφςτυχζσ ζκνοσ υπό τθν πρόφαςιν τθσ παρανομιςεωσ, και δεν κα 

ζπινεν ουδ' αυτόσ τόςα φαρμάκια. 

 

Ρεςοφςθσ τθσ βουλισ διά τθσ ςυγκατακζςεωσ αυτισ, ανφψωςεν ο κυβερνιτθσ επί των 

ερειπίων τθσ και διά τθσ ςυναινζςεϊσ τθσ πολιτικόν ςϊμα εξ 27 μελϊν, «το Ρ α ν ε λ λ ι ν ι 

ο ν», και το διιρεςεν εισ τρία τμιματα διαιρζςασ τασ εργαςίασ του εισ διοικθτικάσ, 

οικονομικάσ και δικαςτικάσ· ζκαςτον δε των τριϊν τμθμάτων είχε πρόεδρον ονομαηόμενον 

πρόβουλον· ο δ' επί των οικονομικϊν ιτο και πρόβουλοσ όλου του ςϊματοσ· ϊριςε δε και 

τα κακικοντα του ςϊματοσ τοφτου. Κατ' αυτά επάναγκεσ ιτο τα ψθφίςματα του 

κυβερνιτου να εκδίδωνται επί των εγγράφων αναφορϊν του πανελλθνίου ι των τμθμάτων 

αυτοφ, είτε διοικθτικά ιςαν τα αντικείμενα είτε νομοκετικά· και διοικθτικά μεν ιςαν τα 

περί ων αι πράξεισ τθσ εν Τροιηινι ςυνελεφςεωσ επρονόθςαν, νομοκετικά δε τα περί ων 

ουδζν ενομοκετικθ. 

 

Κακ' ιν δε θμζραν εξεδόκθ ο κυβερνθτικόσ οφτοσ οργανιςμόσ εξεδόκθ και διακιρυξισ προσ 

τουσ Ζλλθνασ λζγουςα τασ αιτίασ, δι' άσ εχρονοτρίβθςεν ο κυβερνιτθσ περιοδεφων επ' 

ωφελεία τθσ πατρίδοσ τθν Ευρϊπθν, δεικνφουςα τθν ανάγκθν εγκακιδρφςεωσ ιςχυράσ και 

νομίμου κυβερνιςεωσ εισ κτιςιν των αγακϊν τθσ ςυνκικθσ τθσ ςυμμαχίασ, 

προαναγγζλλουςα ςυγκρότθςιν εκνικισ ςυνελεφςεωσ τον προςεχι απρίλιον, και 

δικαιοφςα επί λόγω κατεπειγουςϊν περιςτάςεων τθν απαραίτθτον ςφςταςιν του 

προςωρινοφ ςυςτιματόσ του ςυναινζςει τθσ βουλισ και των εγκριτωτζρων του ζκνουσ. 

Μετά τινασ δε θμζρασ ο κυβερνιτθσ ωρκίςκθ τον εξισ όρκον. 

 

«Εν ονόματι τθσ αγιωτάτθσ και αδιαιρζτου Τριάδοσ ορκίηομαι να εκπλθρϊςω, κατά τασ 

οποίασ αι πράξεισ τθσ Επιδαφρου, του Άςτρου και τθσ Τροιηινοσ ζκεςαν βάςεισ, τα 

εμπιςτευκζντα μοι χρζθ παρά του ζκνουσ. Ορκίηομαι να τα εκπλθρϊςω μζχρι τθσ 

ςυγκαλζςεωσ τθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ κατά τουσ κανόνασ διά τθσ καταςτάςεωσ τθσ 

προςωρινισ κυβερνιςεωσ οριςκζντασ, μόνον ςκοπόν ζχων να προάξω τθν πρόοδον τθσ 

εκνικισ και πολιτικισ ανακαινίςεωσ τθσ Ελλάδοσ, ϊςτε να δυνθκι όςον τάχιςτα να 

απολαφςθ των ςθμαντικϊν ωφελειϊν τασ οποίασ θ εν Λονδίνω ςυνκικθ τθσ 24 Λουνίου 

1827 τθ επαγγζλλεται. 

 
«Κακίςτθμι εμαυτόν υπεφκυνον δι' όλασ τασ πράξεισ τθσ διοικιςεϊσ μου και εγγυϊμαι να 
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υποβάλω αυτάσ εισ τθν κφρωςιν τθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ, ιτισ κζλει ςυνζλκει τον 

απρίλιον μινα». 

 

Ρλθμμελισ φαίνεται ο τφποσ του όρκου τοφτου, αν και τον ςυνζταξεν αυτόσ ο κυβερνιτθσ 

γαλλιςτί, διότι ελάλει αλλά δεν ζγραφεν ελλθνιςτί. Ορκιςκείσ να κυβερνιςθ τθν Ελλάδα 

κακ' άσ ζκεςαν βάςεισ αι πράξεισ τθσ Επιδαφρου, του Άςτρου και τθσ Τροιηινοσ, βάςεισ 

πλιρουσ ανεξαρτθςίασ και αντιπροςωπικοφ πολιτεφματοσ, ωρκίςκθ να τθν κυβερνιςθ και 

κακ' ό ειςιξε πολίτευμα μζχρισ ου ςυνεκαλείτο θ εκνικι ςυνζλευςισ εισ απόλαυςιν ρθτϊσ 

των καλϊν όςα θ εν Λονδίνω ςυνκικθ επθγγζλλετο· θ ςυνκικθ δε αφτθ κακίςτα τθν 

Ελλάδα υποτελι τω ςουλτάνω, και το πολίτευμά του δεν ιτον αντιπροςωπικόν. 

 
1828 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΟΒ'. 

 

Πεηξαηεία θαη εμάιεηςηο απηήο. — Σα θαηά ηελ Γξακβνχζαλ. — 

Σαθηνπνίεζηο ηνπ λαπηηθνχ θαη ηνπ ζηξαηησηηθνχ. — Παξάδνζηο ησλ 

θξνπξίσλ Ναππιίνπ εηο ηελ θπβέξλεζηλ θαη αιιαγή θξνπξψλ. — 

Πψιεζηο πξνζφδσλ — Γηνηθεηηθφο νξγαληζκφο ηεο Διιάδνο. — 

Καηεδαθηζκφο Σξηπνιηηζάο παξά ηνπ Ηβξαήκε. 

 

ΚΑΛ άλλοτε ανεφζραμεν περί τθσ πειρατείασ, αλλά πρό τινοσ καιροφ το κακόν 

υπερεπλεόναςε. Μοναδικόν και αίςχιςτον φαινόμενον εν τθ ιςτορία των εκνϊν 

ανεδεικνφετο. Κακ' όν καιρόν οι ςτόλοι των ευρωπαϊκϊν Δυνάμεων, καταβάντεσ εισ 

Ελλάδα προσ ςωτθρίαν των Ελλινων, κατζςτρεφαν τασ δυνάμεισ, και κατεπόντιηαν 

χιλιάδασ των εχκρϊν αυτϊν, τινζσ των Ελλινων περιτρζχοντεσ τθν κάλαςςαν ελιςτευαν τα 

υπό ευρωπαϊκιν ςθμαίαν πλοία και εκακοποίουν ενίοτε και αυτά τα πλθρϊματά των· το 

δε πάντων αίςχιςτον, ζπρατταν τα τοιαφτα πολλάκισ υπό τθν ςκζπθν καταγωγικϊν 

εγγράφων τθσ κυβερνιςεϊσ των· μετακομιηόμενα δε τα πλοία, όπου ζδρευεν αφτθ, 

κατεδικάηοντο ενϊπιον αυτισ δι' αςεβοφσ και αναιδοφσ δικαςτθρίου. Θγανάκτθςεν θ 

Ευρϊπθ όλθ, εφρφαξαν οι ναφαρχοι τθσ ςυμμαχίασ επί τθ τοιαφτθ διαγωγι, εςτθλίτευςαν 

τθν κυβζρνθςιν ωσ ανίςχυρον και κακοικθ, και τθν θνάγκαςαν εκοφςαν άκουςαν να 

διακθρφξθ, ότι επ' ουδεμία προφάςει επετρζπετο του λοιποφ ζκπλουσ εισ καταγωγιν, ι 

ςφλλθψίσ τινοσ των υπό ουδετζραν ςθμαίαν πλοίων, ότι μόνα ιςαν αλϊςιμα όςα 

απεδεικνφοντο ζνοχα παραβιάςεωσ πραγματικοφ αποκλειςμοφ εντόσ ρθτισ αποςτάςεωσ, 

και ότι εκεωροφντο ωσ πειραταί οι παραβάται των κανόνων τοφτων, και εφωδιαςμζνοι αν 

ιςαν διά τακτικϊν εγγράφων καταγωγισ. 

 

Κακ’ άσ δε θμζρασ ιλκεν εισ Ελλάδα ο κυβερνιτθσ, θ μεταξφ Ελλθςπόντου, όδου και 

ανατολικϊν παραλίων τθσ Ρελοποννιςου κάλαςςα ιτο κζατρον πειρατείασ· αλλ' θ 

Γραμβοφςα και αι βόρειοι ςποράδεσ ιςαν κακ' αυτό πειρατιρια, και όλον το ευρωπαϊκόν 

εμπόριον ζπαςχε δεινϊσ. Εισ κεραπείαν του κακοφ διζταξεν θ αγγλικι κυβζρνθςισ να 

εμποδίηεται παν ζνοπλον πλοίον υπό ςθμαίαν ελλθνικιν του να καλαςςοπορι μζχρι τθσ 

ςυςτάςεωσ εν Ελλάδι κυβερνιςεωσ ικανισ ν' αςφαλίςθ τθν καλαςςοπλοΐαν, 

εξαιρουμζνων των πολεμικϊν τθσ ελλθνικισ κυβερνιςεωσ και των υπό τασ διαταγάσ αυτισ 

πλεόντων. Κατά τθν διαταγιν ταφτθν τα περί ων ο λόγοσ μζρθ, όπου επλεόναςεν θ 
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πειρατεία, είλκυςαν κυρίωσ τθν προςοχιν και των ναυάρχων τθσ ςυμμαχίασ και του 

κυβερνιτου· και ο μεν Κοδριγκτϊν ανεδζχκθ, επί τθσ κατά τθν Μάλταν εντεφξεϊσ του μετά 

του κυβερνιτου, να κακαρίςθ τθν Γραμβοφςαν, ο δε κυβερνιτθσ τασ βορείουσ ςποράδασ. 

Επί τω ςκοπϊ τοφτω απεςτάλθ ο μοίραρχοσ Άγγλοσ Κωμάσ Σταίνθσ εισ Γραμβοφςαν ζχων 

υπό τασ διαταγάσ του τρεισ φρεγάτασ, δφο δικάταρτα και δφο γολζττασ· παρθκολοφκουν 

δε και μία κορβζττα, ζν δικάταρτον και δφο γολζτται υπό ςθμαίαν γαλλικιν υπό τον 

εβερςϊνα· ςυναπζπλευςε και ο Μαυροκορδάτοσ ωσ επίτροποσ τθσ ελλθνικισ 

κυβερνιςεωσ. Απόρκθτοσ είναι θ Γραμβοφςα και δυςπρόςιτοσ διά τθν αλίμενον, 

κρθμνϊδθ και ανεμϊδθ κζςιν τθσ· το δε ορμθτιριον τοφτο των πειρατϊν ιτον εν ταυτϊ 

και ορμθτιριον των υπζρ ελευκερίασ τθσ νιςου αγωνιςτϊν· εκείκεν εξϊρμων ςυγχρόνωσ 

κακοφργοι επί τθσ καλάςςθσ και πολεμιςταί κατά των Τοφρκων επί τθσ ξθράσ. Οι δε 

ςφμμαχοι, οι κζλοντεσ τθν παφςιν τθσ πειρατείασ, ικελαν και τθν πρόοδον του ελλθνικοφ 

αγϊνοσ, ελπίηοντεσ ν' αναγκάςωςι τοιουτοτρόπωσ ζτι μάλλον τθν Ρφλθν εισ ςυμβιβαςμόν. 

Διά τοφτο, αφ' οφ θ ρθκείςα αγγλογαλλικι δφναμισ εφάνθ ζξωκεν τθσ Γραμβοφςθσ, 

ζγραψεν ο μοίραρχοσ Άγγλοσ προσ τθν εν τω φρουρίω εκείνω επιτροπιν των Κρθτϊν, ότι 

ιλκε να εξαλείψθ τθν πειρατείαν, αλλ' όχι και να εμποδίςθ τουσ υπζρ ελευκερίασ τθσ 

νιςου αγϊνασ. Εηιτει δε εισ ευόδωςιν του ςκοποφ, δι' όν εςτάλθ, να τω παραδοκϊςι τα 

πλοία των, τα εξ αρπαγισ ςωηόμενα πράγματα και δϊδεκα Κριτεσ ονομαςτί κεωροφμενοι 

ωσ οι μάλλον ζνοχοι· να παραδοκι δε και το φροφριον εισ τθν ελλθνικιν κυβζρνθςιν. Κατ' 

εκείνον τον καιρόν κατεγίνοντο οι Κριτεσ να διαβιβάςωςιν εκ Γραμβοφςασ εισ τον λιμζνα 

των Σφακιϊν τα υπό τον Χατςι-Μιχάλθν και άλλουσ καταπλεφςαντα εκεί ςτρατιωτικά 

ςϊματα καί τινα εντόπια εισ ζξαψιν του ιδθ αναρριπιςκζντοσ πολζμου, και επρότειναν τω 

μοιράρχω να μθ εμποδίςθ τθν ιδθ ετοίμθν διαβίβαςιν αυτϊν, υποςχόμενοι να τω 

παραδϊςωςι μετά ταφτα και το φροφριον και τα πλοία των, αλλ' αποποιοφμενοι τθν 

παράδοςιν των δϊδεκα επί λόγω, ότι ουδείσ αυτϊν ευρίςκετο εντόσ του φρουρίου. Τθν 

πρόταςιν ταφτθν υπεςτιριηαν και ο Χαμιλτϊν και ο Μαυροκορδάτοσ ωσ οφςαν κατά το 

πνεφμα των οδθγιϊν τθσ ςυμμαχίασ. Αλλ' ο μοίραρχοσ, άνκρωποσ του γράμματοσ μάλλον ι 

του πνεφματοσ των οδθγιϊν του, και κεωρϊν ζνοχον τθν επιτροπιν, διότι μζλθ τινά αυτισ 

ιςαν εκ των δϊδεκα, μθδζ πιςτεφων τουσ λόγουσ τθσ, ζδωκεν επί τθ παρακοι αυτισ το 

ςθμείον τθσ προςβολισ, και πρϊτοσ αυτόσ επί τθσ Φρεγάτασ, Μςιδοσ, εκανονοβόλθςε τα 

ζμπροςκεν του φρουρίου πλοία και αυτό το φροφριον. 

 

Ιτον θ 19 ιανουαρίου, και ζπνεε τθν ϊραν εκείνθν ςφοδρόσ λίβασ. Θ Μςισ, παραπλζουςα 

τθν γθν επί ςκοπϊ να βλάψθ ζτι μάλλον τα εν τω λιμζνι πλοία, ευρζκθ αίφνθσ πλθςίον 

υφάλου, και εισ αποφυγιν του κινδφνου ανεκροφςκθ. Αλλ' επί τθ απροςδοκιτω 

ανακροφςει ζπεςεν επί τθν παραπλζουςαν Καμβρίαν, και αι δφο φρεγάται 

περιεπλζχκθςαν. Εισ διαχωριςμόν δε αυτϊν ζκοψαν οι ναφται τον δόλωνα τθσ Καμβρίασ, 

και θ μεν Μςισ διεςϊκθ, αλλ' θ Καμβρία ωκουμζνθ προσ τθν ξθράν υπό του επικρατοφντοσ 

ανζμου, και μθ δυναμζνθ να ορκοπλεφςθ εξ αιτίασ του πακιματόσ τθσ, εκάκθςεν επί τθσ 

υφάλου και εναυάγθςεν· εκινδφνευςε δε και θ τθν επί τθσ υφάλου πεςοφςαν 

παρακολουκοφςα τρίτθ φρεγάτα, πλθν δεν ζπακε ρίψαςα τθν άγκυράν τθσ εισ πυκμζνα 

βακφτατον. Αλλά τα πακιματα ταφτα δεν απζτρεψαν τον μοίραρχον του ςκοποφ του. 

Δϊδεκα μεγάλα πλοία ευρζκθςαν εν τω λιμζνι τθσ Γραμβοφςθσ, εξ ϊν τζςςαρα εκάθςαν, 

τρία εβυκίςκθςαν, και πζντε αφθρπάγθςαν και εςτάλθςαν εισ Μάλταν· εισ παφςιν δε 
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πάςθσ εχκροπραξίασ απιτει ο μοίραρχοσ τθν παράδοςιν των δϊδεκα και τθν του 

φρουρίου. Οι Κριτεσ παρζδιδαν το φροφριον, αλλ' ουδζνα των δϊδεκα επαναλζγοντεσ, ότι 

ουδείσ αυτϊν ιτον εντόσ· διά τοφτο το φροφριον επολιορκείτο υπό των ςυμμαχικϊν 

πλοίων και εισ ουδζνα των εν αυτϊ επετρζπετο ζξοδοσ, διότι όςον περιςςότεροι ιςαν οι εν 

αυτϊ, τόςον ταχυτζρα θλπίηετο θ παράδοςισ αυτϊν, καταναλιςκομζνων των τροφϊν. 

Ελζγετο δε ότι ενιςαν επτακιςχίλιοι ψυχαί. Εν τοφτοισ ειςιχκθ επί παραλαβι του 

φρουρίου φρουρά τθσ ελλθνικισ κυβερνιςεωσ εξ εκατόν τακτικϊν υπό τον φιλζλλθνα 

Ουρκουάρτον, αλλ' οφτε ευπεικισ ιτον θ φρουρά, οφτε όςθν απιτει θ εν τω φρουρίω 

ευταξία, διότι οι εν αυτϊ οπλοφοροφντεσ και μθ αποτελοφντεσ μζροσ αυτισ ιςαν 

δεκαπλάςιοι· διά ταφτθν τθν αιτίαν προςαπζβθςαν εκατόν αγγλογάλλοι εισ ενίςχυςιν 

αυτισ και αποκατάςταςιν τθσ ευταξίασ. Αλλ' οι εν τω φρουρίω, βλζποντεσ αυτοφσ 

ερχομζνουσ και φοβοφμενοι μθ, ενδυναμωκείςθσ τθσ φρουράσ, κακοπάκωςί τινεσ αυτϊν 

και απολζςωςιν όςα πράγματα εςϊηοντο ειςζτι εκ τθσ πειρατείασ, ζκλειςαν τθν πφλθν του 

φρουρίου κατά πρόςωπον αυτϊν· αφ' οφ όμωσ τουσ είδαν πλθςιάςαντασ και ετοίμουσ εισ 

προςβολιν, τθν ινοιξαν^ εςκόπευαν δε να εξζλκωςί τινεσ αυτϊν επ' ελπίδι να τουσ 

πείςωςιν ίνα επανζλκωςιν εισ τα πλοία των, διότι δεν ικελαν να δϊςωςιν αφορμιν 

αλλθλομαχίασ. Αλλ', εν ϊ θνοίχκθ θ πφλθ, ϊρμθςαν οι αγγλογάλλοι και ειςιλκαν βία εισ το 

φροφριον, μθδενόσ εναντιωκζντοσ. Ειςιλκαν δε τθν επαφριον και άλλοι 200 εξ αυτϊν. Αφ' 

οφ δε το φροφριον κατελιφκθ, εδόκθ άδεια ν' αναχωριςωςιν οι κζλοντεσ, αλλά προςείχαν 

οι φφλακεσ επί τθσ πφλθσ μθ υπεκφφγθ τισ των δϊδεκα, όντων, κατά το λζγειν του 

μοιράρχου, εν τω φρουρίω. 

 

Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ εςκοτϊκθ ο φροφραρχοσ Ουρκουάρτοσ επιπεςοφςθσ τθσ ςτζγθσ 

τθσ ςεςακρωμζνθσ κατοικίασ του, πνεφςαντοσ ςφοδροφ ανζμου. Εςτάλθ δε ωσ διάδοχόσ 

του ο εκ Χανόβρθσ φιλζλλθν Χάνθσ. 

 

Αφ' οφ δε οι αγγλογάλλοι κατζλαβαν το φροφριον, ο φόβοσ των εν αυτϊ ενόχων θφξθςε, 

και τόςω μάλλον, κακ' όςον ο μοίραρχοσ δεν ζπαυεν απαιτϊν τουσ δϊδεκα, και 

μεταχειριηόμενοσ παντίουσ τρόπουσ εισ ςφλλθψίν των· οι πλείςτοι δε των ενόπλων Κρθτϊν 

εκάκθντο ζγκλειςτοι εντόσ των οικιϊν ζτοιμοι εισ αντίςταςιν, αν επεφζρετο βία. Εν ϊ δε 

επεκράτουν υποψίαι και φόβοι, ειδοποιικθ ο μοίραρχοσ ότι οι επί τθσ ξθράσ αγγλογάλλοι 

εκινδφνευαν να εξόλοκρευκϊςιν εν ρθτι νυκτί δι' υπονομισ. Επί τθ ειδοποιιςει ταφτθ 

ζτρεξεν ο αρχθγόσ αυτϊ Στραγκουαίθσ εισ τον υποδειχκζντα τόπον τθσ υπονόμου και 

ςυνζλαβζ τινασ κακ' ιν ϊραν ζκεταν τθν εισ ανατροπιν του κτιρίου, όπου διζτριβαν οι 

αγγλογάλλοι, πυρίτιδα, και οφτωσ θ βδελυρά πράξισ διεςκεδάςκθ. Οι δε εν τω φρουρίω 

εκορυβικθςαν όλοι, και πολλοί των ενόχων ζντρομοι εδραπζτευςαν υπό το ςκότοσ τθσ 

νυκτόσ· αλλά ςυνελιφκθςαν καί τινεσ, εν οίσ και ζξ εκ των δϊδεκα, και εςτάλθςαν 

ςιδθροδζςμιοι εισ Αίγιναν· εςτάλθςαν ςυγχρόνωσ εισ Μάλταν και τα ςυλλθφκζντα ςϊα ζξ 

πλοία και κατεδικάςκθςαν μεν ωσ πειρατικά, αλλ' απεπζμφκθςαν εισ τθν ελλθνικιν 

κυβζρνθςιν προσ χριςιν αυτισ επί ρθτι απαγορεφςει του ν' αποδοκϊςιν εισ τουσ 

ιδιοκτιτασ· ςυναπεςτάλθςαν δε εισ Μάλταν και όςα είδθ εκ των διά πειρατείασ 

αρπαγζντων ευρζκθςαν εν τω φρουρίω· απζβθςαν επί τθ ανακαλφψει τθσ υπονόμου και 

άλλοι ςτρατιϊται εκ των ςυμμαχικϊν πλοίων, το φροφριον εκενϊκθ όλον, οι υπό τον 

Χατςι-Μιχάλθν και λοιποφσ απζπλευςαν, πάμπολλαι οικίαι κατθδαφίςκθςαν, και οφτωσ 
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ετελείωςαν τα τθσ Γραμβοφςθσ. 

 

Ο δε κυβερνιτθσ αναδεχκείσ τθν κατά τασ βορείουσ ςποράδασ εξάλειψιν τθσ πειρατείασ, 

ανζκεςε τθν φροντίδα εισ τον Μιαοφλθν. Δεν υπζςτθ οφτοσ όςα οι κατά τθν Γραμβοφςαν 

πειρατοδιϊκται, διότι οι παρεπιδθμοφντεσ κατά τασ νιςουσ εκείνασ Ολφμπιοι, οι κφριοι 

όλων ςχεδόν των επί πειρατεία πλοιαρίων, τα παρζδωκαν οικειοκελϊσ, 80 τον αρικμόν· ο 

δε ναφαρχοσ τα μεν ζκαυςε τα δε ζςτειλεν εισ τθν κυβζρνθςιν προσ χριςιν αυτισ· επί 

ςκοπϊ δε να μθ αναβλαςτιςθ το κακόν, μετζφερεν ο κυβερνιτθσ όλουσ τουσ επί των 

νιςων τοφτων Ολυμπίουσ πεικοί και βία εισ Ελευςίνα. Διά των κινθμάτων τοφτων 

απθλλάγθ θ κάλαςςα των πειρατϊν. Ετακτοποιικθ δε και θ πολεμικι και θ εμπορικι 

ναυτιλία διά προςφόρου κανονιςμοφ παρζχοντοσ αποχρϊςασ εγγυιςεισ, και θγρφπνει θ 

κυβζρνθςισ επί τθ αυςτθρά εφαρμογι του. Θ δε Ευρϊπθ ευφιμιςεν όλθ τον εξαλείψαντα 

τθν πειρατείαν κυβερνιτθν. 

 

Ρρωτίςτθ φροντίσ του κυβερνιτου ιτο και θ τακτοποίθςισ του ςτρατιωτικοφ. Εξ αρχισ τθσ 

επαναςτάςεωσ μζχρι τθσ ελεφςεϊσ του το ςτρατιωτικόν δεν ετακτοποιικθ· ο ςτρατιϊτθσ 

υπζκειτο μάλλον εισ τον αρχθγόν του ι εισ τθν κυβζρνθςιν, διότι ο αρχθγόσ του εφαίνετο 

ότι τον ζτρεφε, τον εμιςκοδότει και τον επροβίβαηεν· οι πλείςτοι δ' αυτϊν ςυνικωσ είχεν 

το πολλοςτθμόριον όςων ελάμβαναν διαταγιν να ςτρατολογιςωςι, τινζσ δε μόνουσ τουσ 

ψυχουιοφσ των· απιτουν όμωσ ςιτθρζςια και μιςκοφσ δι' ολόκλθρον τον εν τθ διαταγι 

αρικμόν. Αλλ' θ παράλυςισ, εν ι ευρζκθ το ςτρατιωτικόν επί τθσ ελεφςεωσ του 

κυβερνιτου, βλαπτικι κατά τα άλλα, ςυνζτεινεν εισ τθν επί το βζλτιον ανάπλαςίν του ωσ 

διαλφςαςα τον προχπάρχοντα ςφνδεςμον αρχθγοφ και ςτρατιϊτου. Ο κυβερνιτθσ ικελε 

να οργανίςθ το ςτρατιωτικόν εισ χιλιαρχίασ· πάμπολλοι ςτρατιϊται Στερεοελλαδίται 

επλανϊντο εν τθ Ρελοποννιςω άποροι και κακοποιοφντεσ τουσ αδυνάτουσ. Ο κυβερνιτθσ, 

προκζμενοσ ν' απαλλάξθ τθν Ρελοπόννθςον τθσ μάςτιγοσ ταφτθσ, να εξοικονομιςθ τουσ 

ςτρατιϊτασ τοφτουσ και να τουσ αναδείξθ ωφελίμουσ εν τθ κατά τθν ςτερεάν Ελλάδα 

εκςτρατεία, τουσ εκάλεςεν όλουσ εισ Τροιηινα, όλουσ θφρε προκφμουσ και ανζδειξε κατά 

πρϊτθν φοράν τουσ ςτρατιϊτασ των αρχθγϊν ςτρατιϊτασ τθσ κυβερνιςεωσ, αποςπάςασ 

αυτοφσ εκείνων ακορυβιτωσ και κζςασ υπό τθν οδθγίαν άλλων αρχθγϊν αγογγφςτωσ. Αφ' 

οφ δε ειδοποιικθ ότι ςυνιχκθςαν, επζβθ εισ το υπό τασ διαταγάσ του αγγλικόν δίκροτον 

τθν 12 φεβρουαρίου, και ςυνοδευόμενοσ υπό δφο φρεγατϊν ρωςςικϊν και μιασ γαλλικισ, 

μετζβθ εισ Ρόρον, όπου τα μεν ςυμμαχικά πλοία τον εχαιρζτθςαν ωσ αρχθγόν ζκνουσ, οι 

δε κάτοικοι πάςθσ τάξεωσ και οι επί τοφτω μεταβάντεσ εκεί εκ Τροιηινοσ αξιωματικοί των 

ατάκτων Ελλινων τον εδζχκθςαν όλοι ενκουςιϊντεσ επί του παρακαλαςςίου, τον 

ςυνϊδευςαν εισ τθν εκκλθςίαν, όπου εψάλθ θ ςυνικθσ δοξολογία, και εκείκεν εισ τθν 

κατοικίαν του. Τθν πζμπτθν δε θμζραν τθσ εισ Ρόρον αφίξεϊσ του, ςυνοδευόμενοσ υπό 

των διοικθτϊν των ςυμμαχικϊν πλοίων και των αξιωματικϊν Ελλινων, μετζβθ εισ τθν επί 

τθσ απζναντι όχκθσ Τροιηθνίαν, όπου χαίροντεσ και αλαλάηοντεσ τον εδζχκθςαν οι 

ςτρατιϊται, προθγουμζνου του Υψθλάντου, ον απρακτοφντα μελετϊν ο κυβερνιτθσ να 

διορίςθ γενικόν αρχθγόν αυτϊν ζςτειλεν εκεί πρότερον εισ διατιρθςιν τθσ ευταξίασ και εισ 

οργανιςμόν των χιλιαρχιϊν· επικεωριςασ δε το ςτράτευμα απζπλευςε τθν επιοφςαν, 

διαρκοφντοσ του οργανιςμοφ των χιλιαρχιϊν, υπό τθν αυτιν ςυμμαχικιν ςυνοδίαν εισ 

Ναφπλιον. Είπαμεν, ότι επί τθσ εκείκεν διαβάςεϊσ του οι κατζχοντεσ τα φροφρια τω 

επρόςφεραν αυκόρμθτοι και αυτά και εαυτοφσ· πολλοί όμωσ αμφίβαλλαν περί τθσ 
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ειλικρίνειασ των· αμφίβαλλε και αυτόσ ο κυβερνιτθσ· αλλ' οι φροφραρχοι εφάνθςαν 

ευπεικζςτατοι και παρζδωκαν και τα φροφρια και εαυτοφσ και τα μεν φροφρια ζκεςεν ο 

κυβερνιτθσ υπό τασ διαταγάσ του Εχδζκου, αυτοφσ δε διζταξε να τον ςυνακολουκιςωςιν 

εισ Τροιηινα, ίνα καταταχκϊςιν εν ταισ οργανιηομζναισ χιλιαρχίαισ. Θ παράδοςισ των 

φρουρίων τοφτων εκραταίωςε τθν αρτιςφςτατον κυβζρνθςιν και εμεγάλυνε δικαίωσ το 

όνομα του κυβερνιτου και εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδοσ. 

 

Τοιουτοτρόπωσ διακζςασ τα του Ναυπλίου, επανιλκε διά ξθράσ εισ Τροιηινα, όπου, αφ' 

οφ αι χιλιαρχίαι διοργανίςκθςαν, ζςτθ εισ το μζςον αυτϊν, τασ ϊρκιςε, ταισ παρζδωκε τασ 

ςθμαίασ, και τασ μεν απζςτειλεν εισ Ελευςίνα υπό τον Υψθλάντθν ωσ ςτρατάρχθν κατά τθν 

Ανατολικιν Ελλάδα, δφο δε ατελείσ εισ τθν Δυτικιν υπό τον εκεί αρχιςτράτθγον, διατάξασ 

αυτόν να οργανίςθ ομοιομόρφωσ και τα εκεί ςτρατιωτικά ςϊματα. 

 

Τακτοποιθκζντων των ςτρατευμάτων, εκθρφχκθ θ πϊλθςισ των προςόδων τθσ 

Ρελοποννιςου, και εγζνετο μετά πολλισ ωφελείασ του ταμείου. Αι πρόςοδοι του αιγαίου 

ιςαν ιδθ εν μικρά τιμι εξ αιτίασ των ανωμαλιϊν θγοραςμζναι, θ δε αςφάλεια, θν ιρχιςε 

ν' απολαμβάνθ εςωτερικϊσ και εξωτερικϊσ θ επικράτεια, υπζςχετο ςθμαντικόν κζρδοσ. Ο 

κυβερνιτθσ, ευρϊν ευλογοφανι αφορμιν το άτακτον τθσ τότε δθμοπραςίασ, τασ 

εδθμοπράτθςεν εκ νζου, αποηθμιϊςασ τουσ πρϊθν αγοραςτάσ και ωφελιςασ το ταμείον. 

 

Διακζςασ δε τα των προςόδων επανιλκεν εισ Ναφπλιον διαβάσ τθν Κόρινκον και 

αντικαταςτιςασ τακτικιν φρουράν επί τθσ Ακροκορίνκου· θςχολικθ δ' επί τθσ εν Ναυπλίω 

διατριβισ του και εισ τα περί του διοικθτικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ. Επί τθσ διοικθτικισ 

επιτροπισ τα διοικθτικά κακικοντα ανετζκθςαν εισ τασ κατά τόπουσ δθμογεροντίασ. Το 

ςφςτθμα τοφτο επεκράτθςε και επί τθσ αντικυβερνιςεωσ, ϊςτε διοικθταί δεν υπιρχαν· 

μόνα τα αςτυνομικά και φρουραρχικά κακικοντα μετιρχοντο άνδρεσ ςτελλόμενοι παρά 

τθσ κυβερνιςεωσ. Θ δε ςυνζλευςισ τθσ Τροιηινοσ, αιςκανομζνθ τθν κατά το επί 

τουρκοκρατίασ ςφςτθμα ατοπίαν των πολυαρίκμων επαρχιϊν, εψιφιςε τθν ςυνζνωςιν 

πολλϊν, και τα ακροίςματα των επαρχιϊν τοφτων επωνόμαςεν ωσ επί των βυηαντινϊν 

κεματαρχίασ. Τθν αυτιν οδόν βαδίςαντοσ του κυβερνιτου ςυναινζςει του πανελλινιου, 

διθρζκθ θ Ρελοπόννθςοσ εισ επτά τμιματα, αι δε νιςοι εισ ζξ. Εδόκθςαν δε αυτοίσ αρχαίαι 

ονομαςίαι. Το πρϊτον τμιμα τθσ Ρελοποννιςου εκ των επαρχιϊν Άργουσ, Ναυπλίου, 

Κάτω-Ναχαγζ και Κορίνκου ωνομάςκθ Α ρ γ ο λ ί σ· το δεφτερον εκ των επαρχιϊν 

Καλαβρφτων, Βοςτίτςθσ και Ρ. Ρατρϊν, Α χ α ΐ α· το τρίτον εκ των επαρχιϊν Γαςτοφνθσ και 

Ρφργου, Ι λ ι σ· το τζταρτον εκ των επαρχιϊν Αρκαδίασ, Νεοκάςτρου, Μοκϊνθσ και 

Κορϊνθσ, Ά ν ω-Μ ε ς ς θ ν ί α· τα πζμπτον εκ των επαρχιϊν Νθςίου, Καλαμάτασ, 

Εμλακίων, Ανδροφςθσ, Λεονταρίου, Μικρομάνθσ και δυτικισ Σπάρτθσ, Κ ά τ ω Μ ε ς ς θ ν ί 

α· το ζκτον εκ των επαρχιϊν Μονεμβαςίασ, Μιςτρά, Ρραςτοφ και ανατολικισ Σπάρτθσ, Λ α 

κ ω ν ί α· και το ζβδομον, εκ των επαρχιϊν Φαναρίου, Καρυταίνθσ, Τριπολιτςάσ και αγίου 

Ρζτρου, Α ρ κ α δ ί α. 

 

Αι δε νιςοι διθρζκθςαν εισ δφο κλάςεισ, εισ Σποράδασ και Κυκλάδασ, εκατζρα δε 

υποδιθρζκθ εισ τρία τμιματα λαβόντα και ταφτα τθν ονομαςίαν από τθσ φυςικισ κζςεϊσ 

των· ωνομάςκθςαν δε εκ μεν των Σποράδων, β ό ρ ε ι ο ι μεν ι Σκιάκοσ, θ Σκόπελοσ, θ 

Σκφροσ, τα Θλιοδρόμια και τα Ψαρά· α ν α τ ο λ ι κ α ί δε θ Σάμοσ, θ Κάλυμνοσ, θ Λαίροσ, θ 
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Ράτμοσ και θ Λκαρία· δ υ τ ι κ α ί δε θ Φδρα, αι Σπζτςαι, ο Ρόροσ, θ Αίγινα και θ Σαλαμίσ· εκ 

δε των Κυκλάδων, β ό ρ ε ι ο ι μεν θ Σφρα, θ Σζριφοσ, τα Κερμιά, θ Ηζα, θ Άνδροσ, θ Τινοσ 

και θ Μφκωνοσ· κ ε ν τ ρ ι κ α ί δε θ Νάξοσ, θ Ράροσ, θ Μοσ, θ Σφκινοσ θ Ρολφκανδροσ, θ 

Μιλοσ, θ Κίμθλοσ, και θ Σίφνοσ· και ν ό τ ι α ι θ Σαντωρινθ, θ Ανάφθ, θ Αςτυπαλαία, θ 

Κάςςοσ και θ Κάρπακοσ. Ζκαςτον δε των δεκατριϊν τοφτων τμθμάτων ζκεςεν ο 

κυβερνιτθσ υπό ζκτακτον επίτροπον, και διζταξε τασ διοικθτικάσ ταφτασ Αρχάσ να 

ςυςτιςωςι δθμογεροντίασ κατά χωρία, κϊμασ, πόλεισ, και επαρχίασ υπό νζασ διατάξεισ, 

βάςιν όμωσ εχοφςασ τον ενυπάρχοντα περί εκλογισ δθμογερόντων νόμον, και οριηοφςασ 

ακριβεςτζρον τα κακικοντα των τοπικϊν τοφτων Αρχϊν. Αςχολθκείσ δε και εισ τθν αφξθςιν 

του τακτικοφ ανεκαίνιςε τον περί απογραφισ νόμον τθσ τρίτθσ διοικθτικισ περιόδου. 

 

Τοιουτοτρόπωσ διά τθσ εξοντϊςεωσ τθσ πειρατείασ, διά του κανονιςμοφ του πολεμικοφ και 

εμπορικοφ ναυτικοφ, διά τθσ τακτοποιιςεωσ του ςτρατιωτικοφ και διά τθσ εφαρμογισ του 

διοικθτικοφ και δθμογεροντικοφ οργανιςμοφ θ επικράτεια ζλαβε μορφιν ταισ θμζραισ 

εκείναισ οποίαν δεν είχε πριν. 

 

Κακ' όν δε καιρόν διϊριηε τουσ εκτάκτουσ επιτρόπουσ ςυνζπεςε και να τουσ διδάξθ 

εμπράκτωσ τα κακικοντά των. Επί τθσ αφίξεϊσ του διϊριςεν εκ του προχείρου χάριν τθσ 

υπθρεςίασ διοικθτάσ προςωρινοφσ εν Αιγίνθ, Ρόρω, Σφρα και Ναυπλίω. Ο του Ναυπλίου 

Λωάννθσ Κεοτόκθσ εδαπάνθςε χριματα του κοινοφ εισ επιςκευιν οικιϊν τινων εκνικϊν, και 

αντιφερόμενοσ προσ τθν ενυπάρχουςαν δθμογεροντίαν εδζχκθ τθν παραίτθςίν τθσ και 

αντικατζςτθςεν άλλθν· αλλ' οφτε περί τθσ δαπάνθσ οφτε περί τθσ αντικαταςτάςεωσ 

εηιτθςε τθν άδειαν τθσ κυβερνιςεωσ. Μακϊν ο κυβερνιτθσ ταφτα ζπαυςε τον υπάλλθλόν 

του και τον επζπλθξεν επιςιμωσ ωσ παραβάτθν των κακθκόντων του. Θ αυςτθρότθσ αφτθ 

ενζπνευςε τω λαϊ μζγα κάρροσ. Υπό τοιοφτουσ οιωνοφσ ιρχιςεν ι νζα κυβζρνθςισ τασ 

διοικθτικάσ εργαςίασ τθσ. 

Φεβρουάριοσ Κακ' άσ δε θμζρασ κατεγίνετο ο κυβερνιτθσ εισ τα του διοικθτικοφ 

οργανιςμοφ, ο Λβραιμθσ εξεςτράτευςε πανςτρατιά από των μεςςθνιακϊν 

φρουρίων, και κφων κακ' οδόν, καίων, καταςτρζφων, λεθλατϊν και 

αιχμαλωτίηων, ανζβθ τθν 9 Φεβρουαρίου εισ Τριπολιτςάν, όπου διετιρει 

πολλιν φρουράν, θν απζπεμψεν εισ τα μεςςθνιακά φροφρια τθν επαφριον, 

και ςυναπζπεμψε και όλουσ τουσ αιχμαλϊτουσ υπό τον Σουλεϊμάμπεθν. 

Μετά δε ταφτα διζταξε τον κατεδαφιςμόν τθσ πόλεωσ, και λαβϊν πζλεκυν 

ζδωκε το παράδειγμα πρϊτοσ αυτόσ. Ρζντε ολοκλιρουσ θμζρασ ειργάηετο, 

επιςτατοφντοσ αυτοφ, όλον το ςτράτευμα υπό τον ιχον των ςαλπίγγων και 

των τυμπάνων· τα τείχθ, αι εκκλθςίαι, τα ηαμία, αι βρφςεισ και λοιπά δυνατά 

κτίρια εντόσ τθσ πόλεωσ κατθδαφίςκθςαν δι' υπονόμων· δι' υπονόμων 

κατθδαφίςκθςαν και αι εκτόσ τθσ πόλεωσ κολωταί εκκλθςίαι του αγίου 

Νικολάου και τθσ αγίασ Βαρβάρασ. Τοφτων δε γενομζνων, οι κατεδαφιςταί 

προςευχικθςαν, και μετά τθν προςευχιν ετουφζκιςαν· τθν δε β' ϊραν τθσ 16 

ζβαλαν πυρ πολλαχοφ τθσ πόλεωσ, ζςπειραν άλασ, και εξιλκαν ευχόμενοι 

μεγαλοφϊνωσ τθν αυτιν καταςτροφιν και τω Ναυπλίω. Ενζδρευςαν καί 

τινεσ ιππείσ όπιςκεν των ερειπίων τθσ πόλεωσ και εντόσ τινων κοιλωμάτων 

τθσ πεδιάδοσ και ςυνζλαβαν χωρικοφσ τρζξαντασ προκφμωσ και ανυπόπτωσ 
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εισ τθν καυκείςαν και εγκαταλειφκείςαν πόλιν. 

 

Θ αναχϊρθςισ των αιγυπτίων από του ομφαλοφ τθσ Ρελοποννιςου και ο περιοριςμόσ 

ζκτοτε όλων των εχκρικϊν δυνάμεων εισ μόνα τα μεταξφ του μεςςθνιακοφ κόλπου και των 

Ρατρϊν παράλια τθσ Ρελοποννιςου διευκόλυναν τθν εφαρμογιν του νζου διοικθτικοφ 

οργανιςμοφ τθσ Ρελοποννιςου. 

 
1828 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΟΓ'. 

 
Σα κεηαμχ ζνπιηάλνπ θαη ζπκκάρσλ. — Κήξπμηο πνιέκνπ Ρσζζίαο 

θαηά Σνπξθίαο. — Σα κεηαμχ απηψλ ησλ ζπκκάρσλ. 

 

ΚΑΚ' όν καιρόν θ Ελλάσ διά τθσ υπό τον κυβερνιτθν τακτοποιιςεϊσ τθσ εςχετίηετο 

ςτενότερον προσ τασ ευρωπαϊκάσ αυλάσ, θ Ρφλθ, αποποιουμζνθ πάςαν περί ειρθνεφςεωσ 

τθσ Ελλάδοσ πρόταςιν, διζλυε τασ προσ αυτάσ ςχζςεισ τθσ. Θ αναχϊρθςισ των πρζςβεων εκ 

Κωνςταντινουπόλεωσ εξ αιτίασ τθσ προσ αυτοφσ διαγωγισ τθσ και κωφεφςεωσ εισ τασ περί 

ειρθνεφςεωσ τθσ Ελλάδοσ προτάςεισ κατετάραξε και εφόβιςε τθν ςυμμαχίαν. Σκοπόν 

ζχουςα αφτθ να ειρθνεφςθ διά τθσ ςυνκικθσ τα τθσ Τουρκίασ και Ελλάδοσ εκινδφνευε να 

ζλκθ αυτι θ ιδία εισ πόλεμον μετά τθσ Ρφλθσ· τόςον δε τον εκεϊρθςε πικανόν, ϊςτε τθν 

31 *;+ νοεμβρίου επανζλαβεν επί του ςυμμαχικοφ ςυμβουλίου, ότι και εν πολζμω και εν 

ειρινθ κα διζμενεν εντόσ των όρων τθσ ςυνκικθσ, ουσ διζγραψε, και μακράν πάςθσ 

ιδιωφελείασ. Αλλ' αν αι Δυνάμεισ ιςαν ςφμφωνοι κατά τοφτο προσ αλλιλασ, ιςαν 

αςφμφωνοι κατά τάλλα. Θ διακοπι των προσ τθν Ρφλθν ςχζςεϊν των και θ διαγωγι αυτισ 

μετά τθν αναχϊρθςιν των πρζςβεων ωσ προσ το εμπόριον και τουσ υπθκόουσ των, δεν 

ζβλαπταν εξίςου τασ τρεισ Δυνάμεισ· διά τοφτο δεν εκεωρείτο παρ' αυτϊν θ ριξισ κατά τον 

αυτόν τρόπον. Ακερδισ απζβαινεν θ άλλοτε επικερδισ πρόσ τινασ Άγγλουσ και Γάλλουσ 

εμπορία, διακοπτομζνθσ τθσ καλαςςοπλοΐασ τθσ Μαφρθσ καλάςςθσ, αλλά καιρίωσ 

εβλάπτοντο αι μεςθμβριναί επαρχίαι τθσ ωςςίασ, διότι εμποδίηετο θ εξαγωγι των 

προϊόντων αυτϊν. Ανεκτζλεςτοι ιςαν ειςζτι καί τινεσ των τθσ εν Ακερμάνθ ςυνκικθσ όρων, 

ουσ είχε περί πολλοφ θ ωςςία· διζφερεν ουςιωδϊσ και θ προσ τθν οκωμανικιν 

αυτοκρατορίαν γενικι πολιτικι των Δυνάμεων, των μεν τείνουςα εισ ςυντιρθςιν, τθσ δε εισ 

διάλυςιν αυτισ. Εκ διαφόρων λοιπόν αιτιϊν αι Δυνάμεισ ορμϊμεναι διαφόρουσ 

επρόβαλαν τρόπουσ εισ επίτευξιν του ςκοποφ των επί τθ αναχωριςει των πρζςβεων· 

θπίουσ μεν θ Αγγλία και θ Γαλλία, πολεμίουσ δε θ ωςςία. Επρόβαλεν θ Δφναμισ αφτθ, αν 

εντόσ ρθτισ προκεςμίασ δεν υπικουεν θ Ρφλθ, να διαβϊςι τα ρωςςικά ςτρατεφματα τον 

Ρροφκον εν ονόματι τθσ ςυμμαχίασ και να μθ ςτακϊςιν ει μθ αφ' οφ ευωδοφτο ο ςκοπόσ 

τθσ· οι δε ςτόλοι τθσ ςυμμαχίασ ν' αποκλείςωςι τθν Κωνςταντινοφπολιν, να κεωριςωςιν 

ωσ εχκρικά όλα τα επιχειροφντα να διαπλεφςωςι τον Ελλιςποντον οκωμανικά και αιγφπτια 

πλοία, να υπαγορεφςωςιν υπό τα τείχθ των ανακτόρων τουσ όρουσ τθσ ειρινθσ, ν' 

αποκλείςωςι τθν Αλεξάνδρειαν και να βομβοβολιςωςι τα κατεχόμενα υπό των Αιγυπτίων 

φροφρια τθσ Ρελοποννιςου εισ αποπομπιν των. Επρόβαλεν εν ενί λόγω θ ωςςία να 

πολεμιςωςιν αι Δυνάμεισ τθν Τουρκίαν εισ πραγματοποίθςιν τθσ ςυνκικθσ διά ξθράσ και 

καλάςςθσ. Θ πρόταςισ αφτθ επραγματοποίει αναμφιβόλωσ τον ςκοπόν τθσ ςυμμαχίασ, 

αλλά δεν τθν εδζχκθςαν αι άλλαι δφο Δυνάμεισ, και κυρίωσ θ Αγγλία, επί λόγω, ότι θ 
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παραδοχι τθσ διεκινδφνευε τθν ειρινθν τθσ Ευρϊπθσ και αντζκειτο προσ το ειρθνικόν 

πνεφμα αυτισ τθσ ςυνκικθσ, θν ςκοπόν είχεν θ πρόταςισ αφτθ να πραγματοποιιςθ. 

Ρολλϊν δε λόγων γενομζνων, εςυμβιβάςκθςαν να εμποδίςωςι διά καλαςςίου 

αποκλειςμοφ παντόσ είδουσ ειςαγωγιν εισ χριςιν των περί τον Λβραιμθν, εξζτειναν τθν 

γραμμιν του αποκλειςμοφ αρκτικϊσ μεν μζχρι των παραλίων Ακαρνανίασ, μεςθμβρινϊσ δε 

μζχρι Κριτθσ, και εκάλεςαν τθν ελλθνικιν κυβζρνθςιν να ςτείλθ και αφτθ πλοία εισ 

αποκλειςμόν των μεςςθνιακϊν φρουρίων. Επί τθ κλιςει ταφτθ εξζπλευςαν 8 υπό τον 

Σαχτοφρθν· αλλ', αν αι δφο Δυνάμεισ απεδοκίμαςαν τα κατά τθσ Ρφλθσ πολεμικά ςχζδια 

τθσ ωςςίασ ωσ ολζκρια, θ Ρφλθ διά τθσ αλαηονίασ και αφροςφνθσ τθσ εδικαίωςε τθν 

πραγματοποίθςιν αυτϊν προσ βλάβθν και καταιςχφνθν τθσ. 

 

Είπαμεν, ότι, αναχωρθςάντων των πρζςβεων εκ Κωνςταντινουπόλεωσ, θ Ρφλθ θκζλθςε 

παρά γνϊμθν αυτϊν ν' αναδεχκι τθν προςταςίαν των υπθκόων των τριϊν Δυνάμεων, των 

ςυμφερόντων αυτϊν και των πλοίων των υπό τθν ςθμαίαν των Δυνάμεων. Αλλ' ιδοφ τι 

ζπραξεν· απζκλειςε τον Βόςπορον και εμπόδιηε τον διάπλουν παντόσ υπό ρωςςικιν ι 

άλλθν ςθμαίαν πλοίου, απεβίβαηε διά τθσ βίασ τα φορτία των εν Κωνςταντινουπόλει 

πλοίων, και ϊριηεν αυκαιρζτωσ τθν τιμιν· αλλ' οφτε και αυτιν ζδιδεν ευκφσ· 

προςεπεηθμίονε δε τουσ ενδιαφερομζνουσ αναβιβάηουςα εν τω μεταξφ τοφτω τθν τιμιν 

των νομιςμάτων τθσ· εκεϊρει δε και τουσ υπθκόουσ των τριϊν Δυνάμεων ωσ υπθκόουσ 

τθσ, και τουσ μεν επαίδευεν ωσ πταίςτασ, τουσ δε εξϊριηεν ωσ ταραξίασ, κρίνουςα και 

αποφαςίηουςα τα περί αυτϊν κατά τθν τουρκικιν δικαιοςφνθν· πολλοφσ δε μθ 

δυναμζνουσ άλλωσ πωσ ν' αςφαλίςωςι τα ςυμφζροντά των θνάγκαηε να εγγραφϊςι 

ραγιάδεσ· και ταφτα πάντα απζβλεπαν κυρίωσ τθν ωςςίαν, διότι και οι εν Τουρκία 

υπικοοί τθσ ιςαν οι πολυαρικμότεροι, και τα υπό τθν ςθμαίαν τθσ πλοία πλειότερα, και αι 

μεςθμβριναί τθσ επαρχίαι δεινϊσ ζπαςχαν εξ αιτίασ τθσ διακοπισ του πλου τθσ Μαφρθσ 

καλάςςθσ. 

Δεκζμβριοσ Το δεινότερον δε πάντων, εξζδωκε ςυγχρόνωσ εισ ζκςταςιν όλθσ τθσ Ευρϊπθσ 

τθν 8 δεκεμβρίου 1827 Χάτι-Σερίφι αναγνωςκζν εν τθ βαςιλευοφςθ και λζγον 

εν περιλιψει, ότι όλοι οι άπιςτοι, και κατ' εξοχιν οι ϊςςοι, ιςαν εχκροί 

κανάςιμοι των Μουςουλμάνων· ότι θ ωςςία θγωνίηετο προ 50 ι 60 ετϊν να 

πραγματοποιιςθ τουσ ολεκρίουσ κατά τθσ Τουρκίασ ςκοποφσ τθσ και εκίνθςεν 

εισ επανάςταςιν τουσ ομοκριςκουσ τθσ Ζλλθνασ· ότι Ζλλθνεσ και ϊςςοι 

ςυνϊμοςαν τθν εξολόκρευςιν των Μουςουλμάνων και θ ςυνωμοςία αφτθ 

ανεκαλφφκθ· ότι θ ωςςία εκζρδιςε διά τθσ απάτθσ τθν Αγγλίαν και τθν 

Γαλλίαν κατά των Μουςουλμάνων και υπζρ των Ελλινων, και αν θ Ρφλθ 

ςυγκατετίκετο εισ όςα υπζρ των Ελλινων επρότειναν αι Δυνάμεισ, 

εμθδενίηοντο και το κράτοσ και το γζνοσ των Μουςουλμάνων· ότι θ Ρφλθ 

προείδεν ότι μόνοσ ο πόλεμοσ κα ζλυε το ελλθνικόν ηιτθμα, αλλ' επολιτεφετο 

μζχρι τοφδε τασ Δυνάμεισ, ίνα μθ ταράξθ τθν θςυχίαν των πιςτϊν και κερδίςθ 

καιρόν χάριν των αναγκαίων του πολζμου προετοιμαςιϊν· ότι απαράδεκτοι 

ιςαν αι εν τθ Ακερμάνθ απαιτιςεισ τθσ ωςςίασ, αλλά τασ εδζχκθ και 

επραγματοποίθςε τασ πλείςτασ ζνεκα των κατεπειγουςϊν περιςτάςεων· ότι θ 

ωςςία ετάραττε πάντοτε τθν Τουρκίαν φκονοφςα τθν ςτρατιωτικιν 

μεταρρφκμιςίν τθσ και λυπουμζνθ διά τθν εξόντωςιν των γενιτςάρων, διότι επί 
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των θμερϊν αυτϊν ζτρεχε το οκωμανικόν κράτοσ εισ τον όλεκρόν του· ότι ιλκε 

τζλοσ πάντων θ ϊρα του πολζμου και ότι ο πόλεμοσ οφτοσ δεν ιτο πολιτικόσ 

αλλά κρθςκευτικόσ και εκνικόσ, διότι οι άπιςτοι ςυνϊμοςαν τον αφανιςμόν του 

ιςλαμιςμοφ και τθν πτϊςιν του μουςουλμανικοφ γζνουσ, και διά τοφτο 

ϊφειλαν οι πιςτοί, κεωροφντεσ τον πόλεμον χρζοσ, όχι μόνον να μθ ηθτιςωςι 

μιςκοφσ, αλλά και να κυςιάςωςι το παν εισ ευόδωςιν αυτοφ. 

 

Δθμοςιεφςαςα δε θ Ρφλθ το περί ου ο λόγοσ Χάτι-Σερίφι, θκζλθςε να κακαρίςθ ζτι μάλλον 

τθν βαςιλεφουςαν των υπόπτων Φράγκων, και εισ τόςθν αυςτθρότθτα και ςκλθρότθτα 

κατιντθςεν, ϊςτε διζταξε και τουσ προ πολλϊν ετϊν διατρίβοντασ εν τθ βαςιλευοφςθ 

Αρμενίουσ κακολικοφσ να εγκαταλείψωςιν εντόσ δζκα θμερϊν τασ οικίασ, τα εργαςτιρια 

και όλα τα κτιματά των, και να επανακάμψωςιν εισ Άγκυραν, όκεν άλλοτε μετϊκθςαν· 

τουσ απζπεμψε δε ςυν γυναιξί και τζκνοισ, διότι ιςαν, κατά το λζγειν τθσ Ρφλθσ, Φράγκοι· 

ελζγετο δε ότι οι αποπεμφκζντεσ ιςαν 27,000. Τοιουτοτρόπωσ θ Ρφλθ δι' ϊν ζπραξε κατά 

τθσ ςθμαίασ τθσ ωςςίασ, κατά των υπθκόων τθσ και κατά του εμπορίου τθσ επί φανερά 

παραβάςει των ςυνκθκϊν, δι' ϊν ερραδιοφργθςε παρά τθ αυλι τθσ Ρερςίασ κατά τθσ 

ωςςίασ, και δι' ϊν μάλιςτα είπε διά του εγγράφου τθσ τθν 8, εματαίωςεν όλουσ τουσ απ' 

αρχισ τθσ ελλθνικισ επαναςτάςεωσ υπζρ διατθριςεωσ τθσ ειρινθσ βαρείσ αγϊνασ των 

Δυνάμεων, και τθν 14 απριλίου εκιρυξεν ο αυτοκράτωρ τθσ ωςςίασ πόλεμον κατ' αυτισ, 

και αναγγείλασ το γεγονόσ τοισ ςυμμάχοισ του απθγόρευε μεν πάςαν παρζμβαςιν μεταξφ 

αυτοφ και του ςουλτάνου ωσ προσ τα του κράτουσ του και τουσ όρουσ των ςυνκθκϊν του, 

ενζμενεν όμωσ εντόσ των ορίων τθσ ςυμμαχίασ ωσ προσ τα τθσ Ελλάδοσ και άφθςεν αυτά 

υπό τθν κοινιν διάςκεψιν και απόφαςιν ωσ και μζχρι τοφδε· αλλά κθρφξασ τον πόλεμον 

υπζρ ρωςςικϊν ςυμφερόντων εκιρυξε ςυγχρόνωσ, ότι, αναγκαςκείσ να τον αναδεχκι, δεν 

κατζκετε τα όπλα, αν δεν επραγματοποιείτο και θ περί τθσ Ελλάδοσ ςυνκικθ. 

 

Θ δε κιρυξισ του πολζμου κατετάραξε μάλλον τουσ ςυμμάχουσ ι εφόβιςε τθν Ρφλθν. Θ 

Ρφλθ ιλπιηε διά του πολζμου, ον απεδοκίμαηαν όλαι αι άλλαι αυλαί, να διαρραγι ο 

δεςμόσ τθσ ςυμμαχίασ και ν' απαλλαγι τοιουτοτρόπωσ των περί Ελλάδοσ βαρειϊν 

απαιτιςεϊν τθσ· ιλπιηε δε και να βοθκθκι, διότι ιξευρεν ότι τα ςυμφζροντα αυτισ 

εκεωροφντο ςυμφζροντα τθσ ευρωπαϊκισ ιςορροπίασ. Εισ διάρρθξιν δε τθσ ςυμμαχίασ 

εκάλεςε τουσ πρζςβεισ Γαλλίασ και Αγγλίασ να επανζλκωςιν εισ Κωνςταντινοφπολιν, αλλά 

δεν ειςθκοφςκθ, διότι δεν ζλεγεν ότι εδζχετο οφτε τα τθσ μεςιτείασ, οφτε τα τθσ ανακωχισ, 

κεωροφμενα παρά τθσ ςυμμαχίασ ωσ προειςαγωγικά τθσ ειρθνεφςεωσ τθσ Ελλάδοσ. Ραρ' 

ολίγον δε διερριγνυτο θ ςυμμαχία, διότι θ κζςισ του αυτοκράτοροσ τθσ ωςςίασ εφαίνετο 

νεοφανισ και αςυμβίβαςτοσ προσ τουσ ςκοποφσ τθσ. Θ ωςςία ιτο πολζμιοσ μεν προσ τθν 

Ρφλθν διά τα ςυμφζροντα τθσ, ειρθνικι δε προσ αυτιν ωσ μζλοσ τθσ ςυμμαχίασ· αλλ' εν τω 

περί πολζμου κθρφγματι περιζλαβε και τα τθσ Ελλάδοσ και ικελε δι' οφ υπεράςπιηε ξίφουσ 

τα ςυμφζροντά τθσ να φζρθ εισ πζρασ και τα του ελλθνικοφ αγϊνοσ, εν ϊ ωσ μζλοσ τθσ 

ςυμμαχίασ παρεδζχκθ εισ ζκβαςιν του ςκοποφ τοφτου τθν χριςιν μόνον ειρθνικϊν τρόπων· 

ικελε προσ τοφτοισ να ςυμπαραλάβθ εισ τασ κατά τθσ Ρφλθσ εχκροπραξίασ τθσ και τουσ 

δφο ςυμμάχουσ τθσ επί λόγω πραγματοποιιςεωσ των όρων τθσ περί Ελλάδοσ ςυνκικθσ, 

και τοισ επρόβαλε να ςυμπράξωςιν εντόσ τθσ μεςογείου διά καλάςςθσ κατά τθσ Ρφλθσ· και 

επειδι επρόβλεπεν ότι δεν κα ειςθκοφετο, τοισ είπεν ότι, αν δεν εβοθκείτο τοιουτοτρόπωσ 

εισ τθν πραγματοποίθςιν τθσ περί Ελλάδοσ ςυνκικθσ, κα θναγκάηετο να τθν 
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πραγματοποίθςθ κακ' όν τρόπον απιτει αυτισ και μόνθσ το ςυμφζρον. Λδοφςα θ αγγλικι 

κυβζρνθςισ ότι εξερράγθ ο πόλεμοσ, ον προκεμζνθ να εμποδίςθ διεπραγματεφκθ τθν 

ςυνκικθν, όχι μόνον απεποιικθ τθν ηθτθκείςαν ςφμπραξίν τθσ, αλλ' εκεϊρθςε και τθν 

ςυμμαχίαν διαλελυμζνθν· διά τοφτο και αι κοιναί ςυνδιαλζξεισ ζκτοτε διεκόπθςαν, και 

εηιτει θ Δφναμισ αφτθ νζουσ πολιτικοφσ ςυνδυαςμοφσ προσ άλλασ Δυνάμεισ· επρόβαλε δε 

και τθ γαλλικι κυβερνιςει να ορίςωςιν αι δφο μόνον αυλαί όςα περί Ελλάδοσ ηθτιματα 

ιςαν αόριςτα· αλλ' θ γαλλικι, μθ κεωροφςα ωσ θ αγγλικι τθν ςυμμαχίαν διαλελυμζνθν, 

αντζτεινεν. Ιςαν δε τότε υπ' όψιν δφο ςχζδια πολιτικισ· το μεν ρωςςικόν, δθλαδι να 

πολεμιςωςι και οι τρεισ ςφμμαχοι τθν Ρφλθν διά καλάςςθσ εντόσ τθσ μεςογείου· το δε 

αγγλικόν, δθλαδι να παραιτθκεί θ ωςςία πάςθσ προσ τθν Ρφλθν εχκροπραξίασ εντόσ τθσ 

μεςογείου. Αφ' οφ θ Αγγλία απζρριψε το ρωςςικόν, δεν ζμενεν ει μθ ι να ςυγκατατεκι θ 

ωςςία εισ το αγγλικόν, και τότε να διατθρθκι θ ςυμμαχία, ι να ενεργιςθ ό,τι επρόβαλε, 

και τότε να διαλυκι· αλλ' θ διάλυςίσ τθσ ζβλαπτε τθν ωςςίαν εν τθ ακμι του πολζμου· 

διά τοφτο παρεδζχκθ άκουςα τθν γνϊμθν τθσ Αγγλίασ, και οφτω διεςϊκθ θ κινδυνεφουςα 

ςυμμαχία, επανελιφκθςαν αι διακοπείςαι των πλθρεξουςίων των τριϊν Δυνάμεων 

ςυνδιαλζξεισ, και τθν 3 Λουνίου υπζγραψεν ο πλθρεξοφςιοσ τθσ ωςςίασ μετά των 

αντιπροςωπευόντων παρά τω ςυμμαχικϊ ςυμβουλίω τθν Αγγλίαν και τθν Γαλλίαν πράξιν, 

δι' ισ ο αυτοκράτωρ παρθτείτο πάςθσ εχκροπραξίασ εντόσ τθσ μεςογείου. Τοιουτοτρόπωσ 

ειρινευςεν θ ωςςία εντόσ τθσ μεςογείου, εν ϊ επολζμει εκτόσ. 

 

Επειδι δε ζλεγεν θ ςυνκικθ ότι, αν θ Ρφλθ δεν εδζχετο τθν μεςιτείαν των αυλϊν, κα 

εςχετίηοντο αι αυλαί προσ τθν Ελλάδα ςτζλλουςαι και δεχόμεναι προξζνουσ, αν αι Αρχαί 

τθσ ιςαν άξιαι τοιοφτων ςχζςεων, και επειδι ο όροσ οφτοσ επλθροφτο, ελκόντοσ εισ τθν 

Ελλάδα του κυβερνιτου, το ςυμμαχικόν ςυμβοφλιον επεφάςιςεν όχι μόνον να ςταλϊςι 

πρόξενοι, αλλά και οι προαναχωριςαντεσ εκ Κωνςταντινουπόλεωσ τρεισ πρζςβεισ να 

ςυνζλκωςιν εισ Κορυφοφσ, και θ μζνοντεσ αυτοφ ι μεταβαίνοντεσ αλλοφ, να ςυηθτιςωςι 

μετά των Ελλινων τα περί τθσ ςυνκικθσ ωσ προσ τα όρια, τον φόρον, τθν αποηθμίωςιν και 

τθν ςυμμζκεξιν τθσ Ρφλθσ εισ τθν εκλογιν των ελλθνικϊν Αρχϊν. Επειδι δε το ςυμβοφλιον 

ενδεχόμενον εκεϊρθςε το να μεταβάλθ θ Ρφλθ εξ αιτίασ των δεινϊν περιςτάςεων τθν 

πολιτικιν τθσ, δεχομζνθ τθν μεςιτείαν τθσ ςυμμαχίασ και διατάττουςα τθν ανακωχιν, 

ωδιγθςε τουσ πρζςβεισ περί του πρακτζου και κατά τθν τοιαφτθν περίςταςιν· αλλ' θ Ρφλθ, 

αν και δεν ζπαυε προςπακοφςα να αποςπάςθ τθν Αγγλίαν και τθν Γαλλίαν από τθσ 

ωςςίασ, ό εςτι να διαλφςθ τθν ςυμμαχίαν, απεποιείτο και τότε, κακϊσ και προτοφ, και τα 

τθσ μεςιτείασ και τα τθσ ανακωχισ. 

 
1828 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΟΔ'. 

 

Σα θαηά ηελ Υίνλ, ηελ Γπηηθήλ Διιάδα θαη ηελ Κξήηελ — Φζνξά κηαο 

ηνπξθηθήο θνξβέηηαο θαη ελφο δηθαηάξηνπ ππφ ην Μέιαλ αθξσηήξηνλ 

(Καξά-Μπακπάλ). — Παλψιεο ελ Διιάδη. — Απνζηνιή αξρηεξέσλ εηο 

Διιάδα παξά ηεο κεγάιεο εθθιεζίαο. — Υνξεγήκαηα Ρσζζίαο θαη 

Γαιιίαο — χζηαζηο επηηξνπήο γεληθήο δηνηθήζεσο, πεξηνδεχνληνο ηνπ 

θπβεξλήηνπ. 
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Θ ΕΛΣ ανάκτθςιν τθσ πολυπακοφσ Χίου εκςτρατεία εν μζςω τόςων εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν δυςκολιϊν και επικρατοφςθσ διαφωνίασ του αρχθγοφ αυτισ Φαβιζρου και τθσ 

επιτροπισ των Χίων δεν ευδοκίμει· αλλά χάρισ εισ τον ηιλον των ενδιαφερομζνων 

διετθρείτο παρά γνϊμθν και αυτϊν των ναυάρχων τθσ ςυμμαχίασ. 

 

Ελκόντοσ του κυβερνιτου, θ μεν επιτροπι και ο αρχθγόσ επεκαλοφντο τθν κερμιν 

ςυνδρομιν του εισ ενίςχυςιν των ζργων των, οι δε ναφαρχοι επροςπάκουν να ενεργιςωςι 

δι' αυτοφ τθν ανάκλθςιν των ςτρατευμάτων, όχι δυςμεναίνοντεσ προσ τον ελλθνικόν 

αγϊνα, αλλά πεποικότεσ ότι, όπωσ και αν απζβαινεν, θ Χίοσ κ' απεκλείετο τθσ οροκετικισ 

γραμμισ διά τθν γεωγραφικιν κζςιν τθσ. Ο κυβερνιτθσ, όςτισ οφτε να υπακοφςθ τουσ 

ναυάρχουσ θναγκάηετο, οφτε να υποςτθρίξθ όςον ζπρεπε τον αγϊνα δι' ζλλειψιν πόρων 

εδφνατο, ζςτειλε τω Φαβιζρω εισ εξοικονόμθςιν του ςτρατοπζδου εξακιςχίλια δίςτθλα, εξ 

ϊν χίλια ςυνειςζφεραν οι εν Μάλτα Χίοι, και τον ανζδειξεν ζκτακτον επίτροπον τθσ 

κυβερνιςεωσ επί τθσ νιςου, εμπιςτευκείσ αυτϊ τθν γενικιν διεφκυνςιν των πολεμικϊν και 

πολιτικϊν υπό κζςεων· απζςτειλε δε και τον Μιαοφλθν επί τθσ φρεγάτασ, 

παρακολουκοφντων και άλλων τινϊν μικρϊν πλοίων, επί ςκοπϊ αν ευδοκίμει ο αγϊν, να 

τον υποςτθρίξθ· ειδζ μθ, να φροντίςθ περί τθσ των επί τθσ νιςου ςωτθρίασ διά τθσ 

διαβιβάςεωσ τω τακτικϊν εισ Μζκενα, των ατάκτων εισ Αίγιναν, των δ' εντοπίων, όπου 

ικελαν. Αλλά, πριν φκάςθ ο Μιαοφλθσ εισ Χίον, ό εςτι τθν 28 Φεβρουαρίου, εφάνθ εν τω 

πορκμϊ τθσ Χίου ο Ταχιρπαςασ ζχων υπό τθν οδθγίαν του μίαν φρεγάταν, μίαν 

κορβζτταν, δφο πολεμικά δικάταρτα και ζν φορτθγόν και κανονοβολιςασ τρία ελλθνικά 

πλοία ευρεκζντα εντόσ του πορκμοφ και υπεριςχφςασ ζμεινε κφριοσ αυτοφ. Τότε επζβθςαν 

εισ τα επί τοφτω προετοιμαςκζντα πλοιάρια οι πρό τινων θμερϊν αντίπεραν ςυναχκζντεσ 

Τοφρκοι υπό τον παςάν τθσ Σμφρνθσ Χαςάνθν και τον ςιλιχτάρθν του αρχιβεηίρθ, ωσ 2500, 

και διζπλευςαν εισ Χίον αςφαλϊσ· και κατ' αρχάσ μεν, δοκιμάςαντεσ ν' αποβϊςιν εισ τθν 

αγίαν Ελζνθν, απεκροφςκθςαν, τινζσ δε και εφονεφκθςαν· αλλά, πολλϊν εκ των 

υπεραςπιςτϊν τθσ κζςεωσ εκείνθσ λειποτακτθςάντων, των δ' εναπομεινάντων μθ 

ευποροφντων πολεμεφοδίων, απεβιβάςκθςαν τθν 2 μαρτίου και ειςιλκαν εισ το φροφριον 

ανατζλλοντοσ του θλίου. Θ απόβαςισ αφτθ διζλυςε διά μιασ τθν διά ξθράσ πολιορκίαν του 

φρουρίου, αποχωρθςάντων και των τακτικϊν και των ατάκτων· οι δε άκλιοι κάτοικοι τθσ 

νιςου, φοβοφμενοι μθ πάκωςι πάλιν όςα επί τθσ πρϊτθσ καταςτροφισ, ςυνεςωρεφοντο 

προσ το δυτικόν παρακαλάςςιον τθσ νιςου· αλλ' αυκθμερόν ανεκαρρφνκθςαν, διότι 

γενομζνθσ τθσ αποβάςεωσ ανεχϊρθςαν ευκφσ τα τουρκικά πλοία, επρόφκαςαν εισ Χίον ο 

επί τθσ Τριαίνθσ παρακολουκϊν Δεριγνισ και θ φρεγάτα Κρίνον, ζφκαςε μετά δφο θμζρασ 

και ο Μιαοφλθσ και ςτιςασ εκ νζου τθν καλάςςιον πολιορκίαν εςτενοχϊρει τουσ εν τω 

φρουρίω Τοφρκουσ πεινϊντασ και μθ προφκάςαντασ να ειςφζρωςι τροφάσ. Βελτιωκζντων 

τοιουτοτρόπωσ των κατά κάλαςςαν πραγμάτων, εγζνετο πολφσ λόγοσ να επαναλθφκι θ 

διά ξθράσ πολιορκία του φρουρίου· αλλά οι Ζλλθνεσ επείνων ωσ και οι Τοφρκοι, ουδζ 

πολεμεφόδια είχαν· διά τοφτο, κελόντων και μθ των αρχθγϊν, οι μεν εισ τα γαλλικά πλοία, 

οι δε εισ τθν Ελλάδα και εισ άλλα ελλθνικά επιβάντεσ, ανεχϊρθςαν όλοι εκ τθσ νιςου 

αποκομίηοντεσ μίαν και μόνθν βομβοβόλον και αφιςαντεσ το άλλο πυροβολικόν εισ χείρασ 

των εχκρϊν· ςυνανεχϊρθςαν δε και πάμπολλοι των εντοπίων· οι δε εναπομείναντεσ υπό 

τουσ Τοφρκουσ δεν εκακόπακαν. 

 
Διατθριςιμοσ εκεωρείτο θ πολιορκία κακ' όν καιρόν ελφκθ διά τοφτο γενικι θ 
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αγανάκτθςισ του κοινοφ· και αποβάσ εισ Σφραν ο Φαβιζροσ θναγκάςκθ να υπεραςπίςθ 

εαυτόν διά του ξίφουσ από τθσ προςβολισ τινων των εκεί Χίων· κατθγοροφντο δε και 

αυτόσ και θ κυβζρνθςισ και θ επιτροπι ωσ μθ εκπλθρϊςαντεσ δεόντωσ τα κακικοντά των, 

και κατιντθςαν και αυτοί εν ταισ λογομαχίαισ των, ωσ αλλθλαίτιοι, εισ αμοιβαίασ 

καταδιϊξεισ προσ εξόφλθςιν του κατά τθν εκςτρατείαν χρζουσ. 

 

Ο δε Χάςτιγξ, κυριεφςασ το Βαςιλάδι, εμελζτθςε τθν άλωςιν του Ανατολικοφ· επί τω ςκοπϊ 

τοφτω ςυνιχκθςαν οι αναγκαίοι ςτρατιϊται επί των νθςιδίων του Βαςιλαδίου και του 

Αγίου-Σϊςτθ, και τθν νφκτα τθσ 10 απριλίου μετεβιβάςκθςαν διά προετοιμαςκζντων 

ενόπλων πλοιαρίων επί του Δολμά καί τινοσ άλλου παρακειμζνου νθςιδίου, εφ' οφ 

ανιγειραν πυροβολοςτάςιον. 

 

Εκείναισ ταισ θμζραισ τινά των επί τθσ ξθράσ ταγμάτων, καταλαβόντα το ςτενόν του 

προφιτου Θλίου, προςζβαλαν τουσ επί ειςκομιδι τροφϊν ανυπόπτωσ εξελκόντασ του 

Μεςολογγίου, ςυνζλαβαν τα φορτθγά των ηϊα, εφόνευςαν 15 εκ των ςυνοδευόντων αυτά 

και εηϊγρθςαν 10. Ζπακαν δε καί τινεσ αυτϊν. 

 

Αφ' οφ εκυριεφκθ το Βαςιλάδι, οι εν τω Ανατολικϊ Τοφρκοι εφοβοφντο τθν διά καλάςςθσ 

ζφοδον των Ελλινων· διά τοφτο το μεν ςτόμιον του αφλακοσ, τον Ρόρον, ετοίχιςαν, το δε 

επί του ςτομίου νθςίδιον οχυρϊςαντεσ εφροφρουν· αλλ' οι Ζλλθνεσ και τον τοίχον ζρριψαν 

πεςόντεσ εισ τθν κάλαςςαν, και τον Ρόρον εκυρίευςαν, και τθν φρουράν του 

αιχμαλϊτιςαν. 

Μάιοσ Τοφτων γενομζνων, προθτοιμάςκθςαν εισ κυρίευςιν του Ανατολικοφ, και αφ' οφ 

ςυνιλκαν και τα επί τθσ ξθράσ ςτρατεφματα αντικρφ επί ςυμπράξει, ζφεραν οι 

ναφται τθν 11 μαΐου πλιρεισ κάρρουσ τα πλοιάριά των υπό τον Χάςτιγγα εντόσ 

βολισ τουφεκίου από τθσ πόλεωσ, και κατζςτρεφαν αυτιν, αδιακόπωσ 

πυροβολοφντεσ και πυροβολοφμενοι επί αςκζπων πλοιαρίων απροφφλακτοι. Αλλ', 

εν ϊ τα πάντα εφαίνοντο αίςια, άναψε διά μιασ το φζρον τα πολεμεφόδια 

πλοιάριον, επλθγϊκθ μετ' ολίγον εισ τθν αριςτεράν χείρα ο Χάςτιγξ, επλθγϊκθςαν 

και 20 ςυναγωνιςταί του, και ζπεςε νεκρόσ ο αρχθγόσ των κανονοφόρων Ανδρζασ 

Ραπαπάνου κφμα τθσ μεγάλθσ τόλμθσ του. Τα πακιματα ταφτα εματαίωςαν το 

τολμθρόν επιχείρθμα, οι αγωνιςταί απεμακρφνκθςαν, και ο Χάςτιγξ δεινϊσ πάςχων 

μετεκομίςκθ επί τθσ Καρτερίασ εισ Ηάκυνκον χάριν κεραπείασ και απεβιβάςκθ εισ το 

λοιμοκακαρτιριον, όπου απζκανε τθν 20 καταλιπϊν μνιμθν ανεπίλθςτον 

αφιλοκερδοφσ Φιλελλθνιςμοφ, ενδόξων υπζρ ελευκερίασ αγϊνων, και ακεραίου 

χαρακτιροσ· δθμοτελζσ δ' ετζλεςε μνθμόςυνον εισ τιμιν αυτοφ μετά ζν ζτοσ ο 

κυβερνιτθσ εν Ρόρω όπου τω ανιγειρε και προςωρινόν μνθμείον (α). 

 

Δεινότερα πακιματα των εν τθ λίμνθ του Μεςολογγίου ζπακαν οι Ζλλθνεσ εν Κριτθ τασ 

αυτάσ θμζρασ. 

 

Αρχομζνου του Λανουαρίου, είχε κατευοδωκι εισ Γραμβοφςαν νζα επικουρία πεηϊν και 

ιππζων ςτρατολογθκζντων και αυτϊν, ωσ και των άλλοτε εκεί αποβάντων, διά 

ςυνειςφορϊν των Κρθτϊν· θγουμζνου δε του Χατςι-Μιχάλθ, 600, εν οίσ και 100 ιππείσ, 
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απζβθςαν εισ το επί τθσ μεταξφ Σφακιϊν και αγίου Βαςιλείου παραλίασ Φραγκοκάςτελλον 

προσ διζγερςιν των Σφακιανϊν· αλλ' οφτοι διεφϊνουν· οι μεν ιςαν γνϊμθσ να διαμείνωςιν 

ιςυχοι, οι δε να κινθκϊςι, διότι άλλωσ δεν εδίδετο αφορμι να ςυμπεριλθφκι και θ Κριτθ 

εισ τθν ειςζτι αόριςτον νζαν ελλθνικιν επικράτειαν, και τθσ γνϊμθσ ταφτθσ ιςαν οι 

πλείςτοι. Ζμφοβοσ ο Μουςταφάπαςασ μθ υπεριςχφςθ θ φιλοπόλεμοσ αφτθ γνϊμθ, 

εξεςτράτευςεν, αρχομζνου του απριλίου, και εςτρατοπζδευςεν εν τθ επαρχία του 

Αποκορϊνου εισ ςυςτολιν των Σφακιανϊν, γράψασ αυτοίσ ότι, αν δεν επρολάμβαναν ν' 

αποδιϊξωςι τουσ εμφωλεφςαντασ εν τοισ παραλίοισ των εχκροφσ του, κα επάτα τα βουνά 

των και κα τουσ ετιμϊρει· διζταξε δε και να ςυγκεντρωκϊςι περί αυτόν πολλαχόκεν τα 

ςτρατεφματά του. Εν τοςοφτω θ κζςισ των περί τον Χατςι-Μιχάλθν ιτο δεινι. Οι 

Σφακιανοί, εισ ουσ ιλπιηαν, εταλαντεφοντο· θ δφναμίσ των αυτι κακ' εαυτιν ιτον ολίγθ· ο 

κυβερνιτθσ, προσ ον ανζφερε τα δζοντα ο Χατςι-Μιχάλθσ, οφτε χριματα ζςτειλεν εισ 

αφξθςιν αυτισ, διότι δεν είχεν, οφτε άδειαν τω ζδωκε ν' αναχωριςθ· εςπάνιηαν και αι 

τροφαί του ςτρατοφ τοφτου, διότι δεν είχεν ειμι όςασ ελάμβανεν εκ Γραμβοφςθσ· οι δε 

ςυγκροτοφντεσ αυτόν, άνδρεσ κερμουργοί και φιλοπόλεμοι, άλλα ελπίηοντεσ και άλλα 

βλζποντεσ, εγόγγυηαν κατά του αρχθγοφ και επζμεναν ι να πολεμιςωςιν ι ν' 

αναχωριςωςι. Φιλότιμοσ και φιλοπόλεμοσ και ο αρχθγόσ, επρόκρινε τον πόλεμον, και 

αφιςασ 100 ςτρατιϊτασ εντόσ του Φραγκοκαςτζλλου και παραλαβϊν τουσ λοιποφσ πεηοφσ 

και ιππείσ, ενωκζντων καί τινων εντοπίων υπό τον Μανουςογιαννάκθν, 

Μάιοσ εκίνθςε τθν 8 μαΐου κατά τθν επαρχίαν τθσ εκφμνθσ εισ λεθλαςίαν, και τθν 

επαφριον ζπεςε κατά ςυγκυρίαν εισ το υπό τθν οδθγίαν του παςά τθσ εκφμνθσ 

προσ το γενικόν ςτρατόπεδον αναβαίνον τουρκικόν ςϊμα. Ανζτοιμον το ςϊμα τοφτο 

ωσ μθδζ καν υποπτεφον το κίνθμα των Ελλινων κατεκορυβικθ επί τθ απροςδοκιτω 

προςβολι, ωπιςκοδρόμθςε και κατεδιϊχκθ μζχρι του φρουρίου· 40 Τοφρκοι 

εςκοτϊκθςαν και ςυνελιφκθςαν· ςυνελιφκθ και ο εκ Χανιϊν Λκιντςιαγασ. Οι δε 

περί τον Χατςι-Μιχάλθν, εξ ϊν είσ και μόνοσ εςκοτϊκθ, κερίςαντεσ τα εν ϊρα 

κζρουσ γεννιματα τθσ επαρχίασ, και αρπάςαντεσ τα ευρεκζντα ποίμνια, επανιλκαν 

εισ το Φραγκοκάςτελλον. 

 

Ταφτα μακϊν ο Μουςταφάσ ειςιλαςεν εισ Σφακιά μετά τετρακιςχιλίων πεηϊν και 

τριακοςίων ιππζων ζλκων δφο κανόνια και μίαν βομβοβόλον, μθδεμίαν δε προξενιςασ 

βλάβθν όκεν διζβαινεν, ζςτθςε τθν 16 τασ ςκθνάσ του εν τοισ χωρίοισ Ρατςανϊ και 

Καψοδάςω, θμιϊριον μακράν του Φραγκοκαςτζλλου· τθν δε επαφριον, αφιςασ εκεί μζροσ 

του ςτρατοφ του εκινικθ προσ το Φραγκοκάςτελλον· εξιλκαν οι εν τω φρουρίω εισ 

ςυνάντθςίν του, πεποικότεσ επί τθν ανδρίαν των, και πλιρεισ κάρρουσ διά τθν 

παρελκοφςαν νίκθν των, ουδεμίαν άφθςαν εν αυτϊ φρουράν εισ αςφαλι υποχϊρθςιν εν 

καιρϊ ανάγκθσ. Στιςαντεσ δε εκ του προχείρου πζντε προμαχϊνασ ανζμεναν τουσ 

εχκροφσ, και πλθςιάηοντασ τουσ εκάλεςαν εισ μάχθν· δεν εφρόντιςαν δε ουδ' εντόσ 

τουφεκοβολισ απ' αλλιλων να ςτιςωςι τον ζνα προμαχϊνα του άλλου εισ ςυναρωγιν Οι 

Τοφρκοι ζπεςαν τθν 18 επί τον κεντρικόν προμαχϊνα, όπου ιςαν 100 Ζλλθνεσ, υπό τον 

Κυριακοφλθν Αργυροκαςτρίτθν. Οφτοι ορκιςκζντεσ ι να νικιςωςιν ι ν' απολεςκϊςι, 

ςυνζκεςαν τουσ πόδασ των επί ςκοπϊ να ςυλλυτρωκϊςιν ι να ςυναποκάνωςιν· αλλά 

μόλισ εκζνωςαν τα τουφζκια και οι εχκροί δεκαπλάςιοι αυτϊν ειςεπιδθςαν τον 

προμαχϊνα ξιφιρεισ, και κατζκοψαν όλουσ παρά δφο φυγόντασ. Εφοβικθςαν τότε οι 
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εντόσ των τεςςάρων άλλων προμαχϊνων μθ πάκωςιν ό,τι και οι ςυνάδελφοί των, ζφυγαν 

εκείκεν όλοι και ζτρεξαν να κλειςκϊςιν εν τω φρουρίω· αλλ' ζτρεξαν ςυγχρόνωσ και οι 

Τοφρκοι εισ προκατάλθψιν αυτοφ. Ο δε Χατςι-Μιχάλθσ, κζλων να φζρθ αντιπεριςπαςμόν, 

ζπεςεν εισ το εχκρικόν ιππικόν και το διεςκόρπιςεν, αν και τριπλάςιον, αλλά δεν το 

κατεδίωξε, και ιλκε και οφτοσ προσ τθν περιμάχθτον είςοδον του φρουρίου· θ δε ςφοδρά 

αυτόκι μάχθ ζγεινε ςφοδροτζρα ελκόντοσ του ελλθνικοφ ιππικοφ και προςελκόντοσ και 

του τουρκικοφ. Τόςθ δε ςφγχυςισ και τφφλωςισ επιλκεν εκ του καπνοφ και του κονιορτοφ, 

ϊςτε πολλοί εφονεφοντο υπό ςυμπολεμιςτϊν μθ διακρινόντων τουσ εχκροφσ των φίλων. 

Ρεριμάχθτοσ ιτον ειςζτι θ είςοδοσ, ότε θκοφςκθςαν τουφεκιςμοί κατά τα χωρία Ρατςανόν 

και Καψόδαςον. Τινζσ των Σφακιανϊν, μακόντεσ ότι ο Μουςταφάσ εκινικθ πανςτρατιά 

προσ το Φραγκοκάςτελλον, εφιλοτιμικθςαν να τρζξωςι προσ βοικειαν των εν αυτϊ, και 

ζπεςαν διαρκοφςθσ τθσ προ τθσ πφλθσ του φρουρίου μάχθσ εισ τουσ εν Καψοδάςω και 

Ρατςανϊ εχκροφσ. Θ προςβολι αφτθ αφείλκυςε πολλοφσ των ζμπροςκεν τθσ πφλθσ του 

φρουρίου μαχομζνων εχκρϊν, και τοιουτοτρόπωσ, προκαταλαβόντοσ τον πυλϊνα του 

αξιωματικοφ Ραλάςκα και φονεφςαντοσ τον πρϊτον του εχκροφ ςθμαιοφόρον εν ϊ 

ανφψωνεν επί του πυλϊνοσ τθν ςθμαίαν, εμβικαν οι Ζλλθνεσ εισ το φροφριον και 

εκλείςκθςαν· αλλ' επί τθσ μάχθσ ζπακαν μεγίςτθν φκοράν. 338, εν οίσ και όλοι ςχεδόν οι 

ιππείσ, τζςςαρεσ οπλαρχθγοί και αυτόσ ο εν γενναίοισ γενναίοσ Χατςι-Μιχάλθσ 

εφονεφκθςαν· και το μεν ςϊμα αυτοφ μελθδόν κατζκοψαν οι εχκροί, τθν δε κεφαλιν 

ζφεραν ενϊπιον του παςά· άλλοι τόςοι εχκροί εφονεφκθςαν, εν οίσ πολλοί αξιωματικοί 

και ιππείσ. 

 

Αφ' οφ δε ζμακαν οι επί τουσ εν Ρατςανϊ και Καψοδάςω εχκροφσ πεςόντεσ Σφακιανοί, ότι 

θςφαλίςκθςαν εν τω φρουρίω οι επιηιςαντεσ ςυνάδελφοί των, ανεχϊρθςαν ολίγοι όντεσ. 

Εςκοτϊκθςαν και εξ αυτϊν 5 και επλθγϊκθςαν 13. 

 

Τθν επαφριον δε τθσ μάχθσ απζκλειςεν ο Μουςταφάσ το φροφριον και το εκανονοβόλει· οι 

δ' εν αυτϊ ιςαν εισ άκραν αμθχανίαν, διότι, αν και άφκονα τα κρζατα και τα γεννιματα, 

ιςαν δι' ζλλειψιν ξφλων άχρθςτα· μόνθ ελπίσ ςωτθρίασ εφαίνετο θ φυγι· αλλ' ιςαν πολλοί 

πλθγωμζνοι και ανίκανοι να τρζξωςιν, οι δε υγιείσ δεν ικελαν να τουσ εγκαταλείψωςιν· 

ελυτρϊκθςαν όμωσ απροςδοκιτωσ διά του ακολοφκου περιςτατικοφ. Κατά τθν πρϊτθν 

θμζραν τθσ πολιορκίασ των ζμακεν ο Μουςταφάσ, ότι τα Σφακιά εκινικθςαν και ζμελλαν 

να επιπζςωςι. Τοφτου χάριν επρόβαλε τοισ πολιορκουμζνοισ ν' αναχωριςωςι διά 

καλάςςθσ φζροντεσ τα όπλα και τα πράγματά των, αλλ' υπό τον όρον να μθ πολεμιςωςιν 

εισ το εξισ εν Κριτθ· τοισ υπζςχετο δε τροφάσ επί τθσ μεταβιβάςεϊσ των. Αρεςτοί ιςαν οι 

ςωτιριοι και ζντιμοι οφτοι όροι· αλλ' υπό ποίαν αςφάλειαν ζμελλαν να πλθρωκϊςιν; οι 

Ζλλθνεσ υπϊπτευαν επιβουλιν, ο δε Μουςταφάσ παράβαςιν του όρου τθσ ουδετερότθτοσ. 

Λδοφ τι ςυνζβθ εισ λφςιν των δυςκολιϊν. Ράμπολλοι των πολιορκοφντων και όλοι ςχεδόν οι 

πολιορκοφμενοι ιςαν Θπειρϊται και κυρίωσ Αλβανοί, εκείνοι μεν Μωαμεκανοί, οφτοι δε 

Χριςτιανοί· ζτυχαν καί τινεσ γνϊριμοι και πατρικοί φίλοι. Οφτοι, αφ' οφ εξ αιτίασ των εν 

πολζμω ςυνικων ςυνομιλιϊν ανεγνωρίςκθςαν, μετζβαλαν τθν ζχκραν εισ φιλίαν, 

εφιλοτιμικθςαν οι μθ πάςχοντεσ να φανϊςιν ωφζλιμοι προσ τουσ πάςχοντασ, και 

ζςπευςαν να εγγυθκϊςι τω μεν Μουςταφά τθν ακριβι τιρθςιν του όρου τθσ 

ουδετερότθτοσ παρά των πολιορκουμζνων, τοισ δε πολιορκουμζνοισ τθν προσ αυτοφσ 

καλιν πίςτιν του Μουςταφά· εισ πίςτωςιν δε τοφτων, ζδωκαν πολλοί εαυτοφσ ωσ ομιρουσ· 
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ϊςτε οι χκεσ κινδυνεφοντεσ να κυςιαςκϊςιν υπ' αυτϊν, επρόςφεραν αυκόρμθτοι ςιμερον 

τθν ηωιν των υπζρ αυτϊν. Υπό τοιαφτασ ευτυχείσ και απροςδοκιτουσ περιςτάςεισ 

ανεχϊρθςαν οι ζγκλειςτοι τθν 24 όλοι αβλαβείσ, ανταλλάξαντεσ και δϊρα· ζμειναν δε και 

20 παρά τω Μουςταφά. Θ τόςον γενναία αφτθ πράξισ απολιτεφτων ανκρϊπων, τιμϊςα τθν 

ανκρωπίνθν φφςιν, κζτει τθν ανεπίδεικτον απλοϊκότθτα υπεράνω του μεγαλαφχου 

πολιτιςμοφ, και ενκυμίηει τα κατά τον Γλαφκον και Διομιδθν τουσ αναγνωριςκζντασ επί 

τθσ μάχθσ ωσ πατρικοφσ φίλουσ, και τουσ εν εκείνθ τθ ϊρα μελιςταγείσ προσ αλλιλουσ 

λόγουσ. 

 
   «Ζγχεςι δ' αλλιλων αλεϊμεκα και δι' ομίλου . . . . . . 

 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
   «Τεφχεα δ' αλλιλοισ επαμείψομεν, όφρα και οίδε 

 
   «Γνϊςιν ότι ξείνοι πατρϊοι ευχόμεκ' είναι». 

 

Μετά δε τα κατά το Φραγκοκάςτελλον ςυμβάντα, ο Μουςταφάσ ανατρζψασ το τείχοσ 

ανεχϊρθςε, και δεν ειςζβαλεν εισ τα Σφακιά ωσ εςκόπευεν· αλλ' οι Σφακιανοί, οι κατ' 

αρχάσ κινθκζντεσ εισ ιδίαν άμυναν, δυναμωκζντεσ ιδθ υπό των ιηιτϊν, των Λακιωτϊν και 

άλλων, και ςυμπλθρωκζντεσ εισ διςχιλίουσ απεφάςιςαν να κινθκϊςι προσ βλάβθν του 

εχκροφ και κατζλαβαν τα ςτενά, δι' ϊν κα διζβαινεν ο Μουςταφάσ πορευόμενοσ εισ 

εκφμνθν. Ζςπευςεν οφτοσ να τουσ πλθροφοριςθ ότι δεν είχεν εχκρικοφσ ςκοποφσ κατ' 

αυτϊν, ότι εκινικθ μόνον κατά των ζξωκεν εισ διατάραξιν του τόπου ελκόντων, και ότι δεν 

εμνθςικάκει κατά των επιπεςόντων Σφακιανϊν, ουσ και θμνιςτευςεν. Αλλ' οι Σφακιανοί 

δεν εδυςωπικθςαν, προςζβαλαν τθν 25 τουσ υπ' αυτόν τετρακιςχιλίουσ πεηοφσ και ιππείσ 

προσ τα ςτενά των Χαλάρων και τουσ απϊκθςαν· επανιλκαν οι Τοφρκοι τθν επαφριον και 

πολλά πακόντεσ διζβθςαν. Εκείκεν προχωροφντεσ ζφκαςαν τθν εφεξισ εισ άλλο 

δυςβατϊτερον ςτενόν, το του Κόρακοσ, όπου ζπακαν χείρονα των πρϊτων, 

απεκροφςκθςαν, και απεκλείςκθςαν εν μζςω ανφδρου τινόσ κοιλάδοσ εςτερθμζνοι 

τροφϊν. Τότε εκάλεςεν ο Μουςταφάσ εισ γενικόν ςυμβοφλιον τουσ αξιωματικοφσ του, και 

αφ' οφ ςυνωμολογικθ ότι θ κζςισ του ςτρατεφματοσ ιτο δεινι, τοισ είπεν ότι μίαν και 

μόνθν ζβλεπεν ελπίδα ςωτθρίασ, να ρίψωςι κατά γθσ ζμπροςκεν των εχκρϊν τα πράγματά 

των, ϊςτε, δοκζντων αυτϊν εισ αρπαγιν, να λάβωςιν οφτοι καιρόν και διζλκωςιν. Οφτωσ 

ζγεινε και οι μεν εχκροί διιλκαν ακαταδίωκτοι, θ δε πολυπακισ Κριτθ, εν ϊ εταλαντεφετο 

εξωτερικϊσ θ τφχθ τθσ, ζχαςε διά τθν αιςχροκζρδειάν τινων τον ιςχυρότερον παρά τω 

ςυμμαχικϊ ςυμβουλίω ςυνιγορόν τθσ, τθν παντελι καταςτροφιν των πολεμίων τθσ, εξ ϊν 

1050 εν τθ δεκαπενκθμζρω ταφτθ εκςτρατεία απωλζςκθςαν, 50 θχμαλωτίςκθςαν και 40 

μόνον ίπποι εξ όλου του ιππικοφ διεςϊκθςαν· απωλζςκθςαν δε και 25 Χριςτιανοί, και 

επλθγϊκθςαν βαρζωσ τρεισ οπλαρχθγοί των. 

 

Κατ' εκείνασ τασ θμζρασ ζπλεεν ο Μιαοφλθσ επί τθσ φρεγάτασ προσ τα παράλια τθσ μικράσ 

Αςίασ, και τθν 22 απιντθςε μεταξφ Μιτυλινθσ και του Μζλανοσ ακρωτθρίου εχκρικιν 

κροβζτταν 28 κανονίων νεωςτί εν Μιτυλινθ ναυπθγθκείςαν, και ζν δικάταρτον 22 

κανονίων. Καταδιϊκων τα πλοία ταφτα τα θνάγκαςε να καταφφγωςιν υπό τθν υπεράςπιςιν 
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του κατά το ρθκζν ακρωτιριον φρουρίου· τθν δε 20 ζφκαςεν επί τθ προςκλιςει αυτοφ ο 

εν Σάμω Κανάρθσ, και τθν επαφριον ερρίφκθ ευςτόχωσ επί τθν κορβζτταν το πυρπολικόν 

του και τθ μετζδωκε τασ φλόγασ του. Οι Τοφρκοι βοθκοφμενοι υπό του ανζμου τασ 

ζςβεςαν, αλλά πλθςιάςαςα θ φρεγάτα και ςφοδρϊσ κανονοβολιςαςα εβφκιςε και τθν 

κορβζτταν και το δικάταρτον και ζφκειρε και τουσ πλείςτουσ των πλθρωμάτων αυτϊν. 

 

Κακ' ον δε καιρόν ωργανίηετο το εςωτερικόν τθσ Ελλάδοσ, πανϊλθσ ανεφάνθ περί τα μζςα 

του απριλίου κατά πρϊτον εν Φδρα, μετ' ολίγον εν Σπζτςαισ, και μετά ταφτα εν 

Ρελοποννιςω και εν αυτι τθ κακζδρα τθσ κυβερνιςεωσ. Θ πανϊλθσ εκζριηεν εν τοισ 

μεςςθνιακοίσ φρουρίοισ, και θ εκείκεν μετακόμιςισ ανταλλαγζντων αιχμαλϊτων μετζδωκε 

το κακόν. 

 

Διατρίβων δε ο κυβερνιτθσ εν Ναυπλίω. κακ' όν καιρόν ανεφάνθςαν τα πρϊτα 

ςυμπτϊματα του μολυςμοφ, επεςκζφκθ αυτοπροςϊπωσ τθν Φδραν και τασ Σπζτςασ μθ 

πατιςασ γθν, 

Μάιοσ και τθν 1 μαΐου επανιλκεν εισ Αίγιναν· και κατ' αρχάσ μεν εκάκθςεν εν τθ Ρεριβόλα 

ευρϊν τθν πόλιν υπό κάκαρςιν· μετά δζ τινασ θμζρασ ανζβθ εισ τθν πόλιν και 

ανεχϊρθςε τθν 14 εισ Ρόρον επί του ελλθνικοφ δικατάρτου Νζλςωνοσ· ςυνζπλευςαν 

δε και θ γαλλικι φρεγάτα Ιρα και θ αγγλικι Δρυάσ μθ ςυγκοινωνοφςαι εξ αιτίασ του 

μολυςμοφ· χάρισ δε εισ τθν αντίλθψιν τθσ κυβερνιςεωσ ο μολυςμόσ εξθλείφκθ εντόσ 

ολίγου. 

 

Εν Ρόρω δε διατρίβων ο κυβερνιτθσ ζλαβε και εκοινοποίθςε τθν επίςθμον αγγελίαν του 

πολζμου τθσ ωςςίασ κατά τθσ Τουρκίασ· ζλαβε ςυγχρόνωσ παρά τθσ αυλισ τθσ ωςςίασ 

και ροφβλια 1,500,000 και επεχείρθςεν ζκτοτε τον διά καλάςςθσ αποκλειςμόν τθσ Ευβοίασ 

και του κόλπου του Βϊλου δυναμϊςασ και τον προχπάρχοντα τθσ Αττικισ. 

 

Εν τοφτοισ, θ Ρφλθ, απορρίπτουςα τθν υπζρ τθσ Ελλάδοσ μεςιτείαν των Δυνάμεων, 

εμελζτθςε να μεταχειριςκι, εισ υποταγιν των Ελλινων τθν Μεγάλθν Εκκλθςίαν 

υπενεργιςαςα να επικαλεςκι και λάβθ αφτθ τθν άδειαν προσ επαναγωγιν των 

αποπλανθκζντων εισ τθν ποίμνθν. Εισ πραγματοποίθςιν δε των διαταγϊν τοφτων 

απζςτειλεν θ Μεγάλθ Εκκλθςία εισ Ελλάδα τζςςαρασ μθτροπολίτασ, τον Νικαίασ, τον 

Χαλκιδόνοσ, τον Λαρίςςθσ και τον Λωαννίνων, προσ δε και τον μζγα πρωτοςφγγελλον. 

Ρεριελκόντεσ οφτοι διάφορα μζρθ τθσ Ελλάδοσ, και κθρφττοντεσ όςα παρθγγζλκθςαν, 

ζφκαςαν τθν 21 εισ Ρόρον, και τθν επιοφςαν ιλκαν επιςιμωσ εισ λόγουσ μετά του 

κυβερνιτου, παρόντων και των πλοιάρχων Ιρασ και Δρυάδοσ, προςκλθκζντων ίνα γζνωςιν 

αυτικοοι των προσ τουσ Ζλλθνασ προτάςεων· ενεχείριςαν δε τω κυβερνιτθ ςυνοδικιν 

επιςτολιν νουκετοφςαν, απειλοφςαν και προτρζπουςαν εισ υποταγιν. Απετείνετο δε θ 

επιςτολι αφτθ προσ τουσ Λαοφσ τθσ Ρελοποννιςου και των νιςων του Αιγαίου, διότι θ 

Ρφλθ εκεϊρει ωσ ιδθ προςκυνιςαντασ τουσ λαοφσ τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ. Μθ ζχοντεσ δε οι 

απεςταλμζνοι άλλθν εντολιν παρά τθν επίδοςιν τθσ ςυνοδικισ επιςτολισ, ζλαβαν 

απάντθςιν απορρίπτουςαν τα προτεινόμενα, ελζγχουςαν τα απάνκρωπα ζργα του 

ςουλτάνου ωσ εξάψαντα τον ελλθνικόν αγϊνα, αναμιμνιςκουςαν τουσ υπζρ ελευκερίασ ι 

κανάτου όρκουσ των Ελλινων και λζγουςαν, ότι διά τθσ αγακοποιοφ ςυνκικθσ τθσ 
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ςυμμαχίασ ιγγιηε το τζλοσ των ςυμφορϊν των και το πλιρωμα των ελπίδων και επικυμιϊν 

των. 

 

Και οφτω μεν απζβθ θ προσ υποταγιν εκ νζου των Ελλινων εισ τθν Ρφλθν διά του 

πατριαρχείου απόπειρα, επινοθκείςα εισ διαςκζδαςιν των ευνοϊκϊν βουλϊν των αυλϊν 

και εισ αποφυγιν τθσ παρεμβάςεωσ αυτϊν. 

Λοφνιοσ Τθν δε 3 Λουνίου μετζβθ ο κυβερνιτθσ εισ Ελευςίνα προσ επικεϊρθςιν του εκεί 

ςτρατοπζδου τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ, και μετά δφο θμζρασ επανιλκεν εισ Ρόρον, 

όπου θφρε λαμπρά δείγματα τθσ προσ τθν Ελλάδα ευνοίασ του βαςιλζωσ τθσ 

Γαλλίασ, ιτοι φράγκα 500,000 εισ ενίςχυςιν του αγϊνοσ, και διαβεβαιϊςεισ περί 

μθνιαίασ εισ το εξισ αποςτολισ ίςθσ ποςότθτοσ. Επιςκεφκείσ δε τθν Ανατολικιν 

Ελλάδα απεφάςιςε να επιςκεφκι και το κατά τθν Δυτικιν Ελλάδα ςτρατόπεδον εισ 

γνϊςιν εκ του πλθςίον των αναγκϊν του και τθσ καταςτάςεωσ των κατοίκων του 

μζρουσ εκείνου. Αι μζχρι τοφδε περιοδίαι του ιςαν ολιγοιμεροι, και οςάκισ 

ανεχϊρει δεν κακίςτα αναπλθρωτικιν αυτοφ Αρχιν· αλλ' ιδθ, προκειμζνθσ μακράσ, 

κατζςτθςεν «επιτροπιν γ ε ν ι κ ι σ-δ ι ο ι κ ι ς ε ω σ» παρά των τριϊν προβοφλων 

του πανελλθνίου, τθν εφωδίαςε δι' οδθγιϊν, και τθν 15 απζπλευςεν εκ Ρόρου επί 

του αγγλικοφ δικρότου· ςυνζπλευςαν δε και το γαλλικόν δίκροτον ο-Σ κ θ π ί ω ν, 

και θ ρωςςικι φρεγάτα θ-Ε λ ζ ν θ. Ρριν δε αποπλεφςθ, απζςτειλεν εισ Κριτθν επί 

τω κανάτω του Χατςι-Μιχάλθ, ωσ επιτθρθτιν μάλλον ι τοποτθρθτιν, τον εϊνζκον. 

 
1828 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΟΕ'. 

 

Υαξαθηήξ ηνπ θπβεξλήηνπ θαη δηαγσγή απηνχ ελ Διιάδη. — Αίηηα θαη 

αξρή ηεο αληηπνιηηεχζεσο. — Κνπληνπξηψηαη. — Σξάπεδα, 

Ννκηζκαηνθνπείνλ θαη Οξθαλνηξνθείνλ. — Δζληθή εθπαίδεπζηο. — 

Παχζηο πάζεο αληηθπβεξλεηηθήο εθεκεξηδνγξαθίαο. — Γηαγσγή 

Βηάξνπ, αδειθνχ ηνπ θπβεξλήηνπ, θαη δηάδνζηο εληεχζελ ηεο 

αληηπνιηηεχζεσο. 

 

ΜΕΓΑΛΥΝΚΕΛΣ ο Καποδίςτριασ εν τθ αυλι τθσ ωςςίασ εκεωρείτο όχι μόνον φίλοσ άλλα 

και κιαςϊτθσ τθσ πολιτικισ τθσ εν Ελλάδι. Εισ μάτθν, κακ' ιν ϊραν εκλικθ εισ τθν 

κυβζρνθςιν του τόπου τοφτου, παρθτικθ πάςθσ ςυντάξεωσ ρωςςικισ και απελφκθ παντόσ 

ρωςςικοφ δεςμοφ· ουδείσ υπελάμβανε τθν διαγωγιν του ταφτθν ειλικρινι· αλλ' θδίκουν 

τον άνδρα, διότι οιαδιποτε και αν ιτον θ προσ τθν ρωςςικιν αυλιν κλίςισ του, ουδενόσ 

Ζλλθνοσ καρδία ιτον ελλθνικωτζρα (α)· υπζρ τθσ Ελλάδοσ μετιλκε τθν ρωςςικιν επιρροιν 

του, και όχι υπζρ τθσ ωςςίασ τθν ελλθνικιν Αρχιν του· αρχθγόσ ζκνουσ, και αρχθγόσ όχι 

διά ρωςςικισ ι άλλθσ ξζνθσ επιρροισ ουδζ δι' εςωτερικισ ραδιουργίασ, αλλά διά τθσ 

αυκορμιτου κελιςεωσ του ζκνουσ, ουδζνα λόγον είχε ν' αςπαςκι ξζνθσ επικρατείασ 

ςυμφζροντα εισ βλάβθν τθσ πατρίδοσ του· αν δε εφαίνετο κλίνων προσ τθν ρωςςικιν 

αυλιν, ϊφειλεν αυτι πολλιν ευγνωμοςφνθν ωσ κυβερνιτθσ τθσ Ελλάδοσ, διότι και πάςαν 

υπζρ αυτισ αίτθςίν του προκφμωσ εδζχετο, και ευμενϊσ προσ αυτόν διζκεςε τθν 

κυβζρνθςιν τθσ Γαλλίασ, και τθν αςπίδα τθσ ζςτθςεν ενϊπιόν του εισ αντίκρουςιν του 
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δυςμενϊσ προσ αυτόν διακειμζνου αγγλικοφ υπουργείου· ουδενόσ, ενί λόγω, εφείςκθ θ 

ρωςςικι αυλι εισ υποςτιριξιν του κυβερνιτου, ουδζν ουδζποτε απιτθςεν παρ' εκείνου 

υπζρ εαυτισ εν Ελλάδι, και αγακοποιόσ απζβθ προσ τον τόπον θ προσ αυτόν ςχζςισ τθσ. 

Κφριοσ δε ςκοπόσ τθσ κυβερνθτικισ πορείασ του Καποδιςτρίου ιτον θ υλικι βελτίωςισ του 

λαοφ, διότι ταφτθν εκεϊρει βάςιν και προαγωγιν πάςθσ άλλθσ, και όςον εφρόντιηε περί 

αυτισ, τόςον ϊκνει προσ ανάπτυξιν τθσ διανοθτικισ. Ρολλαί αρεταί εκόςμουν τον άνδρα· 

ςεμνά ιςαν τα ικθ του, ακζραιοσ ο χαρακτιρ του και αγακι θ διάκεςίσ του· εςζβετο τθν 

πάτριόν του κρθςκείαν και θγάπα να προςφζρθ πάςαν κυριακιν και πάςαν εορτιν 

πάνδθμον αίνεςιν εισ τον Κεόν· λιτόσ, απζριττοσ και ανεπίδεικτοσ ιτον ο βίοσ του· 

χαρίεςςα και ευπρεπισ θ ιδιωτικι ςυμπεριφορά του και πανκομολόγθτοσ θ αφιλοκζρδειά 

του· διζπρεψε μεταξφ των διπλωματϊν του καιροφ του ωσ οξφνουσ, φιλόπονοσ και 

ςυνδιαλλάκτθσ· θ γλϊςςα του είχε πεικϊ και ο κάλαμοσ του χάριν· εν ϊ ζκελγεν ωσ 

φιλαμοναρχικόσ τον Νικόλαον, εγοιτευεν ωσ φιλοδθμοκρατικόσ τον Λαφαγζτθν· 

ολιγοδάπανοσ δε ιτον θ υπό τθν άγρυπνον κυβζρνθςιν του διοίκθςισ του τόπου. Αλλ' 

θμαφροναν τθν λαμπράν ταφτθν εικόνα τινζσ κθλίδεσ· θγάπα να περιαυτολογι, να 

επαίρθται και να ολιγωρι τουσ άνδρασ του αγϊνοσ· και το απρεπζςτατον πάντων, τουσ 

εχλεφαηεν εισ επικοον αυτϊν, αν και γράφων προσ τουσ αλλογενείσ τουσ επινει· αμζτοχοσ 

του αγϊνοσ αλλά καρποφμενοσ τασ πρϊτασ τιμάσ, ικελε να καταβιβάηθ τθν δόξαν αυτοφ, 

ίνα μθ φαίνθται εν τθ φιλοτιμία του οφείλων χάριν τοισ προςενεγκοφςιν αυτϊ τθν Αρχιν, 

διό και δεν ζπαυε λζγων, ότι αυτόσ διά τθσ ευρωπαϊκισ υπολιψεϊσ του ανφψωςε τθν 

Αρχιν κάτω κειμζνθν. Π,τι δε δίκαιον ιτο ν' αποδϊςθ κυρίωσ εισ τασ ευτυχείσ πολιτικάσ 

περιςτάςεισ, κακ' άσ εκλικθ εισ τθν κυβζρνθςιν του τόπου, το απζδιδεν αυταρζςκωσ εισ 

μόνθν τθν ικανότθτα και υπόλθψίν του· επίςτευεν ότι θδικείτο, αν θ ςυμμαχία και θ 

Ευρϊπθ δεν τον εκεϊρουν Ελλάδα, θ δε Ελλάσ λυτρωτιν τθσ. 

 

Θ τοιαφτθ ζπαρςισ τον παρζςυρεν εισ άτοπα ανάξια του ορκοφ νοόσ του και τθσ αγακισ 

καρδίασ του· δεν εδυςκολεφετο να ονομάηθ αυτόσ εαυτόν παρρθςία ςωτιρα τθσ Ελλάδοσ 

και φκορείσ τουσ κυβερνιςαντασ προ αυτοφ κατά πρόςωπον αυτϊν· και τουσ μεν 

κοτςαμπαςίδασ εκάλει Τοφρκουσ φζροντασ όνομα Χριςτιανϊν, τουσ δε οπλαρχθγοφσ 

λθςτάσ, αγγεία δε του ςατανά τουσ Φαναριϊτασ και μωροφσ τουσ λογίουσ· μόνουσ τουσ 

χωρικοφσ και τουσ βιομθχάνουσ εκεϊρει αξίουσ τθσ αγάπθσ και προςταςίασ του, και ζλεγεν 

αναφανδόν, ότι προσ το ςυμφζρον μόνων αυτϊν απζβλεπεν θ κυβζρνθςισ του· δεν 

εςυςτζλλετο δε κομπορρθμονϊν, ότι θφρε τθν Ελλάδα μεμονωμζνθν και τθν εςχζτιςε προσ 

τθν Ευρϊπθν, ότι αν ανεχϊρει, θ Ελλάσ απϊλλυτο, και ότι δεν κα ευτφχει ο τόποσ, αν δεν 

ιρχοντο ζξωκεν άνκρωποι να τον κυβερνιςωςιν, αν δεν τω εδίδετο πάςα εξουςία του 

δεςμείν και λφειν και αν δεν παριρχετο θ γενεά των αγωνιςτϊν· φιλογενισ δε και 

φιλελευκζρουσ αρχάσ πρεςβεφων, ικελε να κυβερνά δεςποτικϊσ τουσ ομογενείσ του, επί 

λόγω ότι τοιοφτον κυβερνθτικόν είδοσ ζπρεπεν εισ ζκνοσ μεταβαίνον από δουλείασ εισ 

ελευκερίαν· ουδ' επίςτευεν ότι ο δεςποτιςμόσ φκείρει ςυνικωσ τα χρθςτά ικθ και αυτϊν 

των προσ το καλόν του κοινοφ δεςποηόντων· δεν ανείχετο δε ουδ' ιν αυτόσ παρζςχε 

μικράν εξουςίαν του πανελλθνίου. 

 

Μεκ' θμζρασ δζ τινασ τθσ εισ Ελλάδα αφίξεϊσ του εκάλεςεν εισ Αίγιναν εκ τθσ πατρίδοσ του 

τον πρεςβφτερον αδελφόν του Βιάρον, και τον επιςτικιον του Βιάρου φίλον Λωάννθν 

Γιαννετάν, μακθτάσ τθσ ςχολισ τθσ Βενετίασ, τουσ εκάκιςε τθν 29 μαρτίου, ό εςτι ζξ 
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θμζρασ αφ' οφ ιλκαν, εν τω πανελλθνίω εν μζςω των πρωτίςτων ανδρϊν του αγϊνοσ και 

τοισ ζδωκεν εξουςίαν οίαν ουδενί ζδωκεν άλλω, αναδείξασ αυτοφσ ςυνάμα νομοκζτασ, 

νομοτελεςτάσ και αρχιδικαςτάσ· προςανζκεςε δε εισ τον Βιάρον και τθν ζκτακτον 

επιτροπείαν των δυτικϊν Σποράδων, εν αισ θ ζδρα τθσ κυβερνιςεωσ, Αίγινα· απερχόμενοσ 

δε εισ τθν Δυτικιν Ελλάδα τον κατζςτθςε και τοποτθρθτιν του επί του τμιματοσ των 

πολεμικϊν προβοφλου διατρίβοντοσ εν Αιγίνθ υπό κάκαρςιν, και γραμματζα, ιτοι οδθγόν 

τθσ επιτροπισ τθσ γενικισ κυβερνιςεωσ. Οι απολίτευτοι οφτοι διοριςμοί, ουσ διεδζχκθςαν 

άλλοι τοιοφτοι, και οι απρεπείσ περί των αγωνιςτϊν λόγοι του κυβερνιτου επλιγωςαν τθν 

φιλοτιμίαν πολλϊν, μετζβαλαν εισ δυςμενι τθν προσ αυτόν ευμενι διάκεςίν των και 

εψφχραναν και αυτοφσ τουσ φιλοκυβερνθτικοφσ. 

 

Ρεριεφζρετο εν Ελλάδι Λρλανδόσ τισ Στίβενςων γεωπόνοσ. Τοφτον διζταξεν ο κυβερνιτθσ 

να φυτεφςθ γεϊμθλα, τω εχοριγθςε τα εισ τοφτο αναγκαία και τω ζδωκεν άδειαν να 

εκλζξθ κατάλλθλον γθν εισ φυτείαν. Κατά περίςταςιν θ εκλογι του Στιβενςϊνοσ ζπεςεν επί 

τον αντικρφ του Ρόρου αγρόν τθσ Απακείασ. Ο αγρόσ οφτοσ θγοράςκθ το 1825 παρά των 

Κουντουριωτϊν, και ιτον εξ ϊν τθν αγοράν θκφρωςεν θ ςυνζλευςισ τθσ Επιδαφρου, αλλ' 

επί αποηθμιϊςει των αγοραςάντων αυτοφσ· επειδι δε αι μετά ταφτα κυβερνιςεισ δεν 

είχαν πϊσ ν' αποηθμιϊςωςι τουσ αγοραςτάσ, τοισ άφθςαν τθν αποκάρπωςιν αυτϊν. 

Εδφνατο ο κυβερνιτθσ κατά το εκνικόν ψιφιςμα ν' αφαιρζςθ τον αγρόν τοφτον από τθσ 

κυριότθτοσ των Κουντουριωτϊν, αλλ' ϊφειλε κατά τθν ζννοιαν αυτοφ του ψθφίςματοσ 

ςυγχρόνωσ να τουσ αποηθμιϊςθ, και όμωσ ο αγρόσ αφθρζκθ, μιτε αποηθμιωκζντων μθδζ 

καν ειδοποιθκζντων των κατόχων, ωσ αν δεν ιςαν πάμπολλοι άλλοι εκνικοί αγροί επίςθσ 

επιτιδειοι εισ φυτείαν. Οι Κουντουριϊται, ουσ αγενϊσ ο κυβερνιτθσ ζτρωςε, δεν ανικαν 

εισ τασ τάξεισ των κοτςαμπαςίδων, των Φαναριωτϊν, των οπλαρχθγϊν ι των λογίων, ουσ 

τόςον απεςτρζφετο ο κυβερνιτθσ· ιςαν ζμποροι, οίτινεσ κακιμενοι επί πζτρασ αγόνου 

επλοφτθςαν, πολλοφσ αγακοποιοφντεσ και μθδζνα αδικοφντεσ, και εδαπάνθςαν επ' 

ωφελεία τθσ πατρίδοσ όλθν ςχεδόν τθν πλουςίαν περιουςίαν των μοχκιςαντεσ ακαμάτωσ 

και ριψοκινδυνεφςαντεσ διά τθν ςωτθρίαν τθσ. Διαφερόντωσ και επαξίωσ ετιμάτο παρά 

πάντων ο πρεςβφτεροσ των δφο αδελφϊν Λάηαροσ· είχε νουν υγιά, καρδίαν γενναίαν και 

μζγιςτον ηιλον υπζρ τθσ ευοδϊςεωσ του εκνικοφ ςκοποφ· εδραίοσ ςτφλοσ εφάνθ τθσ 

πολλάκισ διαταραχκείςθσ και δεινοπακοφςθσ Φδρασ άπαξ μόνον οκλάςασ, αλλά και τότε 

ωφελιςασ μάλλον το κοινόν ι βλάψασ· και επί εκνικϊν ςυνελεφςεων και επί εκνικϊν 

βουλϊν εκλικθ, ςυναινοφντων και αυτϊν των αντιπάλων του, εισ τθν υπερτάτθν Αρχιν του 

ζκνουσ, και πάντοτε τθν απεποιικθ· ςταςιαηοφςθσ ποτζ τθσ πρωτευοφςθσ, αναγκαίον 

εκεϊρθςαν οι εν τοισ πράγμαςι να τον φζρωςιν εκεί προσ κακθςφχαςιν του λαοφ· «όλοι οι 

Ζλλθνεσ», τω είπαν οι προσ αυτόν ςταλζντεσ, «ςε υπολιπτονται ακοφοντζσ ςε, και τα 

μζγιςτα κα ενκουςιαςκοφν ιδόντεσ ςε». «Αν οφτωσ ζχθ», απεκρίκθ ο Λάηαροσ, «κάλλιον να 

μθ με ίδωςι». Κατετάραξεν, ωσ είδαμεν, και απιλπιςε τθν Ελλάδα όλθν θ πτϊςισ του 

Μεςολογγίου, και επανελκϊν εκείκεν εισ τα μεςςθνιακά φροφρια ο Λβραιμθσ, εςκόπευε 

να πλεφςθ πανςτρατιά εισ καταςτροφιν τθσ Φδρασ. Εκλονίςκθςαν και αυτοί οι ακλόνθτοι 

Υδραίοι, και φοβθκζντεσ μθ πάκωςιν όςα οι ςυνάδελφοι των Ψαριανοί, ςυνιλκαν 

παμπλθκεί εκτόσ τθσ πόλεωσ εισ ςφςκεψιν προσ εγκατάλειψιν τθσ γθσ των, ωσ μθ 

δυνάμενοι να τθν προφυλάξωςιν από τθσ επαπειλουμζνθσ αλϊςεωσ. Αλλ', αναςτάσ ο 

Λάηαροσ, ο κεωρϊν τον διαςκορπιςμόν τθσ Φδρασ απϊλειαν όλθσ τισ Ελλάδοσ, είπε 
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«Κάμετε, αδελφοί, ό,τι προαιρείςκε· εγϊ, ο αδελφόσ μου, και οι ςυν θμίν κ' αποκάνωμεν 

όπου εδεικθμεν». «Και θμείσ, και θμείσ», εκραφγαςαν ενκουςιϊντεσ επί τοισ λόγοισ 

τοφτοισ οι ακροαταί. Τοιοφτοι ιςαν οι άνδρεσ, ουσ επεριφρόνθςεν ο Καποδίςτριασ εν τω 

αξιομζμπτω κατά των ανδρϊν του αγϊνοσ παροξυςμϊ του· τοιαφτθ δε προσ τοιοφτουσ 

πολίτασ διαγωγι υπζκρεψε τθν αντιπολίτευςιν και θνάγκαςε τουσ Κουντουριϊτασ να 

γζνωςιν αργθγοί αυτισ. 

 

Εκείναισ ταισ θμζραισ εκόπθ το πρϊτον εν Ελλάδι εκνικόν νόμιςμα, κακ' ιν περίςταςιν 

εφανερϊκθ θ οίθςισ του κυβερνιτου και θ προσ τα εκνικά ψθφίςματα αδικαιολόγθτοσ 

ολιγϊρθςισ. Θγόραςεν εν Μάλτα και μετζφερεν εισ Αίγιναν νομιςματοκόπον μθχανιν 

κειμζνθν άχρθςτον εκεί από του καιροφ των Λπποτϊν· ζκοψε δε δι' αυτισ νόμιςμα 

αργυροφν και χαλκοφν, αμφότερα φζροντα φοίνικα ωσ ςφμβολον, το δε αργυροφν φζρον 

και το όνομα του φοίνικοσ· δεν ανζςτθςε δε τον φοίνικα εισ μνιμθν τθσ εταιρίασ, διότι 

είδαμεν ότι τθν κατεφρόνει και τθν απεςτρζφετο, αλλ' ικελε δι' αυτοφ, να υποδείξθ, ότι, 

πεςοφςα θ Ελλάσ επί τθσ επαναςτάςεωσ, εξανίςτατο επί των ηωοποιϊν θμερϊν του. Το 

αυτό ςφμβολον ζβαλε και επί των ςθμαιϊν, ασ επρόςφερεν, ωσ είπαμεν, εν Τροιηινι τω 

ςτρατϊ, αν και κατθργικθ επιςιμωσ επί τθσ πρϊτθσ εκνικισ ςυνελεφςεωσ ωσ ςφμβολον 

τθσ φιλικισ εταιρίασ, αντικαταςτακζν υπό του τθσ Ακθνάσ του ζκτοτε και μζχρισ ου ιλκεν ο 

Καποδίςτριασ εν χριςει. Ολίγα χριματα αλλά πολλάσ περί χρθμάτων ελπίδασ ζφερεν ο 

κυβερνιτθσ εισ τθν Ελλάδα. Αι ελπίδεσ εν μζρει δεν εψεφςκθςαν· αλλ' θ τακτοποιθκείςα 

υπθρεςία απιτει εισ διατιρθςίν τθσ ικανά και επί χείρασ. Εισ κεραπείαν τθσ ανάγκθσ 

ταφτθσ εκάλεςε τουσ Ζλλθνασ εισ δανειςμόν επί τόκω ςυςτιςασ τράπεηαν και προικίςασ 

αυτιν δι' εκνικϊν κτθμάτων προσ αςφάλειαν των δανειςτϊν. Αλλ' θ τράπεηα αφτθ ιτο 

τράπεηα κατ' όνομα, ωσ μθ μετερχομζνθ τραπεηικά ζργα, και κατ' ουςίαν ταμείον εισ 

χριςιν τθσ υπθρεςίασ· αν δε και εξθντλικθςαν οι Ζλλθνεσ επί τθσ επαναςτάςεωσ, δεν 

εκϊφευςαν εισ τθν κλιςιν. 

 

Ρροςδοκϊν ο κυβερνιτθσ τθν βελτίωςιν του ελλθνικοφ ζκνουσ εκ τθσ επερχομζνθσ γενεάσ, 

ωσ εκφαυλιςκείςθσ τθσ ενεςτϊςθσ υπό τθν διττιν, ωσ ζλεγε, διαφκοράν τθσ 

τουρκοκρατίασ και τθσ επαναςτάςεωσ, δεν παρθμζλθςεν εν μζςω των πολυειδϊν του 

κυβερνθτικϊν φροντίδων ν' ανακρζψθ χρθςτοικωσ και κρθςκευτικϊσ τθν ανιςταμζνθν 

γενεάν κακ' όςον εδφνατο, και ςυνικροιςεν εισ Αίγιναν πάμπολλα παιδία, τα πλείςτα 

ορφανά, περιφερόμενα τιδε κακείςε άπορα, και άςτεγα, πολλά δε παρακολουκοφντα τα 

ςτρατεφματα ωσ ψυχουιοί των αρχθγϊν· και κατ' αρχάσ μεν τα εγκατζςτθςεν εν 

προςωρινϊ ςχολείω, μετά ταφτα δε εν επί τοφτω ανεγερκζντι ευρυχϊρω ορφανοτροφείω. 

Τα πλοφςια ελζθ των ομοκριςκων ϊςςων, και ολίγα άλλων δοκζντα τω κυβερνιτθ 

εχρθςίμευςαν εισ οικοδομιν του καταςτιματοσ τοφτου και εισ διατροφιν και εκπαίδευςιν 

των ορφανϊν· αλλ' αξιοςθμείωτον το ειςαχκζν εν πρϊτοισ εισ το ορφανοτροφείον και μετά 

ταφτα εισ όλθν τθν επικράτειαν ςφςτθμα τθσ εκπαιδεφςεωσ. Εφρόνει ο κυβερνιτθσ ότι θ 

μεγάλθ μάκθςισ ιτο μεγάλθ πλθγι τθσ κοινωνίασ, και ότι θ μικρά και κρθςκευτικι 

ςυνετζλει μόνθ εισ τθν ευδαιμονίαν τθσ. Επί τθ βάςει ταφτθ εκεμελίωςε τον περί 

εκπαιδεφςεωσ του ζκνουσ γενικόν οργανιςμόν· ςφςταςιν πανεπιςτθμίου δεν ικελεν, αλλά 

κεντρικοφ ςχολείου εν Αιγίνθ, κεολογικοφ εν Ρόρω, ςτρατιωτικοφ εν Ναυπλίω, νομικοφ εν 

Ακιναισ, και ναυτικοφ εν Φδρα· ικελε δε να διδάςκωςι τα τιδε κακείςε ταφτα ςχολεία υπό 
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τθν άμεςον επίβλεψιν τθσ κυβερνιςεϊσ του. 

 

Τοιοφτοσ τρόποσ εκνικισ εκπαιδεφςεωσ και τοιοφτον είδοσ κυβερνιςεωσ δεν εφριςκαν 

υποςτιριξιν παρά τθ εν Ελλάδι πανελευκζρα εφθμεριδογραφία. Ανζπαφοσ διετθρείτο εξ 

αρχισ τθσ επαναςτάςεωσ θ ελευκερία του τφπου, οιαςδιποτε μεταβολάσ και αν ζπακεν θ 

πολιτικι τθσ Ελλάδοσ, όςα πάκθ και αν εξιψαν οι εμφφλιοι πόλεμοι και όςαι εκνικαί 

ςυνελεφςεισ και αν ςυνεκροτικθςαν· και, του κυβερνιτου ελκόντοσ, ουδζν ουδζ τότε 

ενομοκετικθ ι διετάχκθ κατ' αυτισ, αλλά παρελφκθ θ εφθμεριδογραφία. Θ τυπογραφία 

του Μεςολογγίου, όκεν εξεδίδοντο τα Χ ρ ο ν ι κ ά, είχε ταφι υπό τα ερείπια τθσ πόλεωσ 

εκείνθσ· επί τθσ κυριεφςεωσ των Ακθνϊν είχε διαςκορπιςκι και θ εκεί, ϊςτε κακ' όν 

καιρόν ζφκαςεν ο κυβερνιτθσ, υπιρχαν εν τθ Ελλάδι μόνον τρεισ τυπογραφίαι· δφο 

ελλθνικαί εκδίδουςαι θ μεν εν Αιγίνθ τθν γενικιν εφθμερίδα τθσ Ελλάδοσ, θ εν Φδρα τον 

Ανεξάρτθτον, καί τισ γαλλικι εκδίδουςα τθν Μζλιςςαν. Αι δφο εν Φδρα εφθμερίδεσ, 

ελκόντοσ του κυβερνιτου, μετετζκθςαν εισ Αίγιναν, και θ μεν Μζλιςςα ζγεινε 

κυβερνθτικι, ο δε Ανεξάρτθτοσ, ο αντιπολιτευόμενοσ τθν κυβζρνθςιν, ζπαυςε μετ' ολίγον· 

εξεδίδετο δε ελλθνιςτί μόνθ θ γενικι εφθμερίσ τθσ Ελλάδοσ· αλλ' ο εκδότθσ αυτισ 

διετάχκθ παρά του κυβερνιτου να εκδίδθ μόνον ό,τι ενζκρινε προθγουμζνωσ ο αδελφόσ 

του Βιάροσ· ϊςτε ουδζν εγράφετο ζκτοτε αντικυβερνθτικόν (β). Απθγόρευςε ρθτϊσ θ εν 

Τροιηινι ςυνζλευςισ πάςαν κατά τόπουσ πολιτογράφθςιν και ανζκθκε το δικαίωμα εισ 

μόνθν τθν βουλιν και τθν κυβζρνθςιν· αλλά τοιαφται εγζνοντο υπζρ του Βιάρου, του 

Γιαννετά, του Εχδζκου, του ίηου και αυτοφ του κυβερνιτου. Ο κυβερνιτθσ, ωσ φφλαξ και 

εκτελεςτισ των νόμων, ϊφειλε ν' αποδοκιμάςθ τα παρά νόμον πραττόμενα αφορϊντα 

μάλιςτα αυτόν και τουσ περί αυτόν, και όμωσ τα ενζκρινε. Τοιαφτθ πολιτικι πορεία 

εφόβιςε το κοινόν ωσ φανερά τείνουςα εισ το αυκαίρετον. Οφτω διατεκειμζνα τα 

πνεφματα θ διαγωγι του Βιάρου επί των εξισ περιςτάςεων τα παρϊργιςε κατά τθσ 

κυβερνιςεωσ ζτι μάλλον και εκραταίωςε τθν αντιπολίτευςιν. 

 

Αναφανείςθσ τθσ πανϊλουσ, εςφςτθςεν ο ανιρ οφτοσ αυκαιρζτωσ υγειονομεία εντόσ του 

τμιματόσ του μθ προχπάρξαντα εν Ελλάδι· επί λόγω δε κακάρςεωσ διζταξε τα γράμματα ν' 

ανοίγωνται και να καπνίηωνται· αλλά παριγγειλε και να αναγινϊςκωνται, και να 

αναφζρεται προσ αυτόν ό,τι εν αυτοίσ λόγου άξιον, διότι τον ανθςφχαηεν θ μθ 

υποκρυπτομζνθ κατά τθσ κυβερνιςεωσ του αδελφοφ του αντιπολίτευςισ. Ο καταλαβϊν τον 

άνδρα τοφτον φόβοσ, βλζποντα ςυνωμοςίασ όπου ςυνωμοςίαι δεν υπιρχαν, και φόβθτρα 

όπου ουδζν το φοβοφν, τον παρζςυρε και εισ άλλα ατοπιματα βαρφτερα και αναιδζςτερα. 

Υποπτεφςασ ότι ο Τάτςθσ Μαγγίνασ, μζλοσ του πανελλθνίου, ερραδιοφργει κατά του 

αδελφοφ του, διζταξε και ςυνζλαβαν τον γραμματοφόρον του, εν ϊ εξιρχετο τθσ Αιγίνθσ, 

και αφιρεςαν παρρθςία τα γράμματά του· αλλά τα γράμματα τθσ ςυνωμοςίασ εφάνθςαν 

επί τθ αναγνϊςει γράμματα απλά ςτελλόμενα παρ' ανδρόσ προσ ςφμβιον. Συνζλαβαν οι 

υπάλλθλοί του και τον Διμον Κανελόπουλον μεταβαίνοντα εξ Αιγίνθσ εισ Ρελοπόννθςον, 

και τον εψθλάφιςαν εισ εφρεςιν υπόπτων γραμμάτων, αλλ' ουδζν θφραν. Εξ αιτίασ των 

ακεμίτων τοφτων πράξεων κατεβόων ζτι μάλλον πάμπολλοι των εν Αιγίνθ· διεκρίνοντο δε 

ο Μιλαιτθσ, μζλοσ τθσ πρϊθν αντικυβερνθτικισ επιτροπισ, και ο ςυγγενισ αυτοφ 

Βρατςάνοσ. Ο Βιάροσ, ευριςκόμενοσ κατ' εκείνασ τασ θμζρασ εν Φδρα και ειδοποιθκείσ, 

επζςτρεψεν απροςδοκιτωσ εισ Αίγιναν το εςπζρασ, επρόςταξε και επάτθςαν τθν νφκτα τασ 

οικίασ των δφο τοφτων πολιτϊν, τουσ απζςπαςαν από των ςυνεφνων αυτϊν, τουσ 
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μετζφεραν εισ Ρόρον, εκείκεν εισ Ναφπλιον και τουσ ζρριψαν εισ τον καλαςςόπυργον, 

χωρίσ να τουσ ειδοποιιςωςι διατί τουσ ετιμϊρουν. Αν και θ επικράτεια δεν ζπακεν όςα 

δεινά το κανατικόν θπείλει, αι εν Αιγίνθ υγειονομικαί διατάξεισ, αυςτθρότεραι θμζρα τθ 

θμζρα γενόμεναι δι' ον προείπαμεν πολιτικόν ςκοπόν, και όχι διά τον φόβον του 

κανατικοφ, όςτισ ωλιγόςτευε κακ' θμζραν, κατζκλιβαν τον λαόν· τον κατζκλιβε δε ιδίωσ ο 

βαρφσ και ανεπιεικισ τρόποσ του επιςτάτου του υγειονομείου Αιγίνθσ. Εξ αιτίασ τοφτου 

150 φιλιςυχοι πολίται, εν οίσ καί τινεσ των προκρίτων τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ, 

υπζγραψαν και ζςτειλαν αναφοράν προσ τον εν Ρόρω τότε διατρίβοντα Βιάρον, 

μεμφόμενοι τον τρόπον του επιςτάτου. Μετ' ολίγασ θμζρασ εκλικθςαν οι εγκριτϊτεροι 

των υπογραψάντων εισ το διοικθτιριον τθσ Αιγίνθσ όπωσ λάβωςιν απάντθςιν· τοισ ζδειξεν 

ο γραμματεφσ του διοικθτθρίου τθν αναφοράν των, και αφ' οφ τουσ θρϊτθςε και ικουςεν 

ότι ιτον θ αυτι, τοισ ανιγγειλεν, ότι διετάχκθ παρά του εκτάκτου επιτρόπου να τθν καφςθ 

ενϊπιον αυτϊν, και ανάψασ λφχνον τθν ζκαυςεν. Λδοφ πϊσ εκεϊρει ο Βιάροσ το δικαίωμα 

του αναφζρεςκαι, δικαίωμα εν χριςει κακ' όλθν τθν Ελλάδα και υπ' αυτόν τον Τουρκικόν 

ηυγόν. 

 

Ο ζκτακτοσ οφτοσ επίτροποσ υπερζβθ και ωσ προσ άλλα τα όρια πάςθσ πολιτικισ αιδοφσ, 

και θκζλθςε να ςτιςθ τθν κζλθςίν του υπεράνω όχι μόνον των υπαρχόντων νόμων, αλλά 

τθσ κελιςεωσ και αυτοφ του δοτιροσ τθσ εξουςίασ του αδελφοφ του. Βαρείσ ιςαν οι τόκοι 

εν Ελλάδι διά τθν ςπάνιν των χρθμάτων και τθν ζλλειψιν τθσ περί αποδόςεωσ των δανείων 

αςφαλείασ. Ο κυβερνιτθσ παρινεςε τθν μετρίαςιν αυτϊν, αλλ' ο αδελφόσ του εκιρυξε δι' 

εγκυκλίου του εντόσ του τμιματόσ του ταφτα. «Ο κυβερνιτθσ παρινεςε τθν μετρίαςιν του 

τόκου· εγϊ αναγκάηομαι οριςτικϊσ να το αποφαςίςω, ίνα παφςθ πάςα αμφιβολία εισ το 

κεμιτόν και ακζμιτον περί τοφτου» (γ). Ο αυτοχειροτόνθτοσ οφτοσ νομοκζτθσ εψιφιςε και 

ποινιν τθσ παραβάςεωσ τθσ διαταγισ του τθν διμευςιν του κεφαλαίου, και ζδωκε τω 

αυκαιρζτω τοφτω νόμω και οπιςκενεργόν δφναμιν κζςασ υπό τον αυτόν κανονιςμόν και 

τθν αυτιν ποινιν και αυτά του παρελκόντοσ καιροφ τα ςυναλλάγματα. Εδίδαςκε δε, κατά 

το «πίςτευε και μθ ερεφνα», τυφλιν υπακοιν εισ όςα οι πολίται διετάττοντο. «Μθ 

εξετάηετε» (δ), ζγραφε προσ τουσ κατοίκουσ τθσ Φδρασ, «τασ πράξεισ τθσ κυβερνιςεωσ, 

οφτε κρίνατε αυτάσ, διότι αφτθ θ εξζταςισ και αφτθ θ κρίςισ δφναται να ςασ φζρθ εισ 

λάκοσ, του όποιου τα αποτελζςματα είναι εισ ηθμίαν ςασ». 

 

Γενικιν δικαίω τω λόγω κατακραυγιν εκίνθςε κακ' όλον το τμιμα των βορείων Σποράδων 

τοιαφτθ πολιτικι παραφροςφνθ· ιςαν καί τινεσ νειλυδεσ Ζλλθνεσ εν Αιγίνθ 

κατακραυγάηοντεσ. Μθ δυνάμενοσ ο Βιάροσ να παιδεφςθ όλουσ τουσ μεμφομζνουσ τασ 

πράξεισ του και τουσ λόγουσ του, θκζλθςε να ρίψθ τθν οργιν του μόνον επί τουσ νειλυδασ 

καταδικάςασ αυτοφσ να κεωρϊνται υπό τθσ αςτυνομίασ τθσ Αιγίνθσ ωσ α λ λ ο ε κ ν ε ί σ· 

αλλ' είτε εκ προκζςεωσ είτε αςκόπωσ ςυμπαρζλαβεν εισ τθν διαταγιν υπό τθν κατθγορίαν 

τθσ αλλοεκνίασ όλουσ τουσ μθ γεννθκζντασ εντόσ τθσ ελευκζρασ Ελλάδοσ ομογενείσ (ε). 

Μυριάδεσ μθ γεννθκζντων εν αυτι ζπακαν και ςυνθγωνίςκθςαν υπζρ τθσ λυτρϊςεωσ τθσ 

κοινισ πατρίδοσ, και όλοι οφτοι ιςόνομοι και ιςότιμοι των εν αυτι γεννθκζντων δικαίω τω 

λόγω ελογίςκθςαν, και πολλοί εισ τασ πρϊτασ ζδρασ του κράτουσ εκάκθςαν. Θ κατά τθν 

ρθκείςαν δε διαταγιν αλλοεκνία αυτϊν τόςον θρζκιςεν, ϊςτε ο διοικθτισ θναγκάςκθ εισ 

κεραπείαν του κακοφ να τροπολογιςθ αφ' εαυτοφ τθν διαταγιν και να κθρφξθ ότι «μθ 

αυτόχκονεσ ομογενείσ τθσ ελευκζρασ Ελλάδοσ» ενοοφντο όςοι μθ γεννθκζντεσ εν αυτι 
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ζηων ειςζτι υπό ξζνθν εξουςίαν, όςοι εξ αυτϊν δεν ιλκαν εισ τθν Ελλάδα ειμι προ ολίγου 

και δι' ίδια ςυμφζροντα και υποκζςεισ, και όςοι δεν ζπακαν ι και δεν ςυνθγωνίςκθςαν 

μετά των λοιπϊν Ελλινων τον ιερόν υπζρ τθσ ελευκερίασ αγϊνα». 

 

Ενεργϊν ο ζκτακτοσ επίτροποσ ωσ αυτοκζφαλοσ δυνάςτθσ του τμιματόσ του, εξϊκειλε και 

εισ άλλα· κατιργθςε τουσ δθμογζροντασ ουσ θφρε, και διϊριςε νζουσ· αλλά ζπαυςε και 

αυτοφσ μετ' ολίγον μθ ηθτιςασ καν προθγουμζνωσ τθν άδειαν του κυβερνιτου και εκάλεςε 

τουσ δθμότασ εισ εκλογιν άλλων. Φοβοφμενοσ δε, ωσ ζλεγε, τασ αντενεργείασ των 

αποβλθκζντων, θφρε προφυλακτικόν τρόπον τθν φυλάκιςιν αυτϊν, διαρκοφςθσ τθσ νζασ 

εκλογισ· ςυςτιςασ δε τασ δθμογεροντίασ εντόσ του τμιματόσ του ζδωκεν εισ ον ανζκεςε 

τα του ειρθνοδίκου δθμογζροντα και ζνα εμπειρότερον εκείνου ωσ ςυνειρθνοδίκθν διά τθν 

περί τα δικαςτικά ανικανότθτα των δθμογερόντων. Ραρά τθν διάταξιν ιτον θ προςκικθ 

αφτθ και εισ ουδζν άλλο τμιμα ειςιχκθ· αλλ' ο Βιάροσ, ακράτθτοσ εισ τασ πολιτικάσ 

παρεκτροπάσ του, εξζτεινε κατ' ολίγον τόςω τασ δυνάμεισ του προςκζτου τοφτου 

ειρθνοδίκου, ϊςτε ετόλμθςε να ςυςτιςθ αυτεξουςίωσ εν Αιγίνθ δικαςτιριον και να 

ενκρονίςθ επί του δικαςτθρίου του ζνα και μόνον δικαςτιν, τον πρόςκετον τοφτον 

ειρθνοδίκθν. Ο δικαςτισ οφτοσ εδζχετο όςασ πολιτικάσ και εγκλθματικάσ αγωγάσ τω 

ςυνίςτα ο ζκτακτοσ επίτροποσ, και τασ εδίκαηεν ζχων οδθγόν τασ περί δικαςτθρίων γενικάσ 

διατάξεισ· επεκτείνων δε τθν δφναμίν του και εισ αυτάσ τασ προ τθσ επαναςτάςεωσ 

διαφοράσ, εφυλάκιςε τον Λωάννθν Φίλωνοσ, ζνα των αρχόντων τθσ Λεβαδείασ, ωσ μθ 

κελιςαντα κατά τθν απόφαςίν του ν' αποτίςθ τω αρχιεπιςκόπω Ρορφυρίω παλαιόν τι 

χρζοσ. Π,τι ενθργείτο παρά του εν Αιγίνθ δικαςτθρίου, ενθργείτο επίςθσ και παρά 

δικαςτθρίων του αυτοφ χαρακτιροσ ςυςτθκζντων αλλαχοφ του τμιματόσ του. Το 

δικαςτιριον τθσ Αιγίνθσ ενεργοφν υπό τοιοφτον ςυςτθτιν, οδθγόν και προςτάτθν, δεν 

εςυςτάλθ να ηιτθςθ δι' επιςιμου εγγράφου του πλθροφορίασ τινάσ και παρ' αυτοφ του 

φροντιςτθρίου κεωρουμζνου ωσ υπουργείου του πολζμου. Θγνόει το φροντιςτιριον, αν 

και τα μζλθ αυτοφ ιςαν μζλθ του πανελλθνίου, κακϊσ θγνόει και πάςα άλλθ Αρχι, τα περί 

υπάρξεωσ τοιοφτου δικαςτθρίου, και εηιτθςε διαςαφιςεισ παρά του γραμματζωσ τθσ 

επικρατείασ και γνϊμθν περί του πρακτζου· και επειδι το δικαςτιριον τοφτο δεν εςυςτικθ 

κατά διαταγιν τθσ κυβερνιςεωσ, θρϊτθςεν ο γραμματεφσ τθσ επικρατείασ περί αυτό τον 

ζκτακτον επίτροπον, όςτισ ωμολόγθςεν, ότι το εςφςτθςεν αυτόσ εν αγνοία τθσ 

κυβερνιςεωσ εισ δ ο κ ι μ ι ν, ότι δεν ειδοποίθςε περί τοφτου τθν κυβζρνθςιν μζχρι τοφδε, 

ίνα δοκιμάςθ αν ευδοκίμει, και ότι, γενομζνθσ ιδθ τθσ δοκιμισ, τόςον εκεϊρει ωφζλιμον 

τθν φπαρξιν τοιοφτων δικαςτθρίων, ϊςτε επρότεινε να διατάξθ θ κυβζρνθςισ και τουσ 

άλλουσ εκτάκτουσ επιτρόπουσ να πράξωςι το αυτό εισ παρθγορίαν του λαοφ. Και άλλο 

δεινόν ζπραξεν ο ζκτακτοσ οφτοσ επίτροποσ. Διζταξε και ετυπϊκθςαν άδειαι εξαμθνιαίασ 

διαμονισ, ίνα δίδωνται παρά του υπ' αυτόν διοικθτοφ τθσ Αιγίνθσ τοισ άλλοκεν του 

κράτουσ εισ τθν νιςον ερχομζνοισ, επικζςασ αυκαιρζτωσ οκτϊ γροςίων φόρον· επί των 

τυπωμζνων δε τοφτων αδειϊν ο μζχρι τοφδε λεγόμενοσ πολίτθσ Ζλλθν ελζγετο υπικοοσ. Το 

κοινόν αναγνϊςαν κατά πρϊτθν φοράν τθν επωνυμίαν ταφτθν, και υπολαβόν, ότι ο 

κυβερνιτθσ εςκόπευε να δεςπόςθ, εκορυβικθ, και θ ενεργοφςα επί τθσ απουςίασ του 

κυβερνιτου Αρχι ζςπευςε να ςβζςθ το καινοφανζσ τοφτο χαρακτθριςτικόν του Ζλλθνοσ· 

Τοιαφται πράξεισ διζχυςαν εισ όλασ τασ κλάςεισ των πολιτϊν το πνεφμα τθσ 

αντιπολιτεφςεωσ. 
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1828 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΟΣ'. 

 

Πινπο ηνπ θπβεξλήηνπ κέρξη ησλ παξαιίσλ ηεο Γπηηθήο Διιάδνο. — 

πλέληεπμηο ησλ αξρεγψλ ησλ ζπκκαρηθψλ ζηφισλ θαη ηνπ Ηβξαήκε. 

— Λεηπνηαμία ησλ ελ Κνξψλε Αιβαλψλ. — χγθξνπζηο απηψλ θαη ησλ 

Αξάβσλ. — πκβηβαζκφο εηο αζθαιή έμνδνλ ησλ Αιβαλψλ εθ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. — Φφλνο ηνπ Γειή-Αρκέηε. — Δπάλνδνο ηνπ 

θπβεξλήηνπ εηο Αίγηλαλ. — Νέαη δπζαξέζθεηαη. 

Λοφνιοσ ΑΡΟΡΛΕΥΣΑΣ του Ρόρου ο κυβερνιτθσ τθν 15 Λουνίου επί του αγγλικοφ δικρότου, 

αφίχκθ τθν 16 εισ Ναφπλιον και τθν 18 εισ Μονεμβαςίαν, κακ' ιν απεχωρίςκθ τθσ 

ςυνοδίασ του το γαλλικόν δίκροτον ο Σκθπίων· αποβάσ δε τθν επαφριον ιλλαξε τθν 

φρουράν, εγκαταςτιςασ φροφραρχον τον τοςάκισ και τοςοφτον κατά κάλαςςαν 

δοξαςκζντα Κανάρθν· τθν δε 23 ζφκαςεν ζξω τθσ Μοκϊνθσ, όπου απιντθςε τουσ 

ναυάρχουσ Γάλλον και ϊςςον και τον μοίραρχον Άγγλον. 

 

Θ καταςτροφι των μερϊν τθσ Ρελοποννιςου, όπου εξετείνετο θ δφναμισ του Λβραιμθ, και 

θ απαγωγι των αιχμαλϊτων εισ Αίγυπτον, τθν γθν τθσ δουλείασ, μθδενόσ εναντιουμζνου, 

διιγειραν κατ' αυτοφ τθν αγανάκτθςιν τθσ Ευρϊπθσ, και πολλιν κατακραυγιν και κατά των 

ναυάρχων τθσ ςυμμαχίασ ωσ μθ εμποδιςάντων τθν αποπομπιν των αιχμαλϊτων. Ρολφσ 

λόγοσ εγζνετο κατ' εκείνων περί τοφτου εν ταισ βουλαίσ Αγγλίασ και Γαλλίασ· τουσ εμζμφκθ 

και αυτό το ςυμμαχικόν ςυμβοφλιον, και τουσ διζταξε να ερευνϊςιν εισ το εξισ προσ 

απελευκζρωςιν όλα τα αποπλζοντα τθσ Ρελοποννιςου πλοία, και να φροντίςωςι τθν 

απόλυςιν και αυτϊν των εισ Αίγυπτον αποςταλζντων αιχμαλϊτων· τουσ διζταξε δε να 

πεικαναγκάςωςι τον Λβραιμθν εισ παφςιν του επί ματαίω καταςτρεπτικοφ πολζμου και 

επιςτροφιν εισ τα ίδια. Επί τω ςκοπϊ τοφτω επεςκζφκθςαν τθν 24 τον Λβραιμθν οι τρεισ 

αρχθγοί των ςυμμαχικϊν ςτόλων. Ο παςάσ υπζλαβεν, ότι είσ των ςυνακολουκθςάντων 

ιτον ο κυβερνιτθσ, και εταράχκθ· αλλ' θςφχαςε μετ' ολίγον παρατιρθςασ, επί τθ προτάςει 

τινόσ, ότι επί τθσ κορυφισ του μεςαίου καταρτίου τθσ ρωςςικισ ναυαρχίδοσ εκυμάτιηεν θ 

ελλθνικι ςθμαία εισ τιμιν του κυβερνιτου εν αυτι ευριςκομζνου. Επείνων, 

εταλαιπωροφντο και εγόγγυηαν οι Αιγφπτιοι εξ αιτίασ του επικρατοφντοσ αυςτθροφ 

καλαςςίου αποκλειςμοφ· τινζσ μάλιςτα των γνωςτοτζρων βουλιν ζβαλαν να φφγωςι παρά 

γνϊμθν του αρχθγοφ· και αυτόσ ο αρχθγόσ εφαίνετο επικυμϊν ενδομφχωσ τθν εισ τα ίδια 

επάνοδον, και διά τοφτο επί τθ προτάςει των ναυάρχων απιτθςε μόνον να επιβιβάςθ τον 

ςτρατόν του εισ πλοία υπό τουρκικιν ςθμαίαν· αλλά τοιαφτα πλοία δεν ιςαν πρόχειρα· 

υπεςχζκθ δε να απολφςθ τουσ παρ' αυτϊ αιχμαλϊτουσ, αποποιθκείσ να επαναφζρθ τουσ 

εισ Αίγυπτον αποςταλζντασ. 

 

Εκτόσ των περί ων ο λόγοσ δυςκολιϊν και ςτενοχωριϊν, το ςτρατόπεδον του Λβραιμθ 

ζπαςχε και άλλα κακά. 

 

Ρρό τινοσ καιροφ οι το φροφριον τθσ Κορϊνθσ φυλάττοντεσ Αλβανοί, αντιφερόμενοι προσ 

τον Λβραιμθν οφείλοντα αυτοίσ πολλά μθνιαία, κατιντθςαν εισ φανεράν ανταρςίαν· περί 

δε τα τζλθ μαΐου, κορυφωκζντοσ του κακοφ, διεμοίραςαν τασ εν τω φρουρίω τροφάσ, και 



www.schooltime.gr Σελίδα 154 
 

τθν 2 ιουνίου το εγκατζλειψαν, ωσ 2500, επί ςκοπϊ να διαβϊςιν εισ ίον, παραλάβωςι 

τουσ εκεί ομογενείσ των και ςυναπζλκωςιν εισ τθν πατρίδα των· αλλά φκάςαντεσ εισ τα 

ςτενά του Κλειδίου απιντθςαν ικανόν πεηικόν και ιππικόν του Λβραιμθ ερχόμενον προσ τα 

φροφρια, ςυνεκροφςκθςαν, και ζπεςαν ικανοί. Οι Αλβανοί, κζλοντεσ να εξζλκωςι διά του 

ιςκμοφ, εηιτθςαν τα πιςτά παρά των αρχθγϊν των Ελλινων. Τοφτο μακϊν ο κυβερνιτθσ 

κακ' όν καιρόν ευρίςκετο ζξωκεν τθσ Μυκϊνθσ, ζςτειλεν ωσ ζκτακτον επίτροπόν του και 

πλθρεξοφςιον τον ςυμπλζοντα νεϊτερον αδελφόν του, Αυγουςτίνον, μεταβάντα εκ 

Κορυφϊν εισ Ελλάδα αρχομζνου του ιουνίου, επί ςκοπϊ να ςυμβιβάςθ τα περί τθσ 

αςφαλοφσ εξόδου των και τουσ ςυνοδεφςθ πζραν του ιςκμοφ. Τόςον δ' εμάνθςαν οι 

Αλβανοί, προςβλθκζντεσ κατά τα ςτενά του Κλειδίου, ϊςτε εηιτθςαν τθν ςυμμαχίαν των 

Ελλινων· αλλ' ο Λβραιμθσ δεν επολζμει πλζον τουσ Ζλλθνασ, και οι Ζλλθνεσ δεν θκζλθςαν 

ουδ' αυτοί να τον πολεμιςωςι. Ρεςοφςθσ τθσ προτάςεωσ ταφτθσ, εηιτθςαν οι Αλβανοί 

αςφάλειαν ηωισ και τιμισ επί τθσ εντόσ τθσ ελλθνικισ επικρατείασ πορείασ των. 

 

Οι Ζλλθνεσ εδζχκθςαν τθν αίτθςίν των, αλλ' απιτθςαν ν' απολφςωςι τουσ παρ' αυτοίσ 

αιχμαλϊτουσ. Οι Αλβανοί ζςτερξαν, και οφτωσ απθλευκερϊκθςαν 160 Χριςτιανοί· 

ςυνοδευόμενοι δε υπό του Αυγουςτίνου, του Κολοκοτρϊνθ και άλλων οπλαρχθγϊν 

ζφκαςαν αςφαλϊσ εισ Κόρινκον, όπου μακόντεσ, ότι κατά τα Μζγαρα εςτρατοπζδευαν 

πολυάρικμοι Ζλλθνεσ εφοβικθςαν να πζςωςιν εν μζςω αυτϊν και επαλινδρόμθςαν προσ 

το ίον, όπου ιςαν άλλοι ομόφυλοι των· αλλ' ο εκεί Δελι-Αχμζτθσ δεν θκζλθςε να τουσ 

δεχκι ζνδον του φρουρίου και τουσ θνάγκαςε ν' αυλιςκϊςιν ζξω. Εν τοςοφτω, πλοία εισ 

διάβαςιν δεν θφραν, και φιμθ διεδόκθ ότι ο Λβραιμθσ, εκδίκθςιν πνζων, επιρχετο 

πανςτρατιά. Εταράττοντο ακοφοντεσ ταφτα οι ζξω Αλβανοί, και ςυνεταράττοντο και οι 

ζνδον διά τον κίνδυνον των ομοφφλων των. Ο δε Δελι-Αχμζτθσ, κζλων να κακθςυχάςθ 

τουσ εν τω φρουρίω, εξιλκε να ςυνομιλιςθ μετά των ζξω· βαρείασ δε λογοτριβισ επί τθσ 

ςυνεντεφξεωσ γενομζνθσ, οργιςκείσ, εφόνευςεν ζνα των Αλβανϊν, τον αυκαδζςτερον· 

εξιφκθ τότε αλλθλομαχία, ο παςάσ εφονεφκθ, οι ζξωκεν Αλβανοί ϊρμθςαν και 

εκυρίευςαν το φροφριον, κελόντων και των ζςω Αλβανϊν, και μετ' ολίγασ θμζρασ 

επζραςαν αντικρφ και διεςϊκθςαν εισ τα ίδια. 

 

Ο δε κυβερνιτθσ, ακόλουκϊν τον πλουν του επί του αγγλικοφ δικρότου, και 

ςυνοδευόμενοσ υπό τθσ ρωςςικισ φρεγάτασ, Ελζνθσ, και τθσ ναυαρχίδοσ, Αηόφου, θν 

ςυνιντθςεν ζξω τθσ Μοκϊνθσ, διελζχκθ εν Ηακφνκω μετά του Κοδριγκτϊνοσ, όςτισ 

εκράτθςε το δίκροτον, και θναγκάςκθ ο κυβερνιτθσ να μεταβιβαςκι επί τθσ ρωςςικισ 

ναυαρχίδοσ. Ζκτοτε οφτε αγγλικόν οφτε γαλλικόν πλοίον ετζκθ υπό τθν διαταγιν του· θ δε 

φανερά αφτθ απομάκρυνςισ Γαλλίασ και Αγγλίασ εκ ςυμφϊνου εκεωρικθ δικαίωσ υπό των 

Ελλινων ωσ δείγμα δυςμενοφσ προσ τον κυβερνιτθν πολιτικισ. 

 

Φκάςασ δε ο κυβερνιτθσ εισ Μφτικα, επεςκζφκθ το κατά τθν Κανδφλαν υπό τον Τςϊρτςθν 

ςτρατόπεδον, και μετά τετραιμερον εκεί διατριβιν ανεχϊρθςεν· αφ' οφ δε επεςκζφκθ τον 

Κάλαμον, όπου άφθςε χριματα εισ περίκαλψιν των εκεί δυςτυχϊν προςφφγων, και ζπειτα 

το Δραγαμζςτον, θκολοφκθςε τον πλουν του και απζβθ τθν 8 ιουλίου εισ Αρμυρόν· 

Λοφλιοσ εκείκεν διελκϊν το Νθςίον, τθν Μικρομάνθν, τθν Φρουηάλαν, το Λεοντάρι, τθν 

Τριπολιτςάν, κατιντθςε τθν 13 εισ τουσ απζναντι του Ναυπλίου Μφλουσ, και επιβάσ 
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επί τθσ Ελζνθσ, ιτισ κατζπλευςεν εκεί εισ παραλαβιν του, και διατρίψασ δφο 

θμζρασ ζμπροςκεν του Ναυπλίου επί του πλοίου, λόγω τθσ επικρατοφςθσ 

κακάρςεωσ, κατζπλευςεν εισ Μζγαρα τθν 10 προσ ζντευξιν του Υψθλάντου, και τθν 

επαφριον κατευωδϊκθ εισ Ρόρον, όπου θςχολικθ κυρίωσ εισ ςχζδιον τακτικισ 

ανεγζρςεωσ τθσ Τριπολιτςάσ αποςτείλασ εκεί μθχανικόν, και εισ ςφςταςιν εν 

Ναυπλίω ςτρατιωτικοφ ςχολείου, του των Ευελπίδων, προσ ανατροφιν τζκνων 

αγακϊν γονζων· τθν δε 26 κατζπλευςεν εισ Αίγιναν. 

 

Και προ τθσ αποδθμίασ του το κοινόν δεν είχε πλζον τθν αυτιν ευνοϊκιν διάκεςιν προσ 

αυτόν· αλλ' θ πολυιμεροσ απουςία του, ο τρόποσ κακ' όν επολιτεφκθ κατά τθν διάρκειάν 

τθσ ο παντοδφναμοσ Βιάροσ, και τα εν Αιγίνθ παρεμπεςόντα εκορφφωςαν τθν 

δυςαρζςκειαν, ϊςτε άλλωσ άφθςεν ο κυβερνιτθσ τουσ Ζλλθνασ τθσ πρωτευοφςθσ, και 

άλλωσ τουσ θφρε. Συνζβθ δε και το εξισ· κινιςαν και παρ' αυταίσ ταισ ξζναισ Αυλαίσ 

υπονοίασ υπερφιλαρχικϊν ςκοπϊν. 

 

Ρεριεφζρετο εν Αιγίνθ επί τθσ απουςίασ του και υπεγράφετο μυςτικϊ τω τρόπω ζγγραφον, 

δι' οφ ο λαόσ τθσ Ελλάδοσ απονζμων τω κυβερνιτθ τθν ευγνωμοςφνθν του περί ων 

απιλαυςε καλϊν, και πεποικϊσ επί τθν πατρικιν κθδεμονίαν του, απζκετεν εισ χείρασ του 

τθν μζλλουςαν τφχθν του. Ραρόμοια ζγγραφα διεδόκθςαν εισ διαφόρουσ επαρχίασ τθσ 

Ρελοποννιςου χάριν υπογραφισ. Οι άνκρωποι, βλζποντεσ ότι τα περιζφεραν οι εφνοι τθσ 

κυβερνιςεωσ, δεν αμφίβαλλον ότι ενιργουν κατά κζλθςιν ανωτζραν, και διά τοφτο 

θφξαναν αι περί τθσ χριςεωσ του εγγράφου υποψίαι και οι φόβοι· θ περί τθσ υπογραφισ 

δε ενζργεια δεν ζπαυςεν ουδ' αφ' οφ επανιλκεν ο κυβερνιτθσ. Ρεριζφερε το ζγγραφον 

τοφτο εισ υπογραφιν κατά τθν μεςθμβρινιν Ρελοπόννθςον ο υιόσ του Ρετρόμπεθ, 

Γεωργάκθσ. Επειδι δε επιλκε μεγάλθ κατακραυγι, ο κυβερνιτθσ δζον ζκρινε να δείξθ, ότι 

εν αγνοία αυτοφ εγζνετο το ζγγραφον και ότι απθρζςκετο, και επζπλθξεν αυςτθρϊσ και 

εγγράφωσ διά του Ρετρόμπεθ τον υιόν του· αλλ' ο νζοσ οφτοσ αιςκανόμενοσ τθν ανάγκθν 

και τον κυβερνιτθν να κακθςυχάςθ, και προσ το κοινόν μεμφόμενον αυτόν ν' απολογθκι, 

ζγραψε προσ τον κυβερνιτθν επιςτολιν, εξ ισ κατεδεικνφετο θ ενοχι του Βιάρου, αν όχι 

και του αδελφοφ του (α). 

 

Μθ ευρϊν δε ο κυβερνιτθσ, ωσ είρθται, ταφτθν τθν φοράν παρά τω λαϊ τθν εγκάρδιον 

υποδοχιν θν άλλοτε επανερχόμενοσ θφριςκεν, αντί να επανορκϊςθ τα εςφαλμζνα και 

παρθγοριςθ τουσ πακόντασ και εξυβριςκζντασ, εςκλθρφνκθ. Το πανελλινιον ζςπευςε να 

υπάγθ αυκθμερόν εισ χαιρετιςμόν του· δεν το εδζχκθ κατ' ειςιγθςιν του Βιάρου· το 

εδζχκθ τθν επιοφςαν, αλλ' θ υποδοχι ιτο βαρυτζρα τθσ αποβολισ. «Ουδείσ», είπε, 

«κάμνει το χρζοσ του· ςτρατόπεδα, ναυτικόν, πολιτικαί Αρχαί, όλοι εξθχρειϊκθςαν, δεν 

ευρίςκω ςυνδρομιν, μόνοσ εγϊ τι θμπορϊ να κάμω; ο Κεόσ μ' ζδωκε νουν, αλλά δεν μ' 

ζδωκε και δφναμιν να πλάττω ανκρϊπουσ». Τοιοφτουσ λόγουσ ικουςε το πανελλινιον και 

εξιλκε φρυάττον. Εξαιρουμζνων δε των αδελφϊν του, του Γιαννετά καί τινων άλλων 

αφοςιωμζνων, όλοι όςοι υπιγαν να τω προςφζρωςι το ςζβασ των τοιαφτα ικουςαν. Εκτόσ 

δε τθσ επί των οικονομικϊν επιτροπισ, θσ ο μεν πρόεδροσ Κουντουριϊτθσ, 

αντιπολιτευόμενοσ, εμόναηεν εν Φδρα, τα δε λοιπά μζλθ, ωσ αφοςιωμζνα, ιςαν 

ευνοοφμενα, αι εν Αιγίνθ υψθλαί υπθρεςίαι ζχαςαν τθν εμπιςτοςφνθν του. Δικαίωσ ζχαςε 

τθν εμπιςτοςφνθν του ζκνουσ θ επί τθσ αντικυβερνθτικισ επιτροπισ ςυςτθκείςα αντί 
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καλαςςίου δικαςτθρίου επιτροπι διά τασ ανοςίασ πράξεισ τθσ, και εισ ανόρκωςιν τθσ 

δικαςτικισ υπολιψεωσ ο κυβερνιτθσ αντικατζςτθςε δικαςτάσ τον Χριςτόδουλον 

Κλονάρθν, τον Γρθγόριον Σοφτςον και τον Εδουάρδον Μάςςονα, και πλιρθσ δικαίασ 

πεποικιςεωσ εισ τα φϊτα και τθν ακεραιότθτα του χαρακτιροσ αυτϊν, επεκφρονε τασ 

αποφάςεισ των ςχεδόν ανεξετάςτωσ· αλλ' ο Βιάροσ τον ζπειςε να δυςπιςτι και να μθ τασ 

επικυρόνθ ωσ άλλοτε. Δυςαρεςτθκζντεσ οι φιλότιμοι και ευςυνείδθτοι δικαςταί επί τθ 

δυςπιςτία ταφτθ, παρθτικθςαν, και εκ τοφτου ζπακεν θ υπόλθψισ και του κυβερνιτου και 

τθσ υπθρεςίασ, και θφξθςεν ο γογγυςμόσ του κοινοφ. Μόνοσ ο Μάςςων ανεκάλεςε τθν 

παραίτθςίν του (β). 

 

Ρροϊςτάμενοι του φροντιςτθρίου ιςαν ο Μαυροκορδάτοσ επί των ναυτικϊν, ο Μεταξάσ 

επί των ςτρατιωτικϊν, και ο Ηωγράφοσ επί των τροφϊν και πολεμεφοδίων, αλλ' ουδείσ 

απελάμβανε τθν εφνοιαν του κυβερνιτου. Εφόρουσ των πράξεων τθσ υπθρεςίασ ταφτθσ 

ικελεν ο κυβερνιτθσ να εγκαταςτιςθ τα επί των οικονομικϊν ευνοοφμενα δφο μζλθ. 

Υπιγαν οι επί του φροντιςτθρίου προσ αυτόν εισ διόρκωςιν του ατόπου τοφτου και 

ικανοποίθςιν τθσ φιλοτιμίασ των· αλλ' ο κυβερνιτθσ οφτε καν τουσ εδζχκθ. Επί τθ 

εξυβρίςει ταφτθ παρθτικθςαν ο Ηωγράφοσ και ο Μαυροκορδάτοσ ο είσ κατόπιν του 

άλλου. Ψικυριςμοί εγζνοντο και περί άλλων παραιτιςεων, και θ κυβζρνθςισ εκινδφνευε να 

ςτερθκι όλων των αξιωτζρων υπαλλιλων. Ο κυβερνιτθσ θςκάνκθ τθν βλάβθν ταφτθν και 

τον κίνδυνον, και πάντα τρόπον μετεχειρίςκθ εισ καταπράυνςιν του Μαυροκορδάτου, 

διότι, οποία και αν ιτον θ προσ αυτόν διάκεςίσ του, ωμολόγει τθν ικανότθτα και 

φιλοπονίαν του. Ο Μαυροκορδάτοσ ανζλαβε τα ζργα του, αφ' οφ διετζκθςαν τα τθσ 

υπθρεςίασ κακ' όν τρόπον δεν ζπαςχεν θ φιλοτιμία του· αλλά και θ διόρκωςισ αφτθ 

ουδαμϊσ εκεράπευςε το κακόν, και το πνεφμα τθσ αντιπολιτεφςεωσ κακ' θμζραν 

εκρατφνετο. 

 
1828 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΟΖ'. 

 

Δθζηξαηεία Γάιισλ εηο Διιάδα — πλζήθε Κνδξηγθηψλνο θαη 

Μερκέη-Αιή θαη απφδνζηο αηρκαιψησλ. — Δπάλνδνο εηο Αιεμάλδξεηαλ 

ηνπ Ηβξαήκε θαη φισλ ησλ ελ Πεινπνλλήζσ Αηγππηίσλ ζηξαηεπκάησλ. 

— Έιεπζηο ησλ ηξηψλ πξέζβεσλ εηο Πφξνλ. — Σα κεηαμχ ησλ 

ζπκκάρσλ θαη θνηλνπνηήζεηο απηψλ πξνο ηνλ ζνπιηάλνλ. — 

Πξσηφθνιινλ ηεο 4 λνεκβξίνπ. 

 

ΕΚΑΓΕΝΤΟΣ του τουρκορρωςςικοφ πολζμου, θ Γαλλία κεωροφςα ότι ανζνδοτοσ ιτον θ 

Ρφλθ ωσ προσ τα τθσ Ελλάδοσ, και ότι ο καλάςςιοσ αποκλειςμόσ ικανόσ δεν ιτο ν' 

αναγκάςθ τουσ Αιγυπτίουσ εισ αναχϊρθςίν, ςυνζλαβε τθν ιδζαν αποςτολισ αγγλογαλλικϊν 

ςτρατευμάτων προσ ζξωςιν εκείνων. Αντζτεινεν εν πρϊτοισ θ Αγγλία, επί λόγω, ότι τοιαφτθ 

αποςτολι ιτο πολζμιον ζργον προσ τθν Ρφλθν, και αντζβαινεν εισ το γράμμα και εισ το 

πνεφμα τθσ ειρθνικισ ςυνκικθσ· αλλ' επιμενοφςθσ τθσ Γαλλίασ, ςυγκατετζκθ· μόνθ δε θ 

Γαλλία ανεδζχκθ τθν αποςτολιν εν ονόματι τθσ ςυμμαχίασ, και τθν 7 Λουλίου υπεγράφθ 

πρωτόκολλον κανονίηον τα περαιτζρω και ςυνυπεγράφθ και επίςθμοσ περί τοφτου αγγελία 

προσ τθν Ρφλθν. Ρρϊτιςτον δε ςκοπόν ζχουςα θ εκςτρατεία αφτθ τθν αποπομπιν των 
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Αιγυπτίων, είχε και δευτερεφοντα, τθν αντιςτάκμιςιν των παραδουναβίων δυνάμεων τθσ 

ωςςίασ, και τθν ουδετζρωςιν τθσ ζνεκα του πολζμου ενδεχομζνθσ εν Ελλάδι επιρροισ 

αυτισ. 

 

Εν τοφτοισ ςυνιχκθ γαλλικόν ςτράτευμα εν Τουλϊνθ, δεκατριϊν χιλιάδων, διαιρεκζν εισ 

τρεισ μοίρασ υπό τρεισ υποςτρατιγουσ Τ. Σεβαςτιάνθν, Χιγονζτον, και Σνεϊδζρον, 

αρχιςτρατθγοφντοσ του Μαιηϊνοσ. «Μζγα και ευγενζσ ζργον», είπεν ο αρχιςτράτθγοσ προσ 

τουσ ςτρατιϊτασ επί τω απόπλω, «ςασ ανακζτει ο βαςιλεφσ, ςυναινοφντων των ςυμμάχων 

του. Στζλλεςκε ν' απαλλάξετε τθσ κακϊςεωσ πολυζνδοξον λαόν. Το ζργον τοφτο τιμά τθν 

Γαλλίαν αποδεικνφον αυτιν αξίαν των ευφθμιϊν όλων των γενναιοφρόνων ανδρϊν, και 

ςασ ανοίγει ςτάδιον δόξθσ· θξεφρετε πϊσ να το διανφςετε· εγγφθςιν ζχω το φρόνθμα και 

τθν ηζςιν υμϊν. 

 

«Ρρϊτθν φοράν μετά τον ιγ' αιϊνα κα φάνουν μετ' ολίγον αι γαλλικαί ςθμαίαι κατά τα 

παράλια τθσ Ελλάδοσ εισ λφτρωςιν των Ελλινων. Στρατιϊται, νζαν λάμψιν περιμζνει ο 

κρόνοσ και θ πατρίσ εκ των κριάμβων υμϊν· εν οιαδιποτε κζςει και αν ευρεκιτε, μθ 

λθςμονιςετε πόςον προςφιλι ςυμφζροντα ενεπιςτεφκθτε· ςτεριςεισ και κακουχίαι ςασ 

περιμζνουν· κα τασ υποφζρετε γενναίωσ· οι αρχθγοί κα ςασ δϊςουν το παράδειγμα». 

 

Και αι μεν υπό τον Σεβαςτιάνθν και Χιγονζτον δφο μοίραι απζπλευςαν τθν 5 και 7 

αυγοφςτου και κατευωδϊκθςαν εισ το παρά τθν Κορϊνθν Ρεταλίδι τθν 17, ςυγκατζπλευςε 

και ο αρχιςτράτθγοσ· θ δε υπό τον Σνεϊδζρον, αποπλεφςαςα τθν 20 και πολλά πακοφςα, 

κατευωδϊκθ εισ Ρεταλίδι τθν 4 ςεπτεμβρίου· παρθκολοφκουν δε και ςοφοί χάριν 

επιςτθμονικϊν και αρχαιολογικϊν ερευνϊν. 

 

Κακ' όν δε καιρόν επεβιβάηοντο αι υπό τον Σεβαςτιάνθν και Χιγονζτον μοίραι, ο πρό τινοσ 

καιροφ μεταβάσ εισ Αλεξάνδρειαν Κοδριγκτϊν επεικανάγκαςε τον Μεχμζτ-Αλιν, επί 

απειλι αποκλειςμοφ των παραλίων τθσ Αιγφπτου, να ςυνυπογράψθ τθν 2α Λουλίου 

ςυνκικθν επί αμοιβαία απολφςει των εν Ελλάδι αιχμαλϊτων Ελλινων ι Αιγυπτίων· εκτόσ 

των κελόντων να μείνωςι παρά τοισ κυρίοισ αυτϊν, επί επιςτροφι των προσ τον Μεχμζτ-

Αλιν, μετά τθν μάχθν του Νεοκάςτρου, προαποςταλζντων, επί εξαγορά των παρά τοισ 

ιδιϊταισ δουλευόντων, διά ςυνδρομισ του Μεχμζτ-Αλι, επί αποδόςει του πλθρϊματοσ 

αιγυπτίασ τινόσ κορβζττασ αλωκείςθσ υπό των ϊςςων ζξωκεν τθσ Μοκϊνθσ, επί επανόδω 

εισ Αίγυπτον των εν Ρελοποννιςω αιγυπτίων ςτρατευμάτων, επί αποςτολι πλοίων παρά 

τθσ αιγυπτίασ Αρχισ εισ μεταβίβαςιν αυτϊν υπό τθν επαγρφπνθςιν αγγλικϊν και γαλλικϊν, 

και επί διατθριςει υπό ςθμαίαν τουρκικιν των φρουρίων Ρατρϊν, ίου, Χλουμουτςίου, 

Μοκϊνθσ, Κορϊνθσ και Νεοκάςτρου. Κατά τθν ςυνκικθν ταφτθν παρζδωκεν ο Μεχμζτ-

Αλισ 172 αιχμαλϊτουσ δουλεφοντασ εν τοισ ναυςτάκμοισ τθσ Αλεξανδρείασ. Αλλά, πριν 

ενεργθκϊςι τα τθσ ςυνκικθσ ωσ προσ τθν κζνωςιν τθσ Ρελοποννιςου, ζφκαςεν εισ Ελλάδα 

το γαλλικόν ςτράτευμα. Ο Λβραιμθσ είχεν ιδθ δεχκι τθν ςυνκικθν, αλλά παρενζβαλε 

δυςκολίασ ωσ προσ τθν αναχϊρθςίν του· εφαίνετο δε ότι δεν εφοβείτο τουσ Γάλλουσ, 

νομίηων ότι τα εν Αλεξανδρεία ςυνομολογθκζντα τον επροφφλατταν από πάςθσ βίασ· 

Σεπτζμβριοσ αλλ' επί τζλουσ απζπλευςεν θ μεν πρϊτθ μοίρα του ςτρατεφματόσ του τθν 4 

ςεπτεμβρίου, το δε υπόλοιπον και αυτόσ τθν 23· οι δυο δε απόπλοι εγζνοντο 
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υπό τθν επαγρφπνθςιν ςυμμαχικϊν πλοίων ζωσ εισ Αλεξάνδρειαν. Ιςαν δε 

όλοι οι αποπλεφςαντεσ κατά μεν τον Μαιηϊνα 21,000, κατά δε άλλουσ 15,000, 

εξ ϊν πολλοί αςκενείσ· οι δε κατά διαφόρουσ καιροφσ εξ Αιγφπτου ελκόντεσ 

ελογίηοντο 40,000. Τοιοφτον το τζλοσ τθσ εισ Ελλάδα αιγυπτίασ εκςτρατείασ. 

 

Ρολλάκισ είδαμεν, ότι κατζβαλαν οι Ζλλθνεσ τουσ μαχιμωτζρουσ ςτρατοφσ του ςουλτάνου 

πολεμοφντεσ άτακτοι προσ ατάκτουσ· αλλά τοιαφτθ είναι θ υπεροχι των τακτικϊν, ϊςτε οι 

καταβαλόντεσ τουσ μαχιμωτζρουσ ςτρατοφσ του ςουλτάνου Ζλλθνεσ κατεβλικθςαν επί 

Λβραιμθ υπό αγενϊν αλλά τακτικϊν Φελλάχων, και δεν ανθγζρκθςαν ειμι διά τθσ χειρόσ 

των ςυμμάχων. Τα πράγματα όμωσ απζδειξαν, ότι ουδεμιάσ ξζνθσ χειρόσ χρείαν κα είχεν θ 

Ελλάσ, αν ο παςάσ τθσ Αιγφπτου δεν ιρχετο εισ αντίλθψιν του κυριάρχου του διά τθσ 

τακτικισ του δυνάμεωσ ικανισ βεβαίωσ να καταςτρζψθ τω καιρϊ εκείνω και αυτόν τον 

κυριάρχθν του. 

 

Αναχωροφντοσ δε του Λβραιμθ, ζμειναν τα φροφρια τθσ Ρελοποννιςου υπό ςθμαίαν 

τουρκικιν κατά τθν ςυνκικθν τθσ Αλεξανδρείασ. Ο Κοδριγκτϊν ζμακε κατά πρϊτον παρά 

του Μεχμζτ-Αλι, ότι οι εν Κωνςταντινουπόλει πρζςβεισ, κακ' όν καιρόν επρόβαλαν τθν 

κζνωςιν τθσ Ρελοποννιςου, ζςτερξαν να διαμείνωςι τα φροφρια υπό τθν εξουςίαν τθσ 

Ρφλθσ· διά τον λόγον τοφτον, και διότι δεν ενζδιδεν άλλωσ ο Μεχμζτ-Αλισ, θναγκάςκθ να 

δεχκι τον αυτόν όρον (α)· αλλ' θ ςυμμαχία δεν τον εκεϊρθςεν υποχρεωτικόν, διότι θ Ρφλθ 

οφτε τον εδζχκθ, κακ' όν καιρόν επροβλικθ, οφτε, και αφ' οφ εγράφθ εν τθ κατά τθν 

Αλεξάνδρειαν ςυνκικθ, απιτθςε τθν εκτζλεςίν του, ωσ οφείλουςα να δεχκι και όςα άλλα 

οι πρζςβεισ τθ επρόβαλαν τω καιρϊ εκείνω υπζρ τθσ Ελλάδοσ, και προ πάντων τθν 

μεςιτείαν των αυλϊν και τθν παφςιν του πολζμου· διά τα αίτια ταφτα ο Μαιηϊν, 

ςυναινοφςθσ τθσ ςυμμαχίασ, απεφάςιςε να κενϊςθ τα φροφρια διά τθσ βίασ, και τθν 

επαφριον του απόπλου του Λβραιμθ, ό εςτι τθν 24, απζςτειλε ςτρατεφματα, τα μεν υπό 

τον Δουρριόν τα δε υπό τον Χιγονζτον, εισ κυρίευςιν των φρουρίων Νεοκάςτρου και 

Μοκϊνθσ. «Οφτε παραδιδόμεκα, οφτε πολεμοφμεν», απεκρίκθςαν οι εν τω Νεοκάςτρω. 

Τότε ανζβθςαν οι περί τον Χιγονζτον τα τείχθ και εκυρίευςαν το φροφριον αμαχθτί. Τα 

αυτά απεκρίκθςαν και οι εν Μοκϊνθ τθν επαφριον. Ανζτρεψαν τότε οι περί τον Δουρριόν 

τασ προσ τθσ ξθράν και προσ τθν κάλαςςαν πφλασ του φρουρίου διά τθσ ςυμπράξεωσ των 

πλθρϊματοσ δφο δικρότων, του μεν γαλλικοφ, του δε αγγλικοφ, και το εκυρίευςαν και 

οφτοι αμαχθτί. Μετά δε τθν κυρίευςιν των δφο τοφτων φρουρίων, εξεςτράτευςαν 

αυκθμερόν οι Γάλλοι υπό τον Σεβαςτιάνθν προσ τθν Κορϊνθν· και, επειδι ουδ' εκείνοι 

υπικουςαν, επεχείρθςαν τθν επαφριον ν' αναβϊςι τα τείχθ. Οι Τοφρκοι, ρίπτοντεσ άνωκεν 

λίκουσ, ζβλαψαν τουσ Γάλλουσ αναβαίνοντασ, και τουσ θνάγκαςαν ζχοντασ διαταγιν να μθ 

τουφεκίςωςι πρϊτοι, αν δεν ετουφεκίηοντο, να καταβϊςι βεβλαμμζνοι. Αλλά 

βεβαιωκζντεσ οι ζγκλειςτοι ότι παρεδόκθ αμαχθτί θ Μοκϊνθ, ινοιξαν τασ πφλασ του 

φρουρίου τθν επαφριον. Αντίςταςιν θφραν κατ' αρχάσ οι υπό τον Σνεϊδζρον αποβάντεσ 

κατά τα παράλια τθσ Αχαΐασ εισ ζξωςιν των εν τοισ φρουρίοισ των Ρατρϊν και του ίου 

Τοφρκων. 

Οκτϊβριοσ Αλλ' αφ' οφ επλθςίαςαν εντόσ βολισ κανονίου, υπζγραψαν τθν 7 Οκτωβρίου τθν 

παράδοςιν των δφο τοφτων φρουρίων ο φροφραρχοσ αυτϊν Χατςι-Αβδουλάσ 

και οι λοιποί· κακ' ιν όμωσ θμζραν επρόκειτο θ παράδοςίσ των, οι εν τω ίω 
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απζρριψαν τθν ςυνκικθν παρά γνϊμθν του φρουράρχου και ιρχιςαν εκ νζου 

πρϊτοι πόλεμον· αλλά μετά τινασ θμζρασ πολεμοφμενοι και διά ξθράσ και διά 

καλάςςθσ, ελκόντων και άλλων ςτρατευμάτων υπό τον Χιγονζτον, και άλλων 

πολεμικϊν πλοίων και αυτοφ του Μαιηϊνοσ, και φοβθκζντεσ τθν ετοιμαηομζνθν 

ζφοδον παρεδόκθςαν τθν 18. Εικοςιπζντε Γάλλοι εςκοτϊκθςαν και 

επλθγϊκθςαν επί τθσ πολιορκίασ ταφτθσ· οι δε εντόσ των πεςόντων φρουρίων, 

όλοι 2800, απεςτάλθςαν αςφαλϊσ εισ τα ίδια· υψϊκθςαν και εφ' όλων των 

φρουρίων αι τρεισ ςυμμαχικαί ςθμαίαι. Τοιουτοτρόπωσ εκενϊκθ όλθ θ 

Ρελοπόννθςοσ. 

 

Οι δε πρζςβεισ των τριϊν αυλϊν, ςυνελκόντεσ εισ Κορυφοφσ, απεφάςιςαν να μεταβϊςιν 

εισ Ρόρον παρά τθ ελλθνικι κυβερνιςει προσ λφςιν διά τθσ ςυμπράξεωσ αυτισ των εν τθ 

ςυνκικθ διαλαμβανομζνων τεςςάρων ηθτθμάτων, ιτοι, τθσ οροκεςίασ, του φόρου, τθσ 

αποηθμιϊςεωσ των τουρκικϊν ιδιοκτθςιϊν, και τθσ εγκαταςτάςεωσ Αρχισ ςυνεργεία και 

τθσ Ρφλθσ. Ρριν δε αναχωριςωςιν εκ Κορυφϊν, ανιγγειλαν τω κυβερνιτθ τον ςκοπόν των, 

και λαβόντεσ απάντθςιν, δι' ισ υπζςχετο τθν ςυνδρομιν του εισ λφςιν των ανωτζρω 

ηθτθμάτων, ανεχϊρθςαν τθν 29 αυγοφςτου και κατζπλευςαν εισ Ρόρον τθν 4 ςεπτεμβρίου· 

δι' ζλλειψιν δε καταλλιλων κατοικιϊν, διζμεινεν ζκαςτοσ επί του μετακομίςαντοσ αυτόν 

βαςιλικοφ πλοίου. 

 

Εν ϊ δε διζτριβαν οι τρεισ πρζςβεισ εν Επταννιςω, οι τθσ Γαλλίασ και Αγγλίασ ζγραψαν τθ 

Ρφλθ, προβάλλοντεσ να ςτείλθ, και αφτθ πλθρεξοφςιόν τθσ εισ το Αιγαίον κατά τθν 

ςυνκικθν προσ εξίςαςιν των πολιτικϊν διαφορϊν αυτισ και τθσ Ελλάδοσ, και λζγοντεσ ότι 

εκτόσ του πλθρεξουςίου Ζλλθνοσ κα παρευρίςκετο και πλθρεξοφςιοσ ϊςςοσ, διότι ο 

αυτοκράτωρ, αν και πολζμιοσ τθσ Ρφλθσ επί του Δουνάβεωσ, ζφερε χαρακτιρα μεςίτου, 

ωσ και οι δφο ςφμμαχοι του, εν τθ Μεςογείω. Απζρριψε τθν πρόταςιν ταφτθν θ Ρφλθ επί 

λόγω, ότι δεν παρεδζχετο τθν εφαρμογιν ωσ προσ τθν Ελλάδα των εν χριςει προσ 

κυβερνιςεισ τφπων, και ότι θ παρουςία πλθρεξουςίου ϊςςου αντζκειτο προσ τθν 

πολζμιον διαγωγιν τθσ αυλισ εκείνθσ, και ουδόλωσ εδείκνυε τον ειλικρινι ςκοπόν των 

φιλικϊν προσ τθν Ρφλθν διακοινϊςεων Γαλλίασ και Αγγλίασ. Θ Ρφλθ ικελε και το περί 

Ελλάδοσ ηιτθμα ν' αποφφγθ, και τθν ςυμμαχίαν τθσ ωςςίασ και των άλλων αυλϊν δι' 

άλλων και διά των πλαγίων τοφτων τρόπων να διαλφςθ· διά τον ςκοπόν τοφτον καλζςαςα 

τουσ δφο πρζςβεισ κατ' ευκείαν τθν πρϊτθν φοράν εισ Κωνςταντινοφπολιν και μθ 

ειςακουςκείςα, καλζςαςα αυτοφσ και δευτζραν διά γραμμάτων προσ τασ κυβερνιςεισ των 

και μθδζ τότε ειςακουςκείςα, τουσ εκάλεςε και τρίτθν κατά τθν ενεςτϊςαν περίςταςιν, 

αλλ' οφτε και κατ' αυτιν επζτυχε. 

 

Εν τοςοφτω, εξάμθνον παριλκεν αφ' οφ τα ρωςςικά ςτρατεφματα επάτθςαν τα χϊματα 

τθσ Τουρκίασ, και θ Ρφλθ ζπνεεν ωσ εξ αρχισ πόλεμον. Θ δε ωςςία, κζλουςα να 

ςτενοχωριςθ ζτι μάλλον τον ςουλτάνον, απεφάςιςε ν' αποκλείςθ τθν βαςιλεφουςάν του. 

Ο ςτόλοσ τθσ εμπόδιηεν ιδθ τθν μετακόμιςιν παντόσ είδουσ τροφισ διά του Βοςπόρου· 

ανοικτόσ όμωσ ιτον ο Ελλιςποντοσ, και εχρειάηετο προσ εκτζλεςιν του ςκοποφ να κλείςθ 

και αυτόν· αλλ' εχρειάηετο τότε ν' αναλάβθ εν τθ Μεςογείω ον χάριν τθσ ςυμμαχίασ 

κατζκεςε πολζμιον χαρακτιοα, και ειδοποίθςε τασ ςυμμάχουσ Δυνάμεισ περί τοφτου. Εισ 

άκρον ωργίςκθ θ Αγγλία επί τθ ειδοποιιςει ταφτθ, και εκεϊρθςε τθν ωςςίαν παραβάτιν 



www.schooltime.gr Σελίδα 160 
 

των ςυνομολογθκζντων. Τοιαφτθν τθν εκεϊρθςε και θ Γαλλία, ϊςτε θ ωςςία θναγκάςκθ 

να παραιτθκι του ςκοποφ τοφτου. 

 

Αφ' οφ δε τα γαλλικά ςτρατεφματα θλευκζρωςαν τθν Ρελοπόννθςον, επρότεινεν θ Γαλλία 

εισ εξαςφάλιςιν αυτισ από πάςθσ ζξωκεν εχκρικισ προςβολισ να ενεργθκι ζν των τριϊν· 

ι θ Ρφλθ να κθρφξθ ανακωχιν, ι αι Δυνάμεισ να παραλάβωςι τθν Ρελοπόννθςον υπό τθν 

προςωρινιν εγγφθςίν των, ι θ Ρελοπόννθςοσ να τεκι εισ αςφαλι κζςιν διά τθσ πζραν του 

ιςκμοφ εκςτρατείασ των Γάλλων προσ ζξωςιν των εν Αττικι και Ευβοία Τοφρκων, ωσ μθ 

αςφαλιηομζνθ, αν δεν είχε προπφργια· και τθν μεν υπερίςκμιον εκςτρατείαν απεδοκίμαςε 

το αγγλικόν υπουργείον υπό διαφόρουσ λόγουσ, και επρότεινεν εξ εναντίασ να διαταχκι θ 

ελλθνικι κυβζρνθςισ να φζρθ εντόσ του ιςκμοφ τα εκτόσ ςτρατεφματά τθσ· εδζχκθ δε να 

τεκϊςιν θ Ρελοπόννθςοσ, αι παρακείμεναι νιςοι και αι Κυκλάδεσ υπό τθν προςωρινιν 

εγγφθςιν τθσ ςυμμαχίασ άνευ ουδεμιάσ βλάβθσ τθσ μετά ταφτα διαγραφθςομζνθσ 

οροκεςίασ. Ρολλοφ δε λόγου περί των ηθτθμάτων τοφτων γενομζνου παρά τοισ ςυμμάχοισ, 

ενεκρίκθ επί τζλουσ παρά πάντων θ τελευταία αφτθ γνϊμθ, και ςυνετάχκθ και 

πρωτόκολλον τθν 4 νοεμβρίου, δι' οφ ανεκαλείτο και ο γαλλικόσ ςτρατόσ, μθ 

εμποδιηομζνθσ τθσ Γαλλίασ ν' αφιςθ εν Ρελοποννιςω μζροσ αυτοφ προσ καιρόν, αν το 

ενζκρινεν, ωσ δείγμα και ενίςχυςιν τθσ εγγυιςεωσ. Ανθγγζλκθ δε εγγράφωσ τθ Ρφλθ θ περί 

θσ ο λόγοσ εγγφθςισ διά του παρ' αυτι πρζςβεωσ των Κάτω-Χωρϊν, δι' οφ ενθργείτο θ των 

τριϊν αυλϊν και τθσ Ρφλθσ ανταπόκριςισ μετά τθν από Κωνςταντινουπόλεωσ αναχϊρθςιν 

των πρζςβεων. 

 
1828-29 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΟΗ'. 

 

Κπξίεπζηο ηνπ ακβξαθηθνχ θφιπνπ. — Πνιεκηθά ζπκβάληα ελ Κξήηε. 

— Αδξάλεηα ησλ ππφ ηνλ Τςειάληελ ζηξαηεπκάησλ. — Αλάθηεζηο 

φιεο ζρεδφλ ηεο Αλαηνιηθήο Διιάδνο. — Κπξίεπζηο Βνλίηζεο. — 

Παλψιεο ελ Καιαβξχηνηο. 

 

ΚΑΚ' ον δε καιρόν διζβθ εισ Μφτικα ο κυβερνιτθσ, όπου ζλαβεν ακριβι γνϊςιν των εκεί 

πραγμάτων, εςχεδιάςκθ θ κυρίευςισ του αμβρακικοφ κόλπου. Το Μεςολόγγι επολιορκείτο 

διά καλάςςθσ, αφ' οφ ο Άςτιγξ ανιγειρεν επί του Βαςιλαδίου τθν πεςοφςαν ελλθνικιν 

ςθμαίαν, και δεν ελάμβανεν θ φρουρά του τροφάσ εκείκεν· αλλ' ο αμβρακικόσ κόλποσ και 

το Μακρυνόροσ ιςαν υπεξοφςια των Τοφρκων, και διαμετεκομίηοντο τροφαί και παντόσ 

είδουσ αναγκαία εισ Μεςολόγγι και ευκόλωσ και αφκόνωσ. Οι Βαλτινοί, οι φαινόμενοι 

προςκυνθμζνοι, ιςαν ζτοιμοι να κλείςωςι τα ςτενά του Μακρυνόρουσ, αν ζβλεπαν 

ελλθνικιν δφναμιν εν τω κόλπω· θ κατάλθψισ λοιπόν αυτοφ εφαίνετο θ βάςισ των 

μελετωμζνων πολεμικϊν εργαςιϊν κατ' εκείνο το μζροσ, και τοφτου χάριν επανελκϊν ο 

κυβερνιτθσ εισ Ρόρον, θςχολικθ εισ ςυγκρότθςιν και αποςτολιν κατά τον κόλπον εκείνον 

ςτολίςκου και διϊριςεν αρχθγόν αυτοφ τον Ραςάνον. 

 

Εμφανιςκζντοσ δε του ςτολίςκου κατά τον Μφτικα, εκινικθ όλον το ςτράτευμα, και επί 

ςκοπϊ να ςυμπράξθ κατά τθσ Ρρεβζηθσ κατζλαβε το παρά το Άκτιον (Ροφνταν) 
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Χελογφβαρον. 

Σεπτζμβριοσ Τθν δε 11 ςεπτεμβρίου ζφκαςεν ο ςτολίςκοσ πλθςίον του αμβρακικοφ 

κόλπου, και ο Ραςάνοσ ανζβθ εισ τθν Καρτερίαν. Το ατμόπλουν τοφτο, ωσ και 

θ Επιχείρθςισ, και το μονοκάταρτον θ Μζδουςα ςφοδρϊσ εκανονοβόλουν το 

φροφριον του Ραντοκράτοροσ, και υπό τθν κανονοβολιν αυτϊν τα πλοιάρια 

επροχϊρουν^ αλλά και ο άνεμοσ δεν ιτο δεξιόσ και θ ρφμθ ςφοδρά· όκεν ο 

είςπλουσ ανεβλικθ εισ τθν αφριον. Εκινικθςαν τθν αφριον ωσ και τθν 

προτεραίαν και επροχϊρθςαν πάλιν προσ το ςτόμα· αλλ’, επειδι ο άνεμοσ 

ιτον απόγαιοσ, θναγκάςκθςαν να εγκαρτεριςωςι πολλάσ ϊρασ υπό τθν 

πυροβολιν τθσ Ρρεβζηθσ. Ρροσ δε τθν μεςθμβρίαν ζπνευςε βοθκόσ άνεμοσ· 

εηιτθςαν τότε οι ναφται να ειςπλεφςωςιν υπό τθν οδθγίαν του επί τθσ 

Καρτερίασ αρχθγοφ· αλλ' ο αρχθγόσ, προφαςιηόμενοσ αςκζνειαν, απεποιικθ 

να τουσ οδθγιςθ αυτοπροςϊπωσ. Συνθκιςμζνοι οι Ζλλθνεσ να βλζπωςι 

πάντοτε πρωταγωνιςτιν τον αρχθγόν, και βλζποντεσ τον Ραςάνον 

υπεκφεφγοντα τον κίνδυνον επαλινδρόμθςαν τθν νφκτα τθσ 13 εισ Μφτικα. 

 

Εν ϊ δε αι ναυτικαί εργαςίαι oλοτελϊσ απζτυχαν, αι τθσ ξθράσ ευτφχθςαν παρά πάςαν 

προςδοκίαν. Θ δεξιά πτζρυξ του ςτρατεφματοσ, θ υπό τον φιλζλλθνα Δενςζλον (α), 

κατζλαβε το Λουτράκι, εκυρίευςε μίαν αλιάδα, και δι' αυτισ εκυριεφκθςαν ζξ πλοιάρια 

τουρκικά και εφωπλίςκθςαν. Μετακομιςκζντων δε και 100 ναυτϊν άλλοκεν, εκόπθ θ 

ςυγκοινωνία Ρρεβζηθσ και Καρβαςαρά. Οι Τοφρκοι, βλζποντεσ τα γεγονότα, εφϊπλιςαν ζν 

δικάταρτον και μίαν κανονοφόρον. Εν τοφτοισ, βλζποντεσ οι επανελκόντεσ εισ Μφτικα 

άπρακτοι ναφται το κατόρκωμα των ελλθνικϊν ςτρατευμάτων, εμβάντεσ εισ τζςςαρα 

ζνοπλα πλοιάρια υπό τθν οδθγίαν του Ανδρζα Κωφοφ, του Ανδρζα Τενεκζ, του Ανάςταςθ 

Ραραςκευά και του Κωνςταντίνου Κεοφίλου, ωρκίςκθςαν να ειςπλεφςωςιν άνευ του 

αρχθγοφ, και τω όντι 4 ϊραν μετά τθν μεςθμβρίαν τθσ 21 ειςζπλευςαν υπό ςφοδρότατον 

πυροβολιςμόν τθσ Ρρεβζηθσ και του Ακτίου εισ ζκςταςιν των παρευρεκζντων κεωροφντων 

το ςτόμα του κόλπου αδιάβατον εξ αιτίασ των εισ υπεράςπιςιν αυτοφ κανονοςταςίων και 

τθσ ςτενότθτόσ του, διότι βολι τουφεκίου αφικνείται από του ενόσ εισ το άλλο χείλοσ. 

Ειςελκόντα δε τα ελλθνικά πλοιάρια εκυρίευςαν 40 των υπό ςθμαίαν τουρκικιν 

ευρεκζντων εν τω κόλπω και εβφκιςαν κανονοβολοφντα τθν κανονοφόρον· θνάγκαςαν δε 

το δικάταρτον να διαςωκι εισ Σαλαχϊραν. Είσ μόνοσ εφονεφκθ επί του είςπλου, ο Κωφόσ, 

τρεισ δε επλθγϊκθςαν, εν οίσ και ο Τενεκζσ· τόςον δε θρίςτευςαν τα πλθρϊματα των 

τεςςάρων ενόπλων πλοιαρίων, ϊςτε ο αρχιςτράτθγοσ ζγραφεν, ότι ουδζποτε άνκρωποι 

εφάνθςαν αξιότεροι τθσ ευγνωμοςφνθσ τθσ πατρίδοσ των. Εν τοφτοισ θ ανζλπιςτοσ 

ανανδρία του Ριςινοφ και θ αςφνετοσ διαγωγι του προσ τθν ιόνιον κυβζρνθςιν θνάγκαςαν 

τον κυβερνιτθν ν' αντικαταςτιςθ τον Αντϊνθν Κριεηιν, άνδρα γενναίον και ςυνετόν. 

 

Τα δε εν τω κόλπω ελλθνικά πλοιάρια, καταςτρζψαντα τθν εν αυτϊ εχκρικιν δφναμιν 

εξζπλευςαν· αλλ' ειςζπλευςαν εκ νζου περί τα τζλθ νοεμβρίου αβλαβϊσ, επικρατοφςθσ 

αντιπνοίασ και υπό βαρφν κανονοβολιςμόν των φρουρίων, και ενδιζμειναν. Και ταφτα μεν 

τα κατά τθν Δυτικιν Ελλάδα τω καιρϊ εκείνω. 

 
Θ δε άφιξισ του εϊνζκου εισ Κριτθν αναηωογόνθςε τον αγϊνα. Οι Κριτεσ, 
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ςυγκεντρωκζντεσ περί τα τζλθ του Λουλίου εισ Ρρόςνερον, ωσ τριςχίλιοι, εξεςτράτευςαν· 

και οι μεν κατζλαβαν τθν κζςιν του Διγενι, οι δε τθν του Αλιγάνου, 

Αφγουςτοσ οι δε προςζβαλαν τθν 1 αυγοφςτου τουσ εν Μάλαξα Τοφρκουσ και τουσ 

απζκλειςαν εντόσ τριϊν οικιϊν. Συνενωκζντεσ δε και οι καταλαβόντεσ τασ δφο 

ανωτζρω κζςεισ, απζκρουςαν κατά το Νερόκουρον ευτυχϊσ τουσ υπό τον 

Μουςταφά εξελκόντασ των Χανιϊν προσ βοικειαν των εν Μάλαξα, και τουσ 

θνάγκαςαν να καταφφγωςιν εισ το φροφριον κακϊσ ζχοντασ, καταδιϊκοντζσ 

τουσ μζχρι βολισ κανονίου· πολλοί εχκροί εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν κατά 

τθν ςυμπλοκιν ταφτθν· εφονεφκθ και ο κεχαγιάσ του παςά, εφονεφκθςαν και 

10 Ζλλθνεσ και επλθγϊκθςαν 20. Οι Ζλλθνεσ ζπραξαν εν τθ περιςτάςει ταφτθ 

ζργον αξιοςθμείωτον ωσ αςφνθκεσ. 30 Τοφρκοι, αποκοπζντεσ των άλλων, 

πολιορκθκζντεσ εν Νεροκοφρω και παραδοκζντεσ, εςτάλθςαν αβλαβείσ εισ 

Χανιά· πολλά δε και πολυειδι λάφυρα ζπεςαν εισ χείρασ των νικθτϊν. Μετά τθν 

μάχθν ταφτθν το ελλθνικόν ςτράτευμα επάτθςεν ακωλφτωσ τον Αποκόρωνα και 

θνάγκαςε τουσ εκεί εχκροφσ να καταφφγωςιν εισ Σοφδαν. Μετά δε τθν κατά το 

Νερόκουρον ιτταν εςτάλθςαν τουρκικά ςτρατεφματα εισ Λάκκουσ, αλλ' 

απζτυχαν. Εν τοφτοισ οι Ζλλθνεσ ενεδρεφοντεσ πολλαχοφ εφόνευςαν τθν 13 

κατά τθν Μεςαράν τον επ' ανδρία και ωμότθτι γνωςτόν Αγριολίδθν, αρχθγόν 

των τουρκικϊν όπλων του Μεγάλου Κάςτρου, και τον απεκεφάλιςαν. Τον φόνον 

τοφτον μακόντεσ οι εν τω φρουρίω, και ιδόντεσ το πτϊμα ενϊπιον αυτϊν 

ακζφαλον εφρφαξαν, και κλείςαντεσ τασ πφλασ ζπεςαν ξιφιρεισ επί τουσ 

δυςτυχείσ Χριςτιανοφσ, τουσ μεν ςφάηοντεσ τουσ δε ρίπτοντεσ εισ τθν 

κάλαςςαν, εισ τα πθγάδια, και εισ τουσ αποπάτουσ· οφτε κοράςια οφτε βρζφθ 

ελυπικθςαν· 750 πτϊματα ελογίςκθςαν μόνον τα εν ταισ πλατείαισ και αγυιαίσ 

τθσ πόλεωσ, και εκ των ανδρϊν μόνοσ ςχεδόν ο μθτροπολίτθσ διεςϊκθ 

καταφυγϊν εισ το παλάτιον του παςά· δεν εξιλεϊκθςαν δε κφοντεσ τουσ εν τω 

φρουρίω Χριςτιανοφσ, αλλ' ϊρμθςαν και εισ τα πζριξ ςφάηοντεσ και εκεί 

ανθλεϊσ τουσ μθ πταίςαντασ. Εμιμικθςαν και οι εκφμνιοι τουσ Καςτρινοφσ, 

και εξελκόντεσ τθν 19 διά νυκτόσ ζπεςαν τα εξθμερϊματα είσ τινα χωρία και 

ζςφαξαν υπζρ τουσ 60 Χριςτιανοφσ, εν οίσ και τον ιερζα ενόσ των χωρίων 

λειτουργοφντα. Θ είδθςισ αφτθ μετζβαλε τθν προσ τουσ πάςχοντασ Κριτασ 

δυςμενι διάκεςιν των εν Ρόρω τότε διατριβόντων πρζςβεων επί το 

ευνοϊκϊτερον, και ζκτοτε θυξικθ ο αρικμόσ των επί τθσ νιςου οπλοφόρων 

Ελλινων. 

 

Εκείναισ ταισ θμζραισ ζπλεεν υπό το ακρωτιριον τθσ παλαιάσ Σοφδασ θ λζμβοσ του 

ελλθνικοφ πλοίου, Θρακλζουσ, καταδιϊκουςα εχκρικόν πλοιάριον. Τοφρκοι τινεσ 

ενεδρεφοντεσ ετουφζκιςαν αίφνθσ τουσ εν αυτι, εφόνευςαν δφο, και επλιγωςαν πζντε. 

 

Μεςοφντοσ δε του οκτωβρίου, ζφκαςεν εισ Χανιά ο διαδεχκείσ τον Κοδριγκτϊνα, 

ανακλθκζντα, Μαλκϊλμθσ, και επρόβαλεν εν ονόματι τθσ ςυμμαχίασ ανακωχιν. Οι 

Ζλλθνεσ τθν εδζχκθςαν, αλλ' ο Μουςταφάσ τθν απζρριψεν. 

 
Αναχωριςασ ο Μαλκϊλμθσ, άφθςε τοποτθρθτιν του τον πλοίαρχον Μαιτλάνδον, και επί 
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τθ επανειλθμμζνθ προτροπι αυτοφ εδζχκθ ο Μουςταφάσ τθν ανακωχιν· αλλά οι φόνοι, αι 

λεθλαςίαι και αι καταςτροφαί δεν ζπαυςαν. 

 

Ολίγαι παριλκαν θμζραι αφ' οφ απεςτάλθςαν τα εν Τροιηινι ςτρατεφματα εισ Μζγαρα και 

επλθκφνκθςαν εισ οκτακιςχιλίουσ, όλουσ Στερεοελλαδίτασ· αλλά παρά πάςαν προςδοκίαν 

διζμειναν αργά επτά μινασ· αργά τα θφραν ότ' ζφκαςαν και οι πρζςβεισ εισ Ρόρον· χειρ 

αόρατοσ εφαίνετο αναχαιτίηουςα αυτά, και το κοινόν εγόγγυηε δικαίωσ. Μόλισ αι υπό τον 

Κίτςον Τςαβζλλαν και Γιαννάκθν Στράτον χιλιαρχίαι και θ υπό τον Νικολόν Τςαβζλλαν 

πεντακοςιαρχία απεςπάςκθςαν τθν 11 του γενικοφ ςτρατοπζδου και εςτράτευςαν κατά 

τασ επαρχίασ Λοιδωρικίου και Μαλανδρίνου εισ εμπόδιον ειςαγωγισ τροφϊν εισ 

Ναφπακτον. 

 

Αποβάντεσ οφτοι εισ το παράλιον τθσ Σεργοφλασ πλθςίον των Τριηωνίων, εκυρίευςαν τασ 

επαρχίασ Λοιδωρικίου και Μαλανδρίνου, εξελάςαντεσ τουσ εν αυταίσ κατζχοντασ κζςεισ 

εχκροφσ. Θ είδθςισ αφτθ κατετάραξε τον Αχμζτ-Ρρζβιςταν, όςτισ τεταγμζνοσ ωσ 

εκτελεςτικι δφναμισ τθσ επαρχίασ Κραββάρων, ζςπευςε ν' αρπάςθ όςα θφρε γεννιματα 

και τρόφιμα και να κλειςκι εν Λομποτινά, χωρίω τθσ αυτισ επαρχίασ· εμελζτθςε δε να 

ςυλλάβθ και προκρίτουσ άλλων τινϊν χωρίων· αλλ' οφτοι επρόφκαςαν και επεκαλζςκθςαν 

εν καιρϊ τθν βοικειαν των εκςτρατευςάντων ομογενϊν, οίτινεσ και αυτοφσ κινδυνεφοντασ 

ελφτρωςαν, και τθν Λομποτινάν επολιόρκθςαν. Γνωςκείςθσ δε τθσ πολιορκίασ, 250 των εν 

Ναφπακτω εξεςτράτευςαν εισ βοικειαν αλλ' ο Γιάννθσ Φαρμάκθσ, καταλαβϊν τθν κζςιν 

του Σκοποφ, εματαίωςε το ςχζδιον. Εν τοφτοισ ιλκαν άγγελοι λζγοντεσ τοισ πολιορκθταίσ, 

ότι οι εν Ρατρατςικίω υπάρχοντο υπό τον Οςμάμπαςαν και τον Αςλάμπεθν· τότε οι μεν 

των πολιορκθτϊν, ων ο αρικμόσ θυξικθ, αφζντεσ τθν πολιορκίαν κατζλαβαν τασ 

εμπροςκινάσ κζςεισ προσ τθν Αλογόβρυςιν επί των ορίων του Λοιδωρικίου και του 

Ρατρατςικίου, οι δε ετοποκετικθςαν κατά τθν Οξιάν προσ αντίςταςιν. 

Οκτϊβριοσ Εν τοςοφτω οι εν Λομποτινά εχκροί, εμψυχωκζντεσ υπό των κινθμάτων τοφτων, 

ειςϊρμθςαν τθν 14 και 16 Οκτωβρίου επί τουσ πολιορκοφντασ και κατζχοντασ 

το Μυρμθγκάκι και επολζμθςαν· αλλ' επανιλκαν εισ Λομποτινάν κακιν κακϊσ, 

αφιςαντεσ κατά τασ δφο ταφτασ μάχασ επί του πεδίου τθσ μάχθσ 50 νεκροφσ, εν 

οίσ και τον ανιψιόν του Ρρϊτιςτα. Κατθςχφνκθ ςυγχρόνωσ και ο φροφραρχοσ 

των Σαλϊνων Μεχμζτ-Δεβόλθσ, εκςτρατεφςασ κατά των περί τον Ρανομάραν 

και τον Μαςτραπάν ζξωκεν του Αντιρρίου διαμενόντων. Οι δε υπό τον 

Οςμάμπαςαν, τον Αςλάμπεθν και άλλουσ αρχθγοφσ εςτρατοπζδευςαν εν 

πρϊτοισ ζξωκεν του Γαρδικίου δφο ϊρασ μακράν των θμετζρων, ελογίηοντο δε 

1500 και επροχϊρθςαν αυκθμερόν προσ τθν Οξιάν μίαν ϊραν μόνον μακράν 

του ενδιαμζνοντοσ ελλθνικοφ ςτρατοπζδου. Οι Ζλλθνεσ εφϊρμθςαν, και κατ' 

αρχάσ μεν τουσ θνάγκαςαν να εγκαταλείψωςι τουσ προμαχϊνασ των και ν' 

αποχωριςωςιν εισ τθν επάνω ράχιν· αλλά, ςφοδράσ μάχθσ επί τθσ κζςεωσ 

εκείνθσ γενομζνθσ, απεκροφςκθςαν· εςπζρασ δε επελκοφςθσ, οι Τοφρκοι 

επανιλκαν εισ Γαρδίκι και εισ του Βλαχιϊτθ το μνιμα. Εν τοςοφτω, βλζποντεσ οι 

εν Λομποτινά, ότι εισ μάτθν ανζμεναν ζξωκεν βοικειαν, απεφάςιςαν να 

διαςωκϊςιν εισ Ναφπακτον φεφγοντεσ, και τθν 22 όρκρου βακζοσ εξιλκαν, εν 

ϊ ζβρεχε ραγδαίωσ. Βραδζωσ εγνϊριςαν οι Ζλλθνεσ τθν φυγιν των, ζτρεξαν 
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κατόπιν των, εφόνευςαν 100, και εηϊγρθςαν πλειοτζρουσ, εν οίσ και τον Αχμζτ-

Ρρζβιςταν, επιραν δε και πλοφςια λάφυρα. Οι δε λοιποί, ωσ 150, εν οίσ και ο 

Καφτάναγασ, διεςϊκθςαν εισ Ναφπακτον. 

 

Μακόντεσ δε τθν των εν Λομποτινά φυγιν οι περί τον Οςμάμπαςαν και τον Αςλάμπεθν 

επανιλκαν και αυτοί εισ Ρατρατςίκι καταδιωκόμενοι. 

 
Τθν δε 24 εκινικθ το γενικόν ςτρατόπεδον τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ υπό τον Υψθλάντθν. 

 

Φκάςαςα θ προφυλακι του εισ Χϊςτια παρά τουσ πρόποδασ του Ελικϊνοσ, απιντθςε 200 

εχκροφσ, οίτινεσ προςβλθκζντεσ κατζφυγαν εισ το μοναςτιριον του Δομποφ· αλλ' εκεί τουσ 

απζκλειςεν θ προφυλακι, ζκοψε το νερόν, και τουσ εβίαςε να παραδοκϊςι τθν 31 υπό 

ςυνκικθν, παραδόςαντασ τα όπλα και τασ ςθμαίασ. Οι όροι δε τθσ ςυνκικθσ όχι μόνον 

ακριβϊσ ετθρικθςαν, αλλά και υπζρβαςισ αυτϊν επ' ωφελεία των παραδοκζντων ζγεινεν 

(β). 

 

Κακ' ιν δε θμζραν παρεδόκθ το μοναςτιριον του Δομποφ, εκυριεφκθ και θ Αράχωβα, 

φυγοφςθσ τθσ τουρκικισ φρουράσ. Οι Ζλλθνεσ εκυρίευςαν εξ εφόδου και τθν οχυράν κζςιν 

του Στεβενίκου, όπου εςτάκμευαν 110 Τοφρκοι και 30 Χριςτιανοί υπό τινα Γιάννθν 

Ηελθνιϊτθν και 45 μεν των φρουροφντων εκανάτωςαν, διαρκοφςθσ τθσ μάχθσ, τουσ δε 

λοιποφσ αιχμαλϊτιςαν και απζςτειλαν αβλαβείσ εισ Λεβαδείαν· είσ των νικθτϊν εφονεφκθ 

και δφο επλθγϊκθςαν. 

 

Εκτόσ δε του επικρατοφντοσ ρωςςικοφ πολζμου απαςχολοφντοσ όλθν τθν προςοχιν και 

όλασ τασ δυνάμεισ τθσ Ρφλθσ, ςυνζβθςαν κατ' εκείνασ τασ θμζρασ και αλλθλομαχίαι 

βαρείαι του Κιουταχι καί τινων ςθμαντικϊν Αλβανϊν, αίτινεσ ζφεραν τουσ εν Ελλάδι 

ομοφφλουσ των εισ τελείαν απελπιςίαν. 

 

Εςκόπευεν ο Κιουταχισ προ καιροφ κατά διαταγιν τθσ Ρφλθσ να καταςτρζψθ τινάσ των 

ιςχυροτζρων Αλβανϊν ωσ αντιπράττοντασ εισ τουσ υπζρ τθσ ςτρατιωτικισ μεταρρυκμίςεωσ 

ςκοποφσ τθσ, και ονομαςτί τον Σελιχτάρ-Ρόδαν, τον Εςιμπεθν, τον Αβδουλάμπεθν και τον 

Λςμαιλμπεθν, και επί ςκοπϊ τοφτω τουσ εκάλεςεν εισ Λωάννινα. Οφτοι υποπτεφςαντεσ 

ςυνιλκαν εισ Μπεράτι, όκεν ζςτειλαν προσ τον παςάν τον Λςμαιλμπεθν, όςτισ εφονεφκθ, 

εν ϊ ανζβαινε τθν κλίμακα του παλατίου. Φοβθκζντεσ οι ιςχυροί τθσ Αλβανίασ περί τθσ 

ηωισ των παρθμζλουν ζκτοτε τα ςυμφζροντα του κράτουσ· απθλπίςκθςαν και οι κατά τθν 

Ανατολικιν Ελλάδα διεςπαρμζνοι ομογενείσ των, και οι πλείςτοι αυτϊν βλζποντεσ, ότι οι 

Ζλλθνεσ εφάνθςαν εςχάτωσ πιςτοί φφλακεσ των ςυνκθκϊν και ευμενείσ προσ τουσ 

παραδοκζντασ, απεφάςιςαν ν' αναχωριςωςιν αμαχθτί και ζνςπονδοι εισ τα ίδια. Και 

πρϊτοι μεν οι κατζχοντεσ το Δίςτομον, τα Ηεμενόν και το μοναςτιριον του Οςίου Λουκά 

ανεχϊρθςαν ανεπθρζαςτοι, αφιςαντεσ υπό τθν κυριότθτα των Ελλινων δφο κανόνια καί 

τινα πολεμεφόδια· ανεχϊρθςαν δε μετά ταφτα και οι κατζχοντεσ τθν Λεβαδείαν, το 

παράλιον των Σαλϊνων και τθν Σκρθποφν· κατόπιν ανεχϊρθςαν και οι κατζχοντεσ τθν 

επαρχίαν του Ταλαντίου· εγκατζλειψαν οι εχκροί και το φροφριον τθσ Βοδωνίτςθσ και το 

Τουρκοχϊρι· απεδιϊχκθςαν και εκ τθσ Τοπόλιασ, όπου αντιςτάςεωσ γενομζνθσ 

εςκοτϊκθςαν 20 και θχμαλωτίςκθςαν πζντε· 60 δε των εκεί εκλείςκθςαν εντόσ τινοσ 
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προμαχϊνοσ επί τθσ κορυφισ του χωρίου, αλλά και ο προμαχϊν εκυριεφκθ εξ εφόδου, και 

10 των εν αυτϊ εκανατϊκθςαν. Οι Ζλλθνεσ εξεςτράτευςαν επί τουσ κατζχοντασ τασ οχυράσ 

κζςεισ τθσ Κακισ Σκάλασ και τθσ Άμπλιανθσ. Οι εν τθ Κακι Σκάλα εκλείςκθςαν ζν τινι 

αποκριμνω μζρει προσ τθν Κορακόβρυςιν ιδόντεσ τουσ Ζλλθνασ επερχομζνουσ· 

Νοζμβριοσ αλλά και εκεί εφορμιςαντεσ οι Ζλλθνεσ τθν 9 νοεμβρίου εφόνευςαν υπζρ τουσ 

40, και εηϊγρθςαν 15, εν οίσ και τον αρχθγόν αυτϊν Ορχανιν Κιαφιξίςθν· άλλοι 

τόςοι απωλζςκθςαν Ζλλθνεσ εν τθ μάχθ ταφτθ· οι δε κατά τθν Άμπλιανθν εχκροί 

διεςϊκθςαν εισ Σάλωνα ζνςπονδοι. Απελπιςμζνθ και πολιορκθμζνθ θ φρουρά 

τθσ πόλεωσ εκείνθσ εςυνκθκολόγθςε και αφτθ μετ' ολίγον διά του αρχθγοφ τθσ 

Μεχμζτ-Δεβόλθ, και τθν 17 παρζδωκε το φροφριον και ανεχϊρθςεν εισ τα ίδια 

ανενόχλθτοσ. Ευρζκθςαν δ' εν τω φρουρίω 8 κανόνια και ικανά πολεμεφόδια 

και τρόφιμα. Μετά τθν παράδοςιν του φρουρίου τοφτου εκενϊκθςαν όλαι αι 

άλλαι κζςεισ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ μζχρι Ηθτουνίου εκτόσ των Κθβϊν και τθσ 

Αττικισ· μακόντεσ και οι εν Καρπενθςίω εχκροί τα γενόμενα ζφυγαν και αυτοί 

τθν 23. 

 

Εισ εμψφχωςιν δε του δειλιάςαντοσ οκωμανικοφ ςτρατοφ, και εισ διατιρθςιν τουλάχιςτον 

κζςεϊν τινων επί τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ, ο εν Ηθτουνίω διατρίβων Μαχμοφτπαςασ 

ειςζβαλε μετ' ολίγον, μθδενόσ εναντιουμζνου, εισ Λεβαδείαν· και επί ςκοπϊ να εμπνεφςθ 

φόβον εμελζτθςε να πζςθ αιφνιδίωσ επί τινασ Ζλλθνασ μεμονωμζνουσ εν Μαρτίνω. 

Συννοθκείσ δε και μετά του Καρυςτίου Ομζρπαςα, αυτόσ μεν εκίνθςε διά τθσ Σκρθποφσ, ο 

δε διά των Κθβϊν· αλλά μθ φκάςαντοσ τοφτου εν καιρϊ διά τον επικρατοφντα δριμφν 

χειμϊνα, επζπεςε μόνοσ τθν 20 Λανουαρίου, και αποκρουςκείσ υπό των Ελλινων 

μαχομζνων εντόσ οχυρωμάτων ζφυγεν αιςχρϊσ και ατάκτωσ. Λκανοί Τοφρκοι εφονεφκθςαν 

και τρεισ ςθμαίαι ζπεςαν εισ χείρασ των Ελλινων. Μετά δε τθν ιτταν απελπιςκείσ ο 

Μαχμοφτπαςασ παρζλαβεν όλουσ τουσ υπ' αυτόν, και διαβάσ τασ Κερμοπφλασ 

επανζκαμψεν εισ Ηθτοφνι τθν 10 φεβρουαρίου. 

 

Ρολλάκισ επί τθσ παρελκοφςθσ περιόδου του αγϊνοσ είδαμεν εν αγανακτιςει τουσ 

Ζλλθνασ παραςπόνδωσ προσ τουσ παραδιδομζνουσ εχκροφσ πολιτευομζνουσ· αλλά τουσ 

βλζπομεν ιδθ αγαλλόμενοι αξιεπαίνωσ εκπλθροφντασ τα εισ τουσ υποςπόνδουσ 

οφειλόμενα. Οι άνκρωποι ιςαν οι αυτοί, αλλ' οι καιροί διζφεραν. 

 

Εν ϊ δε ευδοκίμουν αι κατά ξθράν εκςτρατείαι των Ελλινων, ευδοκίμουν καί τινα κατά 

κάλαςςαν κινιματά των. 

Δεκζμβριοσ Τθν 23 δεκεμβρίου εκυρίευςεν θ Καρτερία κατά τθν Στυλίδα τουρκικιν 

γολζτταν 10 κανονίων, και τθν αυτιν θμζραν ςυνζλαβεν ελλθνικι τισ 

κανονοφόροσ εν τω ευβοϊκϊ κόλπω 3 τουρκικά εμπορικά πλοιάρια· ελλθνικι δε 

μοίρα υπό τον Σαχίνθ απεβίβαςε μετά τινασ εβδομάδασ 400 ςτρατιϊτασ εισ 

Λικάδαν προσ άλωςιν του εκεί τουρκικοφ οχυρϊματοσ. Ρροςζβαλαν οι 

αποβάντεσ το οχφρωμα, ςυναπζβθςαν επιβοθκοί και οι εν τοισ πλοίοισ και το 

εκυρίευςαν διά ςυνκικθσ· 40 Τοφρκοι εφονεφκθςαν και 23 επλθγϊκθςαν· 

εφονεφκθςαν και 9 Ζλλθνεσ, και επλθγϊκθςαν 16· ανετράπθ δε και το 
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οχφρωμα υπό των Ελλινων τθν επαφριον τθσ παραδόςεϊσ του, αποπεμφκζν 

αςφαλϊσ των Τοφρκων τθν προτεραίαν εισ τα ίδια. 

 

Μετά δε τθν κυρίευςιν του αμβρακικοφ κόλπου εμποδίςκθ θ ςυνικθσ μετακόμιςισ των 

τροφϊν από Ρρεβζηθσ εισ Βόνιτςαν, και τθν 15 οι υπό τον αρχιςτράτθγον, ςυμπράττοντοσ 

του ςτολίςκου, εκινικθςαν εισ άλωςιν τθσ Βονίτςθσ. 

 

Κινδυνϊδεσ ιτο το κίνθμα, διότι άνωκεν τθσ πόλεωσ κείται φροφριον, αλλ' ευδοκίμθςε· και 

οι μεν Ζλλθνεσ εκυρίευςαν εξ εφόδου τθν πόλιν, εν ι ευρζκθςαν πάμπολλοι Χριςτιανοί 

αιχμάλωτοι, οι δε εν αυτι Τοφρκοι κατζφυγαν εισ το φροφριον, όπου εκλείςκθςαν και 

απεκλείςκθςαν· τθν δε 5 μαρτίου εξιλκαν ζνςπονδοι και μετεκομίςκθςαν αςφαλϊσ εισ 

Ρρζβεηαν, φζροντεσ τα όπλα και τασ αποςκευάσ των. Διαρκοφντοσ δε του αποκλειςμοφ του 

φρουρίου, θνδραγάκθςαν εκ νζου οι εν τω κόλπω εκείνω ναφται Ζλλθνεσ, ναυμαχιςαντεσ 

και αφανίςαντεσ τα πλείςτα των εν αυτϊ απομεινάντων εχκρικϊν πλοίων. Κατά δε τθν 

ναυμαχίαν ταφτθν εςκοτϊκθ και ο προ μικροφ πλθγωκείσ Τενεκζσ. Οι Ζλλθνεσ κατζλαβαν 

τθν 13 απριλίου το Μακρυνόροσ και τον Καρβαςαράν. 

 

Μεςοφντοσ δε του απριλίου ανεφάνθ πανϊλθσ κατά το Βραχνί, χωρίον τθσ επαρχίασ 

Καλαβρφτων, και μετ' ολίγον και εν αυτι τθ πρωτευοφςθ τθσ επαρχίασ· αλλά τα κατά τθν 

Αχαΐαν γαλλικά ςτρατεφματα απζςβεςαν εντόσ ολίγου τθν αναφανείςαν ταφτθν φλόγα. 

 
1828-29 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΟΘ'. 

 

Γηάζεζηο ησλ ελ Πφξσ πξέζβεσλ πξνο ηνλ θπβεξλήηελ — 

Γηαπξαγκαηεχζεηο εηο εθαξκνγήλ ηεο ζπλζήθεο. — Γηαγσγή ηεο Πχιεο 

θαη γλψκε ησλ απιψλ πεξί ησλ ελ Πφξσ εξγαζηψλ ησλ πξέζβεσλ. — 

Δγθαηάζηαζηο ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ. — πγθάιεζηο εζληθήο 

ζπλειεχζεσο. 

 

Θ ΔΛΑΚΕΣΛΣ των εν Ρόρω ςυνελκόντων πρζςβεων προσ τον κυβερνιτθν εκατόπτριηε τθν 

των αυλϊν. Ο τθσ ωςςίασ τον υπεςτιριηεν όλαισ δυνάμεςιν· ο τθσ Γαλλίασ μετρίωσ, ο δε 

τθσ Αγγλίασ ουδαμϊσ. Είδαμεν, ότι τα πλοία των τριϊν Δυνάμεων εχαιρζτων τθν ςθμαίαν 

τθσ Ελλάδοσ· αλλ' επί τθσ εν Ρόρω ςυνεντεφξεωσ των πρζςβεων και του κυβερνιτου δεν 

τθν εχαιρζτθςαν, αντιτείναντοσ του πρζςβεωσ τθσ Αγγλίασ. Ραρεπονζκθ ο κυβερνιτθσ διά 

το δυςμενζσ τοφτο δείγμα, αλλά δεν ικανοποιικθ. Τθν τοιαφτθν δυςμζνειαν τθσ Αγγλίασ 

προϊδϊν ο κυβερνιτθσ είχε προτείνει να ςυνζλκωςιν οι πρζςβεισ εισ Σπζτςασ και όχι εισ 

Ρόρον προσ αποφυγιν πάςθσ ςυνεντεφξεωσ του πρζςβεωσ τθσ Αγγλίασ και των εν Αιγίνθ 

αντιπολιτευομζνων, αλλά δεν ειςθκοφςκθ. 

 

Θ ζλευςισ δε των πρζςβεων εισ Ελλάδα και ο ςκοπόσ, δι' όν ιλκαν, ιςαν ικανά αίτια να 

ερεκίςωςι τα πνεφματα των Ελλινων, και κυρίωσ των εν Αιγίνθ προκρίτων θρεκιςμζνων 

ιδθ κατά του κυβερνιτου, και οι ζχοντεσ ζργον τασ ταραχάσ ζδραξαν ωσ αρμοδίαν τθν 

περίςταςιν ταφτθν εισ λφςιν παντόσ δεςμοφ του πανελλθνίου και του κυβερνιτου, και δεν 

ζπαυαν γράφοντεσ τω κυβερνιτθ διατρίβοντι εν Ρόρω κατά των άλλοτε εν τοισ πράγμαςιν 



www.schooltime.gr Σελίδα 167 
 

ι των εχόντων ςθμαςίαν εντόσ τθσ Ελλάδοσ. Κατ' εκείνον τον καιρόν αι ευνοοφμενοι του 

κυβερνιτου διζςπειραν, ότι οι εν Αιγίνθ πρόκριτοι Ρελοποννιςιοι ςυνελκόντεσ ζγραψαν 

μυςτικϊσ τω πρζςβει τθσ Αγγλίασ, ότι θ Ρελοπόννθςοσ και αι νιςοι του Αιγαίου εξιρκουν 

εισ ςφςταςιν ελλθνικισ επικρατείασ. Τοφτο μακόντεσ οι Στερεοελλαδίται, οι ζχοντεσ 

πάντοτε φόβουσ περί τθσ μελλοφςθσ τφχθσ τθσ γεννθςαμζνθσ αυτοφσ γθσ, και πιςτεφοντεσ 

ότι οι κοινοποιιςαντεσ ταφτα δεν εψεφδοντο εξ αιτίασ τθσ ςτενισ αυτϊν ςχζςεωσ προσ τον 

κυβερνιτθν, εταράχκθςαν ταραχιν μεγάλθν. Τοιοφτοσ λόγοσ εν τοιαφτθ κριςίμω ϊρα 

εδφνατο να προξενιςθ δεινάσ αλλθλομαχίασ. Ακοφςαντεσ οι πρόκριτοι τθσ Ρελοποννιςου 

τθν ςυκοφαντίαν ταφτθν, και μακόντεσ πόκεν προιλκε, τθν απζδωκαν εισ τον κυβερνιτθν, 

και τον εκεϊρθςαν ζκτοτε φανερόν καταδιϊκτθν. Κατά των προκρίτων τοφτων ερρίφκθ και 

άλλθ ςυκοφαντία ζτι μάλλον βδελυρά· ότι ςυνϊμοςαν να φαρμακεφςωςι τον κυβερνιτθν. 

Ο λόγοσ οφτοσ διεφθμίςκθ και εκτόσ τθσ Ελλάδοσ, και εκωδωνίςκθ και διά τινων 

εφθμερίδων. Ταφτα ζχοντεσ υπ' όψιν οι πρόκριτοι τθν κρίςιμον εκείνθν ϊραν, θγανάκτουν 

αναπολοφντεσ τα παρελκόντα εξ αυτισ τθσ αφίξεωσ του κυβερνιτου φανζντοσ ότι ςκοπόν 

ζβαλεν ζκτοτε να καταςτρζψθ τθν εν ταισ επαρχίαισ επιρροιν των· απζςτειλε δε κατ' 

εκείνασ τασ θμζρασ και οδθγίασ προσ τουσ εκτάκτουσ επιτρόπουσ ωσ προσ τον ςκοπόν 

τοφτον, ασ ανζγνωςε το πανελλινιον κατά ρθτιν παραγγελίαν του επί πλιρουσ 

ςυνεδριάςεωσ. 

 

Αλλ' όςον οι πρόκριτοι εδυςπίςτουν προσ τον κυβερνιτθν βλζποντεσ φανερά τον ςκοπόν 

αυτοφ τείνοντα εισ όλεκρόν των, τόςον εδυςπίςτει και οφτοσ προσ εκείνουσ, διότι τω 

ζλεγον και τω ζγραφαν πανταχόκεν, ότι εκίνουν κατ' αυτοφ τον λαόν, και ότι εμελζτων 

ανατροπιν των κακεςτϊτων. 

 

Αφιχκζντεσ δε οι πρζςβεισ εισ Ρόρον εκοινοποίθςαν προσ τον κυβερνιτθν 28 ερωτιματα, 

ηθτοφντεσ να μάκωςι διά τθσ λφςεωσ αυτϊν τον πλθκυςμόν των εγκατοίκων τθσ Ελλάδοσ 

Μουςουλμάνων και Ελλινων, το ποςόν και τθν αναλογίαν τθσ ακινιτου περιουςίασ αυτϊν, 

ποία μζρθ τθσ ελλθνικισ γθσ απεςτάτθςαν, πόςοι και ποίου είδουσ οι προσ τθν Ρφλθν 

τακτικοί και ζκτακτοι φόροι, οποίαι αι επί τουρκοκρατίασ Αρχαί εν Ελλάδι, οποία θ 

ςυμμζκεξισ των Ελλινων εισ τα τθσ διοικιςεϊσ των, και πϊσ εκυβερνϊντο εξ αρχισ τθσ 

επαναςτάςεωσ μζχρι τοφδε. 

 

Λαβϊν ο κυβερνιτθσ τα ερωτιματα ταφτα μετζβθ εισ Αίγιναν και εκάλεςε το πανελλινιον 

προσ λφςιν αυτϊν. Εισ ταχυτζραν δε και ακριβεςτζραν εκπλιρωςιν του ςκοπουμζνου το 

πανελλινιον, διαιρεκζν εισ επιτροπάσ, διιρεςε και τασ εργαςίασ του υπό τον όρον να 

ςταλϊςιν όλα τα ζργα των επιτροπϊν προσ τον κυβερνιτθν κατ' ευκείαν αςυηιτθτα, και 

αφ' οφ ςυναρμολογθκϊςι παρ' αυτοφ, να τεκι το όλον υπό τθν ςυηιτθςιν του 

πανελλθνίου· αλλ' ο κυβερνιτθσ, ςυντάξασ επί των αναφορϊν των διαφόρων επιτροπϊν 

γενικιν ζκκεςιν, τθν ζςτειλε προσ τουσ πρζςβεισ μθ ηθτιςασ τθν γνϊμθν του πανελλθνίου 

και προφαςιςκείσ το κατεπείγον του καιροφ. Το πανελλινιον, μιτε ςεβόμενον πλζον μιτε 

εμπιςτευόμενον τον αρχθγόν του κράτουσ, και λαβόν εντεφκεν αφορμιν κατεβόα. Εισ 

παφςιν δε τθσ καταβοισ ο κυβερνιτθσ θναγκάςκθ να ςτείλθ προσ αυτά αντίγραφον τθσ 

εκκζςεϊσ του και να προκαλζςθ γνωμοδότθςιν. Συνζπεςε δε ςυγχρόνωσ και τα εξισ 

ςφοδροτζρων διενζξεων αίτιον. 
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Το 28ον ερϊτθμα των πρζςβεων απζβλεπε τον τρόπον κακ' όν εκυβερνάτο θ Ελλάσ εξ 

αρχισ τθσ επαναςτάςεωσ μζχρι τθσ ελεφςεωσ και μετά τθν ζλευςιν του κυβερνιτου. Θ 

ζγκριςισ ι θ κατάκριςισ του παρελκόντοσ και του τωρινοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ απζκειτο 

εισ τον τρόπον τθσ λφςεωσ του ερωτιματοσ τοφτου. Διά τον λόγον τοφτον ανεδζχκθ μόνοσ 

ο κυβερνιτθσ να το λφςθ, και το ζλυςεν εισ μομφιν του παρελκόντοσ και εισ ζπαινον του 

ενεςτϊτοσ ςυςτιματοσ. Αλλά κλθκζν το πανελλινιον να γνωμοδοτιςθ περί όλων των 

ερωτθμάτων, εν οίσ και το 28ον, απεδοκίμαςε τθν λφςιν αυτοφ επιςιμωσ· ςυνϊδευςε δε 

τθν ζκκεςίν του προσ τον κυβερνιτθν και δι' εγγράφου δεικνφοντοσ πόςον ολίγον τον 

επιςτεφετο και τον ετίμα. Ζλεγε δε το ζγγραφον ότι το πανελλινιον, αφ' οφ εκεϊρθςε τθν 

εισ λφςιν του 28ου ερωτιματοσ ζκκεςιν του κυβερνιτου διακρινομζνθν εισ δφο μζρθ, το 

από τθσ αρχισ τθσ επαναςτάςεωσ μζχρι τθσ αφίξεωσ αυτοφ εισ τθν Ελλάδα, και το από τθσ 

αφίξεϊσ του μζχρισ εκείνθσ τθσ θμζρασ, παρετιρθςεν ότι το πρϊτον μζροσ κατ' άλλα ιτον 

ελλιπζσ, και κατ' άλλα διζφερε τθσ ιςτορικισ αλθκείασ, όκεν ενόμιςε χρζοσ του να 

κακυποβάλθ άλλθν ιςτορικιν ζκκεςιν ωσ προσ αυτό. Ωσ δε προσ το δεφτερον μζροσ 

περιςτρεφόμενον εισ πράγματα διατρζξαντα μετά τθν άφιξιν του κυβερνιτου, επειδι άπαξ 

εγράφθ ωσ ενζκρινεν αυτόσ και επαρουςιάςκθ προσ τουσ πρζςβεισ, το πανελλινιον 

ζκρινεν ανάρμοςτον να επιφζρθ τροπολογίαν τινά ι προςκαφαίρεςιν. 

 

Τοιαφτθ ιτον θ ςχζςισ του κυβερνιτου προσ το πανελλινιον, κακ' όν καιρόν παρόντεσ οι 

αντιπρόςωποι των τριϊν Δυνάμεων και αυτικοοι των περί ων ο λόγοσ διενζξεων 

εςκζπτοντο περί των όλων. Αντιφερόμενοι δε και αυτοί οι αντιπρόςωποι προσ αλλιλουσ εξ 

αιτίασ τθσ διαφωνίασ των αυλϊν αυτϊν εςυμβιβάςκθςαν επί τζλουσ και εξζκεςαν γνϊμθν 

εκ ςυμφϊνου, διότι εξουςίαν να ορίςωςί τι δεν είχαν· κοινοποιιςαντεσ δ' επιςιμωσ προσ 

το ςυμμαχικόν ςυμβοφλιον τθν γνϊμθν ταφτθν, τθν εκοινοποίθςαν ιδιαιτζρωσ και προσ τθν 

ελλθνικιν κυβζρνθςιν. Τα εισ ςυηιτθςιν δε ουςιϊδθ άρκρα τθσ ςυνκικθσ ιςαν, ωσ 

προείρθται, το περί ορίων, το περί φόρου, το περί αποηθμιϊςεωσ τθσ τουρκικισ 

ιδιοκτθςίασ, και το περί τθσ εκλογισ τθσ τοπικισ Αρχισ τθσ Ελλάδοσ. 

 

Ζξ οροκετικάσ γραμμάσ επί τθσ ξθράσ ζλαβαν υπ' όψιν εν Ρόρω οι πλθρεξοφςιοι τθσ 

ςυμμαχίασ· τθν επί του ιςκμοφ τθσ Ρελοποννιςου· τθν μεταξφ Ράρνυκοσ και Κικαιρϊνοσ 

εμπεριζχουςαν τθν Αττικιν και Μεγαρίδα και εισ τον κορινκιακόν κόλπον τελευτϊςαν· τθν 

μεταξφ Κερμοπυλϊν και κορινκιακοφ κόλπου εμπεριλαμβάνουςαν και τον Ραρναςςόν· τθν 

μεταξφ Βϊλου και εκβολϊν του Αχελϊου· τθν μεταξφ του ακρωτθρίου τθσ Ηαγοράσ και του 

κόλπου τθσ Άρτθσ· και τθν μεταξφ Ολφμπου και Ρίνδου. Και αι μεν πρϊται τζςςαρεσ 

οροκεςίαι ιςαν του ςυμμαχικοφ ςυμβουλίου, θ δε πζμπτθ και ζκτθ τθσ ελλθνικισ 

κυβερνιςεωσ· είχε δε διατάξει το ςυμβοφλιον τουσ εν Ρόρω πλθρεξουςίουσ να 

προςζξωςιν ϊςτε «θ οροκετικι γραμμι να ιναι ακριβϊσ κεχαραγμζνθ, ευχπεράςπιςτοσ, 

περιλαμβάνουςα αλθκϊσ επαναςτατιςαντα λαόν, και παρζχουςα διά τθσ διαγραφισ τθσ 

όςον το δυνατόν μικροτζρασ αφορμάσ διενζξεων εισ τασ μεκορίουσ επαρχίασ». 

 

Οφτε νουσ οξυδερκισ, οφτε υγιισ πολιτικι, οφτε καλι κζλθςισ ωδιγθςαν τουσ 

ςυγκροτοφντασ το ςυμβοφλιον εισ τα περί οροκεςίασ τθσ Ελλάδοσ. Αποκυιματα ωκιςμοφ 

τθσ παγκοςμίου γνϊμθσ και ζργα πολιτικισ ανάγκθσ ιςαν αι υπζρ των Ελλινων βουλαί 

των· διιρεςαν κακ' άσ διεχάραξαν οροκεςίασ τθν υπό τθν δουλείαν αδιαίρετον ελλθνικιν 

φυλιν, και ολίγουσ των Ελλινων προκζμενοι να ικανοποιιςωςι, και τοφτου κατά τθν 
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ομολογίαν αυτϊν ωσ μ θ-δ υ ν θ κ ε ί ς θ σ-τ θ σ-Ρ φ λ θ σ-ν α-τ ο υ σ-α ν α δ ο υ λ ϊ ς θ, 

παρζλιπαν τουσ πλείςτουσ υπό τον ηυγόν· αν γενναιότερον και οξυδερκεςτζρον 

επολιτεφοντο, κα ζλυεν θ ελλθνικι επανάςταςισ το μζγα ηιτθμα τθσ ανατολισ εισ 

ςωτθρίαν τθσ αείποτε κινδυνευοφςθσ ιςορροπίασ και ωφζλειαν τθσ αναξιοπακοφςθσ 

ανκρωπότθτοσ. Και αυτά δε τα ςυμφζροντα τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ όςτισ ζλαβεν 

υπ' όψιν, κα παρετιρθςεν εκ των υςτζρων, ότι θ παράλειψισ των ελλθνικϊν επαρχιϊν όχι 

μόνον ουδαμϊσ ςυνετζλεςεν εισ κραταίωςίν τθσ, αλλ' ζτι μάλλον τθν εξθςκζνιςεν ωσ 

παντοίοισ τρόποισ αδιαλείπτωσ αγωνιηομζνων εισ ανατροπιν τθσ. Αδφνατον κρατοφμενοι, 

υπερτεροφντεσ των κρατοφντων και κατά τον αρικμόν και κατά τθν διανοθτικιν και τθν 

κοινωνικιν ανάπτυξιν και ποκοφντεσ τθν ανζγερςίν των, να μθ φκάςωςιν εν καιρϊ ευκζτω 

εισ το ποκοφμενον. 

 

Ελλιπείσ δε των κατά τασ οδθγίασ του ςυμβουλίου προςόντων ευρόντεσ οι εν Ρόρω 

πλθρεξοφςιοι τασ εξ οροκετικάσ γραμμάσ διζγραψαν αυτοί εβδόμθν από του ςτομίου του 

κόλπου του Βϊλου αρχομζνθν, διά των βουνϊν τθσ Γοφρασ και του Ρίνδου διερχομζνθν, 

και λιγουςαν εισ τον αμβρακικόν κόλπον. Συμπαρελιφκθςαν δε και αι Κυκλάδεσ, θ 

Αμουργόσ, αι Ανατολικαί Σποράδεσ και θ Εφβοια, αν και τουρκοκρατουμζνθ, διά τθν παρά 

τθ Αττικι και Βοιωτία κζςιν τθσ. Εξθρζκθςαν δε απ' εναντίασ θ Σάμοσ, θ Χίοσ και θ Κριτθ· θ 

μεν πρϊτθ διά τθν προσ τα παράλια τθσ Αςίασ κζςιν τθσ, αν και ευτυχϊσ μζχρι τζλουσ 

αγωνιςκείςα· θ δε δευτζρα και διά τθν κζςιν τθσ και διά τθν τελείαν υποδοφλωςίν τθσ· θ 

δε Κριτθ διότι, αν και εφωπλίςκθ εκ νζου, δεν εδυνικθ ν' αποτινάξθ τον ηυγόν. 

 

Ρερί δε του φόρου ενεκρίκθ θ κατ' ζτοσ απόδοςισ του νενομιςμζνου χαρατςίου και 

ναηουλαβαριηίου, ιτοι γροςίων 1,500,000· να μθ δίδεται δε το ποςόν τοφτο κατ' ζτοσ όλον 

από τοφδε, αλλά βακμθδόν εξ αιτίασ όςων ζπακεν θ Ελλάσ. 

 

Τα δε τθσ τουρκικισ γθσ εκεωρικθςαν διττϊσ· θ μεν ανικουςα εισ τον κρόνον, εισ τα 

βακοφφια, ι εισ το δθμόςιον ν' αφεκι αναποηθμίωτοσ εισ τθν ελλθνικιν κυβζρνθςιν, θ δε 

ιδιωτικι ν' αγοραςκι παρά των Ελλινων. 

 
Ωσ προσ τθν ςυμμζκεξιν δε τθσ Ρφλθσ εν τθ εκλογι τθσ τοπικισ Αρχισ ουδζν ερρζκθ. 

 

Τοιουτοτρόπωσ αποπερατϊςαντεσ οι πρζςβεισ τα ζργα των απζπλευςαν οι μεν τθσ Γαλλίασ 

και Αγγλίασ τθν 6 δεκεμβρίου, ο δε τθσ ωςςίασ τθν 8, κακ' ιν επανιλκε και ο κυβερνιτθσ 

εισ Αίγιναν. Εναπζμειναν δε οι παρά τι ελλθνικι κυβερνιςει επιτετραμμζνοι τα των τριϊν 

αυλϊν, πρό τινοσ καιροφ κατά τθν ςυνκικθν τθσ 24 ιουνίου αφιχκζντεσ εισ Ελλάδα. 

 

Αν και θ εν Ρόρω υπό των πρζςβεων χαραχκείςα οροκετικι γραμμι ιτον θν αυτοί 

επρότειναν διατρίβοντεσ εν Κωνςταντινουπόλει, αν και τθν αυτιν γραμμιν υπζδειξε το 

ςυμμαχικόν ςυμβοφλιον διατάξαν τον αποκλειςμόν των παραλίων τθσ Ελλάδοσ, αν και τθν 

παραδοχιν τθσ αυτισ γραμμισ ςυνίςτων παρά τω ςυμβουλίω ωσ βάςιν των μετά τθσ 

Ρφλθσ διαπραγματεφςεων τθσ ςυμμαχίασ θ Γαλλία και θ ωςςία, τα τορικόν υπουργείου 

τόςον ωργίςκθ κατά του Άγγλου αντιπροςϊπου Κάννιγγοσ δεχκζντοσ εν τθ ορκι κρίςει του 

και τθ αείποτε γενναία προσ τουσ υπό τον ςουλτάνον Χριςτιανικοφσ λαοφσ πολιτικι του τθν 

οροκεςίαν ταφτθν, ϊςτε τον ζπαυςε τθσ πρεςβευτικισ υπθρεςίασ του· απιτει δε 
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ςτενότερα όρια και διετείνετο, ότι θ γνϊμθ τθσ εςτθρίηετο επί του γράμματοσ και του 

πνεφματοσ τθσ ςυνκικθσ μθ προκεμζνθσ ςφςταςιν ελλθνικοφ κράτουσ, αλλ' απλιν 

ειρινευςιν τθσ τεταραγμζνθσ Ελλάδοσ εισ αςφάλειαν των κατοίκων τθσ Χριςτιανϊν από 

τουρκικισ κακϊςεωσ· ικελε δε να ςτιςθ τθν οροκετικιν γραμμιν επί του κορινκιακοφ 

ιςκμοφ, και εισ αποηθμίωςιν τθσ ςτενισ ταφτθσ οροκεςίασ επρόβαλε ν' αναδειχκι θ Ελλάσ 

ανεξάρτθτοσ· φαίνεται δε ότι θ ςυνεχϊσ δίδουςα αφορμάσ διαφορϊν και ςκανδάλων 

μεταξφ Τουρκίασ και ωςςίασ θμικυριαρχία τθσ Βλαχομολδαυίασ και Σερβίασ, προσ βλάβθν 

πάντοτε τθσ Ρφλθσ, υπθγόρευςε το περί ανεξαρτθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Αλλά πϊσ εδφνατο να 

υπάρξθ ανεξάρτθτοσ επικράτεια εντόσ τόςω ςτενϊν ορίων μθ ζχουςα τα προσ φπαρξίν τθσ; 

ι πϊσ μετεφζροντο εντόσ του ιςκμοφ τόςαι χιλιάδεσ ενόπλων και εμπειροπολζμων 

Στερεοελλαδιτϊν κατοίκων των εγκαταλειπομζνων εισ τουσ Τοφρκουσ μερϊν; οι κάτοικοι 

Χριςτιανοί τθσ αποκοπτομζνθσ κατά τθν πρόταςιν ταφτθν ςτερεάσ Ελλάδοσ ελογίηοντο 

180,000· εν ϊ οι κάτοικοι αυτισ Τοφρκοι ελογίηοντο 7000 ι 8000· ιτο λοιπόν δίκαιον, και 

αν ιτο δυνατόν, να μεταναςτεφςωςιν οι πάμπολλοι χάριν των ολιγωτάτων; αν δε 

επρόκειτο κατά τθν ςυνκικθν να ειρθνεφςθ ο τόποσ εκείνοσ, δεν ενζβαλεν θ ειρθνοποιόσ 

Δφναμισ διά τθσ παραδοχισ τόςω ςτενϊν ορίων αντί ειρινθσ μάχαιραν; εισ μάτθν δε ιλπιηε 

να φζρθ δι' αυτϊν τθν Ρφλθν εισ ςυμβιβαςμόν· θ Ρφλθ εβάδιηε και μετά τον ρωςςικόν 

πόλεμον θν εβάδιςεν οδόν και πρότερον· ϊςτε δεν επρόκειτο περί πλατυτζρων ι 

ςτενοτζρων ορίων. Θ Ρφλθ οφτε τθν μεςιτείαν των ςυμμάχων εδζχετο, οφτε τθν ανακωχιν 

εκιρυττεν, οφτε άλλο τι παρεχϊρει υπζρ των Ελλινων μθ ςυμβιβαηόμενον προσ τον 

χαρακτιρα τ ο υ-ρ α γ ι ά. Αδιαφιλονείκθτον δε εκεϊρει πάντοτε όλθν τθν ςτερεάν Ελλάδα, 

και ουδζ καν λόγον να ακοφθ ικελε περί αυτισ· εισ δε τθν Ρελοπόννθςον υπζςχετο να 

ςτείλθ ζνα καλόν παςάν. 

 

Επιμζνον δε το αγγλικόν υπουργείον εισ θν προζκετο οροκεςίαν εξζφραςε λφπθν επί του 

ςυμμαχικοφ ςυμβουλίου διά τα εν Ρόρω διαγραφζντα, και εμζμφκθ τουσ πρζςβεισ ωσ 

παρεξθγιςαντασ τασ οδθγίασ των και απορρίψαντασ θν ζλαβαν εν Ρόρω πρόςκλθςιν τθσ 

Ρφλθσ να επανζλκωςιν εισ Κωνςταντινοφπολιν, διότι και θ ανακωχι υπιρχε πραγματικϊσ, 

και θ παραδοχι τθσ μεςιτείασ ςυνυπθκοφετο. Αλλ' θ πραγματικι ανακωχι προιρχετο, 

κατά το λζγειν αυτισ τθσ Ρφλθσ, εξ αυτϊν των πραγμάτων και όχι εκ τθσ προαιρζςεϊσ τθσ, 

διότι ουδζποτε θκζλθςε να τθν κθρφξθ· διά τθσ αυτισ δ' επιςτολισ, δι' ισ εκάλει τουσ 

πρζςβεισ, ζγραφεν ότι «αδφνατον να κεωριςθ άλλωσ πωσ τον Ζλλθνα ειμι ραγιάν», και 

επρόςκετεν ότι μετά τθν επάνοδον των πρζςβεων εισ Κωνςταντινοφπολιν τα πάντα επί τθ 

βάςει ταφτθ εςυμβιβάηοντο επί μιασ και μόνθσ ςυνεδριάςεωσ, ό εςτι, κακϊσ άλλοτε είπε, 

διά τθσ αποςτολισ εισ τθν Ρελοπόννθςον ενόσ καλοφ παςά. Διά τουσ λόγουσ τοφτουσ αι 

δφο άλλαι αυλαί οφτε τθν διαγωγιν των πρζςβεων εμζμφκθςαν, διότι δικαίωσ εκεϊρθςαν 

και το φφοσ τθσ Ρφλθσ φπουλον και τα ζργα τθσ εναντία τθσ ανακωχισ και τθσ μεςιτείασ, 

οφτε τθν επί του ιςκμοφ οροκεςίαν ενζκριναν. 

 

Τοιαφτθ ιτον θ πολιτικι τθσ ςυμμαχίασ περί τα τζλθ του παρόντοσ ζτουσ. Αι ςυμμαχικαί 

Δυνάμεισ διεφϊνουν όλαι ομοφ προσ τθν Ρφλθν, και διεφϊνουν και προσ αλλιλασ. 

 

Ο δε κυβερνιτθσ, κακ' όν καιρόν διεπραγματεφετο μετά των πρζςβεων, θςχολείτο και εισ 

τθν ανάπτυξιν του εςωτερικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ. Θ ςφςταςισ δικαςτθρίων είλκυςε 

προ πολλοφ τθν πρόςοχιν του. Μζγαν γογγυςμόν εκίνει και ενόχλθςιν όχι μικράν 
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επροξζνει εισ τθν κυβζρνθςιν ι ζλλειψισ αυτϊν. Κακ' όλον το διάςτθμα τθσ οκταετοφσ 

επαναςτάςεωσ τακτικά δικαςτιρια δεν υπιρξαν εν Ελλάδι· αι κατά καιρόν κυβερνιςεισ 

επροςπάκθςαν πολλάκισ να τα ςυςτιςωςιν αλλά πάντοτε ματαίασ απζδειξε τασ 

προςπακείασ των ο πόλεμοσ· οι φρονιμότεροι δε των Ελλινων δεν ιςαν και οι 

προκυμότεροι εισ ςφςταςιν των, ωσ δυναμζνων να απαςχολϊςι τουσ Ζλλθνασ των 

φροντίδων του πολζμου. Θ επανάςταςισ πολλοφσ ευτυχείσ εδυςτφχθςεν· ολιγϊτατοι ιςαν 

οι δυνάμενοι ν' αποτίςωςι τα χρζθ των, και εργϊδθσ ιτον θ εκτζλεςισ των αποφάςεων των 

δικαςτθρίων εν μζςω τόςων ανωμαλιϊν και κινδφνων, εν ϊ μάλιςτα υπερίςχυαν των 

νόμων αι ιδιωτικαί επιρροαί. Αλλά μετά τθν ζλευςιν του κυβερνιτου θ Ελλάσ και εισ 

ειρθνικιν κζςιν μετζβθ, και το εςωτερικόν τθσ ετακτοποιικθ, και ο νόμοσ υπεριςχφων 

πάςθσ ατομικισ κελιςεωσ εφαίνετο. Διά τοφτο κατάλλθλοσ εκρίκθ ο καιρόσ εκείνοσ προσ 

ςφςταςιν τθσ δικαςτικισ τάξεωσ. Εισ ςφνταξιν δε τοιοφτου οργανιςμοφ προ καιροφ 

θςχολείτο το πανελλινιον κατά πρόταςιν του κυβερνιτου· αλλ' επειδι δεν επροχϊρει το 

ζργον, ο κυβερνιτθσ εςφςτθςεν ον άλλοτε εφιρμοςεν αυκαιρζτωσ οργανιςμόν κατά τασ 

Δυτικάσ Σποράδασ ο ζκτακτοσ επίτροποσ Βιάροσ. Δυςθρεςτικθ το πανελλινιον, ωσ 

παραχωροφντοσ του οργανιςμοφ τω κυβερνιτθ το δικαίωμα του εκλζγειν τουσ δικαςτάσ, 

και αντζταξε τον αποςιωπθκζντα εν τω διαγγζλματι του κυβερνιτου αλλ' ιςχφοντα ιγ' 

νόμον παρζχοντα τω λαϊ το δικαίωμα τοφτο. Υπεκρίκθ ο κυβερνιτθσ άγνοιαν του νόμου 

τοφτου, εν ϊ τον ανζφερε ρθτϊσ ο 146 παράγραφοσ του περί δικαςτθρίων κ' κεφαλαίου 

του ςυντάγματοσ τθσ Τροιηινοσ, του γαλλιςτί μεταφραςκζντοσ εν τω γραφείω του κατά 

διαταγιν του, και παρ' αυτοφ επικεωρθκζντοσ και ςταλζντοσ προσ τουσ πρζςβεισ εισ 

απόδειξιν ότι δεν ιτο κατάλλθλοσ προσ ον εγράφθ ςκοπόν^ και αυτοί δε οι επιςτικιοί του 

ςφμβουλοι, Βιάροσ και Γιαννετάσ, οι κφριον ζργον ζχοντεσ τα περί δικαςτθρίων, δεν ιτο 

δυνατόν ν' αγνοϊςι τον νόμον. Ρολλϊν δε ςυνδιαλζξεων γενομζνων ότι ο εκνικόσ νόμοσ 

δεν εφθρμόηετο, εξεδόκθ τθν 15 δεκεμβρίου ψιφιςμα περί ςυςτάςεωσ δικαςτθρίων, μθ 

διατθρουμζνων όλων των όρων του νόμου· αλλ' θ εφαρμογι και θ ενζργεια του 

ψθφίςματοσ τοφτου εβράδυνε διά τθν εξισ αιτίαν. 

 

Είδαμεν, ότι οι πρόκριτοι τθσ Ρελοποννιςου, μζλθ του πανελλθνίου, και άλλα μζλθ αυτοφ, 

αντεπολιτεφοντο παρρθςία τον κυβερνιτθν. Θ μεγάλθ επιμονι του εισ ταχείαν ςφςταςιν 

δικαςτθρίων, και λόγοι, ουσ διζςπειραν οι οικείοι του, ζδωκαν δεινάσ υποψίασ ότι ο 

κυβερνιτθσ εςκόπευε να μεταχειριςκι τα δικαςτιρια ωσ όπλα κατ' αυτϊν. Θ επανάςταςισ 

περιζπλεξεν εισ πολλά πολλοφσ των αντιπολιτευομζνων· τινζσ αυτϊν εχρεϊςτουν και προ 

τθσ επαναςτάςεωσ ικανά· ιςαν καί τινα χρζθ των κοινοτιτων φαινόμενα κατά τα ζγγραφα 

ωσ ιδιωτικά των προκρίτων· επρόκειτο δε κατά το εκδοκζν ψιφιςμα να εκλεχκϊςι τα μζλθ 

του ανεκκλιτου δικαςτθρίου κατά μόνθν τθν κζλθςιν του κυβερνιτου, και ουδζ μετά τθν 

τοιαφτθν εκλογιν ιςαν αμετακίνθτα, ό εςτιν ανεξάρτθτα τθσ κυβερνιςεωσ. Διά τουσ 

λόγουσ τοφτουσ οι αντιπολιτευόμενοι πανελλινιοι, κεωροφντεσ εαυτοφσ υπό τθν διάκριςιν 

του εχκροφ των διά των δικαςτθρίων, κατζβαλαν πάςαν φροντίδα εισ τθν μθ ςφςταςιν 

αυτϊν, επί λόγω ότι αναγκαίον να κανονίςωςι προθγουμζνωσ τα περί τθσ αποδόςεωσ των 

προ τθσ επαναςτάςεωσ κοινϊν ι ιδιωτικϊν χρεϊν. Αι δε υποψίαι, ασ ςυνζλαβαν οι 

πρόκριτοι ωσ προσ τον τρόπον τθσ ςυςτάςεωσ των δικαςτθρίων και τθσ εκλογισ των 

δικαςτϊν, δεν ιςαν ψευδείσ. Ο μετά του Βιάρου εργαηόμενοσ περί τα δικαςτικά Γιαννετάσ, 

προκζμενοσ να διορίςθ δικαςτιν, τω είπεν, ότι είκοςι μόνον οικογενείασ εςκόπευεν θ 
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κυβζρνθςισ ν' αφιςθ ιδιοκτιτασ, και ότι, πριν τον διορίςθ δικαςτιν, επεκφμει να μάκθ αν 

ιτο και αυτόσ τθσ γνϊμθσ ταφτθσ. Εκ πολλϊν δε άλλων περιςτατικϊν ζλαβαν αφορμιν οι 

Ζλλθνεσ να υποπτεφςωςιν ότι ο κυβερνιτθσ μιτε τθν ςυνταγματικιν οδόν κακ' όλθν τθν 

διάρκειαν τθσ εξουςίασ του εςκόπευε να βαδίςθ, μιτε εκνικιν ςυνζλευςιν άνευ 

κατεπειγοφςθσ ανάγκθσ να ςυγκαλζςθ. Οι δε εν Αιγίνθ ςθμαντικοί, οι υπζρ πάντα άλλον 

κζλοντεσ μεταβολιν των κακεςτϊτων, ζδρατταν επί τθσ εν Ρόρω διαμονισ των πρζςβεων 

πάςαν ευκαιρίαν γνωςτοποιοφντεσ αυτοίσ πόςον δυςθρεςτοφντο οι Ζλλθνεσ επί τοισ 

παροφςι, και πόςον ολίγον επανεπαφοντο επί τοισ μζλλουςι. Τθν ςυγκάλεςιν δε τθσ 

ςυνελεφςεωσ εκεϊρουν όλοι ωσ πολιτικιν πανάκειαν. Αι προτάςεισ των πρζςβεων 

εφαίνοντο και αφται απαιτοφςαι ταφτθν. Θ ενεςτϊςα κυβζρνθςισ δεν είχεν άλλασ βάςεισ 

εισ διαπραγμάτευςθ τθσ ειρθνεφςεωσ ειμι όςασ ζκεςεν θ ςυνζλευςισ τθσ Επιδαφρου, κακ' 

όν καιρόν επεκαλζςκθ τθν μεςιτείαν τθσ Μεγάλθσ Βρεττανίασ· αλλ' αφται αντζβαιναν, ωσ 

απεδείξαμεν, προσ τθν ςυνκικθν τθσ 24 Λουνίου, θσ θ πραγματοποίθςισ ιτο το μόνον 

ςκοποφμενον των πρζςβεων. Θ ςυνκικθ αφτθ παρεχϊρει τω ςουλτάνω φόρον, 

αποηθμίωςιν τθσ τουρκικισ γθσ, δικαίωμά τι επί τθ εγκαταςτάςει τθσ τοπικισ Αρχισ τθσ 

Ελλάδοσ και δεν ϊριηε τα όρια, εν ϊ θ ςυνζλευςισ τθσ Επιδαφρου και τα όρια ϊριςε, και 

εκτόσ του φόρου ουδζν άλλο παρεχϊρθςεν. Εισ νομιμοποίθςιν λοιπόν και παρά των 

Ελλινων τθσ πραγματοποιιςεωσ τθσ ςυνκικθσ αναγκαίον εφαίνετο να ςυνζλκωςιν εκ νζου 

οι Ζλλθνεσ εισ ςφςκεψιν· αλλ' όςα ςυνωμολόγθςαν προσ εκτζλεςιν αυτισ οι πρζςβεισ δεν 

ιςαν οριςτικά· ιςαν, ωσ είπαμεν, απλι γνωμοδότθςισ προσ το ςυμμαχικόν ςυμβοφλιον· 

διά τοφτο, αν και θ ςυγκάλεςισ τθσ ςυνελεφςεωσ εφαίνετο άφευκτοσ, επάναγκεσ ιτο ν' 

αναβλθκι μζχρισ ου το ςυμβοφλιον απεφαίνετο περί αυτϊν· τθσ γνϊμθσ ταφτθσ ιςαν και 

οι πρζςβεισ και ο κυβερνιτθσ· αλλ' θ δυςαρζςκεια των Ελλινων προσ το ενυπάρχον 

ςφςτθμα ιτο τόςθ, ϊςτε προσ ικανοποίθςιν τθσ κοινισ γνϊμθσ ζπρεπεν ι να εξυπνιςθ το 

κοιμϊμενον ςφνταγμα τθσ Τροιηινοσ και να κυβερνθκι θ Ελλάσ κατ' αυτό, ι να 

προκθρυχκι από τοφδε ςυνζλευςισ· και επειδι το ςφνταγμα αντζβαινε φανερά προσ τασ 

αρχάσ τθσ ςυνκικθσ, θ ςυγκάλεςισ τθσ ςυνελεφςεωσ εφαίνετο θ μόνθ κεραπεία· διά τον 

λόγον τοφτον και επί τω ςκοπϊ τοφτω ζγραψε τω πανελλθνίω ο κυβερνιτθσ τθν 30 

Οκτωβρίου, διατρίβων τότε εν Ρόρω, δικαιολογϊν τθν μθ μζχρι τοφδε ςυγκάλεςιν τθσ 

ςυνελεφςεωσ και προςκαλϊν αυτό να ςκεφκι και αςχολθκι εισ τα περί τθσ εκλογισ των 

πλθρεξουςίων. 

 

Νόμοσ εκλογισ πλθρεξουςίων δεν υπιρξεν επί τθσ επαναςτάςεωσ· αλλ' υπιρξεν εκλογισ 

βουλευτϊν, και κατά τοφτον ενθργοφντο αι εκλογαί των κατά καιροφσ πλθρεξουςίων, 

διπλαςιαηομζνου του αρικμοφ. Επειδι δε επί τθσ επαναςτάςεωσ θ κυβζρνθςισ ιτο 

δθμοκρατικι, πάςα εξουςία περί εκλογϊν αφίετο τω λαϊ, και ουδεμία επζμβαςισ τθσ 

κυβερνιςεωσ, ουδζ καν απλι επί των εκλογϊν επιςταςία αυτισ, επετρζπετο. Αλλ' ο 

κυβερνιτθσ, επί λόγω μεν να τακτοποιιςθ τα των εκλογϊν, επί ςκοπϊ δε να τασ 

επιρρεάςθ, επζμενε να προεδρεφωνται τα εκλεκτικά ςυνζδρια υπό υπαλλιλων τθσ 

κυβερνιςεωσ. Τα μζλθ του πανελλθνίου εδιχογνϊμουν, και τα μεν ιςαν τθσ γνϊμθσ 

ταφτθσ, τα δε να προεδρεφωνται παρ' ενόσ των εκλογζων. Σφοδραί ιςαν αι ςυηθτιςεισ· επί 

τζλουσ υπερίςχυςεν θ αντικυβερνθτικι γνϊμθ. Ανεφάνθ και άλλο ηιτθμα εν τω 

πανελλθνίω· αν όλοι οι Ζλλθνεσ είχαν το δικαίωμα του ψθφοφορείν, ι μόνοι οι αυτόχκονεσ 

και οι κτθματίαι· και επειδι οι μθ τοιοφτοι εφαίνετο ότι ςυμφζρον είχαν να υποςτθρίξωςι 
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τθν πολιτικιν του κυβερνιτου ωσ ελπίηοντεσ εισ αυτόν, θ πλειονοψθφία του πανελλθνίου 

τουσ αφιρεςε το δικαίωμα του ψθφοφορείν· αλλ' απζρριψεν ο κυβερνιτθσ τθν αγενι 

ταφτθν και ιδιοτελι πράξιν επί λόγω ότι, υπάρχοντοσ περί εκλογισ νόμου, αν και ατελοφσ 

και εςφαλμζνου, μθ εξαιροφντοσ τουσ περί ων ο λόγοσ, δεν εδφνατο να παραδεχκι άλλον, 

ωσ μθ ζχων δφναμιν του νομοκετείν, και μάλιςτα προκειμζνου περιοριςμοφ του 

δικαιϊματοσ του ψθφοφορείν. Αλλά δφναμιν τοιαφτθν και είχε κατά το καταςτατικόν 

ψιφιςμα του πανελλθνίου, και πολλάκισ εξιςκθςε, και επ' αυτι ταφτθ τθ περιςτάςει 

ενομοκζτει, διότι το ςχζδιόν του ετροποποίει ενυπάρχοντα νόμον· εντεφκεν επιγαςαν 

μεταξφ αυτοφ και του πανελλθνίου δεφτεραι ςφοδραί και βαρείαι διενζξεισ γραπταί και 

προφορικαί. Θ κζςισ του κυβερνιτου απζβθ μάλλον κρίςιμοσ ζκτοτε μθ ζχοντοσ τθν 

πλειονοψθφίαν του πανελλθνίου· διά τοφτο απεφάςιςε να δθμοςιεφςθ άνευ τθσ 

ςυμπράξεωσ αυτοφ το περί εκλογισ νομοςχζδιόν του, να καλζςθ τουσ λαοφσ εισ εκλογιν 

πλθρεξουςίων κατά τουσ όρουσ αυτοφ, και να νομιμοποιιςθ τα ανομιμοποίθτα υπό ιδίαν 

ευκφνθν ενϊπιον τθσ ςυνελεφςεωσ. Αλλ' ο γραμματεφσ τθσ επικρατείασ απεποιικθ τθν 

ςφμπραξίν του και τθν προςυπογραφιν του επί λόγω, ότι ϊφειλεν ο κυβερνιτθσ κατά τα 

νενομιςμζνα να εκδίδθ τα νομοκετικά ψθφίςματά του επί των αναφορϊν του 

πανελλθνίου, αι δε αναφοραί αφται ιςαν εναντίαι του ςχεδίου του. Ρολλισ δε λογοτριβισ 

επί του προκειμζνου γενομζνθσ, μθ ειςακουόμενοσ ο γραμματεφσ ζδωκε τθν παραίτθςίν 

του. Ο κυβερνιτθσ οφτε τθν παραίτθςιν εδζχκθ, οφτε ζπραξεν ό,τι εμελζτθςεν· αλλ' ουδζν 

ιττον επιμζνων εισ τον ςκοπόν του παρεδζχκθ άλλον τρόπον, ωσ δικεν νομιμϊτερον^ 

ςυνεπλιρωςε το πανελλινιον διά προςκικθσ εννζα μελϊν, και οφτωσ επλειονοψιφθςε· 

μθ αρκοφμενοσ δε εισ τοφτο μετετόπιςε και τουσ γραμματείσ των τμθμάτων του 

πανελλθνίου και ανζδειξε πρϊτουσ γραμματείσ, του μεν των οικονομικϊν τον αδελφόν του 

Βιάρον, του δε των εςωτερικϊν τον Ρερροφκαν, του δε των πολεμικϊν τον Κωλζττθν. Το 

βαρφ και αντιρρθτικόν φφοσ των εγγράφων του πανελλθνίου τον επείραηε καιρίωσ. Εισ 

αποφυγιν και τοφτου ειςιξεν αντί γραπτϊν προφορικάσ κοινοποιιςεισ διά του α' 

γραμματζωσ εκάςτου τμιματοσ. 

 

Κατά τουσ ςυνταγματικοφσ κανόνασ νομοςχζδιον απορριφκζν δεν ειςάγεται εκ νζου εισ 

ςυηιτθςιν, διαρκοφςθσ τθσ αυτισ ςυνόδου· αλλ' ο κυβερνιτθσ, ςυμπλθρϊςασ το 

πανελλινιον, επανζφερεν αμζςωσ το νομοςχζδιόν του και το ενομιμοποίθςε διά του 

τρόπου τοφτου· κατζςτθςε δε και γραμματείαν τθσ κυβερνιςεωσ επί των εξωτερικϊν, 

μετζκεςεν εισ αυτιν τον και εκ νζου ζνεκα του αντιςυνταγματικοφ τοφτου τρόπου 

απαρνθκζντα τθν προςυπογραφιν του γραμματζα τθσ επικρατείασ, εδθμοςίευςε τθν 4 

μαρτίου το περί εκλογισ ψιφιςμα τθ προςυπογραφι του διαδεχκζντοσ τον μετατεκζντα 

γραμματζα, ϊριςεν θμζραν ενάρξεωσ τθσ ςυνελεφςεωσ εν τθ κακζδρα τθσ κυβερνιςεωσ 

τθν 15 μαΐου, παρεδζχκθ τθν προεδρίαν εκλογζωσ αντί υπαλλιλου τθσ κυβερνιςεωσ, 

εςφςτθςεν υπό τθν προεδρίαν του υπουργικόν ςυμβοφλιον υπό των τριϊν γραμματζων 

του πανελλθνίου, του γραμματζωσ τθσ επικρατείασ και του επί των εξωτερικϊν, και 

εκάλεςε τουσ λαοφσ εισ εκλογιν πλθρεξουςίων. 

 
1829 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Π'. 
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Γηνξηζκφο ηνπ Απγνπζηίλνπ σο πιεξεμνπζίνπ ηνπνηεξεηνχ ηνπ 

θπβεξλήηνπ θαηά ηελ ζηεξεάλ Διιάδα. — Πηψζηο Αληηξξίνπ θαη 

Ναππάθηνπ. — Αλαρψξεζηο ηνπ Κηνπηαρή εμ Ζπείξνπ αλαδεηρζέληνο 

αξρηβεδίξε. — Δμσηεξηθή πνιηηηθή θαη δηαηαγαί Αγγιίαο πεξί ιχζεσο 

ησλ απνθιεηζκψλ ησλ δπηηθψλ παξαιίσλ ηεο ζηεξεάο Διιάδνο. — 

Αλάθηεζηο Μεζνινγγίνπ. — Σα κεηαμχ θπβεξλήηνπ θαη Γάιισλ. — 

Δπάλνδνο εηο Γαιιίαλ ησλ γαιιηθψλ ζηξαηεπκάησλ. — Γάλεηνλ ελφο 

εθαηνκκπξίνπ ξνπβιίσλ παξά ηνπ απηνθξάηνξνο Νηθνιάνπ — 

Αγαζνεξγήκαηα Ακεξηθαλψλ. 

 

ΑΝΕΦΕΑΜΕΝ ιδθ ότι τα κατά τθν Ελλάδα εχκρικά ςτρατεφματα παρθμελικθςαν υπό τθσ 

οκωμανικισ κυβερνιςεωσ εξ αιτίασ του τουρκορρωςςικοφ πολζμου και τθσ αλλθλομαχίασ 

των Αλβανϊν· αλλά και τα ελλθνικά δεν επεμελικθςαν ωσ ζπρεπεν ουδ' αυτά υπό τθσ 

ελλθνικισ. Ο κυβερνιτθσ εμζμφετο τον αρχιςτράτθγον και τον ςτρατάρχθν ωσ αναξίουσ 

τθσ υψθλισ κζςεϊσ των· οφτοι δ' εμζμφοντο εκείνον ωσ αίτιον τθσ μικράσ προόδου εν 

μζςω τόςων ευτυχϊν περιςτάςεων, ωσ μθ λαμβάνοντα τθν πρζπουςαν φροντίδα περί τθσ 

αναγκαίασ προμθκείασ των ςτρατοπζδων· τον υπϊπτευαν δε και ωσ υποκινοφντα τα 

ςτρατόπεδα εισ γογγυςμόν κατ' αυτϊν, όπωσ εφρθ εφςχθμον πρόφαςιν και δϊςθ τθν 

γενικιν αρχθγίαν τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ τω υπερεπικυμοφντι αυτιν νεωτζρω αδελφϊ του 

Αυγουςτίνω. Τω όντι, τθν 23 Λανουαρίου ο κυβερνιτθσ διϊριςεν αυτόν πλθρεξοφςιον 

τοποτθρθτιν του πολιτικόν και πολεμικόν επί των επαρχιϊν τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ και των 

εν αυταίσ ςτρατοπζδων. Ο διοριςμόσ οφτοσ, όπωσ και αν ζγεινεν, ωφζλθςε, διότι και τα 

ςτρατεφματα εφάνθςαν προκυμότερα υπό τθν αρχθγίαν του αδελφοφ του κυβερνιτου, ωσ 

δυναμζνου και τουσ αγϊνασ των ν' ανταμείψθ, και τασ ελλείψεισ του ςτρατοπζδου 

ευκόλωσ να κεραπεφςθ, και αι αιτιςεισ αυτοφ προσ τον αδελφόν του υπζρ τθσ ευοδϊςεωσ 

τθσ εκςτρατείασ ειςθκοφοντο. 

 

Φκάςασ ο πλθρεξοφςιοσ οφτοσ εισ τον κορινκιακόν κόλπον επί τθσ υπό τον Μιαοφλθν 

φρεγάτασ, Ελλάδοσ, θςχολικθ εισ άλωςιν τθσ Ναυπάκτου. Ρροσ επιτυχίαν τοφτου 

αναγκαίον εφαίνετο να κυριευκι πρότερον το εν τθ ςτομίω του κόλπου φροφριον του 

Αντιρρίου· θ άλωςισ δε αυτοφ εκεωρείτο εφκολοσ δι' ιν ζπαςχαν οι εν αυτϊ παντελι 

ςχεδόν ςιτοδείαν. Επί τθ ελπίδι ταφτθ επλθςίαςαν τθν πρωίαν τθσ 12 μαρτίου προσ το 

φροφριον διά καλάςςθσ μεν θ Ελλάσ και άλλα τινά πλοία, διά ξθράσ δε θ υπό τον 

Τςαβζλλαν χιλιαρχία και το υπό τον Χατςι-Χριςτον ιππικόν. Θ Ελλάσ εκανονοβόλθςε το 

φροφριον ςφοδρϊσ τθν επιοφςαν νφκτα, τθν δε επαφριον παρεδόκθςαν οι εν αυτϊ διά 

ςυνκικθσ. Θ πτϊςισ του φρουρίου τοφτου θνάγκαςε, και θ ακριβισ διατιρθςισ τθσ 

ςυνκικθσ εκάρρυνε τουσ εν Ναυπάκτω να ςυνκθκολογιςωςι και αυτοί· ϊςτε τθν 18 

απριλίου υψϊκθ κατά πρϊτθν φοράν διαρκοφντοσ του αγϊνοσ θ ελλθνικι ςθμαία επί του 

φρουρίου εκείνου· οι δε εν αυτϊ Τοφρκοι εμβάντεσ εισ ελλθνικά πλοία ανεχϊρθςαν εισ 

Ρρζβεηαν, πιςτϊσ πλθρωκζντων των όρων τθσ ςυνκικθσ. Θ άλωςισ τθσ Ναυπάκτου 

εςτερζωςε τον αγϊνα κατά τθν ςτερεάν Ελλάδα, και απιλπιςεν όλουσ τουσ κατά τθν 

Δυτικιν Τοφρκουσ, οίτινεσ εγκαταλιπόντεσ όςασ κατείχαν εν αυτι κζςεισ, εκτόσ των εν 

Μεςολογγίω και Ανατολικϊ, ανεχϊρθςαν ανεπθρζαςτοι εισ Ρρζβεηαν. Θγανάκτει ο 

δραςτιριοσ Κιουταχισ, ο τόςον πιςτϊσ και προκφμωσ υπθρετϊν τθν αυτοκρατορίαν του, 

βλζπων τθν βλάβθν και ατιμίαν τθσ, αλλ' ουδζν εδφνατο να ενεργιςθ διά τθν ακλίαν 
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κατάςταςιν των πραγμάτων τθσ Αλβανίασ. Εν τοφτοισ διά τθν περί τα πολεμικά φιμθν του 

ανεδείχκθ αρχιβεηίρθσ, και κατζςτθ αρχθγόσ των δυνάμεων επί του τουρκορρωςςικοφ 

πολζμου. Θ αναχϊρθςισ του ανδρόσ τοφτου, γνϊςιν ζχοντοσ και των ανκρϊπων και των 

πραγμάτων και των τόπων τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, καυμαηομζνου παρά πάντων και φόβον 

εμπνζοντοσ τοισ πάςιν, απιλπιςεν oλοτελϊσ τουσ εναπομείναντασ εχκροφσ. 

 

Θ δε ελευκζρωςισ τθσ Ναυπάκτου προθτοίμαςε τθν του Μεςολογγίου. Μετζβθςαν εκεί τα 

περί τθν Ναυπάκτον ελλθνικά ςτρατεφματα, και κατζπλευςε ςυγχρόνωσ και θ Ελλάσ 

φζρουςα τον πλθρεξοφςιον, όςτισ ελκϊν εισ λόγουσ μετά των εν Μεςολογγίω και 

Ανατολικϊ ςυνυπζγραψε ςυνκικθν τθν 2 μαΐου περί παραδόςεωσ των δφο τοφτων 

πόλεων^ αλλ' αφ' οφ υπεγράφθ και πριν ενεργθκι, θ ςυνκικθ, ιλκεν ο Άγγλοσ μοίραρχοσ 

Σπζνςεροσ επί τθσ φρεγάτασ, Μαδαγαςκάρθσ, διατεταγμζνοσ να λφςθ διά τθσ βίασ, αν δεν 

ειςθκοφετο, τθν καλάςςιον πολιορκίαν. Εισ πλιρθ δε κατάλθψιν των αιτίων, δι' ά ζδωκεν θ 

κυβζρνθςίσ του τοιαφτασ διαταγάσ, παρειςάγομεν ενταφκα τα τθσ εξωτερικισ πολιτικισ 

μετά τθν από Ελλάδοσ αναχϊρθςιν των πρζςβεων των τριϊν Δυνάμεων. 

 

Ο πόλεμοσ τθσ ωςςίασ κατά τθσ Τουρκίασ δεν προϊδευςε το παρελκόν ζτοσ όςον 

θλπίηετο, αλλά μεγάλωσ προϊδευςε το ενεςτϊσ. Στρατεφματα εν Ευρϊπθ υπό τουσ 

οφκαλμοφσ του αυτοκράτοροσ Νικολάου, ςτρατεφματα εν Αςία, ςτόλοι κατά τον Βόςπορον 

και τον Ελλιςποντον, τοςαφται και τοιαφται δυνάμεισ πολλαχόκεν κινοφμεναι εφαίνοντο 

ότι ζμελλαν να καταςτρζψωςιν εντόσ ολίγου τθν οκωμανικιν αυτοκρατορίαν. Βλζπουςαι 

αι φίλαι τθσ Ρφλθσ αυλαί τον μζγαν τοφτον κίνδυνον, και μθ δυνάμεναι να ςτιςωςιν 

ζμπροςκεν αυτισ τθν αιγίδα των, θγωνίηοντο αδιακόπωσ να λφςωςι το ελλθνικόν ηιτθμα, 

διότι, τοφτου λυκζντοσ, ζπαυεν ο πόλεμοσ, όχι διότι εκινικθ εξ αιτίασ ι εισ λφςιν αυτοφ, 

αλλά διότι θ μωρά πολιτικι τθσ Ρφλθσ ωσ προσ τθν ωςςίαν και θ αυκάδθσ γλϊςςα τθσ, θ 

προκαλζςαςα τον πόλεμον, προιλκαν εξ αυτοφ. Θ Ρφλθ δεν αντζλεγεν εισ όςα δι' εαυτιν 

απιτει θ ωςςία, διότι δεν απιτει ειμι όςα διελάμβαναν αι ςυνκικαι. 

 

Θ δε Αγγλία, θ προ παντόσ άλλου ςπουδάηουςα να ςυνδζςθ εκ νζου τασ προσ τθν Ρφλθν 

ςχζςεισ τθσ, δεν ζπαυεν επικυμοφςα τθν εισ Κωνςταντινοφπολιν επάνοδον των πρζςβεων. 

Κθρυχκζντοσ δε του πολζμου, εξζφραςε ςφοδρότερον τθν επικυμίαν ταφτθν, διότι 

ενόμιηεν, ότι θ επάνοδοσ αυτϊν εδφνατο να ςυντελζςθ εισ ταχυτζραν παφςιν του πολζμου. 

Θ Γαλλία, αντιτείναςα κατ' αρχάσ, εδζχκθ επί τζλουσ τθν γνϊμθν τθσ Αγγλίασ· αλλά 

δυςςυμβίβαςτα ιςαν ωσ προσ τθν επάνοδον των πρζςβεων τα τθσ ωςςίασ. Εξ αιτίασ του 

επικρατοφντοσ πολζμου οφτε θ Ρφλθ εδζχετο ϊςςον αντιπρόςωπον, οφτε θ ωςςία 

ζςτελλεν· αλλ' εξ αιτίασ τθσ ςυμμαχίασ τοιοφτοσ αντιπρόςωποσ ιτον αναγκαίοσ. Ρροσ 

εξομαλιςμόν δε τθσ δυςκολίασ ταφτθσ επρόβαλαν αι δφο αυλαί να ςυγκατατεκι θ τθσ 

Ρετρουπόλεωσ ίνα διαπραγματευκϊςιν εν Κωνςταντινουπόλει οι πρζςβεισ των δφο αυλϊν 

τα περί τθσ Ελλάδοσ εν ονόματι των τριϊν. Δεν ενζκρινε τθν πρόταςιν ταφτθν θ ωςςία, 

αλλά δεν τθν απζρριψεν εξ αιτίασ τθσ επιμονισ των δφο αυλϊν· απιτθςεν όμωσ να 

οριςκϊςι προθγουμζνωσ παρά των τριϊν αυλϊν όςα ζμελλαν αι δφο να 

διαπραγματευκϊςι περί Ελλάδοσ άνευ αυτισ, αλλ' εν ονόματι και αυτισ. Αόριςτα ιςαν, ωσ 

είρθται, τα των πλείςτων όρων τθσ υπζρ Ελλάδοσ ςυνκικθσ, και αςφμφωνοι προσ αλλιλασ 

αι Δυνάμεισ, κυρίωσ δε ωσ προσ τθν οροκεςίαν· θ Γαλλία και θ ωςςία επζμεναν εισ τθν 

επί τθσ ξθράσ οροκετικιν γραμμιν τθν μεταξφ των κόλπων τθσ Άρτθσ και του Βϊλου, όπωσ 
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τθν εχάραξαν οι εν Ρόρω πρζςβεισ· αλλ' θ Αγγλία τθν περιϊριηε και ιδθ ωσ και πριν εισ τον 

κορινκιακόν ιςκμόν· επί τζλουσ παρεδζχκθ τθν χαραχκείςαν εν Ρόρω, αλλ' όχι ωσ 

οριςτικιν. Συμβιβαςκζντεσ οι ςφμμαχοι ωσ προσ τον όρον τοφτον εδζχκθςαν ομοφϊνωσ 

και τουσ λοιποφσ, όπωσ εκανονίςκθςαν εν Ρόρω, προςκζςαντεσ καί τινασ άλλουσ 

ςυμπλθρωτικοφσ περί του τρόπου τθσ εκλογισ τθσ Αρχισ, περί τθσ εισ Κωνςταντινοφπολιν 

επανόδου των δφο πρζςβεων, περί αμνθςτείασ και μεταναςτεφςεωσ, περί αμοιβαίασ 

αςφαλείασ τθσ Ρφλθσ και τθσ Ελλάδοσ υπό τθν εγγφθςιν αυτϊν, περί διατθριςεωσ παρά 

τθσ Ρφλθσ τθσ πραγματικϊσ ενυπαρχοφςθσ ανακωχισ, περί παφςεωσ πάςθσ εχκροπραξίασ 

των Ελλινων και περί ανακλιςεωσ εισ Ρελοπόννθςον όλων των επί τθσ ςτερεάσ ελλθνικϊν 

ςτρατευμάτων. Τοφτων οφτω ςυμβιβαςκζντων, ςυνυπζγραψαν τθν 10 μαρτίου πράξιν 

περιζχουςαν τουσ ανωτζρω όρουσ, αλλ' όχι ωσ αναλλοιϊτουσ, και διζταξαν τουσ πρζςβεισ 

των δφο αυλϊν να επανζλκωςιν εισ Κωνςταντινοφπολιν ωσ αντιπροςωπεφοντεσ και τασ 

τρεισ. 

 

Μόνθ θ Αγγλία εκοινοποίθςεν επιςιμωσ τθν πράξιν τθσ 10 μαρτίου τω κυβερνιτθ τθσ 

Ελλάδοσ, απαιτοφςα τθν παφςιν πάςθσ εχκροπραξίασ επί τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ και τθν 

εντόσ του ιςκμοφ ανάκλθςιν των πζραν αυτοφ ελλθνικϊν ςτρατευμάτων· αλλ' ευλόγωσ και 

ευςχιμωσ απεποιικθ ο κυβερνιτθσ τθν διττιν ταφτθν απαίτθςιν. Ερμθνεφουςα δε θ 

Αγγλία το πνεφμα του όρου τθσ παφςεωσ πάςθσ εχκροπραξίασ, προςαπιτθςε και τθν λφςιν 

των καλαςςίων αποκλειςμϊν των δυτικϊν παραλίων τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ· απιτθςε δε τθν 

περί θσ ο λόγοσ λφςιν εν ονόματι όλθσ τθσ ςυμμαχίασ. Θπόρθςαν θ Γαλλία και θ ωςςία, 

και εξζφραςαν τθν δυςαρζςκειάν των μακοφςαι, ότι εν ονόματι αυτϊν απιτθςε τοφτο θ 

Δφναμισ εκείνθ, εν ϊ λόγοσ δεν εγζνετο επί ςυμβουλίου· ωμολόγθςεν θ Αγγλία, ότι κατά 

λάκοσ εγζνετο χριςισ του ονόματοσ όλθσ τθσ ςυμμαχίασ, αλλ' επζμεινεν ουδζν ιττον εν τω 

ιδίω ονόματι, και διζταξε τθν κατά τθν Ελλάδα ναυτικιν δφναμίν τθσ να ενεργιςθ τα εισ 

πραγματοποίθςιν του όρου τοφτου, κελλοφςθσ ι μθ τθσ ελλθνικισ κυβερνιςεωσ. Ρροσ 

εκπλιρωςιν δε τθσ διαταγισ ταφτθσ ο μεν αρμοςτισ των ιονίων νιςων ζγραψε τα δζοντα 

τω αρχιςτρατιγω, ο δε κατά το ιόνιον πζλαγοσ μοίραρχοσ, Σπζνςεροσ, παριγγειλε τω κατά 

τον αμβρακικόν κόλπον μοιράρχω Κριμεηί να λφςθ αμζςωσ τθν καλάςςιον εκείνων των 

μερϊν πολιορκίαν^ αφίχκθ δε και αυτοπροςϊπωσ εισ τον λιμζνα του Μεςολογγίου και 

απιτθςε παρά του ναυάρχου Μιαοφλθ και του πλθρεξουςίου τοποτθρθτοφ τθν λφςιν του 

αποκλειςμοφ του Μεςολογγίου επί απειλι βίασ, αν δεν ειςθκοφετο. Μίαν θμζραν προ τθσ 

αφίξεϊσ του υπεγράφθ θ περί παραδόςεωσ τθσ πόλεωσ εκείνθσ και του Ανατολικοφ 

ςυνκικθ. Θ περίςταςισ ιτο κριςιμότατθ, διότι, αν ειςεκομίηοντο τροφαί, θ φρουρά δεν κα 

παραδίδετο. Καλι τφχθ ο Σπζνςεροσ εςεβάςκθ τθν ςυνκικθν, και οφτωσ ελευκερϊκθςαν 

αι δφο εκείνοι πόλεισ αναιμωτί. 

 

Αν δε και το περί ου ο λόγοσ πρωτόκολλον υπεγράφθ τον μάρτιον, δεν εκοινοποιικει τθ 

ελλθνικι κυβερνιςει ει μθ τον μάιον. Λδοφ δε θ αιτία. Ουδεμία των Δυνάμεων επίςτευεν, 

ότι εδφναντο οι Ζλλθνεσ να κατορκϊςωςι τι γενναίον επί τθσ ςτερεάσ Ελλάδοσ· θ δε Γαλλία 

και θ ωςςία δεν δυςθρεςτοφντο αν τοιοφτον τι κατωρκοφτο, ωσ κζλουςαι τθν πζραν του 

ιςκμοφ ζκταςιν των ορίων του νζου κράτουσ, και δεν εφρόντιςαν περί τθσ ταχείασ 

κοινοποιιςεωσ του πρωτοκόλλου. Αλλ' θ Αγγλία, θ επικυμοφςα τθν ςτζνωςθ τθσ νζασ 

ελλθνικισ επικρατείασ, μακοφςα παρ' ελπίδα τθν πτϊςιν Βονίτςθσ και Αντιρρίου, και 

προβλζπουςα εντεφκεν τθν πτϊςιν Ναυπάκτου και Μεςολογγίου, ό εςτι τθν 
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απελευκζρωςιν όλθσ τθσ Ανατολικισ και Δυτικισ Ελλάδοσ προσ ανατροπιν του ςχεδίου 

τθσ, ζςπευςε να εμποδίςθ αφ' εαυτισ, επί τθ βάςει του ρθκζντοσ πρωτοκόλλου, τασ 

προόδουσ των Ελλινων διά τθσ λφςεωσ των αποκλειςμϊν. Τω όντι το μόνον όπλον των 

Ελλινων κατά των Τοφρκων ιτον θ πείνα, και αν αφθρείτο διά τθσ λφςεωσ των πολιορκιϊν, 

δεν κατωρκοφτο ό,τι κατωρκϊκθ· αλλά καλι τφχθ, παρεμβάςα θ Αγγλία βραδζωσ διά τθν 

ανωτζρω αιτίαν, δεν εδυνικθ να εμποδίςθ οφτε τθσ Ναυπάκτου οφτε του Μεςολογγίου 

τθν παράδοςιν. 

 

Τθν δε ανάκτθςιν του Μεςολογγίου μακοφςα ι Ελλάσ εςκίρτθςεν όλθ, και ο κυβερνιτθσ 

ετζλεςε πάνδθμον εορτιν εν Αιγίνθ και διεκιρυξε τα εξισ. 

 

«Θυδόκθςεν ο Κφριοσ και επί των τειχϊν του Μεςολογγίου κυματίηει πάλιν θ ςθμαία του 

Σταυροφ. Εισ τα τείχθ τθσ πόλεωσ του Μεςολογγίου κείνται τα οςτά των γενναίων εκείνων 

ανδρϊν, οίτινεσ προμαχόμενοι αυτισ ζπεςαν ενδόξωσ. 

 

«Το πρϊτιςτον των χρεϊν μασ, το οποίον οφείλομεν να αποδϊςωμεν εισ τθν μνιμθν των 

αοιδίμων εκείνων μαρτφρων, είναι το να προςφζρωμεν επί του κυςιαςτθρίου του Υψίςτου 

τασ υπζρ αναπαφςεωσ των ψυχϊν αυτϊν ενκζρμουσ ευχάσ μασ. Το χρζοσ τοφτο αφ' οφ 

αποδϊςωμεν, ζχομεν και άλλο όχι ολιγϊτερον ιερόν να εκπλθρϊςωμεν· ζχομεν χρζοσ να 

ςυλλζξωμεν μετ' ευλαβείασ τα ςεβάςμια αυτϊν λείψανα, και να τα κατακζςωμεν είσ τι 

μνθμείον, όπου θ πατρίσ ν' αποδίδθ κατ' ζτοσ τον φόρον τθσ ευγνωμοςφνθσ τθσ εισ τθν 

κόνιν των ανδρϊν εκείνων, οι οποίοι εμαρτφρθςαν θρωικϊσ υπζρ του ιεροφ αγϊνοσ αυτισ. 

 

«Θ κυβζρνθςισ διερμθνεφουςα τα αιςκιματα των Ελλινων υπερποκοφντων να 

εκπλθρϊςωςι τα τοιαφτα χρζθ των διατάττει. 

 

«Αον. Τθν ιδίαν θμζραν κακ’ ιν κζλει εγκαινιαςκι θ πρϊτθ εκκλθςία, θ οποία 

επιςκευάηεται ιδθ εισ Μεςολόγγι, να ιερουργιςθ ο μθτροπολίτθσ διά να δεθκι υπζρ 

αναπαφςεωσ των ψυχϊν των θρωικϊν προμάχων τθσ πόλεωσ του Μεςολογγίου. 

 

«Βον. Ο πλθρεξοφςιοσ τοποτθρθτισ να διορίςθ επιτροπιν ςυγκειμζνθν από άνδρασ του 

ιεροφ κλιρου ωσ και από πολεμικοφσ και πολιτικοφσ αξιωματικοφσ, ιτισ οφείλει να λάβθ 

ταναγκαία μζτρα διά να ενεργθκϊςι τα εφεξισ. 

 

«1ον. Να ςυνταχκι κατάλογοσ των εκκλθςιαςτικϊν, αξιωματικϊν, ςτρατιωτϊν, πολιτικϊν 

υπουργϊν ι απλϊν πολιτϊν, οίτινεσ ζπεςαν ωσ κφματα τθσ πολιορκίασ του Μεςολογγίου 

κατά το 1822, 1823, 1825, και 1826. 

 

«2ον. Να ςυλλεχκϊςι τα νεκρά αυτϊν λείψανα και να προςδιοριςκι ο τόποσ, όπου πρζπει 

να εναποτεκοφν.» 

 

«3ον. Ο κυβερνιτθσ κζλει υπάγει αυτοπροςϊπωσ εισ Μεςολόγγι διά να παρευρεκι εισ τθν 

μεγάλθν επικιδειον πομπιν τθν εςομζνθν προσ μετακόμιςιν των οςτζων αυτϊν εισ το 

μζροσ εκείνο, όπου κα ανεγερκι μνθμείον αφοςιοφμενον από το ζκνοσ εισ τθν μνιμθν των 
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γενναίων εν Μεςολογγίω υπεραςπιςτϊν του Σταυροφ.» 

 

«Θ κυβζρνθςισ κζλει εκδϊςει πρόγραμμα προςκαλοφςα δι' αυτοφ τουσ ομογενείσ 

αρχιτζκτονασ και λικοξόουσ να ςτείλωςιν εισ αυτιν εντόσ ενόσ ζτουσ ςχζδια και 

πρωτότυπα διά το μνθμείον, περί ου ο λόγοσ». Είδαμεν, ότι θ αγγλικι κυβζρνθςισ εφζρετο 

δυςμενϊσ προσ τον κυβερνιτθν. Ψυχρϊσ και αδιαφόρωσ ιρχιςε να φζρεται προσ αυτόν 

μετ' ολίγον και θ Γαλλία διά τουσ εξισ λόγουσ. 

 

Κακ’ άσ θμζρασ κατεγίνετο ο κυβερνιτθσ εισ τα τθσ ςυνελεφςεωσ, επανιλκεν εισ Ελλάδα ο 

ςυνταγματάρχθσ Φαβιζροσ εκ τθσ Γαλλίασ, όπου υπιγεν επ' αδεία. Τον φιλζλλθνα τοφτον 

τον αφιλοκερδϊσ αγωνιςκζντα και πολλά πακόντα υπζρ Ελλάδοσ ςυνίςτα ςπουδαίωσ το 

γαλλικόν υπουργείον ωσ τον ικανϊτερον ν' αςχολθκι εισ οργανιςμόν και αφξθςιν των 

τακτικϊν ςτρατευμάτων· υπζςχετο δε ν' αναδεχκι μζχρι τινόσ τθν προσ τοφτο 

απαιτουμζνθν δαπάνθν. Αλλ' ο κυβερνιτθσ, αδίκωσ υποπτεφων τθν φιλελλθνικϊν 

πολιτικιν τθσ Γαλλίασ, μθδ' ευνοϊν τον Φαβιζρον, δεν εδζχκθ τθν περί θσ ο λόγοσ 

πρόταςιν. Δυςθρεςτικθ θ Γαλλία, διζκοψε τθν τακτικιν χορθγίαν εκατομμυρίου φράγκων 

κατά μινα, και μόλισ μετά επανειλθμμζνασ παρακλιςεισ του κυβερνιτου εχοριγθςε τον 

απρίλιον ζν εκατομμφριον, αλλά το ιμιςυ εισ εμψφχωςιν ρθτϊσ τθσ γεωργίασ κατά τθν 

Ρελοπόννθςον· ανεδζχκθ δε να ςτζλλει κατά μινα και εισ το εξισ 100,000 αντί των 

500,000 εισ χριςιν του τακτικοφ. Αλλ' οποίοι και αν ιςαν οι φόβοι του κυβερνιτου ωσ 

προσ τθν πολιτικιν τθσ Γαλλίασ, οποία και αν ιτον θ προσ τουσ Γάλλουσ διά τασ 

φιλελευκζρουσ αρχάσ των δυςμενισ διάκεςίσ του, επειδι εβοθκείτο θ Ελλάσ πολυειδϊσ 

και αφιλοκερδϊσ εκείκεν, ϊφειλε να φζρεται περιποιθτικϊσ προσ τουσ εν Ελλάδι 

καταβάντασ Γάλλουσ· αλλ' επολιτεφκθ προσ αυτοφσ τόςον κακϊσ, ϊςτε εφείλκυςε το μίςοσ 

και τθν κατακραυγιν όλων· αιςκανκείσ δ' επί τζλουσ ότι κακϊσ ζπραξεν, απζςτειλε προσ 

κεραπείαν του κακοφ εισ Νεόκαςτρον τον Μιαοφλθν επί τθσ Ελλάδοσ προσ χαιρετιςμόν του 

αρχθγοφ του ςτρατοφ εν ονόματι τθσ κυβερνιςεωσ και του ζκνουσ. Θ αποςτολι αφτθ 

εξιλζωςε τον Μαιηϊνα· μετ' ολίγασ θμζρασ ανεχϊρθςε και αυτόσ ο κυβερνιτθσ εισ ζντευξίν 

του, και διά των προσ αυτόν και τον ςτρατόν περιποιθτικϊν του τρόπων εκζρδιςε τθν 

εμπιςτοςφνθν των. 

 

Τα δε γαλλικά ςτρατεφματα, αφ' οφ ετελείωςαν ευτυχϊσ το ζργον των εντόσ τθσ 

Ρελοποννιςου, θ δ' εκείκεν του ιςκμοφ ζξοδόσ των απθγορεφκθ, ανεχϊρθςαν εισ Γαλλίαν, 

εκτόσ τινων παρατεινάντων κατ' αίτθςιν τθσ ελλθνικισ κυβερνιςεωσ τθν εν Ελλάδι 

διαμονιν των· άφθςαν δ' επί τθσ επελεφςεϊσ των εισ χριςιν τθσ Ελλάδοσ πάμπολλα 

ςτρατιωτικά εφόδια. Ο δε Μαιηϊν επιςκεφκείσ τθν Ρελοπόννθςον μζχρι του ιςκμοφ, και 

τασ νιςουσ Αιγίνθσ, Φδρασ και Σπετςϊν, φιλοφρονοφμενοσ και τιμϊμενοσ κακ' όλθν τθν 

περιοδείαν του, απζπλευςε και αυτόσ επί τθσ Διδοφσ τθν 8 μαΐου. 

 

Γενναία θ ιδζα, θν ςυνζλαβε Κάρολοσ ο Γ, αποςτείλασ ςτρατεφματα εισ Ελλάδα, και 

γενναίωσ τθν επραγματοποίθςε. Κερμι και πάςθσ κακαρεφουςα ιδιωφελείασ επικυμία να 

ίδθ αναξιοπακοφντα λαόν απαλλαγμζνων των δεινϊν εξολοκρευτικοφ πολζμου τω 

ενζπνευςε τθν ιδζαν ταφτθν· «Δεν ανζχομαι», είπε προσ τον Γεϊργιον Κάννιγγα, «να βλζπω 

εν αδιαφορία τουσ ομοκριςκουσ μου Ζλλθνασ εξολοκρευμζνουσ υπό των Τοφρκων και των 

Αιγυπτίων^ είμαι αποφαςιςμζνοσ να ενεργιςω παν ό,τι αναγκαίον εισ εμπόδιον τόςον 
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αξιοκρθνιτου καταςτροφισ» (α)· μθδενόσ δε των εισ τοφτο ςυντελοφντων φειςκείσ ζφερεν 

εντόσ ολίγου εισ αίςιον τζλοσ ό,τι επεκφμει επευφθμοφντοσ του γαλλικοφ λαοφ. Δεν 

θρκζςκθ εισ τοφτο· ενίςχυςε διά πλουςίων δωρεϊν τθν παραλυκείςαν τακτικιν δφναμιν 

τθσ Ελλάδοσ, εηωοποίθςε τθν νεκρωκείςαν γεωργίαν, και εν τθσ μεγαλοφρόνι 

φιλανκρωπία του απζςτειλεν αξιωματικοφσ και λφτρα εισ απελευκζρωςιν των εισ Αίγυπτον 

δουλαγωγθκζντων Ελλινων. Εψιφιςε μετ' ολίγον θ εκνικι ςυνζλευςισ ανζγερςιν μνθμείου 

εν Ρεταλιδίω, όπου απζβθ ο αγακοποιόσ ςτρατόσ του. Το μνθμείον δεν ανθγζρκθ ειςζτι, 

αλλά μνθμεία ζμψυχα καυμαςμοφ και ευγνωμοςφνθσ είναι ειςαεί οι νόεσ και αι καρδίαι 

των Ελλινων. 

 

Εν τοφτοισ, χάρισ εισ τθν άοκνον επιμζλειαν του κυβερνιτου, θ ανζγερςισ τθσ 

Ρελοποννιςου εν μζςω των ερειπίων τθσ προϊδευεν, θ γεωργία ευτφχει, και αι πρόςοδοί 

τθσ ετετραπλαςιάςκθςαν. Θφξθςε τουσ εκνικοφσ πόρουσ και δάνειον ενόσ εκατομμυρίου 

ρουβλίων παρά του αυτοκράτοροσ Νικολάου· αι δε αδιάκοποι ςυνειςφοραί των 

φιλελευκζρων λαϊν τθσ Αμερικισ εγζνοντο ωφελιμϊτεραι, διότι, αςχολοφςαι εισ δθμόςια 

ζργα τουσ αζργουσ και απόρουσ και ωφελοφςαι αυτοφσ, ωφζλουν και τθν κοινωνίαν. Κατ' 

εκείνον τον καιρόν ο πλιρθσ φιλελλθνικοφ και φιλανκρϊπου ηιλου ιατρόσ Χάοσ 

Αμερικανόσ, ο δεχόμενοσ και διανζμων τασ πλείςτασ των ςυνειςφορϊν τοφτων, αφ' οφ 

ςυνζτρεξε δι' αυτϊν προσ καλλωπιςμόν τθσ Αιγίνθσ και ευκολίαν των εν αυτι 

εμπορευομζνων διά καταςκευισ προκυμαίασ, επεχείρθςε να ςυνοικίςθ επί του ιςκμοφ τθσ 

Κορίνκου ενδεείσ οικογενείασ χορθγϊν αυταίσ κατοικίασ, βόασ, ςπόρον και άροτρα· 

εχάριςεν επί τω ςκοπϊ τοφτω και θ ελλθνικι κυβζρνθςισ πεντακιςχιλίων ςτρεμμάτων 

χζρςον γθν. Τοιαφτθ ιτον θ υλικι βελτίωςισ τθσ Ελλάδοσ επί των παραμονϊν τθσ εκνικισ 

ςυνελεφςεωσ. 

 
1829 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΠΑ'. 

 

Πεξηνδεία ηνπ θπβεξλήηνπ ελ Πεινπνλλήζσ — Σξνπνινγία ηνπ πεξί 

εθινγήο λφκνπ — Αληηπξνζσπίαη ησλ επαξρηψλ επ' νλφκαηη ηνπ 

θπβεξλήηνπ — πγθξφηεζηο ηεο ελ Άξγεη δ' εζληθήο ζπλειεχζεσο θαη 

πξάμεηο απηήο. 

Μάρτιοσ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ο κυβερνιτθσ μθ υπεριςχφςθ θ αντιπολίτευςισ επί των εκλογϊν, 

απεφάςιςε να περιοδεφςθ τθν Ρελοπόννθςον εισ ζλκυςιν των λαϊν, και 

μεςοφντοσ μαρτίου ανεχϊρθςεν εκ τθσ κακζδρασ τθσ κυβερνιςεωσ· διατρίψασ δε 

ολίγασ θμζρασ εν Ναυπλίω, διζβθ δι' Άργουσ, Τριπολιτςάσ, Καρυταίνθσ, 

Λεονταρίου, Φουρτςάλασ, Καλαμάτασ και Νθςίου εισ Μοκϊνθν, διιλκε τασ 

δυτικάσ επαρχίασ τθσ Ρελοποννιςου, επεςκζφκθ τασ Ράτρασ, και διεβιβάςκθ 

παρά τθν Ναφπακτον, κακ' όν καιρόν διεπραγματεφετο θ παράδοςίσ τθσ· εκείκεν 

απζβθ εισ Βοςτίτςαν, ανζβθ εισ μζγα Σπιλαιον, όπου επάςχαςεν, επεςκζφκθ 

Καλάβρυτα και Κόρινκον, επανιλκεν εισ Ναφπλιον και τθν 23 εισ Αίγιναν· χαράσ δε 

και παρθγορίασ επλιρωςε τασ καρδίασ των κατοίκων των μερϊν, όκεν διιλκεν. Θ 

ανόρκωςισ των ερειπίων, θ εγκακίδρυςισ ςτοιχειωδϊν ςχολείων και θ εμψφχωςισ 

τθσ φιλοπονίασ ιςαν το ςφνθκεσ κζμα των λόγων του. Οι λαοί, απολαμβάνοντεσ 
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μετά τθν ζλευςίν του ευνομίαν και αςφάλειαν, ενκουςιάςκθςαν υπζρ αυτοφ και 

τον εκεϊρουν ωσ φιλόςτοργον πατζρα. Οι δε κατά τασ επαρχίασ υπάλλθλοι τθσ 

κυβερνιςεωσ, είτε ηιλω υπερβάλλοντι φερόμενοι, είτε άλλοκεν υποκινοφμενοι, 

υπθγόρευςαν να μθ ςταλϊςι πλθρεξοφςιοι εισ τθν ςυνζλευςιν, αλλά να δοκι τω 

κυβερνιτθ πάςα πλθρεξουςιότθσ· πρϊτθ δε θ επαρχία του Άργουσ τον ανζδειξε 

πλθρεξοφςιόν τθσ. Ο κυβερνιτθσ, προσ ον εκοινοποιικει θ εκλογι του επιςιμωσ, 

εςιϊπθςεν· ωσ δείγμα αποδοχισ εξελιφκθ θ ςιωπι του, και πολλαί επαρχίαι τθσ 

Ρελοποννιςου εμιμικθςαν το παράδειγμα του Άργουσ. Τθν αυτιν ςιωπιν 

ετιρθςεν ο κυβερνιτθσ και τότε. Εμιμικθςαν το παράδειγμα καί τινεσ νιςοι του 

Αιγαίου· θ αυτι ςιωπι και τότε. Τοιαφτθ διαγωγι ζδωκεν αφορμιν να πιςτεφςωςι 

πολλοί ότι θ χειρ αυτοφ υπεκίνει ταφτα. Αλλ' αι περί ων ο λόγοσ πλθρεξουςιότθτεσ 

ιςαν φανεραί παραβάςεισ του περί εκλογισ νόμου, και θ αντιπολίτευςισ δικαίωσ 

κατεβόα. 

 

Ο δε κυβερνιτθσ, ο ςυγκαλϊν τθν ςυνζλευςιν επί ςκοπϊ να παγιϊςθ τθν διά τθν 

αυκαίρετόν τθσ φφςιν κλονιηομζνθν κυβζρνθςίν του, εδίςταηε μζχρι τινόσ περί του 

πρακτζου· επί τζλουσ ςυγκαλζςασ εν τθ κατοικία του τθν 14 μαΐου τα μζλθ του 

πανελλθνίου και τουσ γραμματείσ, τον τθσ επικρατείασ και τον επί των εξωτερικϊν, τοισ 

είπεν, ότι θ ρθτι θμζρα τθσ ςυγκροτιςεωσ τθσ ςυνελεφςεωσ επζςτθ, και οι πλθρεξοφςιοι 

των επαρχιϊν δεν ςυνιλκαν, ότι άτοποι ιςαν αι επ' ονόματι αυτοφ εκλογαί, και ζπταιςε 

κατά τοφτο το πανελλινιον, διότι, αν εδζχετο τθν πρόταςίν του να εφυρεφωςι τα τθσ 

εκλογισ οι ζκτακτοι επίτροποι ι οι διοικθταί, κα εμποδίηετο τοιαφτθ εκλογι ωσ παρά τον 

νόμον^ ανάγκθ δε ιτο να εφορεφςωςιν οι υπάλλθλοί του τασ εκλογάσ προσ αποφυγιν 

τοιοφτων ατοπθμάτων και να ςυνζλκωςιν οι πλθρεξοφςιοι όςον τάχιον. Συνινεςε το 

πανελλινιον δεχόμενον τα πάντα μετά τθν τελευταίαν προςκικθν μελϊν, και τθν 

μεκαφριον απεποιικθ επιςιμωσ ο κυβερνιτθσ τασ επί τω ονόματι αυτοφ εκλογάσ, 

παρζτεινε τθν ςυγκρότθςιν τθσ ςυνελεφςεωσ εισ τθν 25 Λουνίου, ϊριςε τόπον των 

ςυνεδριάςεων το Άργοσ, και ετροπολόγθςε τα περί εκλογισ ςυναινζςει του πανελλθνίου, 

ειςάξασ δφο ουςιϊδεισ καινοτομίασ, τθν παρζμβαςιν των υπαλλιλων του υπό το 

πρόςχθμα τθσ ευταξίασ και τθσ νομιμότθτοσ, και τθν άμεςον και κατ' ευκείαν παρά του 

λαοφ εκλογιν πλθρεξουςίου· και αφτθ μεν θ καινοτομία ιτον επαινετι, διότι δι' αυτισ 

μάλλον ι διά τθσ άλλθσ εκλογισ εκφράηεται ειλικρινζςτερον θ ελευκζρα κζλθςισ του λαοφ· 

αλλ' θ παρζμβαςισ των υπαλλιλων επροξζνθςε μζγα δεινόν. Ο κυβερνιτθσ, αν και 

εφοβείτο μθ υπεριςχφςωςιν οι εναντίοι του, δεν ζκρινε πολιτικόν να τουσ αποκλείςθ τθσ 

ςυνελεφςεωσ, αλλ' επενόθςεν άλλον τρόπον όπωσ τουσ μεταχειριςκι εκόντασ άκοντασ 

όργανά του· ενζργθςε διά των υπαλλιλων του να υποχρεωκϊςιν εγγράφωσ παρά των 

εντολζων ίνα βαδίςωςιν επί τθσ ςυνελεφςεωσ τθν οδόν αυτοφ· και το επινόθμα τοφτο, 

μεταμόρφωςισ τθσ επ' ονόματι αυτοφ πλθρεξουςιότθτοσ, επζτυχε· ςυμπαρελιφκθςαν δε 

υπό τθν αυτιν κατθγορίαν καί τινεσ του κυβερνθτικοφ κόμματοσ διά το ευςχθμότερον. Υπό 

τοιαφτθν εν γζνει μεμπτιν και πρωτοφανι εν Ελλάδι αντιπροςωπίαν ςυνεκροτικθ θ εν 

Άργει δ' των Ελλινων ςυνζλευςισ. Μζγασ δε γογγυςμόσ επιλκεν ζνεκα τοφτου, και ο είσ 

των δφο αντιπροςϊπων του Μεςολογγίου, ο πρϊθν γραμματεφσ τθσ επικρατείασ και νυν 

επί των εξωτερικϊν, απζρριψε τθν τοιαφτθν αντιπροςωπίαν, και διά γραπτισ μαρτυρίασ 

των εντολζων του απζδειξε προσ τον κυβερνιτθν, ότι παρά τθν προαίρεςιν αυτϊν και κατ' 
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επίμονον απαίτθςιν του διοικθτοφ εδόκθ θ εντολι αφτθ· αλλ' ουδείσ των υπό τθν αυτιν 

κατθγορίαν ομοφρόνων πλθρεξουςίων τον εμιμικθ. 

 

Ο δε κυβερνιτθσ μθδζ τθν τοιαφτθν αντιπροςωπίαν κεωρϊν αποχρϊςαν εισ επιτυχίαν του 

ςκοποφ του, απθγόρευςε τθν εισ τθν πόλιν του Άργουσ είςοδον των απλϊν πολιτϊν, επί 

λόγω ελλείψεωσ κατοικιϊν, εςφςτθςε τθν φρουράν τθσ ςυνελεφςεωσ όπωσ ικελε, και 

διϊριςεν εισ εξζλεγξιν των εκλογικϊν εγγράφων ουσ των πλθρεξουςίων ενζκρινε. 

Διεκρίνοντο διά τθν προσ τον κυβερνιτθν απζχκειαν οι τθσ Φδρασ και ο των Καλαβφτων 

Ηαιμθσ· αλλ' ο κυβερνιτθσ τουσ μεν υδραίουσ αφϊπλιςεν επί τθ κενι ελπίδι των 

αποηθμιϊςεων διά τθσ επί ςυνελεφςεωσ παντοδυνάμου ενεργείασ του, τον δε Ηαιμθν 

εδζςμευςε διά τθσ υπό τουσ απρεπείσ όρουσ δοκείςθσ αυτϊ αντιπροςωπίασ. Τοφτων οφτω 

διατεκζντων, ζπαυςε πάςα εν τθ ςυνελεφςει αντιπολίτευςισ. 

 

Ρρο τθσ ενάρξεωσ δε των τακτικϊν εργαςιϊν τθσ, πρϊτοι οι Ρελοποννιςιοι πλθρεξοφςιοι, 

υποκινθκζντεσ παρά των περί τον κυβερνιτθν, ζςτειλαν ομοφϊνωσ ευχαριςτιριον προσ 

αυτόν εξ ονόματοσ των λαϊν, ουσ αντεπροςϊπευαν, δι' όςα καλά θ ςυνετι διοίκθςίσ του 

τοισ επροξζνθςε· τον παρεκάλουν δε να τουσ χειραγωγιςθ και εισ τασ επί ςυνελεφςεωσ 

ςπουδαίασ εργαςίασ των. Ραρόμοιον ευχαριςτιριον υπζγραψαν ακολοφκωσ και ο 

Στερεοελλαδίται, και μετ' αυτοφσ οι Αιγαιοπελαγίται. 

 

Ρροσ τα μεςθμβρινά άκρα τθσ πόλεωσ του Άργουσ, εντόσ του παλαιοφ αμφικεάτρου, 

κατεςκευάςκθ ξυλίνθ ςκθνι διά τασ ςυνεδριάςεισ. 

Λοφλιοσ Τθν 11 ιουλίου ςυνιχκθςαν οι πλθρεξοφςιοι εισ τον ναόν τθσ Ραναγίασ, όπου 

παρόντοσ και του κυβερνιτου εψάλθ θ ακολουκία, ωρκίςκθςαν οι πλθρεξοφςιοι 

τον ςυνικθ όρκον, και μετζβθςαν υπό τθν ςκθνιν, όπου κακιςασ ο κυβερνιτθσ εκ 

δεξιϊν του προζδρου, είπεν ολίγασ λζξεισ προειςαγωγικάσ, και μετά ταφτα, 

αναςτάσ ο γραμματεφσ τθσ επικρατείασ, ανζγνωςε κατά διαταγιν του κυβερνιτου 

ζκκεςιν των πράξεων αυτοφ εξ ότου ζμακεν εν τθ αλλοδαπι τον διοριςμόν του 

μζχρι τθσ θμζρασ εκείνθσ. Μετά τθν ςυνεδρίαςιν ταφτθν θ ςυνζλευςισ θςχολικθ εισ 

τθν ςφςταςιν του γραφείου τθσ υπό τθν τακτικιν προεδρίαν του ωσ γεροντοτζρου 

κατ' αρχάσ προεδρεφοντοσ Σιςίνθ, και εςφςτθςε δφο επιτροπάσ, τθν μεν πενταμελι 

επί των αναφορϊν, τθν δε επταμελι διά τθν ανταπόκριςιν τθσ ςυνελεφςεωσ και του 

κυβερνιτου· εκάλεςε δε τθν επιτροπιν ταφτθν επιτροπιν τθσ ςυνελεφςεωσ· είχε 

και ο κυβερνιτθσ ςυςτιςει προ τθσ ενάρξεωσ των εργαςιϊν αυτισ, ωσ είρθται, 

άλλθν ενδεκαμελι εκ πλθρεξουςίων προσ εξζλεγξιν των εκλογικϊν εγγράφων, ϊςτε 

θ ςυνζλευςισ είχε τρεισ διαρκείσ επιτροπάσ. Τθν δε 16 παρζςτθ ο επί των 

εξωτερικϊν γραμματεφσ, και εκκζςασ τα εξωτερικά, και αναγνϊςασ διαφόρουσ των 

πρζςβεων των ςυμμάχων και του κυβερνιτου προσ αλλιλουσ διακοινϊςεισ είπεν 

επί τζλουσ, ότι απζκειτο εισ τθν ςυνζλευςιν να βουλευκι περί των περαιτζρω. Τθν 

δε επιοφςαν παρζςτθ ο γραμματεφσ τθσ επικρατείασ και ζκεςεν υπ' όψιν τθσ 

ςυνελεφςεωσ τθν νομιμοποιοφςαν το ςφςτθμα τθσ προςωρινισ κυβερνιςεωσ 

πράξιν τθσ βουλισ, και ψθφίςματα του κυβερνιτου περί των διαφόρων κλάδων τθσ 

υπθρεςίασ δϊςασ τασ απαιτουμζνασ περί αυτϊν διαςαφιςεισ. Τθν 18 ετζκθςαν υπ' 

όψιν τθσ ςυνελεφςεωσ τα τθσ τραπζηθσ, οι λογαριαςμοί του φροντιςτθρίου και τθσ 
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οικονομίασ, ο προχπολογιςμόσ ενόσ ζτουσ, και ςχζδιον περί λφςεωσ του εξωτερικοφ 

δανείου. Τθν 19 ανεγνϊςκθςαν αναφοραί περί τθσ ςτρατιωτικισ και ναυτικισ 

υπθρεςίασ, και περί όςων ειςεπράχκθςαν εξ αρχισ τθσ πρϊτθσ κυβερνθτικισ 

περιόδου μζχρι τζλουσ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ. Αφ' οφ δε εκοινοποιικθςαν 

ταφτα πάντα, θ ςυνζλευςισ εξζδωκε δεκατρία ψθφίςματα· και διά μεν του α', 

εγκρίνουςα θν εβάδιςεν ο κυβερνιτθσ οδόν ωσ προσ τα εξωτερικά, τω ζδωκεν 

εξουςίαν να διαπραγματευκι, και εισ το εξισ τα περί τθσ αναπτφξεωσ και 

εφαρμογισ τθν ςυνκικθσ τθσ 24 Λουνίου, αλλ' υπό τινασ όρουσ και υπό τθν 

επικφρωςιν των πλθρεξουςίων αντιπροςϊπων του ζκνουσ. 

 

Διά δε του β' παρεδζχκθ όςα ζπραξεν θ βουλι εισ νομιμοποίθςιν του διοικθτικοφ 

ςυςτιματοσ του κυβερνιτου, και το ετροπολόγθςε διά το μζλλον αντικαταςτιςαςα το 

πανελλινιον δι' εικοςιεπταμελοφσ γερουςίασ, κατ' εκλογιν του κυβερνιτου τα μεν 

εικοςιζν μζλθ επί καταλόγου υποψθφίων τθσ ςυνελεφςεωσ, εκάςτου των πλθρεξουςίων 

προβάλλοντοσ αυτϊ κατ' ιδίαν τρεισ υποψθφίουσ (α), τα δε λοιπά ζξ κατά πλιρθ 

αρζςκειαν αυτοφ του κυβερνιτου· ωρίςκθ δε θ μεν γερουςία να γνωμοδοτι εφ' όλων των 

μθ διοικθτικϊν ψθφιςμάτων, αλλά να μθ υπόκειται ο κυβερνιτθσ εισ τθν γνωμοδότθςιν ει 

μθ ωσ προσ τα του δθμοςίου πλοφτου και εν γζνει τα οικονομικά, τα δε τθσ δικαςτικισ και 

πάςθσ άλλθσ υπθρεςίασ να μείνωςι προςωρινϊσ όπωσ ιςαν, δυναμζνθσ όμωσ τθσ 

κυβερνιςεωσ να παρειςάγθ όςασ τροπολογίασ τθν εδίδαςκεν θ πείρα, ό εςτι να τα 

μεταβάλθ κατά το δοκοφν· να διατάξθ δε εν καιρϊ οριςτικϊσ τα δικαςτικά, διοριηομζνων 

διά βίου των δικαςτϊν. Επρονόθςε το αυτό ψιφιςμα και περί του είδουσ τθσ εν καιρϊ 

ςτακεράσ κυβενιςεωσ τθσ Ελλάδοσ, και διζταξε τθν προςωρινιν κυβζρνθςιν να εργαςκι, 

ςυμπραττοφςθσ και τθσ γερουςίασ, εισ τθν προπαραςκευιν των κεμελιωδϊν νόμων, κακ' 

άσ ζκεςαν βάςεισ αι τθσ Επιδαφρου, του Άργουσ και τθσ Τροιηινοσ ςυνελεφςεισ, και τα μεν 

κακικοντα του νομοτελεςτικοφ να οριςκϊςι κατά το υπαγορεφςαν τασ εν Τροιηινι πράξεισ 

πνεφμα τροπολογοφμενα και κατά τθν ζννοιαν τθσ ςυνκικθσ των τριϊν αυλϊν, θ δε 

γερουςία διθρθμζνθ εισ δφο βουλευτιρια να ενεργι τα τθσ νομοκετικισ εξουςίασ διά τθσ 

ςυμπράξεωσ και του νομοτελεςτικοφ· παριγγειλε δε, άμα αποπερατωκϊςι τα περί των 

κεμελιωδϊν νόμων, να ςυγκαλεςκϊςιν οι αυτοί πλθρεξοφςιοι προσ επικεϊρθςιν, και 

ευχικθ εν περιπτϊςει αποβιϊςεωσ του κυβερνιτου εν τω μεταξφ να ευρεκι γραπτόν το 

περί τθσ πολιτικισ ανορκϊςεωσ τθσ πατρίδοσ ςχζδιόν του. 

 

Το γ' ψιφιςμα διελάμβανε να ανακεωρθκϊςιν όλοι οι λογαριαςμοί τθσ επί των 

οικονομικϊν επιτροπισ και του φροντιςτθρίου, να προικιςκι δι' εκνικϊν κτθμάτων θ 

τράπεηα, να ηθτθκι θ εγγφθςισ των ςυμμάχων αυλϊν περί του δανείου των 60,000,000 

φράγκων του παρά τοισ εν Τροιηινι ςυνελεφςεωσ ψθφιςκζντοσ, να φροντίςθ θ κυβζρνθςισ 

περί λφςεωσ του χρζουσ του 1824 και 1825, και να διατθριςθ μεν κακ' όλον το ενεςτϊσ 

ζτοσ απαράλλακτον τον ενυπάρχοντα τρόπον τθσ φορολογίασ, να εναςχολθκι 

ανυπερκζτωσ εισ ανακεϊρθςιν των φορολογικϊν διατάξεων, εισ καταγραφιν και 

βελτίωςιν των εκνικϊν κτθμάτων, εισ διανομιν μζρουσ αυτϊν κακ' εκάςτθν κοινότθτα 

αναλόγωσ του αρικμοφ των κατοίκων αυτισ, και εισ ςφςταςιν επιτροπισ προσ εξζταςιν των 

διαφιλονεικουμζνων ιδιοκτθςιϊν. Το δ' ψιφιςμα απζβλεπε τθν πρόοδον και τθν 

τακτοποίθςιν του ςτρατιωτικοφ και του ναυτικοφ διά τθσ ενεργείασ του περί απογραφισ 

νόμου του 1825 τροποποιουμζνου, και διά τθσ δι' εκνικισ γθσ αμοιβισ των υπθρετοφντων 
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ςτρατιωτικϊσ ι ναυτικϊσ κατά τον βακμόν εκάςτου αυτϊν. Το ε' εκανόνιηε τα περί των 

οφειλομζνων αποηθμιϊςεων και διζταττε να ςυςτθκι κϊδθξ δθμοςίου χρζουσ επί ετθςία 

πλθρωμι τόκου και να διανεμθκι το δεκατθμόριον του ελπιηομζνου εξωτερικοφ δανείου 

κατ' αναλογίαν των εκάςτω των πολιτϊν οφειλομζνων κεφαλαίων, να διατεκϊςι δε εισ 

όφελοσ αυτϊν και ςτρζμματα 200,000 εκνικισ γθσ εκτόσ ςταφιδϊνων, αμπελϊνων, 

ελαιοδζνδρων και δαςϊν, αλλά να μθ δίδεται θ γθ αφτθ ωσ τελεία ιδιοκτθςία πριν 

οριςκϊςι τα τθσ Ελλάδοσ και απαλλαγϊςι τα εκνικά κτιματα τθσ υποκικθσ· εγράφθ δε και 

ςυμπλθρωτικόν άρκρον προσ αγοράν πλοίων ανθκόντων εισ τασ νιςουσ, Φδραν, Σπζτςασ 

και Ψαρά. Το ςτ' ψιφιςμα διελάμβανε περί του τρόπου τθσ εξοφλιςεωσ των επί 

τουρκοκρατίασ χρεϊν των κοινοτιτων. Το η' διζταττε να κοπι εκνικόν νόμιςμα κατά το 

ςχζδιον του πανελλθνίου, και αφ' ενόσ μεν προςϊπου να χαραχκι φοίνιξ, άνωκεν τθσ 

κεφαλισ αυτοφ ςταυρόσ, και πζριξ «ελλθνικι πολιτεία», επί δε του ετζρου δφο κλάδοι ο 

μεν ελαίασ ο δε δάφνθσ, και πζριξ «ο κυβερνιτθσ Λ. Α. Καποδίςτριασ». Τα θ' ψιφιςμα ζλεγε 

ν' ανεγερκι εν καιρϊ δζοντι εν τθ κακζδρα τθσ κυβερνιςεωσ ναόσ επ' ονόματι του 

Σωτιροσ εισ ευγνωμοςφνθν προσ τον Φψιςτον, δι' όςα εκαυματοφργθςεν επί ςωτθρία του 

ελλθνικοφ λαοφ, ν' αποςταλϊςι πρζςβεισ προσ τουσ ςυμμάχουσ βαςιλείσ και προσ τον 

βαςιλζα τθσ Βαυαρίασ προςφζροντεσ τθν ευγνωμοςφνθν του ζκνουσ δι' όςα αγακά 

απιλαυςε διά τθσ γενναίασ ςυνδρομισ αυτϊν, ν' ανεγερκϊςι δε και δφο μνθμεία το μεν εν 

Νεοκάςτρω εισ μνιμθν τθσ ναυμαχίασ, το δε εν Ρεταλιδίω, όπου απζβθ κατά πρϊτον ο 

γαλλικόσ ςτρατόσ, και να ςυςτθκι τάγμα ιππζων καλοφμενον τάγμα του Σωτιροσ. Το κ' 

ψιφιςμα ϊριηε τθν ποςότθτα φοινίκων 180,000 ωσ ετιςιον μιςκοδοςίαν του κυβερνιτου, 

αλλ' ο κυβερνιτθσ δεν εδζχκθ τθν προςφοράν. Το ι' απθγόρευε τθν εξαγωγιν των 

αρχαιοτιτων επιτρζπον μόνθν τθν των ςυντριμμάτων, αλλά και τοφτων οςάκισ εηθτοφντο 

υπό κυβερνιςεων ωσ ςυντελοφντων εισ αρχαιολογικάσ ερεφνασ. Το ια' εψιφιηε τα εισ 

βελτίωςιν του ιερατείου, τα εισ προικιςμόν του ορφανοτροφείου, τα εισ υποςτιριξιν των 

αλλθλοδιδακτικϊν, τυπικϊν, και ανωτζρασ τάξεωσ ςχολείων, και τα εισ ςφςταςιν δθμοςίων 

τυπογραφιϊν διά των κλθροδοτθμάτων των ομογενϊν και διά των προςόδων των 

μοναςτθρίων. Το ιβ' εκανόνιηε τον τρόπον του δικάηειν τασ επί τθσ επαναςτάςεωσ ποινικάσ 

διαφοράσ των Ελλινων. Το δε ιγ' και τελευταίον διζταττεν οι ςυγκροτιςαντεσ τθν 

ενεςτϊςαν ςυνζλευςιν να ςυγκροτιςωςιν οι αυτοί και τθν ακόλουκον κεωρουμζνθν ωσ 

ςυνζχειαν τθσ παροφςθσ, άμα θ κυβζρνθςισ ζφερεν εισ πζρασ τασ περί τθν ςφνταξιν του 

ςχεδίου του κεμελιϊδουσ νόμου εργαςίασ τθσ, ι κακ' όν καιρόν επιρχετο ανάγκθ να 

κεωρθκϊςι και επικυρωκϊςι τα περί ων εγζνετο λόγοσ εν τω α' ψθφίςματι. 

 

Εν τοφτοισ, ζλαβε γνϊςιν θ ςυνζλευςισ αναφοράσ του Τςϊρτςθ εισ άκρον δυςθρεςτθμζνου 

διά τθν προσ αυτόν διαγωγιν του κυβερνιτου. Δι' αυτισ παρθτείτο τθσ υπθρεςίασ και 

κακιπτετο του διοικθτικοφ ςυςτιματοσ· αλλά διζκοψε τθν ανάγνωςίν τθσ θ ςυνζλευςισ επί 

λόγω ότι εξετρζπετο ο αναφερόμενοσ του κακικοντοσ και τθσ αλθκείασ· εδζχκθ δε τθν 

παραίτθςίν του λθςμονιςαςα εν τθ δουλοφροςφνθ τθσ πόςον ο φιλζλλθν οφτοσ 

εκακουχικθ και πόςον ςυνετζλεςεν εισ τθν προ ολίγου ανζγερςιν τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ. 

 

Τοφτων οφτω διατεκζντων καί τινων άλλων μικροτζρου λόγου κανονιςκζντων, παραςτάσ ο 

Κυβερνιτθσ τθν 6 αυγοφςτου απζλυςε τθν ςυνζλευςιν ευφθμοφμενοσ. 

 
Ανεφζραμεν πόςουσ αγϊνασ κατζβαλεν ο κυβερνιτθσ εισ τθν κακ' όν εφχετο τρόπον 
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ςυγκρότθςιν τθσ ςυνελεφςεωσ. Οι αγϊνεσ του ευδοκίμθςαν, και θ ςυνζλευςισ 

ςυνεκροτικθ όπωσ εφχετο· ό,τι ζπραξεν θ ςυνζλευςισ το ζπραξεν επί τθ προτάςει, τθ 

ειςθγιςει ι τθ πλιρει ςυγκατακζςει του κυβερνιτου· εισ αυτόν ενατζνιηεν όλθ· όλα τα 

ψθφίςματά τθσ εςχεδιάηοντο εν τω κυβερνθτικϊ γραφείω, μετεβιβάηοντο εισ αυτιν διά 

τθσ επταμελοφσ επιτροπισ και επανιρχοντο εισ το κυβερνθτικόν γραφείον ωσ ζργα τθσ 

ςυνελεφςεωσ· θ ςυνζλευςισ, και πριν εκδϊςθ τα ψθφίςματα, εκιρυξε παςιφανϊσ τα υπζρ 

του κυβερνιτου φρονιματά τθσ και τθν απεριόριςτόν τθσ πίςτιν εισ τθν ικανότθτά του, τον 

πατριωτιςμόν του και τα φϊτα του· δεν εδίςταςε δε και επιςιμωσ να δθλϊςθ ότι διζταξε 

τθν επταμελι επιτροπιν να ςχεδιάηθ τα ψθφίςματα υπό τθν οδθγίαν αυτοφ. Τοφτων 

οφτωσ εχόντων, επανελάμβαναν προςφυϊσ οι αςτειότεροι των πλθρεξουςίων το «Γιάννθσ 

κερνά και Γιάννθσ πίνει». 

 
1829 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΠΒ'. 

 

Δηζβνιή Διιήλσλ εηο Θήβαο θαη ζπγθξνχζεηο απηψλ θαη ησλ ερζξψλ ελ 

ηε πφιεη ηαχηε θαη παξά ησ ελ ηε Αηηηθή κνληδξίσ ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ. 

— Μάραη θαηά ηνλ Αλεθνξίηελ, ηνλ Χξσπφλ θαη έμσζελ ησλ Θεβψλ. 

— Νέα εηζβνιή ερζξψλ εηο ηελ Αλαηνιηθήλ Διιάδα. — Μάρε ηεο 

Πέηξαο θαη έμνδνο ησλ ερζξψλ. — Σέινο ηνπ ππέξ αλεμαξηεζίαο ηεο 

Διιάδνο πνιέκνπ. — Υαξαθηήξ Τςειάληνπ. — Σα κεηά ηελ 

ζπλέιεπζηλ ηνπ Άξγνπο. — Νέα ρνξεγήκαηα Γαιιίαο. — Όπια 

δσξεζέληα παξά ηνπ απηνθξάηνξνο ηεο Ρσζζίαο. — Πξνθαηαβνιή 

Δυλάξδνπ επί ηνπ δαλείνπ. 

 

ΡΟΛΛΑΧΟΚΕΝ τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ εξωςκζντεσ οι Τοφρκοι κατείχαν μόνον τασ Κιβασ 

και τθν Αττικιν, ο δε ςτρατάρχθσ εςκζπτετο πϊσ να τουσ αναγκάςθ να φφγωςι κακείκεν. 

 

Θ πόλισ των Κθβϊν ιτον όλθ ερείπια. Οι Τοφρκοι κατείχαν τουσ αγίουσ Κεοδϊρουσ, το 

Ρυρί και τον Ρφργον· ιςαν δε 1500 πεηοί και 200 ιππείσ. Ο ςτρατάρχθσ εφρόντιςε πρϊτον 

να προκαταλάβθ τον παρά τον Καραμπαμπάν Ανθφορίτθν προσ διακοπιν πάςθσ κοινωνίασ 

των εν Κιβαισ και εν Ευβοία εχκρϊν· απζςτειλε δε και τον Βάςςον εισ τθν Αττικιν προσ 

εμπόδιον τθσ εκείκεν μεταβάςεωσ εχκρϊν εισ Κιβασ· 

Μάιοσ τθν νφκτα δε τθσ 18 μαΐου, οδθγϊν 700 πεηοφσ, επάτθςε τα ερείπια των Κθβϊν, 

όπου κατζλαβαν οι περί αυτόν κζςεισ και δεν ζπαυςαν ακροβολιηόμενοι τασ πρϊτασ 

τρεισ θμζρασ ζχοντεσ και τρία κανόνια· τθν δε 21 επολζμθςαν μεταξφ τθσ πόλεωσ και 

του Ρυρίου, και μετά δίωρον μάχθν διεχωρίςκθςαν. Ζκτοτε δεν ιλκαν εισ μάχθν, 

διότι και οι Ζλλθνεσ και οι Τοφρκοι ανζμεναν επικουρίαν. 

 

Κακ' ιν δε θμζραν επάτθςαν οι περί τον ςτρατάρχθν τασ Κιβασ, εςτρατοπζδευςεν ο 

Βάςςοσ εν τω μεταξφ Χαςιάσ και Μενιδίου μονιδρίω του αγίου Λωάννου, και τθν επαφριον, 

παραλαβϊν 300 πεηοφσ καί τινασ ιππείσ, κατζβθ εισ το πεδίον, και τουσ μεν πεηοφσ ζκεςεν 

εισ ενζδραν, αυτόσ δε προχωρϊν μετά των ιππζων προσ το Μενίδι απιντθςεν εχκροφσ 

επερχομζνουσ· ιςαν δε οφτοι 200 πεηοί καί τινεσ ιππείσ. Αρξαμζνθσ δε αψιμαχίασ, 
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επανζςτθςαν κατά των εχκρϊν οι ενεδρεφοντεσ πεηοί, και ιλκαν και άλλοι άλλοκεν 

εχκροί. Ρολλι πυρίτισ εκάθ, αλλ' ολίγον αίμα εχφκθ. Τθν δε 27 εξεςτράτευςαν οι εν 

Ακιναισ εχκροί κατά των περί τον Βάςςον ζλκοντεσ δφο κανόνια, και ιλκαν εισ μάχθν, αλλ' 

ωπιςκοδρόμθςαν και αυτοί άπρακτοι απολζςαντζσ τινασ. 

Λοφνιοσ Ο δε εν Ευβοία Ομζρ-παςασ, μακϊν ότι οι Ζλλθνεσ κατζλαβαν τον Ανθφορίτθν, 

εξεςτράτευςε τθν 2 Λουνίου· 1000 τακτικοί και 500 άτακτοι τον θκολοφκουν· οι δε 

κατζχοντεσ τθν κζςιν εκείνθν Ζλλθνεσ, μόλισ 800, κατεςκεφαςαν επί του όρουσ 

μζγαν προμαχϊνα· αλλ' ο προμαχϊν οφτοσ απείχε πολφ τθσ οδοφ· διά τοφτο ιδόντεσ 

τουσ εχκροφσ επερχομζνουσ κατζβθςαν προσ αντίκρουςιν εισ τασ υπωρείασ, όπου 

δεινϊσ προςβλθκζντεσ ετράπθςαν, και καταδιωκόμενοι επί του όρουσ κατζφυγαν 

εισ τον προμαχϊνα, αλλ' εξορμιςαντεσ μετ' ολίγον θνάγκαςαν τουσ εχκροφσ να 

οπιςκοδρομιςωςιν· 40 εχκροί και 8 Ζλλθνεσ εφονεφκθςαν και επλθγϊκθςαν· 

μεταξφ δε των πλθγωμζνων ιςαν και οι αξιωματικοί Μποφςγοσ, Ραφλοσ Στεφάνου 

και Βαςίλθσ Λεοναρδίδθσ· διεκρίκθ δε διά τασ ανδραγακίασ του ο Ολφμπιοσ 

Ψαροδιμοσ πρϊτοσ εξορμιςασ. 

 

Μετά δε τθν μάχθν ταφτθν εςτάλθςαν 200 Ζλλθνεσ εισ κυρίευςιν του Ωρωποφ και των επί 

τθσ παραλίασ αποκθκϊν· τοφτουσ ιδόντεσ ερχομζνουσ οι εν τω χωρίω εχκροί το 

εγκατζλειψαν αμαχθτί ςυγκεντρωκζντεσ όλοι κατά τθν παραλίαν, οι δε Ζλλθνεσ 

ετοποκετικθςαν εν τω χωρίω. Μετά τινασ δε θμζρασ ιλκε το ατμόπλουν και ζν άλλο 

πλοίον προσ τθν παραλίαν, και υπό τθν αντίλθψιν του πυροβολικοφ αυτϊν εκινικθςαν οι 

εν τω χωρίω Ζλλθνεσ εισ καταδίωξιν των εχκρϊν. Αντεπεξιλκαν οι εχκροί, επολζμθςαν 

τουσ Ζλλθνασ, τουσ ζτρεψαν, και ζμειναν κφριοι των δφο τοφτων κζςεων, ωσ και πρότερον. 

 

Μετά δε τθν μάχθν τθσ 2, οι Ζλλθνεσ εγκατζλειψαν τθν κζςιν του Ανθφορίτου, και πολλοί 

των εν Ευβοία Τοφρκων ιλκαν ανεμποδίςτωσ εισ βοικειαν των εν Κιβαισ, οίτινεσ 

δυναμωκζντεσ περιιρχοντο άφοβοι τασ πεδιάδασ κερίηοντεσ και καρπολογοφντεσ. Εν 

τοφτοισ, ζμακεν ο ςτρατάρχθσ ότι το περί τθν Ναφπακτον υπό τον Χατςι-Χριςτον ιππικόν 

ιρχετο αυκόρμθτον εισ βοικειαν, και απζςτειλε διά νυκτόσ εισ προχπάντθςιν τουσ περί 

τον Ευμορφόπουλον και τον Σκουρτανιϊτθν επί ςκοπϊ να ςυνενεδρεφςωςι τουσ ςυνικωσ 

και ανυπόπτωσ εξερχομζνουσ επί ςυγκομιδι καρπϊν εχκροφσ. Ενιργθςαν οι αποςταλζντεσ 

τα διαταχκζντα, υπικουςαν και οι περί τον Χατςι-Χριςτον. Τθν δε 10 διεςπάρθςαν οι 

εχκροί κατά τθν ςυνικειαν εισ τθν πεδιάδα· 156 ιςαν οι Ζλλθνεσ ιππείσ και 300 οι πεηοί· 

τριπλάςιοι ιςαν οι εξελκόντεσ εχκροί, αλλά τιδε κακείςε διεςπαρμζνοι και απρόςεκτοι ωσ 

μθδζν υποπτεφοντεσ· οι δε Ζλλθνεσ όλοι ςυςςωματωμζνοι και προςεκτικοί επζπεςαν, τουσ 

ζβλαψαν και τουσ θνάγκαςαν να τρζξωςιν εισ τα χαρακϊματα καταδιωκόμενοι οι μεν 

εντεφκεν οι δε εκείκεν και φκειρόμενοι. Είδαν οι εν Ρυρίω τθν απροςδόκθτον των οικείων 

τροπιν, και υποπτεφςαντεσ τθν αιτίαν, ζδραμαν πεηοί και ιππείσ εισ βοικειαν· αλλ' 

αντζδραμαν και πολλοί των εν τθ πόλει Ελλινων, και επολζμθςαν όλοι εν τθ πεδιάδι 

ςυμμίγδθν· 100 Τοφρκοι ζπεςαν, 16 θχμαλωτίςκθςαν και επζκεινα των 80 ίππων 

εηωγρικθςαν· ολίγοι δε των Ελλινων ζπακαν. 

 

Μετ' ολίγασ δε θμζρασ μακόντεσ οι Ζλλθνεσ, ότι ιρχοντο εισ Κιβασ άλλοι 500 Τοφρκοι εκ 

Χαλκίδοσ, κατζλαβαν το επί τθσ οδοφ Μακροβοφνι και τουσ παρεμόνευαν. Τθν 21 
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εφάνθςαν οι περιμενόμενοι, εφϊρμθςαν οι παραμονεφοντεσ, ζτρεξαν και πολλοί των εν 

Κιβαισ Ελλινων και Τοφρκων εισ το πεδίον τθσ μάχθσ, και μετά τετράωρον πάλθν, 

προμαχοφντων του Λιακοποφλου, του οφκθ, του Μπαϊρακτάρθ και του Σκουρτανιϊτθ, 

διεχωρίςκθςαν. Υπζρ τουσ 100 ελογίςκθςαν οι πεςόντεσ εχκροί και 9 οι Ζλλθνεσ· 

επλθγϊκθ βαρζωσ και ο Λιακόπουλοσ, όςτισ μετά τινασ θμζρασ απζκανεν. 

 

Τθν δε επαφριον, προ τθσ ανατολισ του θλίου, ϊρμθςαν πολλάκισ οι Τοφρκοι πολλαχόκεν, 

τριπλάςιοι όντεσ, επί τα οχυρϊματα των Ελλινων· πανταχόκεν δε αποκρουςκζντεσ 

επζμεναν πολεμοφντεσ, ζωσ ου το ελλθνικόν ιππικόν ζβαλεν εισ αταξίαν το εχκρικόν, και 

τότε ετράπθςαν ιππείσ και πεηοί· τινζσ αυτϊν εφονεφκθςαν, επλθγϊκθςαν, και 

θχμαλωτίςκθςαν· θρπάγθςαν και δφο ςθμαίαι αυτϊν· εφονεφκθςαν δε και 3 Ζλλθνεσ, και 

15 επλθγϊκθςαν. 

 

Τθν δε 6 ίουλίου εςτράτευςαν εκ νζου 2000 Τοφρκοι εξ Ακθνϊν επί τουσ περί τον Βάςςον 

ζλκοντεσ κανόνια, και εφϊρμθςαν εισ κυρίευςιν των οχυρωμάτων· αλλ' αποτυχόντεσ και 

πακόντεσ ωπιςκοδρόμθςαν εισ τθν πόλιν. 

 

Μετά δε τθν εν Κιβαισ μάχθν τθσ 22 Λουνίου επρόβαλαν οι Τοφρκοι ν' απομακρυνκϊςι και 

αυτοί και οι εχκροί των θςφχωσ επί λόγω, ότι τθν τφχθν των τόπων εκείνων κα τθν 

απεφάςιηεν θ κζλθςισ των ςυμμάχων και όχι θ μάχαιρα αυτϊν· αλλ' ο ςτρατάρχθσ 

απζρριψε τθν πρόταςιν δικαίωσ, διότι οι Τοφρκοι, κατζχοντεσ τθν πλθςιόχωρον Αττικιν, 

εκεωροφντο ωσ κφριοι και των Κθβϊν. Το ςτράτευμα εν τοςοφτω προ καιροφ ζπαςχε 

παντόσ είδουσ ςτεριςεισ, και προ μθνϊν μθ μιςκοδοτοφμενον εγόγγυηε· δεν εγόγγυηε δε 

τόςον δι' όςα ζπαςχεν, όςον διότι οι υπό τθν άμεςον οδθγίαν του Αυγουςτίνου 

απελάμβαναν όςων οφτοι εςτεροφντο· ο Υψθλάντθσ και οι οπλαρχθγοί δεν ζπαυαν 

αιτοφμενοι δι' αναφορϊν και αποςτολϊν τθν αντίλθψιν τθσ κυβερνιςεωσ εισ κεραπείαν 

των δεινϊν και εμπόδιον τθσ επαπειλουμζνθσ και υπενεργουμζνθσ διαλφςεωσ του 

ςτρατοπζδου· αλλ' ο κυβερνιτθσ υποςχζςεισ μόνον ζδιδεν. Αυξανόμενον δε το κακόν 

θμζρα τθ θμζρα εκορυφϊκθ· οι ςτρατιϊται ελάλουν παρρθςία περί διαλφςεωσ του 

ςτρατοπζδου, θπείλουν κάνατον κατά των απατϊντων αυτοφσ αξιωματικϊν, και 

υποπτεφοντεσ αντενζργειαν παρά του Αυγουςτίνου ωσ ηθλοτφπωσ διακειμζνου προσ τον 

ςτρατάρχθν και μθ ανεχομζνου τθν φπαρξιν επί τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ άλλου 

ςτρατοπζδου, φψωςαν ανάκεμα κατά των αιτίων τθσ γενομζνθσ προσ αυτοφσ αδικίασ, και 

τθν 7 αυγοφςτου ωρκίςκθςαν να εγκαταλείψωςι τα οχυρϊματα και να φφγωςι τθν νφκτα· 

ςυνιχκθςαν τθν εςπζραν οι οπλαρχθγοί παρά τω Υψθλάντθ, μακόντεσ τουσ όρκουσ, εισ 

ςφςκεψιν· αλλ' εν ϊ εςκζπτοντο, ζμακαν τθν α' ϊραν τθσ νυκτόσ, ότι ελειποτάκτθςάν τινεσ 

και ζβαλαν εισ αταξίαν τουσ άλλουσ. Ζτρεξαν τότε οι οπλαρχθγοί να προλάβωςιν τθν 

διάδοςιν του κακοφ υποςχόμενοι τθν τακτικιν υποχϊρθςιν υπό τθν οδθγίαν αυτϊν. Αλλ' οι 

ςτρατιϊται δεν υπικουςαν, κατελιφκθςαν υπό πανικοφ φόβου και εδόκθςαν όλοι εισ 

άτακτον φυγιν αφιςαντεσ εν τω ςτρατοπζδω τα κανόνια και όλασ τασ αποςκευάσ. Ο δε 

ατυχισ Υψθλάντθσ διζμενεν εν τθ ςκθνι του· αλλ' αφ' οφ είδεν ότι ζμεινεν εν τω πεδίω τθσ 

μάχθσ ςτρατάρχθσ άνευ ςτρατοφ, ζφυγε και αυτόσ, όλοσ περίλυποσ, και ετοποκετικθ κατά 

τθν Αράχωβαν μετ' ολίγων οπαδϊν. Οι δε Τοφρκοι, είτε εκλαβόντεσ ςτρατιγθμα τθν 

φυγιν, είτε επικυμοφντεσ να μείνωςιν αναιμωτί κφριοι τθσ εγκαταλειφκείςθσ κζςεωσ, δεν 
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κατεδίωξαν τουσ φεφγοντασ. 

 

Κακ’ άσ δε θμζρασ διεςκορπίςκθ θ ελλθνικι αφτθ δφναμισ, 1500 εχκροί υπό τθν οδθγίαν 

του Αςλάμπεθ-Μουχουρδάρθ, ευρόντεσ τθν δίοδόν των Κερμοπυλϊν ελευκζραν, 

φυγόντων των φυλαςςόντων αυτιν Ελλινων, ειςζβαλαν δι' αυτισ, και διελκόντεσ τθν 

Λεβαδείαν, και αφιςαντεσ εκεί και αλλοφ φρουράσ, μετζβθςαν εισ Ακινασ ατουφζκιςτοι 

κακ' όλθν τθν πορείαν. Ο ρωςςικόσ πόλεμοσ θνάγκαςε τθν Ρφλθν βλζπουςαν τον δεινόν 

εχκρόν όχι μακράν τθσ Αδριανουπόλεωσ ν' ανακαλζςθ εν τάχει πανταχόκεν τα 

ςτρατεφματά τθσ εισ ιδίαν υπεράςπιςιν· τοφτου χάριν, απεςτάλθςαν οι περί τον 

Αςλάμπεθν ίνα ςυνοδεφςωςιν εισ Λάριςςαν τουσ εν Κιβαισ και Αττικι εκτόσ των 

φρουροφντων τθν ακρόπολιν των Ακθνϊν. 

 

Ο δε Υψθλάντθσ, ςυγκεντρϊςασ εκ νζου 2300 ςτρατιϊτασ κατζλαβε τθν μεταξφ Κθβϊν και 

Λεβαδείασ κζςιν τθσ Ρζτρασ· 

Σεπτζμβριοσ δι' αυτισ ιλκαν να διαβϊςι ςυςςωματωμζνοι επί τθσ επανόδου των οι εχκροί, 

και ιδόντεσ τουσ Ζλλθνασ κατζχοντασ αυτιν παρεςτρατοπζδευςαν τθν 10 

ςεπτεμβρίου. Ιςαν δε 5000 τακτικοί και άτακτοι, πεηοί και ιππείσ, ζλκοντεσ 

τζςςαρα κανόνια. Ρροσ τα χαράγματα δε τθσ 12 άφθςαν μικράν φρουράν εν 

τω ςτρατοπζδω, το ωχφρωςαν, και εκίνθςαν κατά των Ελλινων επί ςκοπϊ ν' 

ανοίξωςι τθν οδόν διαςκορπίηοντζσ τουσ· και το μεν ιππικόν αυτϊν 

εςχθμάτιςε δφο γραμμάσ και ετοποκετικθ κάτωκεν τθσ Ρζτρασ, οι δε τακτικοί, 

διαιρεκζντεσ, ϊδευςαν επί τουσ προμαχϊνασ οι μεν του Στράτου, οι δε του 

Σκουρτανιϊτθ εισ περιςτολιν των εν αυτοίσ· κατζλαβαν δε και 300 εξ αυτϊν, 

εν οίσ καί τινεσ ιππείσ, το παρά τουσ προμαχϊνασ χωρίον των Βρεςτεμιτϊν 

υπεραςπίηοντεσ τα νϊτα των πολλϊν. Τοφτων οφτω διατεκζντων, ϊρμθςαν οι 

υπό τον Αςλάμπεθν Αλβανοί προσ το διάςελον εισ κυρίευςίν του επί τθσ 

κζςεωσ εκείνθσ κειμζνου προμαχϊνοσ, αλλ' ζτρεξαν εγκαίρωσ εισ βοικειαν 

αυτοφ οι χιλίαρχοι Δυοβουνιϊτθσ και Κριεηϊτθσ μετά των πλειοτζρων των υπ' 

αυτοφσ· θ επικουρία δε τοφτων και θ γενναία αντίςταςισ των εντόσ του 

προμαχϊνοσ εματαίωςαν τα τολμθρά κινιματα των περί τον Αςλάμπεθν και 

τουσ θνάγκαςαν να φφγωςι κακιν κακϊσ. Συγχρόνωσ ζπεςεν επί τθν εν τω 

χωρίω των Βρεςτεμιτϊν, εχκρικιν δφναμιν και τθν κατεδίωξεν θ υπό τον 

Σπφρον Μιλιον φρουρά του ςτρατάρχου προκαταλαβοφςα υψθλιν τινα κζςιν 

εκ πλαγίου του χωρίου. Οι εχκροί πολλά πακόντεσ επανιλκαν εισ το 

ςτρατόπεδον υπό τθν προςταςίαν του πολυαρίκμου ιππικοφ μετά δίωρον 

μάχθν και διενυκτζρευςαν θςφχωσ· τθν δε επαφριον ζςτειλαν προσ τον 

Υψθλάντθν τον ίππαρχον αιτοφμενοι ελευκζραν δίοδον· κατά πρόταςιν δε 

αυτοφ ζςτειλε και ο Υψθλάντθσ τον γραμματζα του Φιλιμονα εισ το τουρκικόν 

ςτρατόπεδον, όπου υπεγράφθ τθν 13 ςφμβαςισ λζγουςα ν' αφεκι θ δίοδοσ 

του εχκροφ ελευκζρα, ν' απολυκϊςιν όλοι οι αιχμάλωτοι Ζλλθνεσ και Τοφρκοι, 

να ςυναναχωριςωςιν αι κατζχουςαι τθν πόλιν τθσ Λεβαδείασ, το Χάνι του 

Κατοίκου, το Τουρκοχϊρι και τθν Φοντάναν τουρκικαί φρουραί, 

διατθρουμζνων επί τθσ Ανατολικισ Ελλάδοσ μόνων των εν τθ ακροπόλει των 

Ακθνϊν και εν τθ Βοδωνίτςθ (α), και ν' ανταλλαχκϊςι και όμθροι εισ πίςτωςιν 
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των ςυνομολογθκζντων. 

 

Εν ϊ δε διιρχοντο οι Τοφρκοι εν ςιωπι και κατθφεία, αποχαιρετϊντεσ διά παντόσ τθν χκεσ 

δοφλθν Ελλάδα, απεχαιρζτων αυτοφσ και οι ελευκερωταί τθσ Ζλλθνεσ εν αλαλαγμϊ και 

αγαλλιάςει, ςαλπίηοντεσ και τυμπανίηοντεσ. Θ μάχθ τθσ Ρζτρασ είναι θ τελευταία του υπζρ 

ανεξαρτθςίασ τθσ Ελλάδοσ εννεαετοφσ πολζμου. 

 

Αν και διελάβομεν ιδθ ςποράδθν τα περί του χαρακτιροσ του Δθμθτρίου Υψθλάντου, 

πρζπον κεωροφμεν τελευτιςαντοσ του πολεμικοφ του ςταδίου, να ςυγκεφαλαιϊςωμεν τα 

περί αυτοφ. 

 

Αφ' ότου επάτθςε τθν γθν τθσ Ελλάδοσ ο ανιρ οφτοσ δεν ζπαυςεν αντιποιοφμενοσ τθν 

υπερτάτθν Αρχιν, πεποικϊσ, ότι θ Αρχι ζπρεπεν εισ τον οίκον του, διότι ο αδελφόσ του 

απαρνθςάμενοσ εαυτόν, εκίνθςε πρϊτοσ τθν επανάςταςιν, και ότι κα κατεπάτει τα 

δικαιϊματα αυτοφ, αν παρεδζχετο ουσ ζκεςε το ζκνοσ κεςμοφσ· αλλά φιλαρχϊν ουδζποτε 

ερραδιοφργθςεν ουδ' επί τθσ λαβισ του ξίφουσ χείρα ζβαλεν· ακραιφνισ ζλαμψε πάντοτε 

ο πατριωτιςμόσ του· πρωτίςτθ φροντίσ και εν τοισ λόγοισ του και εν τοισ ζργοισ του ιτον θ 

ευόδωςισ του αγϊνοσ· ουδζποτε εφείςκθ τθσ ηωισ του εισ ενίςχυςιν αυτοφ, και θ μεγάλθ 

του καρδία εηωογόνει εν κινδφνοισ το αςκενζσ και κάτιςχνον ςϊμα του· πολλάκισ ζνοχοσ 

μελετωμζνων ι πεπραγμζνων κακϊν υπελιφκθ, αλλ' αμζτοχοσ παντόσ κακοφ πάντοτε 

ανεφάνθ, και διά τθν από των εμφυλίων πολζμων αποχιν κακ' όλον τον αγϊνα διεκρίκθ· 

κερμϊσ επροςπάκει πάντοτε να τουσ προλαμβάνθ υποκινουμζνουσ, ι να τουσ παφθ 

αναφαινομζνουσ· οξυτζραν είχε τθν μάχαιραν ι τθν διάνοιαν και διζπρεπε μάλλον εν τοισ 

ςτρατοπζδοισ ι εν τοισ πολιτικοίσ ςυμβουλίοισ· απεδοκίμαηεν ό,τι ζτεινεν εισ ξζνθν 

προςταςίαν ι εισ ξζνθν θγεμονίαν· δι' ό οφτε το προσ τθν Αγγλίαν ζγγραφον, οφτε το προσ 

τον δοφκα τθσ Αυρθλίασ υπζγραψε· καταταραχκείσ δε επί τθ κατά τθν εν Επιδαφρω 

ςυνζλευςιν αιτιςει τθσ μεςιτείασ τθσ Αγγλίασ, διεμαρτυρικθ. Γενναία τα εν τθ 

διαμαρτυριςει φρονιματά του, αλλ' ουδαμϊσ πρόςφορα τω καιρϊ εκείνω· εξελιφκθςαν 

δε και ωσ υπεμφαίνοντα θν ζτρεφεν ελπίδα να θγεμονεφςθ επί τζλουσ· μακροκφμωσ και 

αταράχωσ υπζςτθ τθν υπό τθσ επιπλθχκείςθσ παρ' αυτοφ ςυνελεφςεωσ επιβλθκείςαν 

πολιτικιν ποινιν, και εν τω απράγμονί του βίω ουδεμίαν ζδωκεν ακρόαςιν τοισ 

ερεκίηουςιν αυτόν κατά των εν τοισ πράγμαςιν ωσ μθ φιλικϊσ προσ αυτόν διακειμζνων· 

πολλάκισ ωλιγωρικθ αλλ' ουδζποτε εγόγγυςεν· ακλόνθτοσ εφάνθ εν πειραςμοίσ και 

καρτερικόσ εν ατυχίαισ και κακουχίαισ· ελκφςασ δε τελευταίον το ξίφοσ κατά του εχκροφ 

επί Καποδιςτρίου, δεν το ζβαλεν εισ τθν κικθν, ειμι αφ' οφ ζπαυςεν, αυτοφ 

ςτραταρχοφντοσ, ο πόλεμοσ. 

 

Μετά δε τθν απόλυςιν τθσ ςυνελεφςεωσ, διζτριψεν ο κυβερνιτθσ θμζρασ τινάσ εν Άργει, 

κακ' άσ διϊριςε 16 γερουςιαςτάσ και διζταξε να ςυνζλκωςι τθν 1 οκτωβρίου εισ τθν 

κακζδραν τθσ κυβερνιςεωσ προσ ζναρξιν των εργαςιϊν· μετά ταφτα, μετζβθ εισ Ναφπλιον, 

εκείκεν εισ Ρόρον, και κατευωδϊκθ τθν 24 Αυγοφςτου εισ Αίγιναν· εκεί εξζδωκεν 

οργανιςμόν των υπουργείων, του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου, και τθσ γερουςίασ· επεςκζφκθ 

ζπειτα τθν Σφραν, επανιλκεν εισ Αίγιναν, μετζβθ εισ Μζγαρα προσ επικεϊρθςιν των 

ςτρατευμάτων, και επαναπλεφςασ εισ Αίγιναν επζςτρεψε τθν 9 ςεπτεμβρίου εισ Ναφπλιον, 

προςωρινιν ζδραν τθσ κυβερνιςεωσ, και θςχολικθ εισ τακτοποίθςιν διαφόρων 
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υπθρεςιϊν. Τθν δε 26 ωρκίςκθςαν οι γερουςιαςταί τον όρκον τθσ υπθρεςίασ, και τθν 

επαφριον ιρχιςαν τασ ςυνεδριάςεισ των υπό τθν προεδρίαν του Σιςίνθ. 

 

Είδαμεν, ότι υπερυψϊςαςα θ εκνικι ςυνζλευςισ τον κυβερνιτθν εμθδζνιςε τθν 

αντιπολίτευςιν. Επαιρόμενοσ ο κυβερνιτθσ, δφο μόνον ταφτθσ τθσ μερίδοσ θξίωςε τθσ 

γερουςιαςτικισ κζςεωσ, τον Μιαοφλθν και τον Κουντουριϊτθν. Αλλ' θ ταπεινωκείςα 

αντιπολίτευςισ δεν εβράδυνε ν' ανυψϊςθ τθν οφρφν και ν' απορρίψθ τα επ' ονόματι των 

δφο τοφτων μελϊν αυτισ διατάγματα. Ραραιτθκζντων τοφτων, διϊριςε γερουςιαςτιν τον 

Μανϊλθν Τομπάηθν εκ των αντιπολιτευομζνων, αλλά και αυτόσ παρθτικθ· διϊριςε μετά 

ταφτα τον Μαυροκορδάτον, αλλ' ουδ' αυτόσ, ωσ αντιπολιτευόμενοσ, εδζχκθ. 

Αποποιοφμενοι οι άνδρεσ οφτοι πάςαν ςφμπραξιν εισ ανάπτυξιν και ςτερζωςιν του νζου 

κυβερνθτικοφ ςυςτιματοσ, και μθδζ καν υπθρζται να φαίνωνται αυτοφ ανεχόμενοι, 

απεδείκνυαν παςιφανϊσ πόςον το κατζκριναν. 

 

Εν τοφτοισ, θ γενναιόφρων Γαλλία, μθ παφουςα τασ προσ τθν Ελλάδα ευεργεςίασ τθσ, 

ζςτειλε μεςοφντοσ οκτωβρίου φράγκα 500,000 εισ χριςιν τθσ ελλθνικισ κυβερνιςεωσ, 

υποςχομζνθ και άλλα δείγματα τθσ φιλελλθνικισ πολιτικισ τθσ· ζςτειλε και ο αυτοκράτωρ 

τθσ ωςςίασ εισ χριςιν των τακτικϊν τθσ Ελλάδοσ ςτρατευμάτων 6000 τουφζκια, 12 ορεινά 

κανόνια και όλα των τα αναγκαία· ζςτειλε και ο φιλζλλθν Εχνάρδοσ φράγκα 700,000 

προκαταβολιν επί του δανείου, εβελτιϊκθςαν και αι πρόςοδοι του κράτουσ· ϊςτε θ 

κυβζρνθςισ δεν εςτερείτο πόρων εισ ςυντιρθςίν τθσ. 

 
1829-1830 

 ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΠΓ'. 

 

Δμσηεξηθά. — ηέλσζηο ηεο ελ Πφξσ ππφ ησλ πξέζβεσλ δηαγξαθείζεο 

νξνζεζίαο. — Ζ Διιάο αλαγνξεχεηαη θξάηνο αλεμάξηεηνλ ππφ ηνλ 

Λενπφιδνλ ηνλ εθ ηνπ δνπθηθνχ νίθνπ ηνπ αμεθνπχξγνπ. 

 

ΚΑΛ θ Ελλάσ και θ κυβζρνθςίσ τθσ είχαν προςθλωμζνα τα όμματα εισ τασ πράξεισ του 

ςυμμαχικοφ ςυμβουλίου, και ανζμεναν εκείκεν τθν οριςτικιν αποκατάςταςιν των 

πραγμάτων. 

 

Τθν 6 ιουλίου ζφκαςαν εισ Κωνςταντινοφπολιν ο πρζςβυσ τθσ Γαλλίασ Γυιλλεμινϊτοσ και ο 

αντικαταςτιςασ τον Στρατφόρδον Κάννιγγα Γόρδων, και ζτυχαν λαμπράσ και φιλόφρονοσ 

υποδοχισ. Τθν δε 27 επεςκζφκθςαν επιςιμωσ τον ειη-εφζντθν και τω εκοινοποίθςαν το 

πρωτόκολλον τθσ 10 μαρτίου, ειπόντεσ τα δζοντα εισ παραδοχιν του. Ο ειη-εφζντθσ τοισ 

ενεχείριςε χρυςόβουλλον και τουσ εβεβαίωςεν ότι περιείχεν όςα εφχοντο οι ςφμμαχοι 

υπζρ των Ελλινων. Τι δε περιείχε το χρυςόβουλλον, και πϊσ το εκεϊρθςαν οι πρζςβεισ, 

γίνεται διλον εκ τθσ εξισ περικοπισ τθσ περί αυτοφ προσ το ςυμμαχικόν ςυμβοφλιον 

αναφοράσ των. «Κ' αποριςετε μανκάνοντεσ, ότι το περί ου ο λόγοσ χρυςόβουλλον 

αντίκειται τόςον εισ τασ προτάςεισ των ςυμμάχων όςον παν άλλο προεκδοκζν τθσ Ρφλθσ 

ζγγραφον· ωσ τοιοφτον δεν κα το εδεχόμεκα, αν, πριν εγχειριςκι, θξεφραμεν τι περιείχεν· 

ουδεμία δφναμισ λόγου είναι ικανι να πείςθ τθν Ρφλθν να παραδεχκι μθδζ καν τθν 

υποτελι αυτονομίαν των εν Ρελοποννιςω Ελλινων». Ταφτα ζγραφαν οι πρζςβεισ, και 
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τόςον απθλπίςκθςαν, ϊςτε επρότειναν ταισ αυλαίσ των ν' αναγορεφςωςιν αφται τθν 

Ελλάδα κράτοσ ανεξάρτθτον, και να διαγράψωςι και τα όρια παρά γνϊμθν τθσ Ρφλθσ. Εισ 

υποςτιριξιν δε των λόγων των, ανζφεραν τα των νζων πολιτειϊν τθσ νοτίου Αμερικισ, αν 

και δεν ζπαυεν θ Λςπανία κεωροφςα ταφτασ υπό τθν κυριαρχίαν τθσ. Εν τοςοφτω ο κατά 

τθσ Ρφλθσ ρωςςικόσ πόλεμοσ ευδοκίμει θμζρα τθ θμζρα, και κατετάραττε τον ςουλτάνον. 

 

Μδιον των ιςχυρογνωμόνων να πίπτωςι πολλάκισ από του φψουσ τθσ υπεροψίασ εισ το 

βάκοσ του εξευτελιςμοφ. Ο ςουλτάνοσ, ο μθ κζλων μιτε φιλικιν μεςιτείαν ξζνων αυλϊν να 

δεχκι, μιτε το όνομα τθσ Ελλάδοσ ν' ακοφςθ, μιτε μικράν τινα πολιτικιν φπαρξιν αυτι να 

δϊςθ, ουδζ μετ' αυτιν τθν εν Νεοκάςτρω καταςτροφιν των ςτόλων του, ο χάριν των 

πιςτϊν αυλικϊν του μόλισ ςυγκατατικζμενοσ να ςτείλθ εισ τθν Ρελοπόννθςον προσ 

διοίκθςιν των ραγιάδων ζνα καλόν παςάν, και ο αείποτε λζγων, ότι θ οριςτικι, θ 

αμετάτρεπτοσ, θ αιϊνιοσ απάντθςίσ του ιτον, ότι επ' ουδενί λόγω και εν ουδεμιά 

περιςτάςει ουδεμίαν εδζχετο πρόταςιν περί Ελλινων, βλζπων τασ επιφόβουσ και ταχείασ 

προόδουσ του ρωςςικοφ πολζμου, ιρχιςε ν' αλλάηθ φφοσ· αφ' οφ δε ζμακεν ότι οι εχκροί 

του επζραςαν τον Αίμον, ζςπευςε ν' αναγγείλθ, ότι εδζχετο τθν ςυνκικθν τθσ ςυμμαχίασ, 

αλλ' επί τθ οροκεςία του κορινκιακοφ ιςκμοφ, επί τθ αφοπλίςει των φρουρίων τθσ 

Ρελοποννιςου, επί απαγορεφςει κτιςεωσ ι χριςεωσ πλοίων πολεμικϊν ι ςυγκροτιςεωσ 

ςτρατευμάτων επζκεινα του απαιτουμζνου αρικμοφ εισ διατιρθςιν τθσ εςωτερικισ 

θςυχίασ του τόπου, και επί μετοικιςει εντόσ του ιςκμοφ των ζξω κατοικοφντων 

επαναςτατϊν. Αλλ' θ λφςισ του ελλθνικοφ ηθτιματοσ και ο ρωςςικόσ πόλεμοσ ιςαν, κατά 

το κιρυγμα του αυτοκράτοροσ, αλλθλζνδετα και αχϊριςτα· διά τοφτο όςον ευτφχει ο 

πόλεμοσ, τόςον ευτυχεςτζρα εφαίνετο και θ λφςισ του ελλθνικοφ ηθτιματοσ· θ λφςισ δε 

αυτοφ ζλυε και τον πόλεμον, διότι, ωσ προείρθται, εισ ουδεμίαν των άλλων τθσ ωςςίασ 

απαιτιςεων αντζτεινεν θ Ρφλθ. Οφτωσ εχόντων των πραγμάτων, ο ςουλτάνοσ, ο δεχκείσ 

τθν περί Ελλάδοσ ςυνκικθν επί προςκαφαιρζςει τινϊν άρκρων ότε ζμακεν ότι οι ϊςςοι 

διζβθςαν τον Αίμον, εδείχκθ πολφ ςυγκαταβατικϊτεροσ ότε ζμακεν ότι εκυρίευςαν και 

αυτιν τθν Αδριανοφπολιν, διότι μεταξφ τθσ πόλεωσ εκείνθσ και τθσ βαςιλευοφςθσ δεν 

εφαίνετο άλλο τι ικανόν να ςτιςθ τθν πρόοδον των εχκρϊν του ειμι εξωτερικι χειρ. Θ 

προςζγγιςισ δε των εχκρϊν και θ ιττα των οκωμανικϊν ςτρατευμάτων εκίνθςαν και εν 

αυτι τθ βαςιλευοφςθ κατακραυγάσ και γογγυςμοφσ κατ' αυτοφ του ςουλτάνου· 

ανεκαλφφκθ δε και ςυνωμοςία φιλογενιτςάρων κατά τθσ ηωισ του, και 500 εκανατϊκθςαν 

ωσ ζνοχοι, εν οίσ και ο φροφραρχοσ του Βοςπόρου. Εν μζςω τοιοφτων δεινϊν τόςον 

εταπεινϊκθ ο αγζρωχοσ ςουλτάνοσ, ϊςτε τθν 28 αυγοφςτου εξζδωκεν επί τθ αιτιςει των 

παρ' αυτϊ πρζςβεων τθσ ςυμμαχίασ πράξιν λζγουςαν· 

 

«Θ υψθλι Ρφλθ παραδεχκείςα ιδθ τθν ςυμμαχικιν ςυνκικθν υπόςχεται ςιμερον ενϊπιον 

των αντιπροςϊπων τθσ ςυμμαχίασ να υπογράψθ ανελλιπϊσ και όλασ τασ ακολοφκουσ 

αποφάςεισ του εν Λονδίνω ςυμβουλίου ωσ προσ τθν εκτζλεςιν». 

 

Εκδϊςαςα θ Ρφλθ τθν πράξιν ταφτθν, απζςτειλεν εν τω άμα τουσ πλθρεξουςίουσ τθσ εισ 

Αδριανοφπολιν αιτουμζνθ τθν ειρινθν, θν και υπζγραψε τθν 2 ςεπτεμβρίου όπωσ τθν 

υπθγόρευςεν ο νικθτισ, περιζχουςαν και άρκρον λζγον, ότι παρεδζχετο όλουσ τουσ εν τθ 

ςυνκικθ τθσ 24 Λουνίου 1827 και τουσ εν τω πρωτοκόλλω τθσ 10 μαρτίου 1829 όρουσ, και 

ότι υπζςχετο ν' αςχολθκι μετά τθσ ςυμμαχίασ εισ εφαρμογιν αυτϊν. Δυςθρεςτικθςαν θ 
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Γαλλία και θ Αγγλία επί τθ καταχωρίςει του άρκρου τοφτου, διότι το περί Ελλάδοσ ηιτθμα 

ιτο κοινόν, και εκεϊρθςαν μόνθν τθν πράξιν τθσ 28 αυγοφςτου καλϊσ ζχουςαν. 

 

Τοιοφτουσ καρποφσ ζφερεν θ ιςχυρογνωμοςφνθ του ςουλτάνου απορρίψαντοσ πάντοτε 

υπερθφάνωσ τασ πολλάκισ επαναλθφκείςασ αιτιςεισ των αυλϊν υπζρ των Ελλινων, 

προκαλζςαντοσ εισ πόλεμον τον ιςχυρότερόν του, και ριψοκινδυνεφςαντοσ αςυλλογίςτωσ 

το κράτοσ του. 

 

Λαβόντεσ δε οι εν Λονδίνω αντιπρόςωποι των τριϊν αυλϊν θν ζδωκεν αυτοίσ θ Ρφλθ 

πλθρεξουςιότθτα, επελιφκθςαν τθσ οριςτικισ εγκαταςτάςεωσ του νζου κράτουσ. 

 

Ραντελι ςχεδόν καταςτροφιν τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ εξζλαβε τθν εν 

Αδριανουπόλει ςυνκικθν το αγγλικόν υπουργείον, και τόςθν ζπακε ρωςςοφοβίαν, ϊςτε, 

εκφράηον τουσ φόβουσ του προσ τον αυτοκράτορα Νικόλαον, ζλεγεν, ότι θ ςυνκικθ αφτθ 

εμθδζνιηε τθν ανεξαρτθςίαν του οκωμανικοφ κράτουσ, και ότι ο ςουλτάνοσ κα εκάκθτο εισ 

το εξισ επί του κρόνου του ελζει του νικθτοφ του (α). Ρροκζμενον δε να προφυλάξθ διά 

τθσ διπλωματικισ οδοφ ό,τι εδφνατο από τθσ χειρόσ τθσ ωςςίασ, επρότεινεν επί του 

ςυμμαχικοφ ςυμβουλίου τθν ανφψωςιν τθσ νζασ ελλθνικισ πολιτείασ εισ κράτοσ 

ανεξάρτθτον. «Τόςον φόβον», είπεν ο τότε επί των εξωτερικϊν υπουργόσ λόρδοσ 

Αβερδινοσ, εν τθ κατά τθν 14 ιουνίου 1854 ςυνεδριάςει τθσ άνω βουλισ, «διιγειρε παρ' 

θμίν θ τθσ Αδριανουπόλεωσ ςυνκικθ δι' οφσ υπεκζςαμεν κινδφνουσ ωσ προσ τθν φπαρξιν 

του τουρκικοφ κράτουσ, ϊςτε όλθ θ πολιτικι τθσ κυβερνιςεωσ μετεβλικθ ωσ προσ 

ουςιωδζςτατόν τι ηιτθμα. Ανζφερα άλλοτε, ότι αρξαμζνου και προκόπτοντοσ του 

ελλθνικοφ αγϊνοσ, ουδζποτε ζβαλε κατά νουν ο Κάννιγγ τθν ανζγερςιν τθσ Ελλάδοσ εισ 

ανεξάρτθτον βαςίλειον· ουδ' εγϊ ουδ' ο δουξ του Βελιγκτϊνοσ ανεξάρτθτον εκεωριςαμεν 

τθν ανεγειρομζνθν ελλθνικιν πολιτείαν, αλλ' υποτελι και υπό τθν κυριαρχίαν του 

ςουλτάνου, παρομοίαν ςχεδόν τθσ Βλαχίασ και Μολδαυίασ. Αλλ', υπογραφείςθσ τθσ περί 

θσ ο λόγοσ ςυνκικθσ, μοι εφάνθ, και ωμογνωμόνθςε και ο δουξ του Ρελιγκτϊνοσ, ότι θ 

φπαρξισ του τουρκικοφ κράτουσ, αυτι κακ' εαυτιν, ιτο τόςον ακροςφαλισ, ϊςτε 

αςυνετϊτατον ιτο να δθμιουργθκεί πολιτεία και τεκι υπό προςταςίαν και κυριαρχίαν 

αυτοκρατορίασ, ιτισ ουδεμίαν αςφάλειαν του μζλλοντόσ τθσ παρείχε. Διά ταφτθν τθν 

αιτίαν επροβάλαμεν τοισ ςυμμάχοισ να μεταβάλωμεν τθν υποτελι εκείνθν πολιτείαν εισ 

ανεξάρτθτον. Συνινεςαν οι ςφμμαχοι, ςυγκατετζκθ και θ Ρφλθ, και τοιουτοτρόπωσ θ 

φπαρξισ τθσ Ελλάδοσ ωσ ανεξαρτιτου πολιτείασ οφείλεται εισ θν μασ επροξζνθςαν 

εντφπωςιν οι όροι τθσ εν Αδριανουπόλει ςυνκικθσ (β). 

 

Αποδεχκζντεσ οι πλθρεξοφςιοι των ςυμμάχων τθν ανεξαρτθςίαν τθσ νζασ πολιτείασ διά 

τουσ λόγουσ τοφτουσ, εςτζνωςαν τθν εν Ρόρω (γ) υπό των πρζςβεων διαγραφείςαν 

οροκετικιν γραμμιν μζχρι των εκβολϊν του Αχελϊου και του Σπερχειοφ χάριν τθσ Ρφλθσ, 

ωσ ςτερουμζνθσ των παρά τθσ ςυνκικθσ τθσ 24 ιουνίου παραχωρουμζνων αυτι επί τθσ 

Ελλάδοσ δικαιωμάτων, και θςχολικθςαν εισ εφρεςιν του υπερτάτου Άρχοντοσ. 

 

Ρζντε αλλθλοδιαδόχωσ εκλικθςαν παρά των πλθρεξουςίων των ςυμμάχων εισ τθν 

υπερτάτθν Αρχιν του νζου κράτουσ· ο δευτερότοκοσ υιόσ του βαςιλζωσ τθσ Ολλανδίασ 

Φρεδερίκοσ, ο δευτερότοκοσ αδελφόσ του βαςιλζωσ τθσ Βαυαρίασ Κάρολοσ, ο αδελφόσ 
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του τοπάρχου του Εςςεχομπφργου Φίλιπποσ, ο αδελφόσ του βαςιλζωσ τθσ Σαξωνίασ 

Λωάννθσ, και ο εκ του δουκικοφ οίκου του Σαξεκοπφργου Λεοπόλδοσ· αλλά και ο 

Φρεδερίκοσ, και ο Κάρολοσ, και ο Φίλιπποσ, και ο Λωάννθσ απεποιικθςαν τθν 

προςενεχκείςαν Αρχιν· μόνοσ ο Λεοπόλδοσ τθν ωρζγετο. Τον άνδρα τοφτον θτιςατο προ 

πολλοφ, ωσ είδαμεν, και θ Ελλάσ εν πλιρει πεποικιςει ότι εδφνατο τα μζγιςτα να 

ςυντελζςθ εισ τθν αναμόρφωςίν τθσ διά των ιδιωτικϊν αρετϊν του, των πολιτικϊν του 

γνϊςεων, και δι' ισ απελάμβανε δικαίωσ γενικισ υπολιψεωσ· τον επρότεινε δε θ Γαλλία 

επί του ςυμβουλίου και τον υπεςτιριξεν θ ωςςία· αλλά Γεϊργιοσ ο Δ', ο πενκερόσ του, 

τον απεςτρζφετο ωσ διατθριςαντα τασ ςυγγενικάσ του ςχζςεισ μετά τθσ βαςιλίςςθσ 

Καρολίνθσ κατά τθν περί διαηεφξεωσ δίκθν· ωργίςκθ δ' ζτι μάλλον, διότι, μζλοσ του οίκου 

του, επεκαλζςκθ εισ πλιρωςιν των ευχϊν του ξζνθν προςταςίαν, τθν του βαςιλζωσ τθσ 

Γαλλίασ· ζλεγε δε παρρθςία, ότι αυτοφ βαςιλεφοντοσ, δεν κα θγεμόνευεν ο Λεοπόλδοσ, και 

αντεπρόβαλεν, επί τθ κερμι ςυςτάςει του αδελφοφ του, δουκόσ τθσ Κουμβερλάνδθσ, τον 

Κάρολον δοφκα του Μεκλεμπφργου· αλλ' ειπόντοσ αυτϊ του υπουργείου του, ότι 

παρθτείτο αν δεν ςυγκατζνευεν, θναγκάςκθ να ςυγκατανεφςθ· και τθν 22 Λανουαρίου 

1830 ανθγόρευςαν οι πλθρεξοφςιοι τθσ ςυμμαχίασ τθν Ελλάδα κράτοσ ανεξάρτθτον υπό 

τθν διαδοχικιν Αρχιν του Λεοπόλδου, ον προςθγόρευςαν Ά ν α κ τ α-τ θ σ-Ε λ λ ά δ ο σ 

(rince Souverain de la Grèce), ςυναινοφςθσ εν πάςι και τθσ Ρφλθσ. Πλοι δε οι εισ Χριςτόν 

πιςτεφοντεσ λαοί εχαιρζτθςαν αγαλλόμενοι τθν νζαν ταφτθν δθμιουργίαν. 

 

Και ταφτα μεν όςα προεκζμθν να ιςτοριςω· ζρχομαι δε ιδθ να επικεωριςω τα 

ιςτορθκζντα. 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο. 

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ επαλάζηαζηο δηαθξίλεηαη ησλ ινηπψλ δηά ηηλα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνιινχ ιφγνπ άμηα. Ζ επαλάζηαζηο αχηε κήηε ηνλ 

απνιπηηζκφλ ή ηνλ δεζπνηηζκφλ επερείξεζε λα ραιηλψζε, κήηε ην 

θπβεξλεηηθφλ είδνο ηνπ ηφπνπ λ' αιιάμε, κήηε ηνπο κεηξνπνιηθνχο δεζκνχο 

λα δηαξξήμε. Δπερείξεζελ επηρείξεκα δεηλφηεξνλ θαη ελδνμφηεξνλ· λα 

εμψζε δηά ησλ φπισλ εθ ηεο Διιάδνο μέλελ θαη αιιφζξεζθνλ θπιήλ, ήηηο 

δηά ησλ φπισλ ερκαιψηεπζελ απηήλ πξν αηψλσλ, θαη κέρξη ηέινπο ηελ 

εζεψξεη αηρκάισηνλ θαη ππφ ηελ κάραηξάλ ηεο. 

Πνιιά θαη κεγάια έζλε ησλ λεσηέξσλ ρξφλσλ, είηε θαηαζιηβφκελα ππφ ηνλ 

απνιπηηζκφλ, είηε ηπξαλλνχκελα ππφ μέλελ εμνπζίαλ, αλέηξεςαλ, σο θαη ε 

Διιάο, εθ ζεκειίσλ ηα θαζεζηψηα ή δηά ηεο κεηαβνιήο ηεο κνλαξρίαο εηο 

δεκνθξαηίαλ, ή δηά ηνπ παληεινχο ζπληξηκκνχ ηνπ μέλνπ δπγνχ· αιιά ηα 

έζλε ηαχηα θαηήληεζαλ εηο ηαο εμαηζίνπο ηαχηαο κεηαβνιάο ρσξίο ηηλνο 
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πξνκειέηεο. Ο Γνπιιηέικνο Σέιινο θαη νη ελ ησ ιεηκψλη ηνπ Γξπηιίνπ 

νξθηζζέληεο ππέξ ηεο παζρνχζεο παηξίδνο ζπκπαηξηψηαη ηνπ δελ πξνέζελην 

ηελ θαηάξγεζηλ ηεο θαηαζιηβνχζεο απηήλ μέλεο εμνπζίαο, αλ θαη ηελ 

θαηήξγεζαλ, αιιά κφλνλ ηελ αλαθνχθηζηλ ησλ δεηλψλ ηεο ππφ ηελ απηήλ 

μέλελ εμνπζίαλ. Σν απηφ πξνέζελην θαη αη Κάησ-Υψξαη θαζ' φλ ρξφλνλ 

σπιίζζεζαλ θαηά ηεο ηπξαλλίαο Φηιίππνπ ηνπ Β', αλ θαη επί ηέινπο 

επηνλνκήζεζαλ. Καη νη αληηπξφζσπνη ηεο Αγγιίαο επί Καξφινπ ηνπ Α' νχηε 

θαηά ηεο βαζηιηθήο Αξρήο εθηλήζεζαλ, αλ θαη ηελ θαηέιπζαλ, νχηε θαηά 

ηνπ βαζηιέσο, αλ θαη ηνλ απεθεθάιηζαλ, νχηε πξνο εγθαηάζηαζηλ 

δεκνθξαηίαο, ελ εγθαηέζηεζαλ. Δθηλήζεζαλ κφλνλ πξνο ππεξάζπηζηλ ησλ 

πνιπκφρζσο άιινηε απνθηεζέλησλ θαη αζπζηφισο ηφηε θαηαπαηνπκέλσλ 

πνιηηηθψλ δηθαίσλ, θαη πξνο εμαζθάιηζηλ ηνπ λένπ δφγκαηνο επί ιφγσ φηη ν 

βαζηιεχο ην επεβνπιεχεην. Άιισο ήξρηζε θαη άιισο εηειείσζε θαη ε 

κεδφισο έηη Λνπδνβίθνπ ηνπ ΗΣ' πξνζεκέλε ηελ θαηαζηξνθήλ ηεο 

βαζηιείαο γαιιηθή επαλάζηαζηο, αλ θαη ηελ θαηέζηξεςε θαη ηελ 

αηκαηνθχιηζε. Γη' άιινπο ιφγνπο σπιίζζε θαη' αξράο ε Αξθηψα Ακεξηθή 

θαηά ηεο κεηξνπφιεψο ηεο θαη φρη πνηέ πξνο απφξξηςηλ ηεο θπξηαξρίαο ηεο, 

ελ απέξξηςελ. Αιι' ε Διιάο θαη πξνέζεην θαη εθήξπμελ ελψπηνλ ζενχ θαη 

αλζξψπσλ εμ αξρήο ηνπ αγψλνο, φηη σπιίζζε πξνο ζπληξηβήλ ηνπ μέλνπ 

δπγνχ θαη πξνο αλέγεξζηλ ηνπ εζληζκνχ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο. Ζ εθ 

πξνζέζεσο αχηε δηαθνξά ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο θαη ησλ άιισλ 

ζπλαδέιθσλ ηεο είλαη ζεκεηψζεσο αμία. 

εκεηψζεσο αμία είλαη θαη ε δηαθνξά απηήο θαη ησλ άιισλ θαη σο πξνο ηελ 

απνπεξάησζίλ ηεο. Ζ ειιεληθή επαλάζηαζηο απεπεξαηψζε επηπρψο δηά ηεο 

γελλαίαο θαη νκνςχρνπ ζπλδξνκήο φισλ ησλ ρξηζηηαληθψλ ιαψλ, δηά ηεο 

ελφπινπ θαη επεξγεηηθήο παξεκβάζεσο, πεξί ηα ηέιε ηεο, ηξηψλ κεγάισλ 

Γπλάκεσλ, θαη δηά ηεο πιήξνπο ζπγθαηαζέζεσο φισλ ησλ άιισλ. Σα 

παληνδχλακα ηαχηα βνεζήκαηα απέδεημαλ νθζαικνθαλψο πφζσ δίθαηνο θαη 

ηεξφο ήηνλ ν ειιεληθφο αγψλ· δηφηη πξνο ππνζηήξημηλ απηνχ ε πάληνηε 

αιιεινκαρνχζα επξσπατθή πνιηηηθή σκνλφεζε θαηά πξψηελ θνξάλ, θαη 

ήθνπζε ηαο ζσηεξίνπο εληνιάο ηεο εζηθήο θαη ηελ ηεξάλ θσλήλ ηεο 

παζρνχζεο αλζξσπφηεηνο. 

Ζ επαλάζηαζηο αχηε παξηζηάλεη θαη άιιν ηδηαίηεξνλ ραξαθηεξηζηηθφλ. 

Δμεξξάγε κεηαμχ δχν εζλψλ, δψλησλ κελ ελ ηε Δπξψπε, αιιά θαη ησλ δχν 

αγλννχλησλ θαη ηελ πνιεκηθήλ ηέρλελ θαη ηελ πνιηηηθήλ επηζηήκελ, δη' άο 

δηέπξεπε θαη δηαπξέπεη ε ινηπή Δπξψπε· θαη δχλαηαη λα ζεσξεζή σο 

πνιηηηθή ηηο θαη πνιεκηθή αλσκαιία ελ κέζσ ησλ πνιηηηθψλ θαη πνιεκηθψλ 

γλψζεσλ ησλ ζεκεξηλψλ θαηξψλ, αλακηκλήζθνπζα ζπρλάθηο δηά πνιιψλ 

ζπκβάλησλ θαη πεξηπεηεηψλ ηνπο εξσηθνχο ρξφλνπο ηεο αξραίαο Διιάδνο. 

Μνλαδηθφλ ελ ηε ηζηνξία ησλ εζλψλ θαηλφκελνλ παξηζηάλεη θαηά ζάιαζζαλ 

ε Διιάο επί ηεο επαλαζηάζεψο ηεο. Πνιιαρνχ ηεο νηθνπκέλεο ιανί 

εμαληζηάκελνη ελίθεζαλ ζηξαηνχο, αιι' νπδείο νπδέπνηε θαηέβαιε ζηφινπο· 



www.schooltime.gr Σελίδα 194 
 

ε δφμα αχηε απέθεηην εηο κφλνπο ηνπο ζαιαζζφπαηδαο ηεο Διιάδνο, ηνπο 

δηά ηεο ηφικεο θαη ηεο πεξί ηνλ πινπλ εκπεηξίαο ησλ κεηαζρεκαηίζαληαο 

παξαδφμσο εηο θνβεξά δίθξνηα ηα ηδησηηθά θαη αζζελή ζθάθε ησλ, θαη σο 

αζζελή ζθάθε πξνζβαιφληαο δηά ηεο θαηαλαιηζθνχζεο θινγφο ησλ ηα 

θνβεξά ησλ ερζξψλ δίθξνηα. 

Όρη κηθξάο παξαηεξήζεσο αμία είλαη θαη ε άθξα δπζαλαινγία ηεο 

πνιεκηθήο θαηαζηάζεσο ησλ εηο κάρελ ειζφλησλ κεξψλ, ηνπ κελ πξνο 

δηαηήξεζηλ ηνπ δε πξνο ζπληξηβήλ ηνπ δπγνχ. Σν κέξνο, ην πνιιά έηε πξνο 

ζπληξηβήλ ηνπ δπγνχ πνιεκήζαλ αβνήζεηνλ άιινζελ, ήην ην εηθνζηεκφξηνλ 

ηνπ άιινπ κέξνπο, θαη νη πφξνη ηνπ ήζαλ κεδακηλνί, δηφηη ήζαλ πφζνη 

ηδησηψλ απέλαληη πφξσλ κεγάιεο θαη παιαηάο απηνθξαηνξίαο. Σν επηπρέο 

ηεο δπζαλαινγίαο ηαχηεο θαη απξνζδφθεηνλ απνηέιεζκα, 

δαθηπινδεηθηνχκελνλ, είλαη ηθαλφλ λα εκπλέε πάληνηε κέγα ζάξξνο πξνο 

ηνπο πάζρνληαο θαη αδηθνπκέλνπο ιανχο, φηαλ άπνξνη θαη αλίζρπξνη 

αλαδέρσληαη κεηά ζηαζεξάο απνθάζεσο ηνλ ηεξφλ αγψλα ηεο πίζηεσο θαη 

ηεο παηξίδνο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο εζληθήο ηηκήο θαη ηεο 

επδαηκνλίαο ελαληίνλ ηεο πλεπκαηηθήο θαηαζιίςεσο θαη ηεο αξπαγήο ηεο 

παηξψαο γεο, ηεο δνπιείαο θαη ηεο αδηθίαο, ηνπ εζληθνχ εμνπδεληζκνχ θαη 

ηεο θνηλσληθήο αζιηφηεηνο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο εδείρζεζαλ γηγαληηαία θαη 

θαη' άιινλ ηξφπνλ· δηφηη αλέηξεςαλ ηαο πνιπζξπιιήηνπο αξράο ηεο ηεξάο 

ζπκκαρίαο θαηαδηθαδνχζεο νηαλδήπνηε πνιηηηθήλ κεηαβνιήλ ελεξγνπκέλελ 

δη' απνζηαζηψλ θαη δη' φπισλ, δηεηάξαμαλ ην αείπνηε πεξί πνιινχ παξά ηε 

επξσπατθή πνιηηηθή ζχζηεκα ηεο ηζνξξνπίαο, θαη αλαθαιέζαληα εηο ηελ 

δφμαλ θαη ηελ πνιηηηθήλ δσήλ έζλνο ξηθζέλ πξν αηψλσλ εηο ηνλ ηάθνλ ηεο 

αδνμίαο θαη ηεο δνπιείαο, ζπλέηξεμαλ θαη εηο ην λα δηαιχζσζη κεγάιελ θαη 

παιαηάλ απηνθξαηνξίαλ γελλεζείζαλ, αλδξσζείζαλ, γεξάζαζαλ θαη 

απνζλήζθνπζαλ αλεπηζηήκνλα, αληηθνηλσληθήλ θαη βάξβαξνλ. Δλ ελί ιφγσ 

ε ειιεληθή επαλάζηαζηο εηίκεζελ ππέξ πάζαλ άιιελ ηελ αλζξσπίλελ 

θχζηλ· δηφηη ην ιακπξφηεξνλ, ην δηδαθηηθψηεξνλ θαη ην θαηαλπθηηθψηεξνλ 

φισλ ησλ ζεακάησλ, φζα παξηζηάλεη επί ηεο ζθελήο ηνπ θφζκνπ ε ηζηνξία, 

είλαη ε αλέγεξζηο πεπησθφηνο έζλνπο· ην δε ζάιπηζκα ηνηνχηνπ πνιέκνπ 

είλαη ρεξνπβηθφο χκλνο εηο ηνλ Ύςηζηνλ. Αιιά ην ζέακα ηνχην θαζίζηαηαη 

έηη κεγαινπξεπεζηέξνλ, αλ ηχρε ην αλεγεηξφκελνλ έζλνο λα έρε θαη έλδνμνλ 

θαηαγσγήλ· θαη ηνηαχηεο θχζεσο ζέακα, θαη ζέακα κνλαδηθφλ ελ ηε ηζηνξία 

ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο, είλαη ε ελ κέζσ αηκάησλ, θαηαζηξνθψλ θαη δεηλψλ 

αγψλσλ αλέγεξζηο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θνηηνκέλνπ πξν αηψλσλ ππφ μέλελ 

θαη αιιφπηζηνλ δνπιείαλ θαη θαηαπηεδνκέλνπ, αιιά κε απνιέζαληνο 

νινηειψο ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, ηελ ελέξγεηάλ ηνπ, ή ηαο πξνγνληθάο 

αλακλήζεηο ηνπ. 

Αμία ηεο βαζείαο ζθέςεσο παληφο πνιηηεπηνχ είλαη θαη ε επί ηνπ ειιεληθνχ 

αγψλνο παιίκβνπινο δηαγσγή ησλ κεγάισλ Απιψλ. Δίδακελ νπνίαη, 
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αξρνκέλνπ ηνπ αγψλνο, ήζαλ αη βνπιαί θαη αη πξάμεηο απηψλ θαη' αλδξψλ 

επηρεηξεζάλησλ επί ηηκή ηνπ αίκαηφο ησλ λ' απνηηλάμσζη ηνλ βαξχλ, ηνλ 

άηηκνλ, ηνλ ηξηζβάξβαξνλ δπγφλ, πθ' φλ πξν αηψλσλ εζηέλαδαλ. Αιι' 

είδακελ κεηά ηαχηα, φηη αη πνιηηηθαί πεξηζηάζεηο εηο αο ππφθεηληαη θαη αη 

απιαί απηαί, σο άιινηε ππέθεηλην νη Θενί ηνπ Οιχκπνπ εηο ηαο βνπιάο ηεο 

Δηκαξκέλεο, ηαο ελάγθαζαλ, ράξηο εηο ηελ αθιφλεηνλ θαξηεξνςπρίαλ ησλ 

Διιήλσλ θαη εηο ηελ κεγάιελ ζπκπάζεηαλ φισλ ησλ ρξηζηηαληθψλ ιαψλ, λα 

εμαιείςσζηλ αη ίδηαη φ,ηη έγξαςαλ θαηά ησλ Διιήλσλ, λα ρχζσζηλ αίκα 

ππέξ απηψλ, λ' αλνίμσζη ζεζαπξνχο εηο αληίιεςίλ ησλ, λα θεξχμσζη ην 

θαηαδεδηθαζκέλνλ έζλνο ειεχζεξνλ, απηφλνκνλ θαη αλεμάξηεηνλ, λα 

ραηξεηήζσζη ηελ επαλαζηαηηθήλ ηνπ ζεκαίαλ θαη λα εγγπεζψζηλ ελψπηνλ 

φινπ ηνπ θφζκνπ ηελ πνιηηηθήλ θαη αλεμάξηεηνλ χπαξμίλ ηνπ. 

Δίλαη ησ φληη αμηνπαξαηήξεηνλ, φηη ηα ζρέδηα ησλ απιψλ επί ηνπ ειιεληθνχ 

αγψλνο φρη κφλνλ εκαηαηψζεζαλ, αιιά θαη ελαληία ηεο ζειήζεσο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ησλ φια απέβεζαλ. Ήζειαλ αχηαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, θαη ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία 

θαηεθνινβψζε· ήζειαλ ηελ θαηάζιηςηλ θαη απνηπρίαλ ηνπ επαλαζηαηηθνχ 

θηλήκαηνο ηεο Διιάδνο, θαη ην επαλαζηαηηθφλ θίλεκα ηεο Διιάδνο ελ κέζσ 

νξαηψλ θαη ανξάησλ δπζθνιηψλ θαη θηλδχλσλ εζξηάκβεπζελ· ήζειαλ ηελ 

Σνπξθίαλ ηζρπξάλ, θαη θαηέζηξεςαλ απηαί ηελ δχλακίλ ηεο ελ Νενθάζηξσ· 

εγσλίδνλην λα εκπνδίζσζη παληνίνηο ηξφπνηο ηνλ Σνπξθνξξσζζηθφλ 

πφιεκνλ, θαη ν Σνπξθνξξσζζηθφο πφιεκνο εμεξξάγε. Σφζνλ απξνλφεηνο 

θαη ηφζνλ επηζθαιήο είλαη ε πνιηηηθή ησλ ζλεηψλ, σο θαη απηψλ ησλ επί 

βαζεία ζπλέζεη θαη πνιηηηθή πείξα κεγαιαπρνχλησλ. 

Σνηαχηα είλαη ηα άμηα πάζεο πξνζνρήο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο 

επαλαζηάζεσο, εο ηελ ηζηνξίαλ επερείξεζα λα ζπγγξάςσ. 

Δηο ηέζζαξαο δε δηαθεθξηκέλαο πεξηφδνπο δχλαηαί ηηο επιφγσο λα δηαηξέζε 

ηα γεγνλφηα· εηο ηελ απ' αξρήο κέρξη ηεο εηο Πεινπφλλεζνλ απνβάζεσο ησλ 

Αηγππηίσλ· εηο ηελ εληεχζελ κέρξη ηεο ζπλζήθεο ηεο 24 Ηνπλίνπ· εηο ηελ 

κεηά ηελ ζπλζήθελ κέρξη ηεο αθίμεσο ηνπ Καπνδηζηξίνπ· θαη εηο ηελ κεηά 

ηελ άθημηλ απηνχ κέρξηο νπ αλεγνξεχζε ε Διιάο θξάηνο αλεμάξηεηνλ. Καη 

ε κελ πξψηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηεηξαεηίαλ, ε δε δεπηέξα δηεηίαλ θαη 

ηεηξακελίαλ, εκηεηίαλ δε ε ηξίηε, θαη δηεηίαλ ε ηεηάξηε. Δθάζηε δε απηψλ 

έρεη ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα. 

Μεγάια ηα παζήκαηα ησλ απαληαρνχ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο 

Διιήλσλ επί ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, θαζ' ήλ θαηεζηξάθεζαλ πφιεηο θαη 

ρψξαη, εμσινζξεχζεζαλ ιανί, εκηάλζεζεζαλ ηα άγηα θαη κέγηζηνη θίλδπλνη 

πεξηεζηνίρηζαλ ηνλ αγψλα· αιι' ελ κέζσ ησλ παζεκάησλ, ησλ αζεβεκάησλ 

θαη ησλ θηλδχλσλ ν αγψλ εθξαηαηψζε, θαη ε Διιάο ελ πνιινίο εδνμάζζε· ε 

θξαηαηψζαζα φκσο ηνλ αγψλα θαη δνμάζαζα ηελ Διιάδα πεξίνδνο αχηε 

εκνιχλζε δη' εκθπιίσλ ζπαξαγκψλ. 
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Γεηλή θαη πνιχδαθξπο απέβε ε, δηαξθνχλησλ ησλ εκθπιίσλ ηνχησλ 

ζπαξαγκψλ, αξμακέλε δεπηέξα πεξίνδνο· αιιά θαη θαη' απηήλ γελλαίσο 

απεθξνχζζεζαλ νη ερζξνί δηο επηρεηξήζαληεο λα εηζβάισζηλ εηο ηελ Μάλελ, 

θαη ν Έιιελ εηεξαηνχξγεζελ ελ Μεζνινγγίσ, φπνπ ελ κέζσ γεληθήο 

αζπκίαο πξψηνη ησλ άιισλ νη εληφπηνη απεθάζηζαλ κεγαινθξφλσο, σο θαη 

επί ηεο πξψηεο πνιηνξθίαο, λ' απνζάλσζη κάιινλ ή λα πξνζθπλήζσζηλ. 

Δπί δε ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ ήιζαλ εηο αληίιεςηλ ηεο θηλδπλεπνχζεο Διιάδνο 

αη ηξεηο πξψηηζηαη απιαί ηεο Δπξψπεο, θαη κφλελ παιαίνπζαλ κέρξη ηνχδε 

πξνο ηαο θαηά μεξάλ θαη ζάιαζζαλ ελσκέλαο δπλάκεηο Σνπξθίαο, Αηγχπηνπ 

θαη Βαξβαξίαο ηελ απήιιαμαλ ησλ επηθεηκέλσλ δεηλψλ, θαηαζηξέςαζαη 

ηνπο θαηά ζάιαζζαλ ερζξνχο ηεο. 

Δπέζηε ε ηεηάξηε πεξίνδνο, θαζ' ήλ εηαθηνπνηήζε ε ππεξεζία, εληζρχζε ε 

εζπρία, αλεθνπθίζζε ν ιαφο, επήιζελ ε πξνο επάλνδνλ εηο ηα ίδηα 

αλαγθάζαζα ηνπο Αηγππηίνπο εθζηξαηεία ησλ Γάιισλ, απεπέκθζεναλ δηά 

ησλ ειιεληθψλ φπισλ νη πιείζηνη ησλ πέξαλ ηνπ ηζζκνχ πνιεκίσλ, 

θαηέπαπζελ oινηειψο ν κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ πφιεκνο, άθεζελ ε 

Πχιε ηαπεηλσζείζα εηο ρείξαο ησλ ζπκκάρσλ ηελ ιχζηλ ηνπ ειιεληθνχ 

δεηήκαηνο, θαη ε επί ηεζζάξσλ αηψλσλ ππφ ζθιεξάλ δνπιείαλ Διιάο 

κεηέβε ππεξθπψο εθ ηνπ ζαλάηνπ εηο ηελ δσήλ. Καζ' φιαο δε ηαο πεξηφδνπο 

ηαχηαο εκεγαιχλζε ην λαπηηθφλ ηεο Διιάδνο, θαη φινη νη ρξηζηηαληθνί ιανί 

ζεξκνί θίινη ηνπ ειιεληθνχ αγψλνο αλεδείρζεζαλ. Αμηνζεκείσηνλ φηη θαηά 

ην καθξφλ ηνχην δηάζηεκα ν αγψλ δελ παξήγαγε ηνλ άλδξα ηνπ. Πνιιάθηο ε 

εμνπζία έθεηην θαηά γεο. Πνιιάθηο εδφζεζαλ αθνξκαί εηο επρεξή 

θαηάιεςηλ απηήο, αιι' νπδείο νπδέπνηε ην επερεηξίζζε, δηφηη νπδείο θαη 

απηψλ ησλ ππεξπςσζέλησλ είρε ην ζχλνινλ σλ ε πεξί ηα ηνηαχηα 

κεγαινπξαγκνζχλε απήηεη πξνζφλησλ, εθφξεπε δε ηαο πξάμεηο θαη 

θαηεζθφπεπε ηα δηαλνήκαηα ε πξνο αιιήινπο παηξνπαξάδνηνο αληηδειία. 

Μειεηψλ δε, σ αλαγλψζηα, ηα θαηά ηελ επαλάζηαζηλ, ηξνθήλ θαη πφζηλ ησλ 

πεηλψλησλ θαη δηςψλησλ ειεπζεξίαλ ιαψλ, ειπίδα ησλ ζιηβνκέλσλ, θαη 

ζηεξηγκφλ ησλ ελ πνιέκσ θινληδνκέλσλ, θαη εθπιεηηφκελνο δη' φζα 

θαηψξζσζαλ νη επέθεηλα εμαεηίαο αβνεζεηί ηνλ ππέξκεγαλ ηνχηνλ θαη 

άληζνλ αγσληζζέληεο θαη θαηά γελ θαη θαηά ζάιαζζαλ αγψλα, ελζπκνχ, φηη 

ν αγψλ ήηνλ ππέξ πίζηεσο θαη ππέξ αλαθηήζεσο παηξψαο γεο θαη 

ειεπζεξίαο, ηνπηέζηλ ν ηεξψηεξνο θαη ν ελδνμφηεξνο φισλ ησλ αγψλσλ^ 

ηνηνχησλ δε άζισλ πξνθεηκέλσλ «ν χ η ε-π ι ή ζ ε-λ ε ψ λ, ν χ η ε-θ φ ζ κ ν 

η-θ α η-ι α κ π ξ φ η ε η ε ο-ε π η ζ ή κ σ λ, ν χ η ε-θ ξ α π γ α ί-θ ν κ π ψ δ ε η 

ο-ή-β ά ξ β α ξ ν η-π α η ά λ ε ο-έ ρ ν π ζ ί-η η-δ ε η λ φ λ-α λ δ ξ ά ζ η λ-ε π η ζ 

η α κ έ λ ν η ο-ε η ο-ρ ε ί ξ α ο-η έ λ α η-θ α η-κ ά ρ ε ζ ζ α η-η ν ι κ ψ ζ η λ». 

ΖΜΔΗΧΔΗ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ξ'. 

(α.) 

Εήηεη ηα ηεο Δ' ζπλεδξηάζεσο ηεο ζπλειεχζεσο. 

(β.) 

Εήηεη ηελ επί ηεο ιήμσο ηεο ζπλειεχζεσο δηαθήξπμηλ ελ ηε ησλ θαηά ηελ 

αλαγέλλεζηλ ηεο Διιάδνο ζπιινγή Μάκνπθα. 

(γ.) 

Εήηεη ηελ πξν ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ ηεο δηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο 

δηαθήξπμηλ ελ ηε ησλ θαηά ηελ αλαγέλλεζηλ ηεο Διιάδνο ζπιινγή 

Μάκνπθα. 

(δ.) 

Εήηεη ην πεξί νπ ν ιφγνο ππφκλεκα ελ ησ β' ηφκσ απνκλεκνλεπκάησλ 

πειηάδνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΑ'. 

(α.) 

Ηδνχ φιε ε επηζηνιή. 

«Ηβξαρήκεο παζάο ειέσ Θενχ Καιήο Κξήηεο θαη Μσξέσο, θαη λαχαξρνο 

ηνπ αηγππηηαθνχ ζηφινπ. 

«Πξνηνχ λ' αλαρσξήζσκελ απφ εληαχζα δηά ην Μεζνιφγγηνλ είρνκελ ιάβεη 

γξάκκαηά ζνπ δεηνχληνο παξ' εκψλ λα ζνπ δνζή έλ ξάη κπνπγηνπξνπιδί 

γεληθψο δη' φιελ ηελ νηθνγέλεηάλ ζνπ· φζελ θαη επζπιαρλία θηλνχκελνο, 

έιαβε ηνλ ηφπνλ ηεο ε αίηεζίο ζνπ θαη ακέζσο εδφζε ην δεηνχκελφλ ζνπ. 

Αθνχ δε ππήγνλ εηο Μεζνιφγγηνλ, επιεξνθνξήζελ φηη ν παηήξ ζνπ 

εξσηεζείο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο δηά πνίαο αηηίαο 

παξαθηλήζεο λα δεηήζεο παξ' εκψλ έλ ηνηνχηνλ κπνπγηνπξνπιδί, απεθξίζε 

φηη ν ηξφπνο εθείλνο λα ήηνλ ηάρα έλα είδνο πνιηηηθήο, ίλα κε αθήζε θαη 

θαηαπαηεζή παξ' εκψλ ε παηξίο ηνπ, θαζφηη ηφηε ήηνλ αδχλαηε απφ 

ζηξαηεχκαηα θαη απφ άιια εθφδηα πνιεκηθά. 

«Όζελ δηαηάηηεζαη απζηεξψο άκα ηνπ ιαβείλ ηελ παξνχζαλ κνπ, ρσξίο 

αλαβνιήο θαηξνχ, εηο δηνξίαλ εκεξψλ δέθα, λα ζθεθζήο κεηά ησλ 

ζεκαληηθψλ ηεο παηξίδνο ζνπ, θαη λα έιζεηε εθ ζπκθψλνπ πξνο εκάο ίλα 

βαιζή εηο αζθάιεηαλ ε παηξίο ζνπ, ρσξίο παληειψο λα ζειήζεο θαη ηψξα λα 
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κεηαρεηξηζζήο ηελ ςεπδνπνιηηηθήλ, θαζφηη εηο ην εμήο δελ σθειείζαη κε 

απηήλ παληειψο. 

«Ζκείο δε πξνιαβφλησο απεξάζακελ απφ Καιακάηαλ· ην φηη φκσο δελ 

εηζήιζακελ εηο ηελ παηξίδα ζαο, κελ ην λνκίζεηε δηαθνξεηηθά, εηκή 

επζπιαγρλία θηλνχκελνη ίλα κε αηρκαισηηζζψζηλ αη ζπκπαηξηψηηζζαί ζαο 

θαζψο θαη ησλ άιισλ κεξψλ, θαη δηφηη ζαο είρακελ κπνπγηνπξνπιδί καο 

δνκέλνλ, ίλα κε θεξπρζή φηη ζαο είρακελ ξάη, θαη χζηεξνλ εμαίθλεο 

εηζήιζνκελ εηο ηελ παηξίδα ζαο. π δε εγλψξηζεο θαιψο φηη εκείο πλένκελ 

θηιαλζξσπίαλ, θαη φηη πνιεκνχκελ ζπζηεκαηηθψο κε θαλφλαο θαη κε 

θαλφλαο ηαθηηθνχο εγλσζκέλνπο εηο έζλε πεθσηηζκέλα. Σάρπλνλ ινηπφλ, σο 

είπνκελ, ηνλ εξρνκφλ ζνπ κεηά ησλ ζεκαληηθψλ ηεο παηξίδνο ζνπ· εμ 

ελαληίαο φκσο θαη παξαθνχζεο, ή ζειήζεο λα κεηαρεηξηζζήο ηελ πξνηέξαλ 

ζνπ πνιηηηθήλ, αο κελ πεξάζε απφ ηελ ηδέαλ ζνπ φηη θαη ηελ παηξίδα ζνπ 

δελ ζα ηελ θάκσκελ σο θαη ηελ Πεινπφλλεζνλ, θαη δελ ζέιεη αθήζσκελ 

κήηε ίρλνο νζπεηίνπ, θαη φςεζζε ελ εκέξα θξίζεσο ίλα δψζεηε ιφγνλ πξνο 

ηνλ Θεφλ δη' φζα ήζειε δνθηκάζεη ν αζψνο ιαφο. Σαχηα θαη νχησ πνίεζνλ 

εμ απνθάζεσο, θαη έξξσζν». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΓ'. 

(α.) 

Πξνζήισζαλ ηαο ρείξαο ηνπ δπζηπρνχο Κνξνκειά νη ζπκπαηξηψηαη ηνπ 

Αζελαίνη Σνχξθνη φπνπ είλαη ζήκεξνλ ην αλαβξπηήξηνλ ηεο πφιεσο. Σελ 

ηξίηελ δε εκέξαλ ηεο πξνζειψζεσο ηνλ επηζηφιηζέ ηηο Αιβαλφο νηθηείξσλ 

απηφλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΣ'. 

(α.) 

Ηδνχ ε πξνο ηελ θπβέξλεζηλ επηζηνιή ηνπ Μηανχιε. 

«Έβδνκνλ ήδε έηνο δελ έπαπζα ζπλαγσληδφκελνο ην θαηά δχλακηλ κεηά ησλ 

ινηπψλ αδειθψλ κνπ θαηά ησλ ερζξψλ ηεο παηξίδνο καο. Οχηε ε γλψζηο ηεο 

αληθαλφηεηφο κνπ, νχηε ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ ην νπνίνλ ε παηξίο 

επέζεζελ εηο εκέ, κε έθακαλ λα δεηιηάζσ ή λα ππνρσξήζσ· πξψηνλ ρξένο 

ηνπ πνιίηνπ ελφκηδνλ ην λα πξάηηε φ,ηη δχλαηαη ππέξ ηεο ζσηεξίαο ηεο 

παηξίδνο ηνπ· εθξφληηζα λα ην εθπιεξψζσ· εάλ πάληνηε δελ επέηπρα, ην 

ζθάικα δελ είλαη ηεο πξναηξέζεψο κνπ· πξν πνιινχ ήδε αη ειπίδεο φινπ 

ηνπ έζλνπο επεζηεξίρζεζαλ εηο ηελ άθημηλ ηνπ κεγαινθπνχο αλδξφο, ηνπ 

νπνίνπ ηα κέρξη ηνχδε ιακπξά θαηνξζψκαηα πξνυπφζρνληαη εηο ηελ 

παηξίδα καο ηελ αλφξζσζηλ ηνπ κεγάινπ θαη δεηλνχ αγψλνο ηεο. Ο αλήξ 

νχηνο ήιζε θαη ζπγραίξσ δηά ηελ άθημίλ ηνπ θαη ηελ δηνίθεζηλ θαη φινλ ην 
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έζλνο· ην ειιεληθφλ λαπηηθφλ δηθαίσο πξέπεη λα ειπίδε ην παλ ππφ ηελ 

νδεγίαλ ηνηνχηνπ αξρεγνχ θαη πξψηνο εγψ είκαη έηνηκνο, θαζ' φζνλ 

δχλακαη, λα ηξέμσ ππ' απηφλ εηο λένπο αγψλαο, δπζθφινπο βέβαηα εηο εκέ 

θαη δηά ηελ ειηθίαλ κνπ θαη δηά ηελ νιηγνπεηξίαλ κνπ, επραξίζηνπο φκσο εηο 

ηελ θαξδίαλ κνπ, ε νπνία πνηέ άιιν δελ επηζχκεζε παξά ηελ επηπρίαλ ηεο 

παηξίδνο. Παξαθαιψ ηελ ζεβαζηήλ δηνίθεζηλ λα κελ ακθηβάιε εηο ηελ 

εηιηθξίλεηαλ ηεο εθζέζεσο απηψλ κνπ ησλ αηζζεκάησλ». 

(β.) 

Δθάθηζάλ ηηλα ηεο ηζηνξίαο ηαχηεο ν αληηζηξάηεγνο θχξηνο Αλδξέαο 

Μεηαμάο θαη ν ππνζηξάηεγνο θχξηνο Γελλαίνο Κνινθνηξψλεο, θαη πξνο 

ηνηο άιινηο εζέιεζαλ λα απνθξνχζσζηλ σο ςεπδέο ην ζθαλδαιψδεο ηνχην 

επεηζφδηνλ. Δηο φζα παξ' απηψλ εγξάθεζαλ απήληεζαλ θαη άιινη (φξα 

Αζελάλ 14 δεθεκβξίνπ 1857 θαη Σειέγξαθνλ ησλ Κπθιάδσλ 4 

θεβξνπαξίνπ 1858), απήληεζα θαη εγψ ελ ηε Διπίδη ηεο 8 απξηιίνπ ηνπ 

απηνχ έηνπο, θαη ηελ απάληεζίλ κνπ επηζπλάπησ έρνπζαλ νχησ. 

«Καηερψξηζελ ν Αηψλ ελ ησ αξηζκψ 1850 επηζηνιήλ ηνπ αληηζηξαηήγνπ 

θπξίνπ Αλδξέα Μεηαμά πξνο ηνλ ππνζηξάηεγνλ θχξηνλ Γελλαίνλ 

Κνινθνηξψλελ, αθνξψζαλ ηηλα ηνπ ηζηνξηθνχ κνπ ζπγγξάκκαηνο. Ηδνχ ε 

απάληεζίο κνπ. 

«Ο αληηζηξάηεγνο θχξηνο Μεηαμάο, πξηλ εθζέζε ηα πεξί σλ ν ιφγνο, θαη σο 

αλ εθ ηνπ ρξφλνπ, θαζ' φλ επάηεζα ην παηξψνλ έδαθνο επί ηνπ αγψλνο, 

εθξέκαην ε αμηνπηζηία ηνπ ζπγγξάκκαηφο κνπ, δηο θαη ηξηο αλαθέξεη, φηη 

ήιζα εηο Διιάδα ην 1824· αιι' απαηάηαη· θαη αλ, παξαηξέρσλ κπξίνπο 

άιινπο, ζειήζε λα εξσηήζε κφλνλ ηνλ θίινλ ηνπ ππνζηξάηεγνλ, θχξηνλ 

Γελλαίνλ, ζα κάζεη φηη κε είδελ νχηνο θαηά ην Μαθξπλφξνο επί ηεο εθεί ππφ 

ηνλ θχξηνλ Μαπξνθνξδάηνλ εθζηξαηείαο ην 1822, θαη φηη κλείαλ πνηεί ηεο 

ζπλεληεχμεψο καο ηαχηεο έλ ηηλη αλεθδφησ ππνκλεκαηίσ ηνπ, δνζέληη κνη 

πξν πνιιψλ εηψλ παξ' απηνχ εηο αλάγλσζηλ· ήκελ δ' ελ Σξηπνιηηζά επί ηεο 

δεηλήο θαηά ην 1823 ξήμεσο πεξί ηεο πξνεδξίαο ηεο βνπιήο, θαζ' ήλ 

ελαγθάζζε ν θχξηνο Μαπξνθνξδάηνο λα θαηαθχγε εηο Ύδξαλ, φπνπ ππήγα 

θαη εγψ κεη' νιίγαο εκέξαο. Μάξηπξεο δε ησλ ιεγνκέλσλ φιε Ύδξα, θαη νη 

πεξί ηνλ θχξηνλ Μαπξνθνξδάηνλ, νη εθεί ηφηε θαηαθπγφληεο. Σν δε 1824 

εθάζεζα θαηά πξψηελ θνξάλ ελ ηε βνπιή, σο αληηπξφζσπνο ηεο παηξίδνο 

κνπ. 

«Δηο αλαίξεζηλ δε σλ ηζηνξψ ελ ησ ζπγγξάκκαηί κνπ πεξί δηαηξέζεσο 

Πεινπνλλεζίσλ θαη ζηεξενειιαδηηψλ, θαη πεξί ηηλσλ δεηλψλ 

δηαπιεθηηζκψλ θαηά ηελ ελ Σξνηδήλη ζπλέιεπζηλ, ιέγεη ν αληηζηξάηεγνο 

θχξηνο Μεηαμάο, φηη, σο πιεξεμνχζηνο ελ ηε ζπλειεχζεη ηαχηε, δχλαηαη λα 

βεβαηψζε ελ γλψζεη, φηη ηα ηζηνξνχκελα δελ έιαβαλ ρψξαλ· αιιά θαη εγψ, 

σο πιεξεμνχζηνο ελ ηε απηή ζπλειεχζεη, θαη σο κέινο κάιηζηα ηεο επί ηεο 
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επηζεσξήζεσο ηνπ ζπληάγκαηνο επηηξνπήο, βεβαηψ ελ γλψζεη, φηη ηα 

ηζηνξνχκελα ηδίαηο ήθνπζα αθναίο, θαη ηελ κεηαμχ Κνινθνηξψλε θαη 

Κίηζνπ ζθελήλ ηδίνηο είδα φκκαζηλ· αιι' εηο ιχζηλ πάζεο ακθηβνιίαο, έλεθα 

ηεο δηαθσλίαο εκνχ θαη ηνπ αληηζηξαηήγνπ θπξίνπ Μεηαμά, επηζπλάπησ αο 

επνξίζζελ καξηπξίαο ηηλψλ ησλ επηδψλησλ πιεξεμνπζίσλ ελ ηε απηή 

ζπλειεχζεη, απηεθφσλ θαη απηνπηψλ σλ ηζηνξψ. 

«Μαξηπξία ηνπ θπξίνπ Σάηζε Μαγθίλα, λπλ γεξνπζηαζηνχ. 

«Πιεξεμνχζηνο σλ ηεο ελ Σξνηδήλη εζληθήο ζπλειεχζεσο, ελζπκνχκαη 

θάιιηζηα ηελ ελ κηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ επηζπκβάζαλ ζθαλδαιψδε δηαίξεζηλ 

. . . ε ζθνδξά δε θαη πεηζκαηψδεο αχηε δηαίξεζηο επξνρψξεζε θαη κέρξη 

δηαρεηξίζεσο φπισλ, ψζηε εζρκαηίζζεζαλ δχν πνιεκηθά ζηξαηφπεδα 

κεηαμχ Πεινπνλλεζίσλ θαη ηεξενειιαδηηψλ· αιιά δηά ηεο πξνζπαζείαο 

πνιιψλ θηιήζπρσλ δηειχζε ε ζνξπβψδεο εθείλε ζθελή κεηά παξέιεπζηλ 

ηξηψλ σξψλ, εηο ην δηάζηεκα ησλ νπνίσλ εξξέζεζαλ ζθιεξνί θαη πβξηζηηθνί 

ιφγνη εμ ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ ρσξίο λα ζεβαζζή ν θαηψηεξνο ηνλ 

αλψηεξνλ, θαη νη κελ έιαβνλ ζέζεηο πνιεκηθάο κε ηα φπια εηο ηαο ρείξαο, νη 

δε εθιείζζεζαλ εηο ηαο νηθίαο, θαη άιινη έηξεραλ κε παηξησηηθάο θσλάο δηά 

λα κε γέλε έλαξμηο ππξνβνιηζκνχ . . . Δίλαη αιεζέο, θαηά ηελ ηζηνξίαλ ζαο, 

φηη ε ζπλέιεπζηο εθείλε ήξρηζε κε δηαίξεζηλ θαη εηειείσζε κε ηκεκαηηθφλ 

πλεχκα θηιαπηίαο ηεο ηε Πεινπνλλήζνπ θαη ζηεξεάο Διιάδνο . . . 

Οκνινγεηένλ φηη ηελ δπζθεκίαλ ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο ζηεξεάο Διιάδνο εθ 

ηεο ζπλζήθεο ηελ δηέδηδαλ νιίγνη ηπρνδηψθηαη θαη θηινηάξαρνη θαη 

νπδέπνηε νη Πεινπνλλήζηνη, ή κέξνο ηεο ζπλειεχζεσο, φπεξ εμάγεηαη 

ζαθψο θαη εθ ηεο ηζηνξίαο ζαο, ζειίδη 327 θαη 348 [247 θαη 262 ηεο γ' 

ηαχηεο εθδφζεσο] ηνπ δ' ηφκνπ πφηε θαη δηά πνίνλ ζθνπφλ δηεδίδνλην 

ηνηαχηαη θήκαη». 

«Μαξηπξία ηνπ θπξίνπ Γηαλλάθε Υαηζή Πέηξνπ, λπλ γεξνπζηαζηνχ. 

«. . . . . Σα ελδηαιακβαλφκελα ελ ησ δ' ηφκσ ζειίδη 131 ηεο παξ' πκψλ 

γεγξακκέλεο ηζηνξίαο έιαβαλ ρψξαλ δπζηπρψο· ε δε θξφλεζηο ησλ 

πιεξεμνπζίσλ θαη ν παηξησηηζκφο φισλ ηα δηεζθέδαζαλ», 

«Μαξηπξία ηνπ θπξίνπ Αλαζηαζίνπ Πνιπδσίδνπ, λπλ αληηπξνέδξνπ ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ. 

«. . . . . Καζ' φζνλ αθνξά ηνλ ελ ηε ζπλειεχζεη ηεο Σξνηδήλνο κεηαμχ Γ. 

Κίηζνπ θαη Θ. Κνινθνηξψλνπ δηαπιεθηηζκφλ, ην γεγνλφο είλαη 

αιεζέζηαηνλ· ην ελζπκνχληαη φινη νη επηδψληεο πιεξεμνχζηνη ηεο 

Σξνηδήλνο· ην ελζπκνχκαη θαη εγψ θάιιηζηα, δηφ θαη πξνο ηνλ εξσηήζαληά 

κε εζράησο Γελλαίνλ Κνινθνηξψλελ δελ εδίζηαζα λα ην νκνινγήζσ». 
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«Σνηαχηαη καξηπξίαη ηνηνχησλ αλδξψλ δελ ιχνπλ πάζαλ πεξί ηνπ πξν 

θεηκέλνπ ακθηβνιίαλ; 

«Σξαλή δε απφδεημηο ηεο δηαηξέζεσο είλαη θαη ην εηο παχζηλ απηήο θαη 

εμάιεηςηλ πάζεο δπζπηζηίαο εθδνζέλ α' ςήθηζκα ηεο ζπλειεχζεσο ιέγνλ, 

φηη ε ειιεληθή επηθξάηεηα ζχγθεηηαη εμ φισλ ησλ αξακέλσλ φπια επαξρηψλ, 

φηη είλαη αδηαίξεηνο θαη αδηάζπαζηνο, θαη φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηνίθσλ 

απηψλ θαη ηα επί ηνπ Ηεξνχ αγψλνο αγαζά είλαη θνηλά. Σνηνχηνλ ζθνπφλ 

έρεη θαη ην δ' άξζξνλ ηνπ ζπληάγκαηνο ηεο Σξνηδήλνο ιέγνλ, φηη επαξρίαη 

ηεο Διιάδνο είλαη φζαη έιαβαλ θαη ζα ιάβνπζη ηα φπια θαηά ηεο 

νζσκαληθήο δπλαζηείαο. 

«Σν κέγα δε ηνχην ηεο ζπκπεξηιήςεσο ή κε ηεο ζηεξεάο Διιάδνο εηο ηνλ 

ζπκβηβαζκφλ δήηεκα εγελλήζε, φρη, σο κε ζειφλησλ ησλ Πεινπνλλεζίσλ 

ηελ ζπκπεξίιεςηλ απηήο, αιι' σο δηαηεηλνκέλνπ ηνπ ζνπιηάλνπ φηη είρελ 

ππνρείξηνλ φιελ ηελ γελ εθείλελ· εγέλεην δε θαη ιφγνο κεηά ηαχηα ελ ησ 

ζπκκαρηθψ ζπκβνπιίσ πεξί νξνζεζίαο επί ηνπ Ηζζκνχ. Ηζηνξψ δε πάληα 

ηαχηα ελ ησ νηθείσ ηφπσ ππφ ην θχξνο επηζήκσλ δηαθνηλψζεσλ. 

«Αιι' ν αληηζηξάηεγνο θχξηνο Μεηαμάο ελ ηε επηζηνιή ηνπ, θαη ν 

ππνζηξάηεγνο θχξηνο Γελλαίνο ελ ησ θπιιαδίσ ηνπ ιέγνπλ, φηη είπα φζα 

δελ είπα, ή ηα ελαληία φζσλ είπα, δειαδή, φηη ελνρνπνηψ ηνπο 

Πεινπνλλεζίνπο σο κε ζειήζαληαο λα ζπκπεξηιεθζή ε ζηεξεά Διιάο εηο 

ηνλ πξνο εηξελνπνίεζηλ ζπκβηβαζκφλ. Ο ππνζηξάηεγνο κάιηζηα αγσλίδεηαη 

δηά καθξψλ ιφγσλ ελ ησ θπιιαδίσ ηνπ λα απνδείμε φηη αδίθσο ηνπο 

ελνρνπνηψ. Αιιά πνχ ε καξηπξία, πνχ ε θξάζηο ελ ηε ηζηνξία φηη ηνπο 

ελνρνπνηψ; Πνιιά θαη παξά πνιιψλ πεξί ηνχηνπ εθεκίδνλην βεβαίσο ησ 

θαηξψ εθείλσ, αιι' φρη κφλνλ δελ εζπάζζελ εγψ ηελ γλψκελ ηαχηελ, ελ 

εζπάδνλην άιινη, φρη κφλνλ νπδακνχ ηεο ηζηνξίαο είπα, φηη νη 

Πεινπνλλήζηνη δελ ήζειαλ ηελ ζπκπεξίιεςηλ ηεο ζηεξεάο Διιάδνο, αιιά 

θαη εζηειίηεπζα ηνλ θεκηζζέληα ηνχηνλ ιφγνλ σο ζπθνθαληίαλ· ηδνχ ηη 

είπα ελ ζειίδη 327 [246 εθδ. γ'] ηνπ δ' ηφκνπ. 

«Καη' εθείλνλ ηνλ θαηξφλ νη επλννχκελνη ηνπ θπβεξλήηνπ δηέζπεηξαλ, φηη νη 

ελ Αηγίλε πξφθξηηνη Πεινπνλλήζηνη ζπλειζφληεο έγξαςαλ κπζηηθψο ησ 

πξέζβεη ηεο Αγγιίαο, φηη ε Πεινπφλλεζνο θαη αη λήζνη ηνπ Αηγαίνπ 

Πειάγνπο εμήξθνπλ εηο ζχζηαζηλ ειιεληθήο επηθξαηείαο. Σνχην καζφληεο νη 

ηεξενειιαδίηαη, νη έρνληεο πάληνηε θφβνπο πεξί ηεο κειινχζεο ηχρεο ηεο 

γελλεζακέλεο απηνχο γεο, θαη πηζηεχνληεο, φηη νη θνηλνπνηνχληεο ηαχηα δελ 

εςεχδνλην εμ αηηίαο ησλ ζηελψλ απηψλ ζρέζεσλ πξνο ηνλ θπβεξλήηελ, 

εηαξάρζεζαλ ηαξαρήλ κεγάιελ. Σνηνχηνο ιφγνο ελ ηνηαχηε θξηζίκσ ψξα 

εδχλαην λα πξνμελήζε δεηλάο αιιεινκαρίαο. Αθνχζαληεο νη πξφθξηηνη ηεο 

Πεινπνλλήζνπ ηελ ζ π θ ν θ α λ η ί α λ-η α χ η ε λ θαη καζφληεο πφζελ 

πξνήιζε, ηελ απέδσθαλ εηο ηνλ θπβεξλήηελ, θαη ηνλ εζεψξεζαλ έθηνηε 

θαλεξφλ θαηαδηψθηελ. Καηά ησλ πξνθξίησλ ηνχησλ εξξίθζε θαη ά ι ι ε-ζ π 
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θ ν θ α λ η ί α, έ η η-κ ά ι ι ν λ-β δ ε ι π ξ ά· φηη ζπλψκνζαλ λα 

θαξκαθεχζσζη ηνλ θπβεξλήηελ. Ο ιφγνο νχηνο δηεθεκίζζε θαη εθηφο ηεο 

Διιάδνο, θαη εθσδσλίζζε δηά ηηλσλ εθεκεξίδσλ». 

«Δξκελεχσλ δε ην α' ςήθηζκα ηεο ελ Σξνηδήλη ζπλειεχζεσο είπα ελ ζειίδη 

129 [98] ηνπ δ' ηφκνπ, φηη, «ελ ψ ε δηνηθεηηθή επηηξνπή» (εο κέιε ήζαλ θαη 

νη Πεινπνλλήζηνη, Εαήκεο, Πεηξφκπεεο, Γειεγηάλλεο θαη ηζίλεο) «ε γ σ λ 

ί ζ ζ ε-ε η ι η θ ξ η λ ψ ο-θ α η-α ξ η δ ή ι σ ο-ε π' σ θ ε ι ε ί α-η ε ο-ζ η ε ξ ε ά 

ο-Δ ι ι ά δ ν ο-θ α η-θ α η ψ ξ ζ σ ζ ε-δ η' σ λ-ε ζ χ ζ η ε ζ ε-ζ η ξ α η ν π έ δ 

σ λ-η ε λ-α λ φ ξ ζ σ ζ ί λ-η ε ο· δελ έπαπζάλ ηηλεο ππνθηλνχληεο ηαξαράο ελ 

κέζσ θαη απηψλ ησλ ζηξαηνπέδσλ, επί ιφγσ φηη ελήξγεη κπζηηθψ ησ ηξφπσ 

δηά ηεο επηηξνπήο ηεο ζπλειεχζεσο επί ηνπ πξνθεηκέλνπ ζπκβηβαζκνχ ηελ 

απνθνπήλ ηεο ζηεξεάο απφ ηεο ινηπήο Διιάδνο εηο αληαιιαγήλ άιισλ 

αγαζψλ επ' σθειεία κφλεο ηεο Πεινπνλλήζνπ». 

«Δλνρνπνηψ θαη κέκθνκαη δη' σλ είπα ηνπο Πεινπνλλεζίνπο, ή ηνπο 

αζσφλσ θαη ηνπο θεξχηησ ππεξκάρνπο ηεο ζηεξεάο Διιάδνο; Γελ είπα δ' ελ 

ζειίδη 136 [103] ηνπ δ' ηφκνπ, φηη πνηέ ε θσλή ησλ παζρφλησλ 

ηεξενειιαδηηψλ δελ εθνχζζε ηφζνλ εηο ηα ψηα ησλ Πεινπνλλεζίσλ φζνλ 

επί ηεο πνιηνξθίαο ησλ Αζελψλ, ήηνη θαζ' φλ θαηξφλ εηξγάδεην ε ελ 

Σξνηδήλη ζπλέιεπζηο, θαη φηη, εθηφο ησλ πξν θαηξνχ εθζηξαηεπζάλησλ 

Κνξηλζίσλ, εμεζηξάηεπζαλ σο επηβνεζνί εηο ιχηξσζηλ απηήο έηη 2500 

Πεινπνλλήζηνη; Άπνξνλ ηε αιεζεία πψο ιφγνη ηφζνλ ζαθείο 

παξεμεγήζεζαλ, θαη πψο ηφζα εηο αλαίξεζηλ ιφγσλ κε ιερζέλησλ 

εγξάθεζαλ. 

«Καζ' φζνλ δ' αθνξά ηδίσο ηνλ Κνινθνηξψλελ, νπδακνχ ηεο ηζηνξίαο είπα, 

φηη εμέθξαζελ, ή επξνζηάηεπζε ηελ ηδέαλ ηεο κε εηο ηνλ ζπκβηβαζκφλ 

ζπκπεξηιήςεσο ηεο ζηεξεάο Διιάδνο· εμ ελαληίαο είπα, ελ ζειίδη 10 ηνπ δ' 

ηφκνπ εηο δηθαίσζίλ ηνπ φηη, αλ δελ εζηξάηεπζε πνηέ πέξαλ ηνπ Ηζζκνχ, 

πνιινχο φκσο πνιιάθηο απέζηεηιελ εηο αληίιεςηλ ησλ εθεί αγσληδνκέλσλ. 

Αλέθεξα ελ ζειίδη 180 [134] ηνπ γ' ηφκνπ επηζηνιήλ ηνπ πξνο ηνπο 

ηεξενειιαδίηαο, ελ νπδείο δχλαηαη λα ςεχζε, θαη νπδείο δχλαηαη λα κε 

κεκθζή, δη' ήο ηνπο απεθάιεη μέλνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηνπο εζπκβνχιεπε 

λ' απέρσζη ησλ πξαγκάησλ ηεο παηξίδνο ηνπ, θαη ηνπο επείιεη φηη ζα ηνπο 

εηηκψξεη, αλ παξήθνπαλ. Αιιά θαη ε επηζηνιή αχηε εγξάθε δχν ήκηζπ 

ζρεδφλ έηε πξηλ ζπγθξνηεζή ε ελ Σξνηδήλη ζπλέιεπζηο. 

«Πξνο ηη ινηπφλ ν ηφζνο πεξί ηεο δηαζέζεσο ησλ Πεινπνλλεζίσλ πξνο ηνπο 

ηεξενειιαδίηαο ζφξπβνο, ελ ψ φινη ηα απηά ιέγνκελ πεξί απηήο, θαη φινη 

σο εμ ελφο ζηφκαηνο επθεκνχκελ; 

«Οιίγα θαη πεξί ηεο αξρηζηξαηεγίαο. 
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«Οπδακψο επξφθεηην ελ ηε θαηά ηελ Σξνηδήλα ζπλειεχζεη πεξί ηεο 

αξρεγίαο ησλ φπισλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ή πεξί ηεο αξρεγίαο ησλ φπισλ ηεο 

ζηεξεάο Διιάδνο. Σαο αξρεγίαο ηαχηαο θαηείραλ, ηελ κελ ν Κνινθνηξψλεο, 

ηελ δε ν Καξατζθάθεο, θαη δηεηήξεζαλ θαη κεηά ηελ αξρηζηξαηεγίαλ. 

Δπξφθεηην πεξί ηεο γεληθήο αξρηζηξαηεγίαο φιεο ηεο Διιάδνο. Πηζηεχεη ηηο, 

φηη ζα εδέρνλην νη Πεινπνλλήζηνη αξρεγφλ ηεξενειιαδίηελ, ή νη 

ηεξενειιαδίηαη Πεινπνλλήζηνλ; Ο Κνινθνηξψλεο δησξίζζε 

αξρηζηξάηεγνο κφλεο ηεο Πεινπνλλήζνπ παξά ηεο πεινπνλλεζηαθήο 

γεξνπζίαο θαηά πξφηαζηλ ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ ζηξαηνχ κεηά ηελ 

θαηαζηξνθήλ ηνπ Γξάκαιε, αιι' εηειεζθφξεζε; ηνλ αλεγλψξηζε πνηέ σο 

ηνηνχηνλ ε θπβέξλεζηο; δελ θαηήξγεζελ ε ελ Άζηξεη ζπλέιεπζηο θαη απηφλ 

ηνλ ηίηινλ ηεο αξρηζηξαηεγίαο, νλ έθεξε κελ ηφηε ν Κνινθνηξψλεο παξά 

γλψκελ ηεο θπβεξλήζεσο, αληεπνηείην δε ν Πεηξφκπεεο; αιι' νπδέλ ήηηνλ, 

δηεγνχκελνο ηα ηεο ελ Σξνηδήλη αξρηζηξαηεγίαο φιεο ηεο Διιάδνο, επαηλψ 

θαη ηνλ Καξατζθάθελ θαη ηνλ Κνινθνηξψλελ ιέγσλ, φηη α π ζ ν ξ κ ή η σ ο 

επξφηεηλαλ ηνλ Σζψξηζελ αξρηζηξάηεγνλ. 

«Σν δε ηνπ Μηανχιε, παξεηζαγφκελνλ παξά ηνπ αληηζηξάηεγνπ θπξίνπ 

Μεηαμά σο φκνηνλ, πνιχ δηαθέξεη, δηφηη ν κελ Κνινθνηξψλεο θαη ν 

Καξατζθάθεο δηεηήξεζαλ, σο είξεηαη, ηαο αξρεγίαο ησλ θαη κεηά ηελ 

αξρηζηξαηεγίαλ ηνπ Σζψξηζε, ν δε Μηανχιεο, ν πξψηνο λαχαξρνο φιεο ηεο 

Διιάδνο, δηέκεηλε, κεηά ηελ ζηνιαξρίαλ ηνπ Κνρξάλνπ, εληφο ηεο θξεγάηαο, 

ελ ή ελαπάξρεη, σο απινχο πινίαξρνο. 

«Καη ηαχηα σο πξνο ην πξαγκαηηθφλ κέξνο ηεο επηθξίζεσο, ην κφλνλ άμηφλ 

ηίλνο ιφγνπ, εηο επαλφξζσζηλ ησλ απ' αξρήο κέρξη ηέινπο απηήο 

εζθαικέλσλ. 

«Εν Λονδίνω 3/15 μαΐου 1858». 

-------------------------- 

Δ π η ζ ε κ ε ί σ ζ η ο. — Δηο ηαο αλσηέξσ καξηπξίαο πεξί ησλ θαηά ηελ 

Σξνηδήλα ζπκβάλησλ αληέηαμελ ν ζηξαηεγφο Γελλαίνο Κνινθνηξψλεο 

άιιαο, πξνο αλαίξεζηλ απηψλ, ελ ησ 1617 αξηζκψ ηνπ Αηψλνο. Δηο ηαχηαο 

αληαπήληεζαλ νη θχξηνη Γηαλλάθεο Υ. Πέηξνπ θαη Σ. Μαγθίλαο ελ ησ 950 

αξηζκψ ηεο Διπίδνο. Αιι' εγψ αξθνχκαη λα επαλαιάβσ, φηη φζα ηζηνξψ, η δ 

ί α η ο-ή θ ν π ζ α-α θ ν α ί ο-θ α η-η δ ί ν η ο-ε ί δ α-φ κ κ α ζ η λ. Γίθαηνλ 

είρελ ν Πινχηαξρνο εηπψλ, «πάληε ραιεπφλ θαη δπζζήξαηνλ ηζηνξία 

ηαιεζέα, φηαλ νη κελ χζηεξνλ γεγνλφηεο ηνλ ρξφλνλ έρσζηλ επηπξνζζνχληα 

ηε γλψζεη ησλ πξαγκάησλ, ε δε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ βίσλ ειηθηψηηο 

ηζηνξία ηα κελ θζφλνηο θαη δπζκελείαηο, ηα δε ραξηδνκέλε θαη θνιαθεχνπζα 

ιπκαίλεηαη θαη δηαζηξέθε ηελ αιήζεηαλ». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΕ'. 
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(α.) 

Πξνθήξπμηο Κνρξάλνπ. 

«Ο επηθηλπλσδέζηεξνο ερζξφο ζαο, ε δηρφλνηα, ήδε εληθήζε· ηψξα ην έξγνλ 

ζαο είλαη εχθνινλ^ νη λένη ηεο Διιάδνο παληαρνχ ηξέρνπλ εηο ηα φπια· ε 

ηχρε ηεο αθξνπφιεσο δελ είλαη πιένλ ακθίβνινο. Δπεηδή νη πνιηνξθνχληεο 

πεξηθπθινχληαη, επεηδή ε κεηαθφκηζηο ησλ ηξνθψλ εκπνδίδεηαη, ηα ζηελά 

θαηαιακβάλνληαη θαη ε αλαρψξεζηο γίλεηαη αδχλακνο, εβεβαηψζε ήδε ε 

ειεπζεξία ηεο θιαζηθήο γεο ησλ Αζελψλ δηνξηζκέλεο απφ ηελ ζείαλ 

Πξφλνηαλ λα γίλε πάιηλ θαζέδξα ηεο ειεπζεξίαο, ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ 

ηερλψλ^ κε παχζεηε φκσο, Έιιελεο, αθ' νχ θαηνξζψζεηε ηνχην, κε βάιιεηε 

ηα ζπαζηά ζαο εηο ηαο ζήθαο, ελ φζσ ν ζεξηψδεο Σνχξθνο θξαηεί θαη κίαλ 

πηζακήλ ηνπ ηεξνχ εδάθνπο ην νπνίνλ κίαλ θνξάλ ήηνλ ησλ παηέξσλ ζαο. 

Αο ζπλακηιιψληαη νη ζαιαζζηλνί λένη δηά ηελ δφμαλ κε ηνπο ήξσαο ηεο 

μεξάο, αο ζπεχζνπλ λα έκβνπλ εηο ηα εζληθά πινία, θαη αλ δελ δνζνχλ ε 

αλεμαξηεζία θαη φια ηα δίθαηά ζαο. Αο απνθιείζνπλ ηνλ Διιήζπνληνλ θαη 

αο θέξνπλ ηνλ πφιεκνλ εηο ηελ επηθξάηεηαλ ηνπ ερζξνχ· ηφηε ν απάλζξσπνο 

ζνπιηάλνο, ν άδηθνο ζθαγεχο ησλ ππεθφσλ ηνπ, ν αηκνβφξνο θαηαδπλάζηεο 

ησλ Διιήλσλ ζέιεη αθαληζζή απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ· ηφηε ε κνπζνπικαληθή 

δχλακηο ζέιεη θαηαζηξαθή αθ' εαπηήο^ ηφηε ε ηεξά ζεκαία ηνπ ζηαπξνχ 

ζέιεη θπκαηίδεη πάιηλ επάλσ ηνπ λανχ ηεο αγίαο νθίαο· ηφηε ν ειιεληθφο 

ιαφο ζέιεη απνθηήζεη ηελ απηνλνκίαλ θαη ηελ επλνκίαλ· θιεηλαί πφιεηο 

ζέινπλ αλεγεξζή, θαη ε ιακπξφηεο ησλ εξρνκέλσλ ρξφλσλ ζέιεη εμηζσζή 

κε ηελ ησλ παξειζφλησλ. Αιιά κε λνκίζεηε, Έιιελεο, φηη ε παηξίο ζαο 

εκπνξεί λα ήλαη αζθαιήο, εάλ έθαζηνο πκψλ δελ δξάκε πξνζχκσο εηο 

ππεξάζπηζίλ ηεο». 

(β.) 

Εήηεη ηελ απνξξηθζείζαλ ζπλζήθελ ελ ζειίδη 224 Ηζηνξίαο Αζελψλ 

νπξκειή. 

(γ.) 

Ηδνχ ε ζπλζήθε φιε· 

«Άξζξ. Α'. Όια ηα ζηξαηεχκαηα ηεο θξνπξάο ζέινπλ εθβή κε ηα φπια θαη 

πξάγκαηά ησλ. 

«Β'. Όιαη αη νηθνγέλεηαη Αζελαίαη ζέινπλ εθβή ρσξίο φπια, κε ηα πξάγκαηά 

ησλ φκσο, θαη ζέινπλ ππάγε εηο ηα ζπήηηά ησλ θαη ρσξία ησλ, φπνπ ηνπο 

ππφζρνκαη λα δψζσ ηαο ηδηνθηεζίαο ησλ νκνχ θαη ηελ αζθάιεηαλ ηεο δσήο 

ησλ, ηηκήο ησλ θαη ππαξρφλησλ ησλ. Καη επεηδή κεηαμχ απηψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ επξίζθνληαη ρήξαη, θαη αλήιηθα παηδία ρσξίο ηνπο παηέξαο ησλ, 
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ππφζρνκαη θαη δη' απηά ίλα πξνζηαηεπζψζη, θαη δνζή εθ κέξνπο καο ην 

αλαγθαίνλ ηαγήλη ησλ. 

«Γ'. Όινη νη Μνπζνπικάλνη θάζε ειηθίαο θαη γέλνπο, νίηηλεο επξίζθνληαη εηο 

ηελ Αθξφπνιηλ, ζέινπλ δνζή εηο ηαο ρείξαο καο. 

«Γ'. Ο ηφπνο φινο, εθηφο ηνπ Υαβαιέ, ζέιεη είλαη εχθαηξνο απφ 

ζηξαηεχκαηά καο έσο εηο ην αθξνζαιάζζηνλ ησλ ηξηψλ Πχξγσλ. 

«Δ'. Σξεηο ησλ αμησκαηηθψλ καο νη ιεγφκελνη Γεληηθιίδεο καο εμ ψλ είλαη ν 

Καθηάλαγαο, ν Σζνραληάξαγαο, θαη αιήρκπεεο, νκνχ κε άιινπο ηξεηο 

αξρεγνχο Αιβαλνχο δνζκέλνπο σο ελέρπξα εηο ρείξαο ησλ ζέινπλ 

ζπλνδεχζεη ηα ζηξαηεχκαηά ησλ έσο εηο ηνλ ηφπνλ ηνπ εκβαξθαξίζκαηνο, 

φπνπ ζέιεη παξεπξεζψζηλ έσο εηο ην εληειέο εκβαξθάξηζκα. 

«Σ'. Γηά ηελ κεηαθφκηζηλ ησλ αζζελψλ θαη πιεγσκέλσλ ζέινπλ δνζψζηλ 

εθ κέξνπο καο εμήληα άινγα. 

«Ε'. Ζ Αθξφπνιηο ζέιεη καο παξαδνζή εηο ηνλ ηξφπνλ θαη εηο ηελ 

θαηάζηαζηλ νπνχ επξίζθεηαη· δει. κε ηα πνιεκνθφδηα, ππξνβνιηθά, θαη 

ηξνθάο φπνπ εκπνξνχλ λα επξίζθσληαη εηο απηήλ. 

«Ζ'. Θέιεη ζηαιζψζηλ εθ κέξνπο καο εηο ηελ Αθξφπνιηλ εκπηζηεπκέλνη ηξεηο 

άλζξσπνη δηά λα πεξηεξγαζζψζηλ αλ ήλαη ππφλνκνη, σο αθνχζακελ, θαη 

ηνχην ζέιεη γέλεη φηαλ ππνγξαθψζηλ αη ζπκθσλίαη εθ κέξνπο ησλ. 

«Θ'. Απηνί ινηπφλ νη ηξεηο άλζξσπνη, επεηδή ζέινπλ ινγηζζή σο ελέρεηξα εηο 

ηαο ρείξαο, ζέιεη δνζψζηλ εθ κέξνπο ησλ εηο αληαιιαγήλ ηξία αξηζκεκέλα 

ππνθείκελα, ηα νπνία ζέιεη απνδνζψζηλ επζχο φπνπ αδηαζζή ε Αθξφπνιηο. 

«Η'. Δάλ νη εηο ηελ Αθξφπνιηλ απνζηαιέληεο ηξεηο άλζξσπνη ήζειαλ ίδσζη 

θακκίαλ βιάβελ γελνκέλελ κεηά ηελ ππνγξαθήλ ησλ ζπλζεθψλ ή εηο ηαο 

πεγάο, ή εηο ηνλ Πχξγνλ, ή εηο άιια κέξε ηεο Αθξνπφιεσο, ζέιεη 

αθπξσζψζηλ αη ζπλζήθαη. 

«ΗΑ'. Καη ηειεπηαίνλ ζέιεη δηνξηζζή κία ψξα δηά ηελ αξρήλ ηεο εθηειέζεσο 

θαηά ηελ έμνδνλ. 

«Απηά ινηπφλ ηα έλδεθα άξζξα ππφζρνκαη κεζ' φξθνπ λα θπιαρζψζη 

απαξαζαιεχησο ρσξίο λα γέλε δηαθνξεηηθά εμ απνθάζεσο. 

    «Σε 24 καΐνπ 1827 

«Βεηίρθσ Μεχμζτ-εςιτ παςάσ  

πλθρεξοφςιοσ Αρχιςτρ. κτλ.» 
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(δ.) 

Όξα Κεθάιαηνλ ΞΘ'. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΖ'. 

(α.) 

Δπξίζθεη ν αλαγλψζηεο ηνηαχηα ακλεζηήξηα ελ ζειίδη 510 ησλ 

ππνκλεκάησλ ηνπ Γελλαίνπ. 

(β.) 

Ηδνχ ε πεξί ππνηαγήο αληαπφθξηζηο, ελ ή εθθξάδεηαη παξξεζία ε γελλαία 

απφθαζηο ησλ Μεζζελίσλ λ' απνζάλσζηλ ειεχζεξνη· ειήθζε δε εθ ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ πξσηνζπγγέινπ Φξαληδή. 

«Κχξηνη πξνεζηνί ησλ Δκιαθίσλ, Κνπηδνχθ Μάλεο, Νεζίνπ θαη 

Καιακάηαο. 

«Ο ππνζθξαγίδσλ θηαραγηάκπεεο ηνπ πςεινηάηνπ παζά απζεληφο καο ζαο 

γλσζηνπνηψ, φηη κ' φινλ νπνχ κε έκξη ηεο πςειφηεηνο ηνπ απζέληνπ καο 

ήιζα εηο ηα εληαχζα δηά λα θαηαθάςσ, θαηαθαχζσ, θαη ζρεδφλ λ' αθαλίζσ 

φια ηα δέλδξα ζαο φζα είλαη ρξήζηκα θαη αλαγθαία πξνο ηξνθήλ ζαο, 

ιππνχκελνο ηνλ πησρφλ ιαφλ λα κε δνθηκάζε ηελ απηήλ δεκίαλ θαη 

αθαληζκφλ ησλ αλαγθαίσλ δέλδξσλ ζαο, έθξηλα εχινγνλ λα ζαο είπσ, φηη 

ρσξίο αλαβνιήο θαηξνχ λα ζπζθεθζήηε θαιψο θαη λα παξαηηεζήηε απφ ηα 

ηεο απνζηαζίαο θεξζίκαηα, θαη θαζψο ζαο ζπκβνπιεχσ λα ειζήηε λα 

πξνζθπλήζεηε δηά λα απαληήζεηε ηελ νξγήλ απηήλ θαη ηνλ αθαληζκφλ νπνχ 

ζέιεη δνθηκάζεη φιε ε πησρνινγία ζαο· εηδέ θαη δελ ειζήηε, αο ήλαη ε 

ακαξηία εηο ηνλ ιαηκφλ ζαο θαη φςεζζε ελ εκέξα θξίζεσο· πεξηζζφηεξνλ 

δελ είλαη ρξεία λα ζαο γξάςσ απφ απηά, θαη πγηαίλεηε.  

    «Σελ 22 ζεπηεκβξίνπ 1827 Νεζίνλ Καιακάηαο». 

Απάληεζηο. 

    «Πξνο ηνλ εμνρψηαηνλ θηαραγηάκπεελ ηνπ Ηβξαήκπαζα. 

«Διάβακελ έλα γξάκκα ζνπ, εηο ην νπνίνλ ιέγεηο φηη είζαη δησξηζκέλνο απφ 

ηνλ απζέληελ ζνπ δηά λα θαηαθφςεο ηα δελδξηθά καο, θαη ζνπ 

απνθξηλφκεζα. Οη Έιιελεο φηαλ απεθάζηζαλ λα ηεηλάμσκελ ηνλ δπγφλ ηεο 

ηνπξθηθήο ηπξαλλίαο, εβάιακελ πξν νθζαικψλ φηη θνληά κε ηα άιια 

δηθαηψκαηα ηνπ ειεπζέξνπ αλδξφο, ηα νπνία απηνί καο είραλ αξπαγκέλα θαη 

ηα νπνία ζ' απνθηήζσκελ θαη φια φζα ή θαηαπιαθσκέλα, ή απφ ηελ απηήλ 

ηπξαλλίαλ ησλ παηέξσλ καο θέξεη επάλσ ηεο, σο ππνθείκελα θαη απηά εηο 

ηελ δηάθξηζηλ ηεο ηπξαλλίαο. Όηη δελ εκπνξείο λα ηα θαηαθφςεο, δελ καο 
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είλαη παξάμελνλ, δηφηη θνληά εηο ηφζαο άιιαο παξαλνκίαο, ηαο νπνίαο 

θάκλεηε θαζ' εκέξαλ εηο ηα αδχλαηα κέιε, εκπνξείηε λα κεηαρεηξηζζήηε ην 

απηφ θαη εηο ηα άςπρα δέλδξα. ηνραζζήηε φκσο φηη δη' φιαο απηάο ηαο 

παξαλφκνπο πξάμεηο ζαο ρξεσζηείηε ιφγνλ θαζψο θαη εηο άιια· είλαη θαη εηο 

ηαχηα ηα κέξε ηεο Μεζζελίαο ζπγθξνηεκέλνλ ζηξαηφπεδνλ παξά ηνπ 

γεληθνχ αξρεγνχ ησλ αξκάησλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, θαη φηαλ ζέιεηε, 

πνιεκείηε κε απηφ θαη φρη κε ηα μχια· εκείο πάιηλ ιέγνκελ φηη είκεζα 

απνθαζηζκέλνη λ' απνζάλσκελ ειεχζεξνη Έιιελεο· ηελ 26 ζεπηεκβξίνπ 

1827.  

    «Οη θάηνηθνη ησλ επαξρηψλ ηεο Μεζζελίαο». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΞΘ'. 

(α.) 

Αιεζή φζα έιεγελ ε Πχιε σο πξνο ηνλ ιφξδνλ ηξαγθάξδνλ, αιι' φρη θαη 

σο πξνο ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηεο Ρσζζίαο. 

(β.) 

Όξα θεθάιαηνλ ΝΣ'. 

(γ.) 

Εήηεη ηελ πξνθήξπμηλ ελ ησ αξηζκψ λγ' ηεο γεληθήο εθεκεξίδνο ηεο Διιάδνο 

1827. 

(δ.) 

Σέζζαξα κέιε κφλνλ εμειέρζεζαλ. 

(ε.) 

Έλδεθα εκέξαο παξεθνινχζεη ηνλ ζηφινλ ηνχηνλ ε ειιεληθή γνιέηηα 

Αζπαζία θαη ήξπαζε δχν θνξηεγά. 

(ζη.) 

Γηαθφξσο απαξηζκνχληαη θαη εηο δηαθφξνπο δηαηξνχληαη ηάμεηο ηα πινία ηνπ 

ζηφινπ ηνχηνπ· αιι' εγψ παξεδέρζελ σο αθαιέζηεξνλ ηνλ παξά ηνπ 

γξακκαηέσο ηνπ θαπεηαλάκπεε δνζέληα θαηάινγνλ ησ Κνδξηγθηψλη ηελ 

επηνχζαλ ηεο λαπκαρίαο. Αλ ζπλαξηζκήζε ηηο ηα παξά ησ Ηβξαήκε 

πξφηεξνλ πινία, θαη ηα εθ Κσλζηαληηλνππφιεσο άιινηε ππφ ηνλ 

Σαρήξπαζαλ θαη παηξνλάκπεελ θαη ηα εμ Αιεμαλδξείαο εζράησο ππφ ηνλ 

θαπεηαλάκπεελ θαη Μνπραξέκπεελ θαηάξαληα, ζα επξεί ηνλ αξηζκφλ απηψλ 

αλψηεξνλ· αιιά πηζαλφλ φηη απήιζαλ ελ ησ κεηαμχ ηηλά εηο άιιελ 
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ππεξεζίαλ· ελλέα ηνχησλ είδακελ φηη ειιηκέληδαλ ελ ησ θφιπσ ησλ 

αιψλσλ. Καηά ηελ έθζεζηλ δε ηνπ γξακκαηέσο ηα δχν δίθξνηα ήζαλ ησλ 

84 θαλνλίσλ, ην έλ ησλ 74, αη ηέζζαξεο αηγχπηηαη θξεγάηαη ησλ 64 θαη αη 

ινηπαί ησλ 48· αη δε θνξβέηηαη αη κελ ησλ 24 αη δε ησλ 18· ηα δε βξίθηα ησλ 

19. 

(δ.) 

Αγγλικι Μοίρα. 

Ζ Αζία έθεξε θαλφληα 84, ε Γελνχε 76, ε Αιβηψλ 74, ε Γιαζθφβε 50, ε 

Κακβξία 48, ε Λαξηκνχζε 42, ε Σαιβφηε 28, ην Ρφδνλ 18, ν Κψλσς, ην 

Γνξγφλ θαη ε Φηινκήια αλά 10, θαη ε Έιαθνο 6. 

Γαλλικι Μοίρα. 

Ζ Βξεζιαβία έθεξε θαλφληα 84, ν θηπίσλ 80, ε Σξίαηλα 74, ε εηξήλ 60, ε 

Αξκίδα 42, ε Αιθπψλ 10, θαη ε Γάθλε 6. 

ωςςικι Μοίρα. 

Ζ Γαγθνχηε έθεξε θαλφληα 81, ε Αδφθε 74, ν Ηεδεθηήι 74, Ο Κσλζηαληίλνο 

Νεχζθεο 44, ε Πξνβνλφε 42, ε Διέλε 38, ν Κάζησξ 32 

(ε.) 

Διέγεην ησ θαηξψ εθείλσ φηη ε απξνζδφθεηνο αχηε Ναπκαρία εγέλεην επί 

ηε ηδηαηηέξα πξνηξνπή ηνπ ηφηε πξψηνπ ιφξδνπ ηνπ αγγιηθνχ Ναπαξρείνπ 

έπεηηα δε Βαζηιέσο Γνπιηέικνπ Γ'. Γηο εξψηεζα ελ Λνλδίλσ ηνλ Ναχαξρνλ 

Κνδξηγθηψλα αλ αιήζεπε ηνχην θαη δηο ην έςεπζε. Σελ δεπηέξαλ κάιηζηα 

θνξάλ, παξαηήξεζαο φηη εδπζπίζηνπλ, ην έςεπζελ επί ιφγσ ηηκήο. 

(ζ.) 

Σελ ελλάηελ εκέξαλ κεηά ηελ θαηά ην Νεφθαζηξνλ λαπκαρίαλ δηεγήζε ν 

Ηβξαήκεο ηα θαη' απηήλ ησ Παγέησ (Paget) πινηάξρσ ηεο γαιιηθήο 

γνιέηηαο, Βέινπο· ηελ δε αλαθνξάλ ηνπ πινηάξρνπ ηνχηνπ πξνο ηνλ 

λαχαξρφλ ηνπ Γεξηγλήλ εθ' φζσλ ήθνπζελ εθδνζείζαλ ελ ηε θαηά ηνλ 

απξίιηνλ 1837 επηζεσξήζεη ηεο Γνπβιίλεο, εθδίδσ εληαχζα σο πεξί έξγνλ 

θαη άγλσζηνλ παξ' εκίλ. 

«Δπηζπκψ, θχξηε», (είπε ησ πινηάξρσ ν Ηβξαήκεο), «λα θνηλνπνηήζεο ηνπο 

εμήο ιφγνπο κνπ πηζηψο θαη αθξηβψο ησ λαπάξρσ Γεξηγλή· πέπνηζα δε φηη 

εηιηθξηλψο ζα εθπιεξψζεηο ηελ επηζπκίαλ κνπ. 
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«Καθψο κε παξέζηεζαλ θαη κε εζπθνθάληεζαλ εηπφληεο φηη παξέβελ ηνλ 

ιφγνλ κνπ. Ηδνχ ηα πεξηζηαηηθά εθ' ψλ εξείδεηαη ε ςεπδήο αχηε θαηεγνξία. 

«Οιίγαηο εκέξαηο πξν ηνπ θαηά ηελ 8/20 νθησβξίνπ αηπρνχο ζπκβάληνο 

ήιζα εηο ιφγνπο κεηά ησλ λαπάξρσλ Αγγιίαο θαη Γαιιίαο παξφλησλ 

πνιιψλ αμησκαηηθψλ απηψλ, θαη εκείλακελ ζχκθσλνη λ' αλαβιεζή πάζα 

ερζξνπξαμία Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ έσο νπ γλσζζή ε απάληεζηο ηεο Πχιεο 

εηο ηαο πξνηάζεηο ηεο ζπκκαρίαο. Ζξψηεζα αλ επεηξέπεην λα ζηείισ εηο 

Πάηξαο ηξνθάο, σλ νη εθεί εζπάληδαλ· νη λαχαξρνη ζπλήλεζαλ· εξψηεζα αλ 

εδπλάκελ λα ππεξαζπίζσ ηα θνξηεγά πινία δηά πνιεκηθψλ ελ πεξηπηψζεη 

πξνζβνιήο ησλ Διιήλσλ· αλέλεπζελ ν Άγγινο λαχαξρνο, αιι' επξφηεηλε λα 

ηα ζπλνδεχζε απηφο, ή λ' αζθαιίζε άιισο ηνλ πινπλ απηψλ· εγψ φκσο 

αληέηεηλα σο πξνζβαιινκέλεο ηεο ηηκήο ηεο ζεκαίαο κνπ· απέπιεπζαλ νη 

αγγινγάιινη κεη' νιίγνλ ηνπ ιηκέλνο ηνπ Νενθάζηξνπ, απέζηεηια θαη εγψ 

ηα θνξηεγά εηο Πάηξαο ζπλαπνζηείιαο θαί ηηλα πνιεκηθά εηο ππεξάζπηζίλ 

ησλ, δηφηη έκαζα φηη πεξηέπιεαλ ειιεληθά. Δξσηψ ζε, θχξηε, αλ έπξεπελ 

άιισο πψο λα πνξεπζψ θαη λα εγθαηαιείςσ ηνπο ελ πνιεκψ αδειθνχο κνπ 

ιηκψηηνληαο. Μαζψλ δε κεηά ηαχηα, φηη ν ιφξδνο Κνρξάλεο επείιεη ηαο 

Πάηξαο κεζ' ηθαλήο δπλάκεσο, απέπιεπζα θαη εγψ θαη δηέηαμα λα 

ζπλαθνινπζήζσζη δηάθνξνη θξεγάηαη επ' ειπίδη λα πξνιάβσ δηά ηεο 

επηδείμεσο ηαχηεο πάζαλ ζπκπινθήλ θαη λ' αζθαιίζσ ηνλ εηο Πάηξαο 

θαηάπινπλ ησλ θνξηεγψλ. Δλ ηνχηνηο ηα πξνπιεχζαληα πινία απήληεζαλ 

ηα αγγιηθά θαη θαηά πξφζθιεζηλ απηψλ επαλέζηξεςαλ πξνο ην 

Νεφθαζηξνλ· απήληεζα απηά επί ηεο επηζηξνθήο ησλ, ζπλεθξφηεζα 

ζπκβνχιηνλ πεξί ησλ πεξαηηέξσ, θαη κεηά βαζείαλ ζθέςηλ απεθάζηζα λα 

επηζηηίζσ ηαο Πάηξαο θαηά ην πξψηνλ κνπ ζρέδηνλ, δηφηη θαηά ηνχηνλ ηνλ 

ηξφπνλ νχηε ηνλ πξνο ηνπο λαπάξρνπο ιφγνλ κνπ παξέβαηλα, νχη' 

επερείξνπλ ηη θαηά ησλ Διιήλσλ κεδέλα ηφπνλ θαηερφλησλ ησ θαηξψ 

εθείλσ ελ ηνηο πέξημ. Αιιά δηεπζπλφκελνο πξνο ηαο Πάηξαο απήληεζα εθ 

λένπ ηνπο Άγγινπο, θαη πξνζθιεζείο λα επηζηξέςσ επέζηξεςα εηο 

Nεφθαζηξνλ παξαηηεζείο επί ηνπ παξφληνο ηνπ πξψηνπ ζρεδίνπ κνπ· 

επαλειζψλ δε εηο Νεφθαζηξνλ αλερψξεζα εθείζελ εθ λένπ δηά ηηλαο εκέξαο 

ελ ψ αη κνίξαη, αγγιηθή, γαιιηθή θαη ξσζζηθή, πεξηέπιεαλ. Μία θξεγάηα 

θαη έλ αγγιηθφλ βξίθη εηζέπιεπζαλ ηνλ ιηκέλα άλεπ ζεκαηψλ, θαη κεηά ηηλαο 

ελ απηψ ινμνδξνκίαο εμέπιεπζαλ θαηά ηνλ απηφλ ηξφπνλ. Σνηαχηε δηαγσγή 

είλαη θαη' εκέ θαη αδηθαηνιφγεηνο θαη αλεμήγεηνο. Σελ 8/20 Οθησβξίνπ 

βιέπσλ ν ηνπνηεξεηήο κνπ ηνλ ζπκκαρηθφλ ζηφινλ εηζεξρφκελνλ ελ 

παξαηάμεη θαη επί ζθνπψ θαηά ην θαηλφκελνλ ερζξηθψ, αλήγγεηιε ησ Άγγισ 

λαπάξρσ απνζηείιαο πξνο απηφλ ιέκβνλ, φηη ειππείην βιέπσλ ηνηαχηελ 

δχλακηλ εηζεξρνκέλελ ελ απνπζία κνπ, θαη φηη νη ζχκκαρνη εδχλαλην λα 

έιζσζηλ εηο ιφγνπο κεηά ησλ επί ηεο μεξάο αζθαιψο, αλ ήζειαλ, δηά ηνπ 

είζπινπ ηηλψλ κφλνλ πινίσλ ρσξίο λα δηαθηλδπλεχζσζη ηελ εηξήλελ. 

Δξσηψ ζε, θχξηε, είρε ηη θαθφλ ν ιφγνο νχηνο; δελ ήην θπζηθφλ λ' 

απνδνθηκάζε ν πξντζηάκελνο ηνλ είζπινπλ ηνηαχηεο δπλάκεσο, θαη λα 
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δηακαξηπξεζή θαη' απηήο ηεηξαπιήο νχζεο ή πεληαπιήο παξά ηελ εκεηέξαλ 

θαη ηθαλήο λα πξνθαιέζε ερζξνπξαμίαο δηά ηεο πνιεκηθήο ηεο παξνπζίαο; Ο 

Άγγινο λαχαξρνο απέπεκςε ηελ ιέκβνλ απνθξηζείο πεξηθξνλεηηθψο φηη 

ήιζε λα δψζε δηαηαγάο θαη φρη λα ιάβε ζπκβνπιάο. Σελ β' ψξαλ 

εηζέπιεπζαλ αη ηξεηο κνίξαη θαη εγθπξνβφιεζαλ εληφο πηζηνιίαο απφ ηνπ 

ηνπξθηθνχ ζηφινπ· κία δε θξεγάηα εγθπξνβφιεζε πιεζίνλ δχν ππξπνιηθψλ 

θεηκέλσλ παξά ην ζηφκα ηνπ ιηκέλνο. Έζηεηιε ηελ ιέκβνλ ηνπ θαη εθ 

δεπηέξνπ ν λαχαξρνο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ πξνο ηνλ ηνπ αγγιηθνχ δεηψλ 

δηαζαθήζεηο πεξί ησλ ερζξηθψλ ηνχησλ θηλεκάησλ, αιι' ν ζηαιείο 

απεπέκθζε ελ πεξηθξνλήζεη, ε δε παξά ηα ππξπνιηθά αγθπξνβνιήζαζα 

θξεγάηα έζηεηιε ηαο ιέκβνπο ηεο εηο θπξίεπζίλ ησλ. Δλ ηνχηνηο έπεζάλ ηηλεο 

ηνπθεθίαη σο ζεκείνλ γεληθήο κάρεο, ήηηο δηήξθεζε κέρξηο εζπέξαο, θαζ’ ήλ 

θαηεζηξάθε ν εκέηεξνο ζηφινο ζπγθείκελνο εθ ηξηψλ δηθξφησλ, δεθαπέληε 

θξεγαηψλ θαη πνιιψλ θνξηεγψλ θαη απξνεηνίκαζηνο εηο κάρελ· ν δε πξνο 

νλ αληηπαξεηάηηεην, ζπλίζηαην εθ δέθα δηθξφησλ θαη πνιιψλ θξεγαηψλ θαη 

θνξβεηηψλ. Σνχησλ νχησο ερφλησλ, θξνλνχλ ησ φληη νη ηξεηο λαχαξρνη φηη 

εδξέςαλην αθζφλσο δάθλαο θαηαηξνπψζαληεο δη' αλσηέξαο δπλάκεσο 

αληίπαινλ κε πξνζδνθψληα ή πξνθαιέζαληα ηνηαχηελ ζπκπινθήλ, κήηε 

πξνεηνηκαζζέληα εηο κάρελ, ή θξνληίζαληα ηα εηο ππεξάζπηζηλ; αιιά ηηο ν 

αξμάκελνο αδίθσλ ρεηξψλ; έθαζηνο πξνζπαζεί λα αζσσζή, αιι' είλαη εθηφο 

πάζεο ακθηβνιίαο φηη ε αγγιηθή θξεγάηα επερείξεζελ αιφγσο θαη αλαηηίσο 

λα θπξηεχζε ηηλά ππξπνιηθά, θαη φηη ε δηθαία αληίζηαζηο ησλ ελ απηνίο 

επέθεξε ηελ πξψηελ ππξνβνιήλ. Δπί ηέινπο, νκνινγψ φηη εγψ 

ζπλαηζζάλνκαη φηη θαη' νπδέλ εκάξηεζα, αιι' αγλνψ εηζέηη ηη ην 

πξνθαιέζαλ ηελ αλεμήγεηνλ ηαχηελ δηαγσγήλ. Αη κεγάιαη Γπλάκεηο 

δεηθλχνπλ επηζπκίαλ λα παχζσζη ηελ πεξαηηέξσ θαηά ηελ Αλαηνιήλ 

αηκαηνρπζίαλ, αιι' ηδέ πψο νη λαχαξρνί ησλ εξπζξαίλνπλ ηα λεξά ηνπ 

Νενθάζηξνπ δη' αηκάησλ, θαη πψο θαιχπηνπλ φινλ ηνλ ιηκέλα δη' 

επηθπκαηηδφλησλ πησκάησλ. Δίπαλ, φηη παξέβελ ηνλ ιφγνλ κνπ· είκαη 

έηνηκνο λ' απέιζσ θαη εηο Παξηζίνπο θαη εηο Λνλδίλνλ, αλ ήλαη αλάγθε, ίλα 

γλσζηνπνηήζσ ηελ αιήζεηαλ, θαη ηφηε νη ρχζαληεο ην αζψνλ αίκα ζα 

ππνζηνχλ ην φλεηδνο θαη ηελ αηζρχλελ ηεο θαθνπξαγίαο ησλ. Ναππεγνχληαη 

πινία ίλα δηαθηλδπλεχσζηλ ελ κάραηο θαη ηξηθπκίαηο· δελ κε ιππεί ηφζνλ ε 

απψιεηα απηψλ· αιι' αθνχσλ φηη παξέβελ ηα ζπλνκνινγεζέληα δελ εκπνξψ 

λ' απνζησπήζσ φηη είλαη αηζρξά ζπθνθαληία. 

«Πέπνηζα, θχξηε, φηη ζα θνηλνπνηήζεηο φζα ζνη είπα πξνο ηνλ λαχαξρφλ ζνπ 

ιέμηλ πξνο ιέμηλ». 

Ζ έθζεζηο αχηε καξηπξεί φηη ζπλψδεπζελ ν Ηβξαήκεο ηα θνξηεγά πινία δηά 

πνιεκηθψλ παξά ηελ ξεηήλ γλψκελ ησλ λαπάξρσλ ηεο ζπκκαρίαο. 

Δηο αθξηβή θαηάιεςηλ ηεο ηφηε πεξί Διιάδνο πνιηηηθήο ηνπ Αγγιηθνχ 

ππνπξγείνπ δεκνζηεχνκελ θαη εκείο ηα εμήο γξάκκαηα θαη ζεκεηψκαηα ηνπ 
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ιφξδνπ Παικεξζηψλνο πεξηερφκελα ελ ηε Βηνγξαθία ηνπ πνιηηηθνχ ηνχηνπ 

αλδξφο ελ εμέδσθελ ν Sir Henry Bulwer ελ Λνλδίλσ ησ 1870. 

Ο ΠΑΛΜΕΡΣΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟ 

ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΤ  

W. ΣΕΜΡLΕ 

19 Οκτωβρίου 1827 — ςελ. 201. — Εισ Βερολίνον. 

-------------------------- 

Γελ εκπνξψ λα πηζηεχζσ φηη νη Σνχξθνη ζα επηκείλσζηλ φηαλ πεηζζψζηλ φηη 

αη ηξεηο ζχκκαρνη δπλάκεηο δελ αζηεηεχνληαη. Ζ δε Απζηξία θξνλψ φηη θαη 

εηο ηαχηελ ηελ πεξίζηαζηλ παίδεη ηελ ζπλήζε δηπινπξνζσπίαλ ηεο, εμ ελφο 

κελ δηαβεβαηνχζα εκάο φηη είλαη πξφζπκνο λα καο βνεζήζε, θαη φηη ν κφλνο 

ιφγνο δηά ηνλ νπνίνλ δελ ζπκκεηέρεη ηεο ζπλζήθεο είλαη ε αθεξεκέλε αξρή, 

ήηηο ηε απαγνξεχεη ηελ αλαγλψξηζηλ ηνηαχηεο θαηαζηάζεσο πξαγκάησλ, ηεο 

δηαξθνχο δειαδή αληηζηάζεσο ππεθφσλ θαηά ηνπ θπξηάξρνπ ησλ· εμ άιινπ 

δε πξνηξέπεη ηαπηνρξφλσο ηελ Πχιελ λα κε ελδψζε, δηαβεβαηνχζα απηήλ 

φηη νη ζχκκαρνη ζα δηαηξεζψζη θαη ζ' απνιήμε εηο κεδέλ ε ζπκκαρία. Ο 

Μεηεξλίρνο κάιηζηα είρε ηελ αλαηζρπληίαλ λα πξνηείλε εκκέζσο εηο ηνπο 

ζπκκάρνπο δηά ηεο γαιιηθήο θπβεξλήζεσο, φπσο ε Απζηξία θαη ε Πξσζζία 

κεζνιαβήζσζη κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ ζπκκάρσλ, ιέγσλ φηη ε 

ζπλζήθε απεδείρζε ήδε παζηδήισο αηειεζθφξεηνο θαη κε 

πξαγκαηνπνηήζηκνο, (ε ζπλζήθε ηεο 6 ηνπιίνπ 1827 )· ν Damas ησ 

απεθξίζε σο έπξεπελ, εηπψλ φηη αη ηξεηο δπλάκεηο εθξφλνπλ ελ πάζε 

ηαπεηλφηεηη φηη έρνπζη ηελ δχλακηλ λα εθηειέζσζη ηνπο ζθνπνχο ησλ, θαη 

φηη ε ζπλζήθε, αληί λα θαηαληήζε άγξαθνο ράξηεο, ήξρηζελ ήδε λα 

εθηειήηαη, φηη δελ καο ρξεηάδεηαη ε ζχκπξαμίο, ελ είδεη κεζνιαβήζεσο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ θίισλ καο ελ Βηέλλε θαη Βεξνιίλσ, αιι' φηη αλ νχηνη 

επεζπκνχζη λα ζπκκεηάζρσζη ηεο ζπλζήθεο, εκπνξνχλ εηζέηη λα γίλσζη 

παξαδεθηνί, θαη φηη ε ηνηαχηε ζχκπξαμηο ζα ήην εππξφζδεθηνο. Ο 

Μεηεξλίρνο φκσο βαζκεδφλ ζα ζπλδεζή θάπσο πεξηζζφηεξνλ κε ηελ 

Αγγιίαλ. Μεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Κάληγθνο ππήξρε πξνζσπηθή αληηπάζεηα, 

ήηηο επεξέαζε ηελ πνιηηηθήλ θαη ησλ δχσ ίζσο. Αιι' ν Μεηεξλίρνο πξέπεη 

λα είλαη βιαμ δηά λα κε βιέπε φηη ε Ρσζζία είλαη ην ζπλλεθψδεο ζεκείνλ 

ηνπ νξίδνληφο ηνπ, φηη ε θαθή ηνπ βξνρή εθείζελ πξνέξρεηαη, θαη φηη πξέπεη 

πξνο δπζκάο λα δεηήζε ζθέπελ. 

Τω αυτϊ, 27 9βρίου 1827 (ςελ 204) 

εισ Βερολίνον. 

Καηά ηαο ηειεπηαίαο εηδήζεηο εκψλ απφ Κσλζηαληηλνχπνιηλ, απφ ηεο 8 

ηνχηνπ νη Σνχξθνη εθαίλνλην εθπεπιεγκέλνη φζνλ θαη ζπγθερπκέλνη εθ ηεο 
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θαηαζηξνθήο ηνπ Ναπαξίλνπ. Καη' εκήλ θξίζηλ ην ζπκβάλ ηνχην ζα 

εμνκαιχλε αληί λ' απμήζε ηαο δπζθνιίαο. Θα ην εθηηκήζσζηλ νη Σνχξθνη σο 

απφδεημηλ δπλάκεσο θαη έλδεημηλ απνθαζηζηηθφηεηνο. Σνηο αθαηξείηαη δε 

νχησ πάζα πηζαλφηεο ηεο δηαηεξήζεσο ηνπ ζηξαηνχ ησλ ελ Πεινπνλλήζσ· 

δηφηη ν δηά μεξάο δξφκνο είλαη πνιχ καθξφο θαη δχζθνινο πξνο δηαηήξεζίλ 

ηνπ· ην κφλνλ δήηεκα είλαη πφζνο θαηξφο ρξεηάδεηαη φπσο νη Έιιελεο, θαη 

αη επηδεκίαη, θαη ν θάκαηνο εμαθαλίζσζη ηαο ζεκεξηλάο δπλάκεηο ησλ 

Σνχξθσλ ελ Διιάδη, θαη είλαη πηζαλφλ λα δηαηξεζή ε ζπκκαρία πξν ηνχ 

ζπκβή ε ηνηαχηε εμαθάληζίο ησλ εμ άιινπ κέξνπο ζα ζθέπησληαη φηη αλ ηα 

ήδε γελφκελα δελ αξθέζσζη, θάηη πεξηπιένλ δχλαηαη εηζέηη λα γείλε, πξνο 

εθηέιεζηλ ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηελ ζπλζήθελ κέηξσλ. Ο Μεηεξλίρνο 

εθέξζε πνηαπψο θαη αλνήησο. Μαο έθεξελ ππφθξπθα πξνζθφκκαηα, ελψ 

αιιέσο θεξφκελνο εδχλαην λα πξνιάβε ηελ ζπκπινθήλ. Σψξα δε ηνλ 

θαηέιαβελ ν θφβνο θαη ζέιεη ησ φληη λα καο βνεζήζε, αθνχ πιένλ 

εζκηθξχλζε ε επηξξνή ηνπ. Αθ' φ,ηη είδνλ αθ' νχ είκαη εηο ην ππνπξγείνλ, 

έρσ ηελ πεπνίζεζηλ φηη ν άλζξσπνο νχηνο πξνηηκά ηελ ζθνιηάλ απφ ηελ 

επζείαλ νδφλ, νπφηε έρεη λα εθιέμε κεηαμχ ησλ δχσ. 

Τω αυτϊ, 4 Δεκεμβρίου 1827 (ςελ. 206). 

Οπδέλ εηζέηη βέβαηνλ σο πξνο ηα ηεο Σνπξθίαο θαη Διιάδνο. Σν 

πηζαλψηεξνλ είλαη φηη ν Σνχξθνο ζα θαζήζε ζηαπξνπφδη κε ηαο ρείξαο 

δεκέλαο θαη ζα είπε φηη δελ θάκλεη ηίπνηε· ή θαζψο νη Γάιινη ιέγνπλ qu' il 

se retranchera dans son inertie· ην δε δήηεκα ηφηε ζα είλαη πψο λα ηνλ 

εμαλαγθάζσκελ λα θηλεζή· δηφηη ε ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ πξέπεη λα 

εθηειεζζή φ,ηη θαη αλ ζπκβή, θαη φπνηνο θαη αλ καο εκπνδίζε! Πηζηεχσ φηη 

θαη ν Μεηεξλίρνο απηφο ζα είλαη πιένλ αεδηαζκέλνο κε ηελ 

δηπινπξνζσπίαλ ηνπ επί ηεο ππνζέζεσο ηαχηεο, θαη φηη ζα επεζχκεη λα κε 

είρελ εκπλεχζεη εηο ην δηβάληνλ ηφζελ ππνκνλήλ. 

Οη πνλεξνί απνδεηθλχνληαη πάληνηε αλφεηνη εηο ηελ πξάμηλ· ηίπνηε δε 

αλνεηφηεξνλ δηά ηελ Απζηξίαλ, ή λα παξεκβάιιε θνχθηα πξνζθφκκαηα εηο 

ηελ πνξείαλ ησλ ζπκκάρσλ, σο ν Μεηεξλίρνο έπξαμε· δελ εκπνξεί λα 

σθειήζε ηελ Απζηξίαλ ε απνκάθξπλζηο ηεο δηρνζηαζίαο κεηαμχ Σνπξθίαο 

θαη ησλ ζπκκάρσλ, θαη αλ αχηε ιήμε εηο πφιεκνλ σο ησ φληη έιεμε, ζα 

κεηαλνήζε πηθξψο δηφηη δελ εθίλεζε πάληα ιίζνλ φπσο πξνιάβε ηελ 

ηνηαχηελ θξίζηλ. 

Τω αυτϊ εισ Ρετροφπολιν  

Μαρτίου 25, 1828 (ςελ. 219). 

Ζ είδεζηο φηη ε Ρσζζία ζθνπεχεη λα θεξχμε θαηά ηεο Σνπξθίαο πφιεκνλ 

εκπεξδεχεη κεγάισο ηελ εθηέιεζηλ ηεο ζπλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ. Γελ 

ζθνπεχνκελ λα πνιεκήζσκελ ηελ Σνπξθίαλ. Πψο ινηπφλ λα ζπκπξάμσκελ 
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κε ηελ Ρσζζίαλ αλ εθείλε θεξχμε ηνλ πφιεκνλ; Δλ ηνχηνηο είκεζα 

απνθαζηζκέλνη λα κε θαηαζηξέςσκελ ηελ ζπλζήθελ σο εθ ηεο δπζθνιίαο 

ηαχηεο, αιιά λα επηκείλσκελ κεηά ηεο Γαιιίαο εηο ηελ εθηέιεζίλ ηεο, θαηά 

ηνλ ηδηθφλ καο ηξφπνλ. Καη ε Γαιιία δε καίλεηαη επίζεο επδηάζεηνο λα 

εκκείλε εηο ηαο ππνρξεψζεηο ηεο, θαη επίζεο πξφζπκνο λα θέξε ηελ 

ππφζεζηλ εηο ηαρχ πέξαο. Αλάγθε λα θάκσκελ ηα δπλαηά καο φπσο 

εμψζσκελ απφ ηελ Διιάδα ηνπο Σνχξθνπο θαη Αηγππηίνπο, άκα δε ηνχην 

θαηνξζσζή, ηα ινηπά είλαη ζρεηηθψο εχθνια· ε Ρσζζία δηά ηνζνχησλ 

δηαθεξχμεσλ θαη νκνινγηψλ ππερξεψζε λα κε επηδηψμε θαηαθηήζεηο, ψο ηε 

πξέπεη λα πηζηεχζσκελ εηο ηελ εηιηθξίλεηάλ ηεο· αιιά ε επηηπρία ελ πνιέκσ 

θέξεη κεγάινπο ρεηξηζκνχο εηο ην λα ιεζκνλήζε ηηο ηελ κεηξηνπάζεηαλ ηελ 

νπνίαλ εδχλαην ησ φληη θαη' αξράο λα έρε, ψο ηε φζνλ ηαρχηεξνλ ηειεηψζε 

ε αηηία ηνπ πνιέκνπ, ηφζνλ νιηγσηέξα πηζαλφηεο είλαη λα παξνπζηαζζψζη 

ηνηνχηνπ είδνπο πεηξαζκνί· άιισο ηε ε Δπξψπε έρεη ην δηθαίσκα 

αλεμαξηήησο νησλδήπνηε ππνρξεψζεσλ ηεο Ρσζζίαο, λα κε επηηξέςε ηελ 

εθ ηνπ κεηά ηεο Σνπξθίαο πνιέκνπ ηεο δηαηάξαμηλ ηεο ηζνξξνπίαο ησλ 

δπλάκεσλ, θαη ηελ κεηαβνιήλ ησλ θηήζεσλ, φπσο ήδε επξίζθνληαη αχηαη 

σξηζκέλαη απφ ηεο ηειεπηαίαο γεληθήο εηξήλεο. 

Τω αυτϊ, 8 Μαΐου 1828. (ςελ. 225) 

εισ Ρετροφπολιν. 

Χθεινχκαη απφ ηεο επθαηξίαο ηαχηεο φπσο ζνη γξάςσ νιίγαο γξακκάο άλεπ 

θφβνπ λ' αλνηρζψζηλ απφ ην ξσζζηθφλ ή άιιν ηαρπδξνκείνλ. Γελ 

πεγαίλνκελ θαηά ηελ αξέζθεηάλ κνπ. Αιι' απφ ηελ Ρσζζίαλ θαη ηελ 

Γαιιίαλ εμαξηάηαη αλ ζα ρσξηζζψκελ απφ απηάο ή φρη· αλ ζέινπλ λα 

ρσξηζζψζηλ απφ εκάο επθφισο δχλαληαη λα εχξσζη πξφθαζηλ· αλ ζέινπλ λα 

είλαη κεζ' εκψλ δελ ζα καο δψζσζη πξφθαζηλ δηά λα ηα ραιάζσκελ. Ο δνπμ 

(Wellington) έρεη κεγίζηελ αληηπάζεηαλ θαηά ηεο Ρσζζίαο. 

Ο Aberdeenείλαη Απζηξηαθφο, ν Bathurst αληίξξσζζνο θαη Απζηξηαθφο. 

Καη νη ηξεηο δε έδηδνλ ην παλ φπσο απαιιαγψζη ηεο ειιεληθήο ζπλζήθεο, 

ηελ νπνίαλ απνζηξέθνληαη· παζρίδνπλ δε επηδεμίσο λα θαηαθέξσζη ηνχην. 

Ννκίδσ φηη ν δνπμ επξίζθεηαη εηο αληαπφθξηζηλ κε ηνλ Μεηεξλίρνλ, θαη 

αθνινπζεί ην ζχζηεκα ηεο αλαβνιήο θαη ηεο αξγνπνξίαο, ζχζηεκα φισο 

αληίζεηνλ εηο ηελ θχζηλ ηνπ δνπθφο φηαλ νχηνο επηζπκή ησ φληη λα θέξε ηη 

εηο πέξαο . . . . Ζ απάληεζηο ηεο Ρσζζίαο ζα καο έιζε ελ ηνχηνηο πξνζερψο. 

Αλ σο πεξηκέλσ, ιέγεη, ε Ρσζζία δελ πξνηίζεηαη λ' απνρσξήζε απφ ηεο 

ζπλζήθεο . . . θξνλψ φηη ζ' αλαγθαζζψκελ λα επαλαιάβσκελ ηαο 

δηαζθέςεηο, θαη δελ ζα έρσκελ αθνξκήλ φπσο ηαο δηεθθχγσκελ. Αη βνπιαί 

εηο Γαιιίαλ γίλνληαη παληνδχλακνη θαη σζνχζη ηελ θπβέξλεζηλ εηο 

ελεξγεηηθψηεξνλ ππέξ Διιάδνο κέηξνλ. Ζ Γαιιηθή θπβέξλεζηο ιέγεη φηη ζα 

έρε λα ζηείιε ρξήκαηα θαη ζηξαηφλ, θαη πξνηείλεη ηελ απνζηνιήλ 6000 

Άγγισλ θαη ηζαξίζκσλ Γάιισλ. Σνχην ήην αλέθαζελ ην ηδηθφλ κνπ ζρέδηνλ 

θαη ην επξφηεηλα εηο ηνλ Goderich (πξσζππνπξγφλ) ηνλ 9βξηνλ, φηε είρελ 
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απνθαζηζζή ε απνρψξεζίο καο εθ ηεο Πνξηνγαιιίαο. Αιι' νπδείο άιινο ην 

επεδνθίκαζε ηφηε. Καη ηψξα δε δελ ην λνζηηκεχνληαη πεξηζζφηεξνλ, θαη δελ 

ζα πξαγκαηνπνηεζή. Υξήκαηα δελ ζα δψζσκελ άλεπ ζπγθαηαζέζεσο ηνπ 

παξιακέληνπ, ακθηβάιισ δε αλ πξνο ηνηνχηνλ ζθνπφλ επηςεθηζζή 

επηρνξήρεζηο. Ο Huskisson, ν Dudley, ν Grant θαη εγψ παζρίδνκελ λα 

ζπγθξαηψκελ ηα πξάγκαηα θαη κέρξη ηνχδε ην επεηχρακελ. Αλ δε ε Γαιιία 

θαη ε Ρσζζία καο θέξσληαη επγεληθψο, ζα ην θαηαθέξσκελ θαη εθεμήο· αιι' 

αλ καο ζηείισζηλ έγγξαθα απφηνκα, δελ ζα δπλεζψκελ λα εκπνδίζσκελ ηελ 

δηάιπζηλ ηεο ζπκκαρίαο. Σν ηνηνχηνλ ζα κε ιππήζε πνιχ· φρη φηη ζα 

εκπνδίζε ηελ απειεπζέξσζηλ ηεο Διιάδνο, δηφηη ε Ρσζζία θαη ε Γαιιία ζα 

πξάμσζη ηφηε ην έξγνλ άλεπ εκψλ, αιιά ζα είλαη αλάξκνζηνλ εηο ηελ 

Αγγιίαλ λ' απνρσξήζε απφ ηνηαχηελ ζπλζήθελ θαη λα παξαηηεζή απφ ηεο 

ζέζεσο ηελ νπνίαλ θαηέιαβελ ελ Δπξψπε. Δηο ην κεηαμχ ε Γαιιία καο 

πξνηξέπεη λα επαλαιάβσκελ ηαο ζπλδηαζθέςεηο, σο κέζνλ λα κε καο 

δηαθχγε ε Ρσζζία. Καη έρεη ηνλ ιφγνλ ηνπ ην πξάγκα. 

Εισ τον αδελφόν του εισ Ρετροφπολιν (ςελ. 329). 

30 Μαρτίου 1829. 

Φνβνχκαη φηη θαζφζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, κέλνπλ εηο ηαο πεξπζηλάο ηδέαο 

ησλ θαη ζέινπλ λα πεξηνξίζσζη θαζ' φια ην λένλ θξάηνο φζνλ ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνλ. Χο πξνο ηελ Σνπξθίαλ θαη ηελ Ρσζζίαλ, ν κεηαμχ απηψλ 

πφιεκνο δελ καο ελδηαθέξεη πιένλ φζνλ πξηλ. Φαίλεηαη φηη ηα δχν κέξε 

έρνπζη επάλσ θάησ ίζελ δχλακηλ, θαη κνινλφηη θαηά ηελ πξνζερή 

εθζηξαηείαλ ε Ρσζζία θαηά ηαο πιείζηαο πηζαλφηεηαο ζα ππεξηζρχζε, 

κνινληνχην δηειχζε ε ηδέα φηη ε Ρσζζία ήζειε θαηαθάγεη εηο κίαλ δ α θ λ η 

ά λ ηελ Σνπξθίαλ. Όζνλ ην θαη' εκέ εμ φιεο θαξδίαο εχρνκαη λα επηηχρε ε 

Ρσζζία, δηφηη ηνηνπηνηξφπσο κφλνλ εκπνξεί λα δνζή έλ επράξηζηνλ ηέινο 

εηο ην πεξί ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο δήηεκα. 

Εισ τον ίδιον εισ Ρετροφπολιν 

4 Δεκεμβρίου 1829 (ςελ. 352). 

Φαίλεηαη φηη ν Μεηεξλίρνο ήην κέρξη ηέινπο πηζηφο εηο ην ζχζηεκά ηνπ ηεο 

δηπινπξνζσπίαο, θαη φηη έσο νπ ππεγξάθε ε ελ Αδξηαλνππφιεη ζπλζήθε 

έγξαθε παξαθηλψλ ηνλ ζνπιηάλνλ λα κε ελδψζε αιιά λ' αληηζηαζή κέρξη 

ηνπ ρεηκψλνο, ππνζρφκελνο λα θαηνξζψζε πξν ηεο αλνίμεσο ηνλ 

ζρεκαηηζκφλ ζπκκαρίαο (coalition) πξνο ππνζηήξημίλ ηνπ. Αιι' ν Σνχξθνο 

εχξελ φηη αξθεηφλ θαηξφλ είρε παηρζή, θαη φηε αλεθάιπςε πνχ θαηήληεζελ 

αθνχσλ ηνλ Μεηεξλίρνλ θαη πεξηκέλσλ ηελ αξσγήλ ηνπ, εγέλεην καληψδεο . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Οπδέλ γλσζηφλ εληαχζα σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Διιάδνο. Αιι' σο 

θαίλεηαη ν Λενπφιδνο έρεη ηαο κεγαιεηηέξαο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο. 

Εκ του θμερολογίου.  

9 Μαρτίου 1828, (ςελ. 237). 

Τπνπξγηθφλ ζπκβνχιηνλ πεξί ησλ Διιεληθψλ πξαγκάησλ. 

Ο Ζuskisson επξφηεηλελ φπσο δεηεζή επηζήκσο παξά ηεο Απζηξίαο λα 

απαγνξεχζε πάζαλ εκπνξηθήλ ζρέζηλ κεηαμχ ησλ ππεθφσλ απηήο θαη ησλ 

ελ Πεινπνλλήζσ Σνχξθσλ, φπσο νχησ γείλε απνηειεζκαηηθφο ν 

απνθιεηζκφο ηνπ Ηβξαήκ Παζά, θαη φπσο ηε θνηλνπνηεζή φηη ζα ηελ 

ζεσξήζσκελ ππεχζπλνλ δηά ηαο ζπλεπείαο ηεο αξλήζεψο ηεο, αίηηλεο 

ελδέρεηαη λα ήλαη ε καηαίσζηο ηνπ απνθιεηζκνχ εκψλ θαη ε εηζβνιή ησλ 

Ρψζζσλ εηο Σνπξθίαλ. Δθάλε δε φηη γίλεηαη παξαδεθηή ε πξφηαζηο αχηε. 

Ο δνπμ Οπέιιηγθησλ έθεξε ην ππφκλεκά ηνπ πεξί ησλ φξσλ ηνπο νπνίνπο 

πξνηείλεη φπσο νξηζζψζηλ αη ιεπηνκέξεηαη ηεο ζπλζήθεο. 

1νλ. Οη Έιιελεο λα πιεξφλσζηλ εηο ηελ Σνπξθίαλ εηήζηνλ θφξνλ ι. 

200,000. 

2νλ. Ν' απνηίζσζη ι. 1,500,000 πξνο απνδεκίσζηλ ησλ ελ Πεινπνλλήζσ 

ηνπξθηθψλ ηδηνθηεζηψλ. 

3νλ. Να πεξηνξηζζψζη ηα ζχλνξά ησλ εηο ηελ Πεινπφλλεζνλ θαί ηηλαο 

λήζνπο, αίηηλεο λα νξηζζψζηλ αθνινχζσο. 

4νλ. Να θπβεξλψληαη ππφ πξνζψπσλ δηνξηζζεζνκέλσλ θαηά έλα εθ ησλ 

εμήο ηξηψλ ηξφπσλ· ή λα παξνπζηάδεηαη εηο ηελ Πχιελ θαηάινγνο εμ νχ λα 

εθιέγε ε Πχιε· ή λα ζηέιισληαη πξνο απηήλ δηάθνξνη θαηάινγνη, ηνπο 

νπνίνπο ε Πχιε λ' απνξξίπηε θαηά δηαδνρήλ, κέρξηο νπ ηε παξνπζηαζζή 

εππξνζδέθησλ νλνκάησλ θαηάινγνο· ή επί ηέινπο ε Πχιε θαη' επζείαλ λα 

δηνξίδε ηα πξφζσπα, αιι' επί φξσ λα δηνξίδε Έιιελαο. 

5νλ. Σν ειιεληθφλ θξάηνο λα ζπλαθνινπζή ηελ Σνπξθίαλ θαη εηο εηξήλελ 

θαη εηο πφιεκνλ. 

Πάληεο είπνλ φηη ν θφξνο είλαη ππεξβνιηθφο, θαη ν δνπμ παξεδέρζε ηνχην, ν 

δε Aberdeen είπελ φηη θαζφζνλ γλσξίδεη, νιφθιεξνο ν θφξνο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ εθνξηφλεην επί δψδεθα πεξίπνπ εκηφλσλ. 

Ο Peel δσεξψο αληέηεηλελ εηο ην λα γείλε ε λέα ειιεληθή θπβέξλεζηο 

ηνζνχηνλ ππνρείξηνο εηο ηελ Σνπξθίαλ. Δάλ αθίλεην εηο απηφλ λα νξίζε ηα 

ηεο ζπλζήθεο ήζειε πξνηηκήζεη πιήξε αλεμαξηεζίαλ παξά ηελ ππνηειή 

εμάξηεζηλ. 
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Δπξφζζεζε δε φηη αη κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Διιάδνο ζρέζεηο ζα ήλαη 

δπζάξεζηνη εηο ην κέιινλ, θαη αδχλαηνλ λ' απνιήμε εηο επάξεζηνλ 

απνηέιεζκα ην δηθαίσκα επεκβάζεσο ηεο Σνπξθίαο. Δθηφο δε ηνχηνπ δελ 

ζπκθέξεη λα παξαδερζψκελ φηη κεηαμχ Αγγιίαο θαη Σνπξθίαο πφιεκνο, 

ήζειε ζπλεπηθέξεη πφιεκνλ κεηαμχ Διιάδνο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ. Δπί ηέινπο 

λνκίδεη φηη δελ έρνκελ δηδφκελα επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ λα νξίζσκελ ην 

πνζφλ ηνπ θφξνπ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ. 

Σν θαη' εκέ εμεθξάζζελ φισο ελαληίνλ ησλ πξνηεηλνκέλσλ νξίσλ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, θαζ' φ κε ζπκθσλνχλησλ κε ην πλεχκα θαη ηαο αξράο ηνπ 

ηε πξσηνθφιινπ θαη ηεο ζπλζήθεο, δηφηη δελ δχλαηαί ηηο λα πξνζδνθά 

εηξελνπνίεζηλ δηαξθή αλ εμαηξεζψζη ηνηνπηνηξφπσο ρψξαη επξείαη πξν 

θαηξνχ επαλαζηαηεκέλαη. Ο Dudley εμεθξάζζε δσεξψο ππέξ ηεο ηδίαο 

ηδέαο. Ο Grant είρε παξνπζηάζεη άιινηε ππφκλεκα ππέξ ηνπ απηνχ 

δεηήκαηνο. Ο Bathurst θαη ν Ellenborough θαηά ηελ ζπλήζεηαλ ήζαλ ππέξ 

ηεο θαηαθεξκαηίζεσο ησλ Διιήλσλ νπσζδήπνηε. 

Δζπκθσλήζε φηη αληί λα πξνηείλσκελ εηδηθάο πξνηάζεηο επί ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνχησλ, ν Dudley, εηο ηελ απξηαλήλ ζπλέληεπμίλ ηνπ κεηά 

ηνπ Lieven θαη ηνπ Ρelignac, λα ηνπο εμεηάζε σο πξνο ηαο επί ηνπ 

πξνθεηκέλνπ δηαζέζεηο ησλ θπβεξλήζεψλ ησλ. 

O Peel εμέθεξε ηελ γλψκελ φηη ν θφξνο εδχλαην λα νξηζζή επί ηε βάζεη ηνπ 

παξά ησλ Διιήλσλ πιεξσζέληνο πξαγκαηηθνχ πνζνχ θαηά ηελ πξν ηεο 

επαλαζηάζεσο επηαεηίαλ, ηαο δε απνδεκηψζεηο λα απνθαζίζσζηλ νη επί 

ηνχησ επίηξνπνη. 

Δγέλεην πξφηαζηο φπσο αλαθιεζή ν Codrington, ή ηνπιάρηζηνλ λ' 

απνζηαιή αλψηεξφο ηηο αμησκαηηθφο φπσο ηεζή ππεξάλσ εθείλνπ, επί ιφγσ 

δήζελ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηά ηεο Αηγχπηνπ. Απεθαζίζζε ελ ηνχηνηο λα 

δεηεζψζηλ απφ ηνλ Codringtonεμεγήζεηο πψο αθήθε 45 πινία πεξηέρνληα 

25,000 ςπράο, κεηαμχ δ' απηψλ 5,500 γπλαηθφπαηδα αηρκαισηηζζέληα, λ' 

απνπιεχζσζηλ εζχρσο απφ Ναπαξίλνπο εηο Αιεμάλδξεηαλ θαηά ηνλ 

δεθέκβξην κήλα, ρσξίο λα κάζε ηη πεξί ηνχηνπ εηκή κεηά ηελ εηο 

Αιεμάλδξεηαλ άθημίλ ησλ. 

Τετάρτθ 7 απριλίου ( ς. 246). 

Τπνπξγηθφλ ζπκβνχιηνλ κεηά ην γεχκα εηο Apsley House (ηελ θαηνηθίαλ 

ηνπ Wellington) πξνο ζχλζεζηλ ζρεδίνπ επηζηνιήο φπσο εθζέζσκελ πξνο 

ηελ Γαιιίαλ ηαο πξνηάζεηο καο πεξί θαζαξσηέξνπ νξηζκνχ ησλ ζθνπψλ ηεο 

ζπλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ. Καηά ην ζχλεζεο κεγάιε ζπδήηεζηο, πιήξεο δε 

αζπκθσλία. Ο δνπμ, ν Ellenborough θαη ν Aberdeen ππέξ ηεο φζνλ 

δπλαηφλ πεξηζηνιήο ησλ Διιήλσλ. Ο Huskisson, ν Dudley θαη εγψ ππέξ 

ηεο πηζηήο εθπιεξψζεσο ηεο ζπλζήθεο. Ο δνπμ θαίηνη θαηλφκελνο φηη 
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ππνζηεξίδεη ηελ ζπλζήθελ, ελεξγεί ππέξ εθηειέζεσο απηήο σο λα ηελ 

θαηεδίθαδελ. Δπξνηάζε λα κείλε ε Πεινπφλλεζνο θαη αη λήζνη σο φξηα. Δθ 

λένπ παξψηξπλα λα πεξηιεθζή ε Λεβαδεηά ή ηνπιάρηζηνλ ε Αηηηθή· αιι' 

νπδείο άιινο ππεζηήξημε ηελ γλψκελ κνπ ηαχηελ, Ο θφξνο δε επξφθεηην λα 

νξηζζή επί ηε βάζεη ηνπ θαηά ηελ απφ ηνπ 1814 επηαεηίαλ πιεξσζέληνο. 

Δπίηξνπνη λα δηνξηζζψζηλ εμ ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ πξνο εθηίκεζηλ ησλ εηο 

ηνπο Έιιελαο παξαρσξεζεηζψλ ηνπξθηθψλ ηδηνθηεζηψλ. Οη Έιιελεο λα 

δηεπζχλσζη ηα ηεο εζσηεξηθήο απηψλ δηνηθήζεσο θαη ηαο εκπνξηθάο ησλ 

ππνζέζεηο. Ζ Πχιε λα έρε δηθαίσκα αξλήζεσο εηο ηνλ δηνξηζκφλ ηνπ 

άξρνληνο απηψλ· αιι' ε άξλεζηο λα κε επαλαιακβάλεηαη κεηά δεπηέξαλ 

εθινγήλ. Να δχλαληαη νη Έιιελεο λα έρσζη ζρέζεηο εκπνξηθάο κε άιιαο 

επηθξαηείαο. Δγέλεην πνιιή ζπδήηεζηο επί πξνηάζεσο ηηλφο ηνπ δνπθφο φηη 

ε Πχιε λα έρε ελ Διιάδη απεζηαικέλνλ ηηλά φζηηο λα ηελ πιεξνθνξή πεξί 

ησλ εθεί δηαηξερφλησλ, αιι' απεξξίθζε σο αληηβαίλνπζα εηο ηα ηεο 

ζπλζήθεο. πδήηεζηο πάιηλ θαη αζπκθσλία σο πξνο ηελ θχζηλ ησλ ζρέζεσλ 

αίηηλεο ζα επηηξαπψζηλ εηο ηελ Διιάδα κεηά μέλσλ επηθξαηεηψλ, θαη σο 

πξνο ηνλ βαζκφλ θαζ' φλ ζα έπεηαη ηε Σνπξθία ελ εηξήλε θαη ελ πνιέκσ. 

Ο Peel εθ λένπ εμέθξαζε ηελ γλψκελ ηνπ ππέξ ηεο πιήξνπο αλεμαξηεζίαο 

ηεο Διιάδνο. Ο δνπμ απ' ελαληίαο ζέιεη λα ηελ απνθαηαζηήζε φζνλ ην 

δπλαηφλ ππνηειή. Δπξνηάζε φηη, θαηά ηελ θχζηλ ηεο θπξηφηεηνο 

(suzéraineté) ε Πχιε λα δχλαηαη λα δεηή σξηζκέλνλ αξηζκφλ ζηξαηησηψλ 

θαη πινίσλ απφ ηελ Διιάδα, αιι' ε Διιάο λα κε αθνινπζή ηελ Σνπξθίαλ εηο 

ηαο εμσηεξηθάο απηήο ζρέζεηο. Μεηά πνιιάο δηελέμεηο νπδέλ πεξί ηνχηνπ 

απεθαζίζζε. 

Μεγάλθ Ραραςκευι, 1 απριλίου (ςελ. 248). 

Τπνπξγηθφλ ζπκβνχιηνλ ηελ 3 ψξαλ κ.κ. πξνο ζχζθεςηλ σο πξνο ην ζρέδηνλ 

ηεο επηζηνιήο ηνπ Dudley πξνο ηνλ Lord Granville πεξί ησλ ειιεληθψλ 

πξαγκάησλ, πεξηερνχζεο ηελ πξφηαζίλ καο πεξί νξηζκνχ φζσλ 

αληηθεηκέλσλ αθήθελ αφξηζηα ε ελ Λνλδίλσ ζπλζήθε. Δπαλάιεςηο ηεο 

ζπδεηήζεσο αλ ε Διιάο πξέπεη λα αθνινπζή ηελ Σνπξθίαλ ελ εηξήλε θαη ελ 

πνιέκσ, θαηά ζπλέπεηαλ ηεο θπξηαξρίαο ηεο Πχιεο. Ο δνπμ πνιχ ππέξ 

ηνχηνπ. Ο Ζuskisson, ν Ρeel, ν Dudley θαη εγψ ελάληηνη. Ζ ζπλζήθε ηνπ 

1800 κεηαμχ Ρσζζίαο θαη Σνπξθίαο πεξί Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ε ζέζηο ηεο 

Ραγνχδεο αλεθέξζεζαλ σο παξαδείγκαηα. Δπί ηέινπο ν δνπμ επξψλ φηη ε 

γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη λα κε αθνινπζή ε Διιάο ηελ Σνπξθίαλ ελ 

πνιέκσ, επξφηεηλε λα κε ιερζή ηη πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ, κνινλφηη 

ηνχην πξν πάλησλ έπξεπε παζηδήισο λα νξηζζή. Δλ ηνχηνηο εγέλεην 

παξαδεθηή ε πεξί ηνχηνπ επηζπκία ηνπ. Δζπκθσλήζε πξνζέηη φηη ν εηήζηνο 

θφξνο ζα αληηθαηαζηήζε πάζαλ ρνξεγίαλ πινίσλ θαη ζηξαηνχ. Ο δνπμ 

δπζαξεζηήζε βιέπσλ ηνλ Peel ππέξ ηεο ειιεληθήο αλεμαξηεζίαο. 

Πνιιή ζπδήηεζηο πεξί ηνπ αλ ε Ρσζζία, αθνχ άπαμ εθήξπμε ηνλ ζθνπφλ 

ηεο λα πνιεκήζε δη' ηδίνπο απηή ιφγνπο ηελ Σνπξθίαλ επί ηνπ Πξνχηνπ, 
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δχλαηαη νχζα εκπφιεκνο λα ζπκπξάμε κεηά ησλ νπδεηέξσλ εκψλ εηο ηελ 

Μεζφγεηνλ. Ζ γλψκε κνπ ήην φηη αλ ζπγθαηεηίζεην λα θαζππνβάιε ηνλ 

λαχαξρνλ απηήο εηο ηελ εθηέιεζηλ ησλ ηδηθψλ καο νδεγηψλ πξνο ηνπο 

ηδηθνχο καο λαπάξρνπο, ην πξάγκα δελ παξέρεη δπζθνιίαλ. Ο δνπμ 

εζεψξεζε ηνχην αδχλαηνλ. Φαίλεηαη επηζπκψλ λα ηα ραιάζε κε ηελ 

Ρσζζίαλ. Έρεη πξνζσπηθήλ θαηά ηεο Ρσζζίαο αληηπάζεηαλ. Δκάισζε 

άζρεκα κε ην δεχγνο Lieven, (1) εηο δε ηελ Πεηξνχπνιηλ ζεσξεί φηη δελ ηνλ 

ππεδέρζεζαλ σο έπξεπε. Γηάθνξα κηθξά πξάγκαηα ζπλήξγεζαλ εηο ην λα 

ηνλ αδηαζεηήζσζη θαηά ησλ Lieven. Ζ Miss Arbuthnot θαη ε Lady 

Jersey αίηηλεο έρνπζηλ ακθφηεξαη κεγάιελ επ' απηνχ επηξξνήλ, δελ 

εκπνξνχλ λα ππνθέξνπλ ηελ Μme Lieven. Αχηε δε είρε ηελ αλνεζίαλ 

πέξπζηλ φηε ν Canning εηζήιζελ εηο ηελ θπβέξλεζηλ, λα εθθξάζε 

αλαθαλδφλ ηελ ραξάλ ηεο δηά ηνπ δνπθφο ηελ απνκάθξπλζηλ απφ ηα 

πξάγκαηα, θαη κέρξη βαζκνχ ηηλνο ησ εθέξζε πξνζβιεηηθψο. 

Ο Peel έθεξελ εθ λένπ εηο ην κέζνλ ηελ πξφ ηηλσλ εβδνκάδσλ γελνκέλελ 

ππ' εκνχ πξφηαζηλ φηη πξέπεη θαη λα ελεξγήζσκελ φπσο ειεπζεξψζσκελ εθ 

ηεο αηρκαισζίαο ηα γπλαηθφπεδα ησλ Διιήλσλ φζα ν Ηβξαήκ παζάο 

έζηεηιελ εθ ηεο Πεινπνλλήζνπ εηο ηελ Αίγππηνλ. 

Δεκζμβριοσ 1826 (ςελ. 287). 

εκαληηθή κεηαβνιή έιαβε ρψξαλ θαη' απηάο σο πξνο ηα κέηξα ηεο 

θπβεξλήζεσο πεξί ησλ ειιεληθψλ πξαγκάησλ, θαη πνιιά εμ φζσλ εκέξα ηε 

εκέξα εηο κάηελ επξνηείλακελ θαη απεξξίπηνλην σο αλάξκνζηα ή σο 

αδχλαηα, εζεσξήζεζαλ ήδε νξζά θαη δπλαηά. 

1νλ. Ζ ζχκπξαμηο ηνπ ξσζζηθνχ ζηφινπ κεηά ησλ εκεηέξσλ ελ Μεζνγείσ 

εγέλεην παξαδεθηή. 

2νλ. Ο Lord Heytesbury απεζηάιε εηο ην ξσζζηθφλ ζηξαηαξρείνλ. 

3νλ. Ο Stratford Canning απεζηάιε εθ λένπ εηο Κέξθπξαλ. 

4νλ. Αη δηαζθέςεηο επαλειήθζεζαλ. 

5νλ. Απεθαζίζζε ε απνζηνιή ζηξαηνχ εηο Πεινπφλλεζνλ. Αλέθαζελ 

εθξφλνπλ φηη νχησ κφλνλ εδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζή ε ζπλζήθε ηνπ 

Λνλδίλνπ. Πάληεο νη ινηπνί πξνηαζέληεο ηξφπνη πηέζεσο δελ εδχλαλην 

βεβαίσο λα γίλσζηλ απνηειεζκαηηθνί. Ζ θαηνρή ησλ επαξρηψλ δελ εδχλαην 

λα ιχζε ην ειιεληθφλ δήηεκα εηκή δηά ηεο ηαπεηλψζεσο ηεο Σνπξθίαο. Ο 

απνθιεηζκφο ηνπ Διιεζπφληνπ δελ εδχλαην λα θέξε απνηέιεζκα εθηφο εάλ 

ησ φληη εθεξχηηακελ ηνλ θαηά ηεο Σνπξθίαο πφιεκνλ· θαζφηη άλεπ ηεο 

απνθηήζεσο δηθαησκάησλ εκπνιέκνπ δπλάκεσο, δελ εδπλάκεζα λα 

δηαθφςσκελ ηαο νπζησδεζηέξαο απνζηνιάο, ζίηνπ δειαδή θαη ηξνθίκσλ, 
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ηαο νπνίαο νη νπδέηεξνη ζα κεηεθφκηδνλ. Αιι' ε απνβίβαζηο ζηξαηνχ ηθαλνχ 

λα δηψμε ηνπο Σνχξθνπο εθ ηεο Διιάδνο εδχλαην λα θέξε ηελ πξαγκαηηθήλ 

εθηέιεζηλ ηεο ζπλζήθεο, ηφηε δε απέβαηλελ νιηγψηεξνλ αμία ιφγνπ ε 

επίζεκνο ζπγθαηάζεζηο ηεο Σνπξθίαο. 

Σνχην επξφηεηλα ηνλ Γεθέκβξηνλ 1827 εηο ηνλ Goderich (ηφηε 

πξσζππνπξγφλ)· αιι' νχηε απηφο, νχηε ν Huskisson, ν Lansdawne θαη 

ν Tierney ήξεζαλ ην ζρέδηνλ· έηη δε νιηγψηεξνλ ην επεδνθίκαζελ ν δνπμ 

φηε θαηφπηλ ην επξφηεηλα εηο ην ππνπξγηθφλ ζπκβνχιηνλ. Αληέηεηλε δε εηο 

απηφ δηά ηνπο εμήο ιφγνπο· νιηγψηεξνλ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ ζηξαηνχ 

δελ ήξθεη, θαη δελ εδπλάκεζα επθφισο λα ζηείισκελ ηνζνχηνλ ζηξαηφλ· 

δελ εζχκθεξε λ' αθήζσκελ ηνπο Γάιινπο κφλνπο λα ππάγσζηλ, ή κφλνπο 

ηνπο Ρψζζνπο, ή ηνπο Ρψζζνπο κεηά ησλ Γάιισλ. Ν' απνζηείισκελ δε 

ζηξαηφλ ζχκκηθηνλ δελ εζπκβηβάδεην. 

Σελ άλνημηλ νη Γάιινη εθάλεζαλ αλππφκνλνη ιέγνληεο, φηη ε πίεζηο ησλ 

βνπιψλ ήην ηνζαχηε ψζηε είλαη αλαγθαζκέλνη λ' απνζηείισζη 10,000 

ζηξαηφλ θαη ζπλέιεμαλ πξαγκαηηθψο ηνλ πξνο ηνχην ζηξαηφλ πέξημ ηνπ 

Σνπιψλ. Μεηά επηκφλνπο παξαζηάζεηο φκσο εθ κέξνπο ηνπ δνπθφο, 

παξήηεζαλ ην ζρέδηνλ ηνχην θαη δηεζθφξπηζαλ ηα ζηξαηεχκαηα. Δλ ηνχηνηο 

ηνλ ηνχιηνλ ν δνπμ, ήιιαμε δηά κηαο ηδέαλ θαη παξεθίλεζε ηνπο Γάιινπο λα 

ζηείισζη 18,000 άλδξαο. Σνχην θαη εγέλεην. Σα πινία εκψλ ζπλψδεπζαλ 

θαη εβνήζεζαλ ηελ κεηαθνξάλ ηνπ ζηξαηνχ ησλ· ην δε απνηέιεζκα ήην ε 

ηαρεία ηεο Πεινπνλλήζνπ απειεπζέξσζηο. Σελ κεηαβνιήλ ηαχηελ επέθεξελ 

ν Μεηεξλίρνο, φζηηο ηξνκάμαο φηε ήξρηζαλ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Ρσζζίαο 

ερζξνπξαμίαη, θαη βιέπσλ φηη ελφζσ πθίζηαην ε ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ δελ 

ήην δπλαηή ε ππέξ Σνπξθίαο κεζνιάβεζηο ηεο Αγγιίαο θαη Γαιιίαο, 

ζπλέιαβε δηά κηαο ηνζνχηνλ δήινλ ππέξ ηεο ηαρείαο εθπιεξψζεσο ηεο 

ζπλζήθεο, φζνλ είρε πξφηεξνλ πξνζπαζήζεη λα ηελ αλαηξέςε. Έγξαςελ ελ 

νλφκαηη ηνπ απηνθξάηνξνο ηεο Απζηξίαο πξνο ηνλ Νεζειξψδ, ιέγσλ φηη ε 

Απζηξία αθνχ εηο κάηελ θαη απνηπρψο πάληα ιίζνλ εθίλεζελ φπσο θέξε εηο 

ζενγλσζίαλ ηελ Σνπξθίαλ, απεθάζηζε πιένλ λα ξίςε φινλ απηήο ην εζηθφλ 

βάξνο εηο ηελ πιάζηηγγα ππέξ ηεο Ρσζζίαο, θαη σο απφδεημελ παζίδεινλ ηεο 

κεηά ηεο Ρσζζίαο θηιίαο ηνπ, ν απηνθξάησξ δεηεί απφ ηνλ Νηθφιανλ ηελ 

άδεηαλ λα ησ απνζηείιε πξέζβπλ επίηεδεο εηο ην ζηξαηαξρείνλ ηνπ. Ζ 

απφθξηζηο ήην φηη ν Νηθφιανο le permet. Μεηά ηνχην ελλνείηαη φηη δελ 

ππήξρε δηζηαγκφο σο πξνο ηνλ απνζηείισκελ θαη εκείο ηνλ Lord 

Ζeytesbury. 

Ο Lord Cowley (πξέζβπο ελ Βηέλλε) έγξαςε ηελ άλνημηλ 1828 φηη ν 

ζηξαηφο ηεο Απζηξίαο επξίζθεην εηο ειεεηλήλ θαηάζηαζηλ, θαη κφιηο εξίζκεη 

ελ ζπλφισ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ελ Ηηαιία) πεξί ηνπο 150,000 

άλδξαο· ερξεηάδνλην δε θαη 60,000 ίππνη δηά λα γείλε θαη πάιηλ φπσο είρελ ν 

ζηξαηφο νχηνο ζηξαηεχζηκνο. Δπεζχκνπλ κεγάισο λα βάισζηλ εηο ελέξγεηαλ 

50,000 ζηξαηφλ φπσο επηβιέπε ην ζψκα ηνπ Witgenstein, αιιά δελ 
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εδχλαλην λα ζπιιέμσζη ηνζνχηνλ αξηζκφλ. Ο Μεηεξλίρνο ινηπφλ βιέπσλ 

απνηπγράλνπζαλ ηελ αξρήλ ηνπ, ηνπ gagner du temps εγέλεην αίθλεο 

αλππφκνλνο λα επηζπεχζε ηα πξάγκαηα, θαη έπεζελ (σο θάκλνπλ νη άλεπ 

αξρήο άλζξσπνη) απφ ην έλ άθξνλ εηο ην άιιν. Κάη ν δνπμ δε εγέλεην ηψξα 

ππέξκαρνο ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Διιάδνο, εηο ηελ νπνίαλ ηνλ Μάξηηνλ 

έιεγε κε ηνζαχηελ έκθαζηλ φηη δελ ζέιεη πνηέ ζπγθαηαλεχζεη. 

Απεζηάιε ν sir Pultney Malcolm λα επηβιέπε ηνλ Codrington αιιά πξν 

ηεο αθίμεψο ηνπ ν Codrington είρε ζπλνκνινγήζεη ζπλζήθελ κεηά ηνπ 

παζά ηεο Αηγχπηνπ δηά λα εθθελψζσζηλ νη Αηγχπηηνη θαη ν πηφο ηνπ 

Ηβξαΐκεο ηελ Πεινπφλλεζνλ, κε άξζξνλ πεξί ησλ αηρκαιψησλ, σο εμήο· Να 

επηζηξαθψζηλ φζνη αηρκάισηνη δελ επξεζψζη πσιεκέλνη· δηά δε ηνπο 

πσιεζέληαο, ν παζάο εθ ζπκθψλνπ κε ηνπο πξνμέλνπο ησλ ζπκκάρσλ 

δπλάκεσλ λα εμαζθήζε ηελ ε π η ξ ξ ν ή λ ηνπ πξνο απειεπζέξσζίλ ησλ. 

Δίρα θνηλνπνηήζεη εηο ηνλ Peel, θαηά ηελ ηειεπηαίαλ εκέξαλ ηεο 

Βνπιεπηηθήο ζπλφδνπ φηη εζθφπεπα εηο ηελ Βνπιήλ λα ησ απεπζχλσ 

επεξψηεζηλ, ηη εγέλεην πεξί ησλ αηρκαιψησλ ηνχησλ; Όηε ήιζε θαηά 

πξψηνλ ε είδεζηο φηη ζηφινο εθ 40 πινίσλ, (πεξηιακβάλσλ 17 πινία 

εηζειζφληα εηο Ναπαξίλνπο κεηά ηελ λαπκαρίαλ), αλερψξεζελ εθείζελ 

θέξσλ 6,000 αηρκαιψηνπο, θαη ηνχην κ ε η ά ην θαχρεκα 

ηνπ Codrington φηη εμεθάληζελ φινλ ηνλ ηνπξθηθφλ ζηφινλ, θαη κεηά ηαο 

ζηαιείζαο εηο ηνλ Codringtonδηαηαγάο λα εκπνδίζε ζαιαζζίαο ηνηαχηαο 

κεηαθηλήζεηο, φηε ε είδεζηο αχηε ήιζε, επέζπξα ηελ πξνζνρήλ ηνπ 

ππνπξγείνπ επί ηνπ πξάγκαηνο, παξηζηάλσλ φηη ζα ήην θειίο επί ηεο εζληθήο 

εκψλ ππνιήςεσο αλ δελ επαζρίδακελ λ' απειεπζεξψζσκελ ηα δπζηπρή 

εθείλα φληα. Ο δνπμ απεδέρζε ςπρξψο ηελ πξφηαζίλ κνπ. 

Ο Aberdeen εζεψξεζε ην πξάγκα σο ππφζεζηλ εηο ηελ νπνίαλ δελ έρνκελ 

πνζψο δηθαίσκα λ' αλακηρζψκελ. Ο δε Bathurst παξέζηεζελ σο εμάζθεζηλ 

λνκίκνπ δηθαηψκαηνο ησλ Σνχξθσλ, θαη ν Ellenborough ην εζεψξεζελ σο 

κάιινλ αμηέπαηλνλ πξάμηλ. Αλέκλεζα εηο ην ππνπξγείνλ φηη πξν δχσ εηψλ 

ν Lieven καο είρε πιεξνθνξήζεη πεξί ηνπ ζθνπνχ ηνπ Ηβξαήκ λα 

αηρκαισηίζε νιφθιεξνλ ηνλ πιεζπζκφλ ηεο Διιάδνο θαη λ' απνηθίζε εηο 

απηήλ Άξαβαο θαη Αηγππηίνπο. Ο δε Canning ηφηε έιαβε ην πξάγκα 

θαηάθαξδα, θαη εγξάθε επηζηνιή (πηζαλψο ππφ ηνπ Canning απηνχ) 

ππνγξαθείζα απφ ηνλ Bathurst, θαη δηαηάηηνπζα ηνλ Adam (αξκνζηήλ ησλ 

Ηνλίσλ λήζσλ) λα κελχζε πξνο ηνλ Ηβξαήκ ζπληζηψλ απηφλ λ' απνθεξχμε 

ην ηνηνχηνλ δήζελ ζρέδηφλ ηνπ, θαη εηδνπνηψλ απηφλ φηη ζ' αληηηαρζψκελ δηά 

ηεο βίαο εηο ηελ εθηέιεζίλ ηνπ. Έληνλνο δε παξάζηαζηο εγέλεην θαη εηο ηελ 

Πχιελ πεξί ηνχηνπ. 

Ο Bathurst καο απεθξίζε φηη ε πεξίζηαζηο ηψξα είλαη δηάθνξνο· φηη ηφηε 

αληέζηεκελ εηο ηελ κεηαθνξάλ νινθιήξνπ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ηελ α λ η 

η θ α η ά ζ η α ζ ί λ ηνπ δη απνηθίαο Αηγππηίσλ, ελψ ηψξα δελ επξφθεηην πεξί 

αληηθαηαζηάζεσο ησλ αηρκαισηηζζέλησλ, νίηηλεο ήζαλ σο θαίλεηαη κφλνλ 
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γπλαηθφπαηδα! Σνηνχηνο ήην ζπνπδαίσο θαη θαηά γξάκκα ν ζπιινγηζκφο 

ηνπ. Σσ αληέηεηλα αλαγηλψζθσλ πεξηθνπήλ ηεο ηδίαο απηνχ επηζηνιήο 

ιέγνπζαλ, φηη ν Βαζηιεχο ηδίσο αληέηεηλελ «εηο ηελ απαγσγήλ ησλ 

γπλαηθνπαίδσλ». 

Σν κφλνλ ην νπνίνλ νχησο εθέξδεζα ήην φηη ήγεηξα θαη' απηνχ ηνλ γέισηα 

ηνπ Δllenborough θαη ηνπ Αberdeen, αιιά ηίπνηε πεξηπιένλ. Αλέκλεζα εηο 

ην ππνπξγείνλ φηη ε πψιεζηο ησλ αηρκαιψησλ εηο ηδηψηαο δελ είλαη ιφγνο 

φπσο κε ηνπο απνδψζε ν παζάο, θαζφζνλ θαη ν Lord Exmouth έγξαθελ 

φηη φηε πξνζέβαιε ηνλ Αιγέξηνλ θαη αλερψξεζε, δελ είρε κείλεη εθεί νπδέ 

είο ρξηζηηαλφο αηρκάισηνο. Σνχην απνδεηθλχεη φηη ηνπ είδνπο ηνχηνπ νη 

εγεκφλεο επξίζθνπλ φηαλ ζέινπλ ηξφπνλ λα δηνξζψζσζηλ απηνί ηα 

πξάγκαηα κε ηνπο ππεθφνπο ησλ. Σφηε κνη είπνλ, πψο ! ζέιεηο λα θάκσκελ 

φ,ηη θαη εηο Αιγέξηνλ θαη λα θεξχμσκελ ηνλ πφιεκνλ ράξηλ ησλ αηρκαιψησλ 

ηνχησλ. Απεθξίζελ, Όρη. Αιι' ε παξνπζία ηνπ Ηβξαήκ θαη ηνπ ζηξαηνχ ηνπ 

εηο Πεινπφλλεζνλ καο δίδεη ηα κέζα λα πηέζσκελ θάπσο ηνλ παζάλ· 

δχλαζζε δηά ηεο πείλεο λα ηνλ αλαγθάζεηε λα ππνρσξήζε. Σα κέζα δηά ησλ 

νπνίσλ ζα ηνλ πεηζαλαγθάζεηε λα εθθελψζε ηελ Πεινπφλλεζνλ δχλαληαη 

λα ρξεζηκεχζσζη πξνο απειεπζέξσζηλ ησλ αηρκαιψησλ. Δπεθηείλαηε ηελ 

πίεζηλ θαη επί ηνχηνπ ηνπ αληηθείκελνπ, θαη δψζαηε ηνπ λα ελλνήζε φηη αλ 

δελ απνδψζσζηλ φινπο ηνπο αηρκαιψηνπο, ν ζηξαηφο ηνπ ζα ςνθίζε ηεο 

πείλεο. Σν ζπκπέξαζκα ήην φηη εγξάθε επηζηνιή εηο ηνλ Adam θαη εηο 

ηνλCodrington κε νδεγίαο λα ζηείισζη ηνλ Cradock εηο ηνλ παζάλ δηά λα 

ηνλ εξσηήζε πφζνη είλαη νη αηρκάισηνη νχηνη, θαη λα ησ δεηήζε λα ιάβε 

ηελ θαισζχλελ λα ηνπο απνδψζε. Δλ ηνχηνηο ηελ ηειεπηαίαλ εκέξαλ ηεο 

πλφδνπ εθαηάθεξαλ ηα πξάγκαηα εηο ηνηνχηνλ ηξφπνλ ψζηε δελ ήην 

δπλαηφλ λα γείλε επεξψηεζηο . . . . Ο Peel φκσο ακέζσο κεηά ηελ δηάιπζηλ 

καο έδεημε ηελ απάληεζηλ ηελ νπνίαλ είρε ιάβεη εηο ηελ κλεζζείζαλ 

θνηλνπνίεζηλ. Καη' απηήλ, νη Αηγχπηηνη αθ' φηνπ εηζέβαινλ εηο ηελ Διιάδα, 

ζπλείζηζαλ λα ζεσξψζη ηνλ ιαφλ απηήο σο πξνκήζεηαλ ζ θ ι ά β σ λ. Δηο 

πάζαλ ζπκπινθήλ ή πνιηνξθίαλ έθαζηνο ζηξαηηψηεο ειάκβαλελ σο 

ηδηνθηεζίαλ ηνπ φζνπο άλδξαο ή γπλαηθφπαηδα εδχλαην λα ζπιιάβε. 

Κάπνηε νη ηνηνχηνη αηρκάισηνη εζηέιινλην εηο Αιεμάλδξεηαλ πξνο πψιεζηλ. 

Αιι' εζράησο ήξρνλην πινία δνπιεκπφξσλ εηο ηελ Πεινπφλλεζνλ θαη ηνπο 

εγφξαδνλ επηηνπίσο, απαξαιιάθησο θαζψο πσινχληαη νη ίππνη εηο ηελ 

παλήγπξηλ ηνπ Horncastle. Ο αξηζκφο ησλ νχησ εμ αξρήο ζπιιεθζέλησλ 

αλέξρεηαη εηο 15 έσο 20,000· αη γπλαίθεο εηίζελην εηο ηα ραξέκηα, νη άλδξεο 

ππεβάιινλην εηο ηαο θνπηαζηηθσηέξαο εξγαζίαο, φζα δε παηδία δελ 

εθξαηνχλην δηά ρεηξνηέξαλ ρξήζηλ εζηέιινλην εηο ηελ κεγάιελ ζρνιήλ ηνπ 

Καΐξνπ, φπσο αλαηξαθψζηλ εθεί σο Μνπζνπικάλνη. 

Τπνπηεπφκελνο κε δελ ζα ιεθζψζηλ απνηειεζκαηηθά κέηξα πεξί ηεο 

ππνζέζεσο ηαχηεο, κνινλφηη εθ λένπ θαζππέβαια ηελ ηδέαλ κνπ εηο 

ηνλ Peel λα ζεσξήζσκελ ηνλ Ηβξαήκ θαη ηνλ ζηξαηφλ νπ σο φκεξνπο δηά 

ηνπο αηρκαιψηνπο, εζχζηεζα εληφλσο ηελ ππφζεζηλ εηο ηνλ Lieven, κε ηνλ 
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νπνίνλ ζπλεγεπκάηηζα ηελ απηήλ εκέξαλ εηο ηνπ Falck. (ηνπ απζηξηαθνχ 

πξέζβεσο), ηελ δ' επηνχζαλ επεζθέθζελ επί ηνχησ ηνλ Polignac, φζηηο κε 

είπελ φηη έιαβε δηαηαγάο ηεο Απιήο ηνπ λα εμεηάζε πεξί ηνπ αξηζκνχ θαη 

ηεο ηχρεο ησλ αηρκαιψησλ ηνχησλ, θαη λα θνηλνπνηήζε ηελ πξφζεζηλ ηνπ 

βαζηιέσο ηεο Γαιιίαο λα ηνπο εμαγνξάζε, αλ ηνχην εγέλεην κε κέηξηφλ ηη 

πνζφλ ρξεκάησλ. Δμεπιήρζε φηε ησ είπελ ηνλ αξηζκφλ ησλ. Ννκίδσ δε φηη 

κέρξη ηέινπο δελ έγεηλέ ηη, εθηφο φηη ειεπζεξψζεζαλ 180 πεξίπνπ άλδξεο 

νίηηλεο επξέζεζαλ απψιεηνη εηο Αιεμάλδξεηαλ. 

-------------------------- 

Σελ. 299. 

Ζ γαιιηθή εθζηξαηεία εθ 18,000 αλδξψλ επέηπρελ ελ νιίγσ ρξφλσ θαη δ' 

νιίγνπ θφπνπ λα δηψμε ηνπο Σνχξθνπο θαη Αηγππηίνπο εθ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Ο Ηβξαΐκ θαη ν ζηξαηφο απηνχ απερψξεζαλ θαηά ηεο κεηά 

ηνπ Codrington ζπλζήθελ, έκεηλαλ δε κηθξαί ηνπξθηθαί θξνπξαί εληφο 

ηηλσλ ησλ θξνπξίσλ, Κνξψλεο δειαδή, Μεζψλεο, Παηξψλ θαη Ρίνπ. Αη 

θξνπξαί αχηαη ηαρέσο παξεδφζεζαλ, ηηλέο κελ άλεπ αληηζηάζεσο, ηηλέο δε 

κεηά κηθξάλ αληίζηαζηλ. Ο Γάιινο ζηξαηεγφο Maison επξνηίζεην λα 

κεηαβή εηο Αηηηθήλ φπσο ζπκπιεξψζε ηελ εθδίσμηλ ησλ Σνχξθσλ, αιι' ε 

αγγιηθή θπβέξλεζηο εληφλσο εθεξχρζε ελαληίνλ πάζεο ζηξαηησηηθήο 

επεκβάζεσο πέξαλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ελφζσ δελ νξηζζψζη ηειεησηηθψο ηα 

ζχλνξα ηεο Διιάδνο, ε δε γαιιηθή ζπγθαηαλεχζαζα δηέηαμε ηνλ Maison λα 

κε πξνρσξήζε. Οη Γάιινη ππέθεξαλ επί ηηλα θαηξφλ ην θζηλφπσξνλ ππφ ηεο 

ελδεκηθήο ηεο ρψξαο ζέξκεο. 

-------------------------- 

Λανουαρίου 10 1829 (ςελ. 319). 

(Καηά ηελ ελ Παξηζίνηο ηφηε δηακνλήλ ηνπ ν Lord Palmerston έιαβε 

ζπλέληεπμηλ κε ηνλ εθεί πξέζβπλ ηεο Ρσζζίαο Pozzo di Borgo, ηελ νπνίαλ 

αλαθέξεη ελ ησ εκεξνινγίσ ηνπ. Με ηα άιια δεηήκαηα επηθέξεη). 

«Σφηε έζημα ην δήηεκα ηεο Διιάδνο θαη ν Pozzo κνη είπελ φηη πξν δχν 

εβδνκάδσλ έζηεηιελ εηο Λνλδίλνλ καθξάλ θαη πεξηζηαησκέλελ έθζεζηλ ησλ 

ηξηψλ πξέζβεσλ πεξί ηεο θαηαζηάζεσο ηεο Διιάδνο, πεξί ησλ πηζαλψλ 

πφξσλ ηεο ρψξαο, ησλ ζπλφξσλ άηηλα πξέπεη λα έρε, θαη πεξί ηνπ πνζνχ 

ηνπ θφξνπ ηνλ νπνίνλ ζα εκπνξή λα πιεξψζε πξνο ηελ Σνπξθίαλ. Χο πξνο 

ηα ζχλνξα ζπληζηψζηλ νκνθψλσο ηελ απφ Βψινπ έσο Άξηεο γξακκήλ· δηά 

θφξνλ πξνηείλνπλ ιίξαο 60,000 θαη' έηνο, (πνζφλ πνιχ κεγάινλ θαη' εκέ, 

θαη ηνπ νπνίνπ δελ ζα κε ήξεδε βεβαίσο λα εγγπεζψ ηελ πιεξσκήλ). 

πληζηψζη λα είλαη δηαδνρηθφο ν πξφεδξνο ηεο επηθξαηείαο. Αιι' ν 

Καπνδίζηξηαο δελ δέρεηαη ηελ πξνεδξείαλ, θαη εγέλεην ιφγνο λα επξεζή 
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Γεξκαλφο ηηο πξίγθες, άζρεηνο πξνο ηαο κεγάιαο δπλάκεηο. Δλ ησ κεηαμχ, 

κνινλφηη νη Γάιινη ελαγθάζζεζαλ λα κε πξνβψζη πέξαλ ηνπ ηζζκνχ ηεο 

Κνξίλζνπ, νη Έιιελεο εμαθνινπζνχλ πνιεκνχληεο ελ ηε ηεξεά, θαη 

επηηπγράλνληεο σο ειπίδσ. Ο Pozzo ιέγεη φηη ε Γαιιηθή θπβέξλεζηο 

εμεγφξαζελ 640 Έιιελαο αηρκαιψηνπο, θαη ελφκηδελ (αιι' εγψ δελ ην 

λνκίδσ) φηη ε Αγγιηθή θπβέξλεζηο ζπλεηζέθεξε πνζφλ ηη ππέξ ηεο εμαγνξάο 

ηαχηεο. 

(θ.) 

Δλ ηε πεξί ήο ν ιφγνο ζπλεληεχμεη ησλ ηξηψλ πξέζβεσλ θαη ηνπ Ρεΐδ εθέλδε 

δηέθνςελ νχηνο ηελ ζπλδηάιεμηλ εηπψλ φηη ήιζελ ε ψξα ηεο πξνζεπρήο ηνπ, 

νη δε πξέζβεηο νπδφισο εδίζηαζαλ λα πεξηκείλσζη ηελ επάλνδφλ ηνπ εηο 

επαλάιεςηλ ηεο ζπλδηαιέμεσο, 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΑ'. 

(α.) 

Όξα θεθάιαηνλ ΜΑ'. 

(β.) 

Ο θπβεξλήηεο κνη δηεγήζε ην αλέθδνηνλ ηνχην. 

(γ.) 

Όξα αλαθνξάλ ηνπ θπβεξλήηνπ πξνο ηνλ απηνθξάηνξα ηεο Ρσζζίαο ελ 

ζειίδη 112 ηνπ α’ ηφκνπ ηεο ελ Αζήλαηο εθδνζείζεο ην 1841 ζπιινγήο 

επηζηνιψλ ηνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΓ'. 

(α.) 

Σελ 24 απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 1801 κεηεθνκίζζεζαλ ηα ιείςαλα ηνπ 

Υάζηηγγνο εληφο ηνπ Ναπζηάζκνπ, εθ' σλ αλεγέξζε θαη θαηαιιειφηεξνλ 

κλεκείνλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΔ. 

(α.) 

Γελνκέλνπ ιφγνπ κεηαμχ εκνχ θαη ηνπ ιφξδνπ Αβεξδίλνπ πεξί ηεο ελ 

Διιάδη πνιηηηθήο ηνπ Καπνδηζηξίνπ, είπελ «αδίθσο αληηπνιηηεχζε ε 
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Αγγιηθή θπβέξλεζηο ηνλ Καπνδίζηξηαλ σο ξσζζίδνληα, βιέπσ ηψξα φηη ήην 

θαζαξφο Έιιελ». 

Δξσηεζέληεο δε παξ' εκνχ απηφο θαη ν ιφξδνο Παικεξζηψλ, νη 

αιιεινδηαδφρσο ελ νλφκαηη ηεο Αγγιηθήο Κπβεξλήζεσο αζρνιεζέληεο εηο 

ηα ηεο Διιάδνο, αλ αιήζεπελ ν πνηέ δηαδνζείο ιφγνο φηη κεηά ηελ απφ ηεο 

εγεκνλείαο ηεο Διιάδνο παξαίηεζηλ ηνπ Λενπφιδνπ επξφηεηλελ ε Ρσζζία 

ελ ησ ζπκκαρηθψ ζπκβνπιίσ λα αλαγνξεπζή ν πξνζσξηλφο Κπβεξλήηεο ηεο 

Διιάδνο εγεκψλ απηήο δηά βίνπ, απήληεζαλ ακθφηεξνη φηη νπδέπνηε 

ηνηαχηε πξφηαζηο παξ' νπδεκίαο ησλ ηξηψλ Γπλάκεσλ πξνο ηαο άιιαο 

εγέλεην 

(β.) 

Απήιεηςα ηα ελ ζειίδη 291 ηνπ δ' ηφκνπ ηεο ά εθδφζεσο πεξί δηαηάμεσο ηνπ 

δεκνγεξνληηθνχ λφκνπ, πεξί θαλνληζκνχ ηνπ εκπνξηθνχ θαη πνιεκηθνχ 

λαπηηθνχ, θαη πεξί δηθαζηηθψλ επηηξνπψλ σο ιαλζαζκέλα, θαζψο 

εμεθξίβσζα κεηά ηαχηα· δηφηη, σο πξνο ην πξψηνλ, αη δηαηάμεηο βάζηλ είραλ 

ηνλ ελππάξρνληα πεξί εθινγήο δεκνγεξνληηθφλ λφκνλ, σο απηφο εγψ 

αλαθέξσ ελ ησ ΟΒ' θεθαιαίσ, φπνπ γίλεηαη ιφγνο πεξί ηνπ δηνηθεηηθνχ 

νξγαληζκνχ. Χο πξνο ην δεχηεξνλ, ν θαλνληζκφο ηνπ εκπνξηθνχ θαη 

πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, νλ αλαθέξσ θαη επαηλψ ελ ησ απηψ θεθαιαίσ, 

εςεθίζζε ζπλαηλέζεη ηνπ παλειιελίνπ (φξα ςεθίζκαηα Σ', ΗΑ', ΗΒ'). Χο 

πξνο δε ην ηειεπηαίνλ, φξα ην ΗΕ' ςήθηζκα δηαιακβάλνλ ηνπο ιφγνπο ηεο 

απνιχηνπ αλάγθεο ζπζηάζεσο ηνηνχησλ επηηξνπψλ ελ ειιείςεη ηαθηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ. Γηά ηνπο απηνχο ιφγνπο ελαγθάζζεζαλ λα ζπζηήζσζη θαη αη 

πξνγελέζηεξαη θπβεξλήζεηο ηνηαχηαο επηηξνπάο επίζεο θαη ηφηε 

απεγνξεπκέλαο. 

(γ.) 

Όξα αξηζκφλ 45 ηεο γεληθήο εθεκεξίδνο. 

(δ.) 

Όξα αξηζκφλ 38 ηεο γεληθήο εθεκεξίδνο. 

(ε.) 

Όξα αξηζκφλ 45 ηεο γεληθήο εθεκεξίδνο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΣ'. 

(α.) 

Ηδνχ ε πεξί εο ν ιφγνο πξνο ηνλ θπβεξλήηελ ηνπ Γ. Μαπξνκηράιε επηζηνιή. 
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«Δμνρψηαηε· 

«Δλ ψ δηεπζήλζελ κεηά ησλ ζπγγελψλ κνπ εηο έληεπμηλ ηεο εμνρφηεηφο ζαο 

εηο Μεζζελίαλ, θαη ελ ψ παξξεζηάζζεκελ έκπξνζζέλ ζαο, καο σκηιήζαηε 

πεξί ηνπ αλά ρείξαο καο ππνγξαθηκέλνπ εγγξάθνπ, θαη ζαο απεθξίζεκελ. 

Γελνκέλεο δε ηεο νδνηπνξίαο ζαο θαη θζάζαληεο εηο Αίγηλαλ απεζηείιαηε 

επηζηνιήλ ζαο πξνο ηνλ δνχινλ ζαο παηέξα κνπ, ελ ή εμειέγμαηε ην 

άηαθηνλ πεξί ηνχηνπ θίλεκά κνπ, θαη φηη πνηέ δελ ζέιεη θαλή δεθηφλ πξνο 

ηελ εμνρφηεηά ζαο. Δμνρψηαηε νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο παξάπησκα ην 

ηνηνχηνλ ινγίδεηαη, θαη νπνηαλδήπνηε παηδείαλ απαηηεί, αθνχζαληεο θαη 

ηνπο ιφγνπο ηνπ δνχινπ ζαο σο δηθαηνθξίηεο απνθαζίζεηε. 

«Ο δνχινο ζαο εγλφνπλ παληάπαζη ην έγγξαθνλ ηνχην, θαη κφλνλ, θαζ' ήλ 

ζηηγκήλ αλερψξνπλ εμ Αηγίλεο, εηδνπνηήζελ· ηφηε ν θχξηνο 

δνηφξνο ππξίδσλ Καινγεξφπνπινο, θαη κεη' απηφλ ν θχξηνο Γηαλλεηάο κε 

έθακαλ θνηλσλφλ ηνπ ηνηνχηνπ δίδνληέο κνη αληίγξαθνλ θαη 

παξαγγέιινληέο κε λα ελεξγήζσ ηελ απνπεξάησζίλ ηνπ εηο ηα θάησ κέξε· 

κεηά δχν εκέξαο αθίθεην εηο Αίγηλαλ ν απηαδειθφο ζαο θχξηνο θφληεο 

Βηάξνο, θαη δηεπζπλζείο εηο επίζθεςηλ ηεο εθιακπξφηεηφο ηνπ κεηά ηνπ 

θπξίνπ Γηαλλεηά εηο ηελ παξαζαιαζζίαλ ηεο Αηγίλεο αλερψξεζα κεη' 

νιίγνλ, ν δε θχξηνο Γηαλλεηάο δηέκεηλε· ηε επαχξηνλ αληακσζέληεο κεηά ηνπ 

θπξίνπ Γηαλλεηά κνη είπελ φηη σκίιεζε πνιιά πεξί ηνχηνπ πξνο ηνλ θχξηνλ 

θφληε, θαη φηη ε εθιακπξφηεο ηνπ έκεηλε θαζ' φιελ ηελ έθηαζηλ επράξηζηνο, 

θαη πεξί ηαο δχν ψξαο ηεο λπθηφο κεηαθαιεζζείο παξά ηνπ απηαδέιθνπ ζαο 

εηο ην παξάιηνλ ηεο Αηγίλεο κνη ελερείξηζελ απνηεηλνκέλελ επηζηνιήλ ζαο 

πξνο ηνλ δνχινλ ζαο παηέξα κνπ ιέγνπζάλ κνη φηη δχλακαη λα δηεπζπλζψ 

εγψ εηο Πφξνλ αληί ηνπ παηξφο κνπ, φπνπ ζέινκελ νκηιήζεη πεξί ησλ 

θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ καο πξνο ηελ εμνρφηεηά ζαο πξνζζέησλ θαί ηηλα 

άιια. 

«Δθπιεχζαο ν θχξηνο θφληεο θαη θαηφπηλ ν δνχινο ζαο έθζαζα εηο Πφξνλ 

φπνπ θαη κεηεθαιέζζελ παξά ηεο εθιακπξφηεηφο ηνπ έμσζελ ηεο νηθίαο 

ηνπ· εθεί αλέγλσζα εηο ηελ εθιακπξφηεηά ηνπ εθείλν ην έγγξαθνλ 

πξνζζέησλ ελ ηαπηψ ηελ άνθλνλ θαη κεη' επηκειείαο ελέξγεηάλ καο, ήλ πεξ 

ζέινκελ δείμεη εηο ηελ απνπεξάησζίλ ηνπ. Απνηεηλφκελνο ε εθιακπξφηεο 

ηνπ κνη είπελ φηη εκείο δελ πξνηξέπνκελ ηελ απνπεξάησζίλ απηνχ ηνπ 

εγγξάθνπ, αιι' φηαλ ζεηο ην εγθξίλεηε, δχλαζζε λα ην ελεξγήζεηε, θαη εκείο 

ζέινκελ είζζαη επράξηζηνη· ηαχηα εηπφληνο κνη δηειχζε ε ζπλνκηιία. Ση 

ινηπφλ, εμνρψηαηε, έπξεπε λα πξάμσ· πνίνο εθίλεζε ηελ ελέξγεηαλ ηνχηνπ 

ηνπ εγγξάθνπ; εηο πνίνλ δίδεηαη ε δηθαία κέκςηο ηεο εμνρφηεηφο ζαο; απηή 

είλαη ε δηαηξέμαζα ππφζεζηο, θαη σο παηήξ φισλ ησλ Διιήλσλ απνδψζαηε 

ην δίθαηνλ πξνο ηνλ έρνληα.  

    «Δλ Αηγίλε, ηε 27 απγνχζηνπ 1828». 
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(β.) 

Ο θπβεξλήηεο σκφινγεζε ησ Κινλάξε, φηη θαη' εηζήγεζηλ αδειθνχ ηνπ 

εγέλνλην ηα γελφκελα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΕ'. 

(α.) 

Όξα ηελ πξνο ην αγγιηθφλ λαπαξρείνλ αλαθνξάλ ηνπ Κνδξηγθηψλνο ηεο 25 

ηνπιίνπ (6 απγνχζηνπ) 1828. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΟΠ'. 

(α.) 

Ο αλήξ νχηνο, Γάιινο ην γέλνο, είρελ έιζεη πξν νιίγνπ εηο Διιάδα· βαζκφλ 

έρσλ ζπληαγκαηάξρνπ επξνρεηξίζζε εηο ηνλ ηνπ ζηξαηεγνχ θαη αξρεγνχ 

ησλ πεξί ηνλ αξρηζηξάηεγνλ επηηειψλ. 

(β.) 

Ηδνχ απνδεηθηηθφλ ησλ παξαδνζέλησλ πξνο ηνλ ζηξαηάξρελ. 

«Μφινλ νπνχ ν ζηξαηάξρεο Γ. Τςειάληεο είρε θάζε δίθαηνλ θαηά ηνλ 

βεξέλ νπνχ καο έδσθε λα καο ζηείιε εηο ην βηιαγέηη καο απφ φπνηνλ δξφκνλ 

ήζειελ επραξηζηεζή, καο έθακελ φκσο θαηά ηελ παξαθάιεζίλ καο 

κεξρακέηη θαη απεθάζηζε λα καο αθήζε λα πάκε εηο ηα βηιαγίηηα καο απφ 

ηνλ δξφκνλ ηνπ Εεηνπληνχ, θαη εκείο νη ππνγξακκέλνη ηνλ αξηζκφλ 107 

βάλνκελ ακαλέηη εηο ηα ρέξηα ηνπ πξίγθεπα ηελ κπέζαλ καο θαη ηνλ φξθνλ 

εηο ηελ ζξεζθείαλ καο, νχηε άξκαηα λα πηάζσκελ πιένλ ελαληίνλ ησλ 

Διιήλσλ εηο φπνηνλ κέξνο θαη αλ ηχρνπλ, νχηε θαλέλα ξαγηάλ λα 

πεηξάμσκελ· θαη αλ θάκσκελ αιιηψο, λα κε πεζάλνκελ Σνχξθνη, θαη άλ 

πνηε θαλέλαο καο μαλαπηαζζή λα κε καο δίδεηαη ξάη θαη ζπγρψξεζηο αιιά 

λα καο ζαλαηφλνπλ. 

«Έγεηλελ εηο ην ηεβέληθνλ 2 λνεκβξίνπ 1828. Γηά ηα άλσ γξακκέλα είλαη 

ην ζηάξηη καο ζηάξηη θαη βάλνκελ ην δάθηπιφλ καο». 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Π'. 

(α.) 

Όξα George Canning and his Times. 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΠΑ'. 
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(α.) 

Σν ςήθηζκα δελ πεξηιακβάλεη ηελ θξάζηλ, «πξνβάιινληνο εθάζηνπ ησλ 

πιεξεμνπζίσλ θαη' ηδίαλ απηψ ηξεηο ππνςεθίνπο»· αιι' νχησο εγέλεην κε 

ζπκβηβαδνκέλσλ άιισο ησλ πιεξεμνπζίσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΠΒ'. 

(α.) 

Οη Σνχξθνη είραλ αλαθηήζεη θαη θξνπξήζεη ηελ Βηδνλίηζαλ επί ηεο 

εηζβνιήο ηνπ Αζιάκπεε Μνπρνπξδάξε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΠΓ'. 

(α.) 

Ζ επηζηνιή αχηε ηνπ Αβεξδήλνπ, ζηαιείζα κεηά ηελ ζπλζήθελ ηεο 

Αδξηαλνππφιεσο πξνο ηνλ ελ Πεηξνππφιεη πξέζβπλ ηεο απιήο ηνπ εηο 

θνηλνπνίεζηλ πξνο ηελ ξσζζηθήλ, θαηεηέζε ελ ησ γξαθείσ ηεο βνπιήο ησλ 

νκνηίκσλ κεζνχληνο ηνπλίνπ 1856. 

(β.) 

Δίπακελ ελ ησ ΟΘ' θεθαιαίσ, φηη θαη άιινηε ε αγγιηθή θπβέξλεζηο 

επξφηεηλε λα ζπζηεζή ελ Διιάδη πνιηηεία αλεμάξηεηνο, αιι' φξηα έρνπζα 

επί ηεο μεξάο ηνλ ηζζκφλ ηεο Κνξίλζνπ. Μαξηπξεί δε θαη ην πξσηφθνιινλ 

ηεο 6 (18) απγνχζηνπ 1829, φηη θαη πξν ηεο ελ Αδξηαλνππφιεη ζπλζήθεο 

επξφηεηλελ εθ λένπ ε απηή θπβέξλεζηο, θαηά ηελ ησλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη 

πξέζβεσλ γλσκνδφηεζηλ Αγγιίαο θαη Γαιιίαο, λα νξηζζψζηλ έθηνηε ηα 

φξηα, θαη έθηνηε λ' αλαγλσξηζζή ε πιήξεο θαη ηειεία αλεμαξηεζία ηεο 

Διιάδνο. 

(γ.) 

Σα ζεκεξηλά φξηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο είλαη ε ελ Πφξσ δηαγξαθείζα 

γξακκή, ψξηζαλ δε νη ζχκκαρνη ηαχηελ κεηαγελεζηέξσο, απνδεκησζείζεο 

ρξεκαηηθψο ηεο Πχιεο· απεζησπήζακελ δε ηνχην σο κε παξαηεηλνκέλεο ηεο 

αλά ρείξαο ηζηνξίαο εηο ηελ επνρήλ θαζ' ήλ σξίζζε. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΑΔΧ 

ΠΤΡΗΓΧΝΟ ΣΡΗΚΟΤΠΖ 
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Απφ ηεο αλαγνξεχζεσο ηνπ Λενπφιδνπ κέρξη ηεο εγθαζηδξχζεσο ηεο 

βαζηιείαο ηνπ Όζσλνο, ππφ ηνπ απηνχ Ηζηνξηνγξάθνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΠΓ'. 

Παξαίηεζηο Λενπφιδνπ. 

Ακέηξνπ ραξάο επιήξσζε ηαο θαξδίαο φισλ ησλ Διιήλσλ ε αλαγφξεπζηο 

ηνπ Λενπφιδνπ· κφλνλ ν Κπβεξλήηεο εζθπζξψπαζελ· εθξφλεη φηη, 

επηθξαηνχζεο ηεο πλζήθεο ηεο 24 Ηνπλίνπ, νπδείο εγεκνλφπαηο ζα 

θαηεδέρεην εγεκνλίαλ ππνηειή εηο ηνλ νπιηάλνλ, θαη ζα θαηήληα εηο απηφλ 

εμ αλάγθεο ε εγεκνλεία· αλεμαξηήηνπ δε ηεο πνιηηείαο επ' εζράησλ 

νξηζζείζεο, επεζχκεη λα εθιερζή αλήιηθνο ηηο εγεκνλφπαηο (είρε δε θαηά 

λνπλ ηνλ δεπηεξφηνθνλ πηφλ ηνπ βαζηιέσο ηεο Βαπαξίαο Όζσλα) πεπνηζψο 

φηη ζα ηνλ εθεδεκφλεπελ απηφο· νπδφισο δε ακθίβαιελ φηη, επί ηε εθινγή 

ηνπ εγεκφλνο, ζα εθαιείην θαη ε Διιάο, ήηνη απηφο, εηο ζχκπξαμηλ. Αιι' 

ηδψλ παξά πάζαλ πξνζδνθίαλ φηη εςεχζζεζαλ αη ειπίδεο ηνπ, εκειέηεζε λα 

παξεκβάιε πξνζθφκκαηα εηο ηελ επφδσζηλ σλ σξίζζεζαλ. 

Σν πξσηφθνιινλ έιεγελ (2) φηη ε Διιάο αλεγνξεχεην θξάηνο αλεμάξηεηνλ 

ππφ δηαδνρηθφλ κνλάξρελ θαη φηη εηο απνδεκίσζηλ ηεο Πχιεο, δη' ά 

εζηεξείην νθέιε έλεθα ηεο αλεμαξηεζίαο, πεξησξίδεην ε νξνζεηηθή γξακκή 

απφ ησλ εθβνιψλ ηνπ πεξρεηνχ κέρξη ησλ εθβνιψλ ηνπ Αρειψνπ· δηέηαηηε 

δε παχζηλ πάζεο ερζξνπξαμίαο θαη θαηά γελ θαη θαηά ζάιαζζαλ κεηαμχ 

Διιάδνο θαη Σνπξθίαο· πιήξε θαη ηειείαλ ακλεζηείαλ θαη αζθάιεηαλ δσήο 

θαη ηδηνθηεζίαο παληφο ελερνκέλνπ εηο ηνλ αγψλα· ειεπζέξαλ κεηάβαζηλ 

παληφο Έιιελνο ή Σνχξθνπ βνπινκέλνπ λα κεηαβή απφ ηνπ ελφο θξάηνπο 

εηο ην άιιν εληφο ελφο έηνπο· αλεπεξέαζηνλ απαιινηξίσζηλ θηεκάησλ· 

παληειή θέλσζηλ πάζεο ρψξαο, πάζεο λήζνπ, θαη παληφο θξνπξίνπ απφ ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηνπ θξάηνπο, εηο ν δελ αλήθαλ εηο ην εμήο ηα κέξε ηαχηα· 

απαγφξεπζηλ εηζβνιήο ή δηακνλήο ζηξαηνχ νηαζδήπνηε ησλ ηξηψλ 

Γπλάκεσλ επί ηνπ εδάθνπο ηεο Διιάδνο άλεπ νκνθψλνπ ζπλαηλέζεσο 

απηψλ· επηθχιαμηλ ηνπ δηθαηψκαηνο εθάζηεο ησλ ηξηψλ Γπλάκεσλ ηνπ λα 

εγγπεζή ηα ελ ησ Πξσηνθφιισ θαζ' ά ψξηζελ ε πλζήθε ηεο 24 Ηνπλίνπ· 

επηζηνιήλ παξ' εθάζηεο ησλ ηξηψλ Γπλάκεσλ νξνζέηνπ εηο δηαράξαμηλ θαη 

απνπεξάησζίλ εληφο έμ κελψλ ηεο νξνζεηηθήο γξακκήο, θαη επηθχξσζηλ ησλ 

ελ ησ Πξσηνθφιισ δηαηάμεσλ δηά πλζήθεο. 

Γχν κεγάια πνιηηηθά ακαξηήκαηα εκάξηεζελ ε πκκαρία ζπληάμαζα ην 

Πξσηφθνιινλ ηνχην· απαξαγγέιησο αλεδέρζε θαη απζαηξέησο αλεγφξεπζελ 

εγεκφλα, ελ ψ θαη ε πλζήθε ηεο 24 Ηνπλίνπ παξείρελ εηο ηνπο Έιιελαο ην 

δηθαίσκα ηεο εθινγήο ππφ ηηλαο φξνπο, θαη ν Κπβεξλήηεο επαλεηιεκκέλσο, 
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αιι' εηο κάηελ, ην επεθαιέζζε· εθνιφβσζαλ δε νξνζεηηθψο θαη ηελ λέαλ 

πνιηηείαλ παξά ηα ελ Πφξσ νξηζζέληα, παξ' απηψλ ησλ Γπλάκεσλ 

παξαδερζέληα θαη πξνο ηνπο Έιιελαο θνηλνπνηεζέληα, απνθφςαζαη ηελ 

Αθαξλαλίαλ φιελ θαη κέξνο ηεο Αηησιίαο, φ εζηη ηφπνπο πεξηέρνληαο ηνπο 

καρηκσηέξνπο άλδξαο ηεο Διιάδνο, νινζρεξψο ππφ ηελ ειιεληθήλ ζεκαίαλ 

δηαηεινχληαο, έρνληαο 80,000 θαηνίθσλ, θαη θαιέζαζα ηελ ειιεληθήλ 

Κπβέξλεζηλ λα εθηειέζε εθνχζα άθνπζα φξνπο νπο κφλε ε πκκαρία ελ ηε 

ηδία εμνπζία ψξηζελ. Δπί ηε εδξαία ηαχηε βάζεη έζηεζελ ν Κπβεξλήηεο ηα 

ππξνβφια ηνπ, θαη δη' φιεο ηεο δηπισκαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ, θαη φιεο ηεο 

θπζηθήο αγρηλνίαο ηνπ επερείξεζε λα θαηεδαθίζε ηελ παξά γλψκελ θαη ελ 

αγλνία απηνχ αλεγεξζείζαλ νηθνδνκήλ. Έξγνλ ησλ ρεηξψλ ηνπ θαη φξγαλνλ 

ησλ ζειήζεψλ ηνπ ε Γεξνπζία, εηνίκελ παξείρε πάζαλ ζπλδξνκήλ, 

παξαδερνκέλε θαη ςεθίδνπζα σο ηδίαο βνπιάο ηαο εηζεγήζεηο ηνπ. 

Σελ 27 καξηίνπ εθνηλνπνίεζαλ νη αληηπξέζβεηο πξνο ηνλ Κπβεξλήηελ ην 

Πξσηφθνιινλ επηζήκσο (3) θαη πξνζαλήγγεηιαλ φηη εμειέρζε ν Λενπφιδνο 

άλαμ ηεο Διιάδνο (Prince souverain de la Grèce) (4) φηη αη Γπλάκεηο 

εγγπψλην δάλεηνλ εηο κηζζνδνζίαλ θαη δηαηξνθήλ ζηξαηνχ ελ ππεξεζία ηνπ 

άλαθηνο· φηη ζα δηέκελελ ππφ ηαο δηαηαγάο απηνχ ν ζπκκαρηθφο ζηξαηφο έλ 

έηνο ή θαη πεξαηηέξσ επί ηε αηηήζεη απηνχ θαη ηε ζπγθαηαζέζεη ηεο 

πκκαρίαο· φηη ν βαζηιεχο ηεο Γαιιίαο παξεηείην ηεο πξνζηαζίαο ησλ ελ 

Διιάδη θαζνιηθψλ, αιι' ππφ ηνλ φξνλ ηνπ λα εμαζθψληαη αθσιχησο ηα ηεο 

ιαηξείαο ησλ, λα κείλσζηλ αλεπεξέαζηνη αη παληφο είδνπο ηδηνθηεζίαη ησλ 

θαη λα δηαηεξψληαη απαξακείσηα ηα πξνλφκηα ησλ επηζθφπσλ ησλ· φινη δε 

ελ γέλεη νη ππήθννη πάζεο ζξεζθείαο λα ήλε αδηαθξίησο δεθηνί εηο φιαο ηαο 

ηηκάο θαη εηο φιαο ηαο ππεξεζίαο ηνπ λένπ θξάηνπο. Δθάινπλ πξνο ηνχηνηο 

νη αληηπξέζβεηο ηνλ Κπβεξλήηελ λα δηαηάμε επηζήκσο ηελ πξαγκαηηθψο 

ελππάξρνπζαλ αλαθσρήλ. 

Δπγλψκνλα θαηά ιέμηλ, αιιά ςπρξά θαη' νπζίαλ, απήληεζελ ν Κπβεξλήηεο, 

εηπψλ φηη εηο κφλνπο ηνπο (5) πιεξεμνπζίνπο, ζπγθαιεζζέληαο εθ λένπ 

απέθεηην λ' απνθαλζψζηλ νξηζηηθψο πεξί σλ δηειάκβαλε ην Πξσηφθνιινλ, 

θαζ' ά δηέηαμελ ε ελ Άξγεη πλέιεπζηο· αιι' επεηδή αζχκθνξνλ εζεψξεη λα 

ηνπο ζπγθαιέζε, δηφηη ή ζ' απέξξηπηαλ ηαο πξνηάζεηο ηεο πκκαρίαο θαη ζα 

εγλσκφλνπλ πξνο ηνπο επεξγέηαο ησλ, ή παξαδερφκελνη απηάο ζα 

παξήθνπαλ ελ είραλ εληνιήλ, επξνηίκα λ' αλαδερζή απηφο ηελ επζχλελ θαη 

λα ππαθνχζε εηο ηαο δηαηάμεηο ηεο πκκαρίαο, φ εζηηλ επξνηίκα λα παξαβή 

απηφο ηα ςεθίζκαηα ηεο ελ Άξγεη ζπλειεχζεσο, νιηγσξψλ θαη ηελ ςήθνλ 

ηνπ έζλνπο θαη ηελ ηδίαλ επζχλελ. 

Ζ δε Γεξνπζία πξνο ελ δηεβίβαζελ ν Κπβεξλήηεο θαη ην Πξσηφθνιινλ θαη 

ηελ δηαθνίλσζηλ ησλ αληηπξέζβεσλ, απεδέρζε (6) ηελ αλεμαξηεζίαλ σο 

ηηκαιθέζηαηνλ δψξνλ, θαη εράξε επί ηε εθινγή ηνπ εγεκφλνο, αιι' εθάθηζε 

ηελ κνλαδηθήλ ρξήζηλ ηνπ δαλείνπ εηο κηζζνδνζίαλ θαη δηαηξνθήλ ηνπ 

ζηξαηνχ, ηελ ζηέλσζε ησλ νξίσλ θαη παξάιεηςηλ ηεο Κξήηεο θαη άιισλ 
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λήζσλ, ηελ θέλσζηλ ησλ απνθνπηνκέλσλ κεξψλ απφ ησλ ειιεληθψλ 

ζηξαηεπκάησλ, ηελ εληφο ηεο λέαο νξνζεηηθήο γξακκήο ησλ εθηφο απηήο 

ζηξαηεπκάησλ, ηελ δηάηαμηλ πεξί ηζνλνκίαο θαη ηζνηηκίαο ησλ Σνχξθσλ 

φζνη πξνεξνχλην λα δηακείλσζηλ ελ Διιάδη, σο ιίαλ επηδήκηνλ εηο ηνπο 

Υξηζηηαλνχο εμ αηηίαο ηεο πνιπθηεκνζχλεο ησλ ρνξεγνχζεο ππέξ κέηξνλ 

επηξξνήλ, θαη άιια ηηλά. Δμέθξαζε δε θαη ηελ ζεξκήλ επηζπκίαλ ηνπ έζλνπο 

ηνπ λα ίδε ηνλ λένλ εγεκφλα ζπλδεφκελνλ κεη' απηνχ δηά ησλ ζείσλ δεζκψλ 

ηνπ απηνχ δφγκαηνο. 

Καη ηαχηα κελ ηα ελ ησ ππνκλήκαηη. Δληνλψηεξνλ δε θαη εκθαληηθψηεξνλ 

είρελ ήδε δηαδειψζεη ε Γεξνπζία ηα θξνλήκαηά ηεο έλ ηηλη ηδηαηηέξα 

ζπλνκηιία παξά ησ Κπβεξλήηε (7), θαζ' ήλ ιαβνχζα ελ θαηεθεία, θαηά ην 

γξάθεηλ ηνπ Κπβεξλήηνπ, γλψζηλ αλεπηζήκσο ησλ φξσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ, 

είπελ φηη νχηε εμνπζίαλ είρε λα δερζή ηνηνχηνπο φξνπο, νχηε αλεδέρεην ηελ 

επζχλελ ηεο εθαξκνγήο απηψλ, αιι' νχηε θαη νπδεκία επαξρία ζα ππήθνπε, 

θαη αλ δηεηάηηεην. 

Κνηλνπνηήζαο ν Κπβεξλήηεο ην ππφκλεκα ηεο Γεξνπζίαο θαη ηα ηεο 

ζπλνκηιίαο ηαχηεο θαη' επζείαλ πξνο ηνλ Λενπφιδνλ, επαλέιαβελ φζα είπε 

πξνο ηνπο αληηπξέζβεηο, δειαδή φηη εδέρεην ην πξσηφθνιινλ ππ' επζχλελ 

ηνπ, αιι' απεπνηήζε ηελ εθηέιεζηλ ησλ φξσλ απηνχ σο έξγνπ ππέξ ηελ 

δχλακίλ ηνπ· κεηεξρφκελνο δε ελ εζπάζζε ελ ηε δηαπξαγκαηεχζεη ηαχηε 

χπνπινλ πνιηηηθήλ, αθ' ελφο κελ επξφηξεπε ηνλ εγεκφλα λα θαηαβή φζνλ 

ηάρηνλ εηο ηελ εγεκνλείαλ ηνπ σο κφλνλ δπλάκελνλ λα θέξε εηο πέξαο ην 

ζθνπνχκελνλ, αθ' εηέξνπ δε ηνλ απέηξεπελ σο θφβεηξα παξηζηψλ απηψ άο 

έκειιε λα ππνζηή θαθνπρίαο δσλ, σο απηφο, ελ ππαίζξσ θαη ππφ ηελ ζηέγελ 

αζιίαο θαιχβεο, φπνπ έκαζελ σο έιεγε, λα γλσξίζε ηνλ Έιιελα· φηη δελ ησ 

εγγπάην θαιήλ ππνδνρήλ ελ Διιάδη, αλ δελ δηεηξάλσλελ ελ θαηξψ φηη ζα 

εζπάδεην ην αλαηνιηθφλ δφγκα, φηη ζα εθπβέξλα ζπληαγκαηηθψο ηνλ ηφπνλ, 

θαη φηη ζα εμεζθάιηδε ηα λφκηκα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ηάμεσλ ησλ 

πνιηηψλ θαηά ηα ςεθίζκαηα ηεο ελ Άξγεη πλειεχζεσο (8). 

Οη ιφγνη θαη ηεο Γεξνπζίαο θαη ηνπ Κπβεξλήηνπ φζνλ δίθαηνη θαη 

παηξησηηθνί θαη αλ εθαίλνλην παξψξγηζαλ ην θνηλφλ βιέπνλ φηη 

ππεθξχπηεην δνιηφηεο· ε αλάγθε ηεο παηξίδνο απήηεη ηελ ηαρείαλ έιεπζηλ 

ηνπ εγεκφλνο, νη δε ιφγνη νχηνη απέβιεπαλ φρη κφλνλ εηο αλαβνιήλ ηεο 

ειεχζεψο ηνπ αιιά θαη εηο αλαηξνπήλ ηεο εθινγήο ηνπ· ηνχηνπ ράξηλ νη ελ 

ηε πξσηεπνχζε ηα ελαληία θξνλνχληεο πξφθξηηνη παξήγγεηιαλ ηνηο ελ ηαηο 

επαξρίαηο θίινηο ησλ λα πξνθαιέζσζη ζπγραξεηεξίνπο αλαθνξάο ησλ 

πνιηηψλ πξνο ηνλ εγεκφλα, επηηαρχλνληεο ηελ εηο Διιάδα ηαρείαλ έιεπζίλ 

ηνπ. Γπζεξεζηήζε ν Κπβεξλήηεο επί ηε εηδήζεη ηαχηε σο αλαθαλδφλ εηο 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ αληηθεηκέλε (9). Αιιά είηε ζπζηειιφκελνο είηε κε 

δπλάκελνο λα εκπνδίζε ηελ έθθξαζηλ ηεο θνηλήο γλψκεο, δηέηαμε ηαο θαη' 

επαξρίαο Αξράο ηνπ λα θαιέζσζηλ αχηαη ηνπο επαξρηψηαο εηο ηελ έθθξαζηλ 

ηεο γλψκεο ησλ, αιι' επί κπζηηθή εληνιή λα γξαθψζη θαηά ην πλεχκα ηεο 
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Κπβεξλήζεσο θαη λα ζηαιψζη δη' απηνχ πξνο ηνλ εγεκφλα αη αλαθνξαί, 

δηφηη, αλ εζηέιινλην δη' άιινπ ηηλφο, ζα απεξέζθεην θαηά ην ιέγεηλ ηνπ, ν 

Ζγεκψλ, σο κε έρνπζαη ραξαθηήξα λνκηκφηεηνο. Σφζνλ δε εδπζπίζηεη ηαηο 

εκέξαηο εθείλαηο πξνο ηνπο Έιιελαο, κε εηδψο πνίνη νη νκνθξνλνχληεο θαη 

πνίνη νη αληηθξνλνχληεο, ψζηε θιεζείο παξά ηνπ εγεκφλνο λα ζηείιε πξνο 

απηφλ εηδήκνλά ηηλα πξνο θσηηζκφλ ηνπ, αληί λα ζηείιε ηηλά ησλ 

δνθηκσηέξσλ Διιήλσλ, επξνηίκεζελ σο αθσζησκέλνλ ηνπ μέλνλ ηηλά 

Βαπαξφλ, ηνλ πξίγθεπα Wrede πξν κηθξνχ ειζφληα εηο Διιάδα, θαη 

αλίθαλνλ, σο εθ ηεο αγλνίαο ηνπ θαη ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξαγκάησλ λα 

πιεξψζε αμίσο ηελ απνζηνιήλ ηνπ. Δκειέηα δε λα ζηείιε θαη πξεζβείαλ, 

αιι' ε εθινγή ησλ πξέζβεσλ ηνλ αλεζχρεη (10). 

Καη ηαχηα κελ ηα ελ Διιάδη θαηά ηελ θξίζηκνλ εθείλελ ψξαλ. 

Ο δε Λενπφιδνο, πξηλ απηψ πξνζελερζή επηζήκσο ε εγεκνλεία (11) 

θαηεγίλεην αθακάησο εηο βειηίσζηλ ηηλψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ, θπξίσο δε εηο 

ηελ ζπκπαξαιαβήλ ηεο Κξήηεο, αιι' νπδφισο εηζεθνχζζε. Σελ δε 30 

Ηαλνπαξίνπ (11 Φεβξνπαξίνπ) δερζείο επηζήκσο ην ζηέκκα (12) εδήηεζελ 

εγγχεζηλ ηνπ λένπ θξάηνπο απφ πάζεο εμσηεξηθήο πξνζβνιήο, αζθάιεηαλ 

ηνπιάρηζηνλ ζξεζθείαο θαη βειηίσζηλ ηεο πνιηηηθήο θαηαζηάζεσο ησλ 

θαηνίθσλ ρξηζηηαλψλ ηεο Κξήηεο θαη ηεο άκνπ, έθηαζηλ πξνο ηα άλσ ηεο 

νξνζεηηθήο γξακκήο επί ηεο αξηζηεξάο φρζεο ηνπ Αρειψνπ, ρξεκαηηθά 

βνεζήκαηα θαη ηνλ ελ Διιάδη ζπκκαρηθφλ ζηξαηφλ, έσο νπ ζπλεθξφηεη 

ίδηνλ. Αιι' ηδψλ φηη ε πκκαρία εθψθεπελ, αλήγγεηιελ επηζήκσο ηελ 4/16 

Φεβξνπαξίνπ (13) φηη παξεηείην ηεο εγεκνλείαο, αλ δελ ερνξεγείην ε 

εγγχεζηο, ηα ρξεκαηηθά βνεζήκαηα θαη ν ζπκκαρηθφο ζηξαηφο. Δπί ηε 

απεηιή ηαχηε παξεδέρζε ε πκκαρία ηαο ηξεηο πξνηάζεηο (14), αιιά θαη 

ηνχηνπ γελνκέλνπ, δελ εμειείθζε ν θαηέρσλ ηνλ Λενπφιδνλ θφβνο σο πξνο 

ηελ δπζρέξεηαλ ηνπ έξγνπ εμ αηηίαο κάιηζηα ησλ ζηελψλ νξίσλ· νπδ' 

εηζεθνχζζε πξνηείλαο λα ππνβιεζή ε εθινγή ηνπ εηο ηελ ςήθνλ ηνπ 

έζλνπο, θνβνπκέλεο ηεο Αγγιίαο ηελ αληίπξαμηλ ηνπ Κπβεξλήηνπ νλ 

ππψπηεπελ σο ξσζζίδνληα θαη εκίζεη. Σνχησλ νχησο ερφλησλ έκαζε δη' ψλ 

έιαβελ εμ Διιάδνο αιιεπαιιήισλ γξακκάησλ ηαο δπζκελείο δηαζέζεηο σο 

πξνο ηα γεγνλφηα ηνπ Κπβεξλήηνπ θαη ηεο Γεξνπζίαο, θαη δη' επηζηνιήο ηνπ 

πξνο ην ελ Λνλδίλσ ζπκβνχιηνλ ηεο 9/21 καΐνπ (15) παξεηήζε. Αηηηνινγψλ 

δε ηελ παξαίηεζίλ ηνπ εθ' ψλ εμέζεζελ ν Κπβεξλήηεο θαη ε Γεξνπζία 

ιφγσλ, ηνπο επεζθξάγηδε δηά ησλ εμήο· 

«Αλ νπδφισο εμέθξαζε γλψκελ ε Γεξνπζία, ή αλ ηελ εμέθξαδε δηά 

θξάζεσλ, εμ ψλ εδχλαηφ ηηο επιφγσο λα ειπίζε ηελ ζπλαίλεζίλ ηεο εηο ηα 

γεγνλφηα, ζα ζπγθαηέλεπα ίζσο, θαη κε ζέισλ, εηο ην λα γελψ ην φξγαλνλ 

ηεο εθηειέζεσο ησλ απνθάζεσλ ηεο πκκαρίαο, θαη ζα επξνζπάζνπλ φζνλ 

εδπλάκελ λα κεηξηάζσ ην θαθφλ, θαη λα πξνιάβσ ηελ εληεχζελ βιάβελ. 

Αιιά ην ιέγεηλ ηεο Γεξνπζίαο είλαη ηφζνλ αζπκβίβαζηνλ, φζνλ ηα 
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αηζζήκαηα είλαη θπζηθά> (16). Γηά ηνπο ιφγνπο ηνχηνπο εζηεξήζε ε Διιάο 

ηνπ εγεκφλνο ηεο. 

Φηιειιεληθψηαηνο εδείρζε ν αλήξ νχηνο θαζ' φιελ ηελ δεηλήλ ηνπ κεηά ηνπ 

ζπκκαρηθνχ ζπλεδξίνπ δηαπξαγκάηεπζηλ. Αιι' εκάξηεζε, κεδφισο 

θαηαλνήζαο ελ ηε εηιηθξηλεία ηνπ θαη ηε αθεξαηφηεηη ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ 

ηελ χπνπινλ πνιηηηθήλ ηνπ Κπβεξλήηνπ, πξνο νλ ηνζαχηελ είρελ ππφιεςηλ 

θαη πίζηηλ, ψζηε απνζηείιαο πξνο απηφλ ηνλ ελ ππεξεζία ηνπ ηνθκάξνλ εηο 

ηδηαηηέξαλ πεξί ησλ ηφηε πξαγκάησλ ζπλδηάζθεςηλ, ηνλ δηέηαμε λ' απέρε 

πάζεο άιιεο πνιηηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Γξάθσλ δε ηελ 16/28 Φεβξνπαξίνπ 

πξνο απηφλ ηνλ Καπνδίζηξηαλ, ησ έιεγε· «Κπβέξλα κέρξη ηεο εηο Διιάδα 

αθίμεψο κνπ ην ζθάθνο ηνπ θξάηνπο, φπεξ ηνζάθηο έζσζαο εθ ηνπ 

λαπαγίνπ». Ζπαηήζε δε θαη πηζηεχζαο φηη ηα γξάκκαηα ηνπ Κπβεξλήηνπ 

εμήγνπλ ηα θξνλήκαηα ηνπ έζλνπο. Αλ, άκα θιεζείο εηο ηελ εγεκνλείαλ, 

θαηέβαηλελ εηο ηελ Διιάδα, θαη, έρσλ ηνλ ζπκκαρηθφλ ζηξαηφλ ππφ ηαο 

δηαηαγάο ηνπ, θαη πιήξεο ην ηακείνλ ηνπ εθ ηνπ δαλείνπ, ζπλεθάιεη εζληθήλ 

ζπλέιεπζηλ, νπδεκία ακθηβνιία φηη κεη' ελζνπζηαζκνχ ζα ππεδέρεην, θαη ε 

εθινγή ηνπ πακςεθεί ζα επεθπξνχην θαη φ,ηη ζχζηεκα πνιηηηθφλ εζεψξεη 

ρξήζηκνλ ζα ελνκηκνπνηείην, θαη ην Κνηλφλ φινλ ζα εδείθλπε ηφζελ 

εππείζεηαλ εηο ηαο βνπιάο κνλίκνπ, πινπζίνπ, ηζρπξνχ θαη δηαδνρηθνχ 

κνλάξρνπ, φζελ έδεημελ άιινηε εηο ηαο βνπιάο πξνζσξηλνχ, απφξνπ θαη 

αζζελνχο Κπβεξλήηνπ, φζηηο θαη ελ ηνηαχηε ζέζεη θαηέζηξεςελ αηαξάρσο 

ηα θαζεζηψηα. 

Οπδέλ πξνηηζέκεζα λα είπσκελ πεξί ηεο ελ ηνηαχηε θξηζίκσ ψξα πνιηηηθήο 

ηεο Γεξνπζίαο, σο ζψκαηνο εηεξνθηλήηνπ, θαη εξρφκεζα λα επηζεσξήζσκελ 

ηελ πνιηηηθήλ ηνπ Κπβεξλήηνπ εκπεξηιακβάλνπζαλ θαη ηελ ηεο Γεξνπζίαο. 

θνιηά θαη πεπιαλεκέλε ε δηαγσγή ηνπ αλδξφο ηνχηνπ. Δδέρζε ην 

Πξσηφθνιινλ, αιι' απεπνηήζε ηελ εθηέιεζηλ ησλ φξσλ απηνχ· επξφηξεπε 

θαη απέηξεπε ηνλ Λενπφιδνλ λα θαηαβή εηο Διιάδα, ελ ψ φινλ ην έζλνο 

επεθαιείην ηελ θαηάβαζίλ ηνπ άλεπ νπδελφο φξνπ· απήηεη παξ' απηνχ λα 

νκνινγήζε ην αλαηνιηθφλ δφγκα, φ εζηη λ' αηηκάζε απηφο εαπηφλ, ελ ψ ε ελ 

Άξγεη ζπλέιεπζηο νπδεκίαλ ηνηαχηελ επρήλ επρήζε· ησ έιεγελ φηη αλάγθε 

πάζα λα δειψζε, φηη ζα εθπβέξλα ηνλ ηφπνλ ζπληαγκαηηθψο, ελ ψ απηφο, 

επξψλ ζχληαγκα ελ πιήξεη ελεξγεία, ην εριεχαζε θαη ην θαηεπάηεζε. 

πγγλσζηφο θαζ' εκάο ν Κπβεξλήηεο δηά ηα ελ Διιάδη παξαπηψκαηά ηνπ 

απέλαληη σλ παξήγαγελ ε θπβέξλεζίο ηνπ θαιψλ, αιι' αζχγγλσζηνο 

καηαηψζαο δη' ψλ είδακελ ηερλαζκάησλ ηελ εθινγήλ αλδξφο, νχηηλνο ε ελ ηε 

Βειγηθή κεηά ηαχηα δηαγσγή εθείιθπζε ηελ αγάπελ θαη ηελ επγλσκνζχλελ 

ηνπ ιανχ θαη ηελ ππφιεςηλ θαη ην ζέβαο φιεο ηεο Δπξψπεο, θαη παξαηείλαο 

ράξηλ ηεο θηιαξρίαο ηνπ, δη' φιεο δηεηίαο θαη νθηακελίαο ηελ αγσλίαλ ηεο 

Διιάδνο ελ κέζσ ηφζσλ δεηλψλ ζπκθνξψλ. 
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Οπδείο ακθηζβεηεί φηη κέιαηλα ήην ησ θαηξψ εθείλσ ε εηθψλ ηεο Διιάδνο· 

θαη νπδείο κέκθεηαη ηνλ Κπβεξλήηελ φηη ηελ παξέζηεζελ νπνία ήηνλ, αιιά 

ηελ ππεξεκέιαηλελ σο κε ψθεηιελ. Οη δε ηξεηο φξνη ηεο αιιαμνζξεζθείαο, 

ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ απνδεκηψζεσλ, νπο επξφηεηλελ σο εθ ησλ σλ νπθ 

άλεπ, ήζαλ απηφρξεκα ςεχδνο θαη απάηε. Αςεπδείο δε κάξηπξεο ησλ ιφγσλ 

αη κεδέλα ηνηνχηνλ φξνλ πεξηέρνπζαη ησλ πνιηηψλ αλαθνξαί, θαη ν κεηά 

ηαχηα ηξφπνο, ακέηνρνο παληφο φξνπ, θαζ' φλ νη Έιιελεο αλεπηξξέαζηνη 

εδέρζεζαλ ηνλ Όζσλα. Ό,ηη δχλαηαη λα δηθαηψζε νπσζνχλ ηελ δηαγσγήλ 

ηνπ Κπβεξλήηνπ είλαη φηη επίζηεπελ αδηζηάθησο φηη κάιινλ ζα επξφθνπηελ 

ε Διιάο ππ' απηφλ, σο Έιιελα, ή ππφ μέλνλ. 

Μεγίζηε αζπκία θαηέιαβε δηθαίσο ηελ Διιάδα φιελ επί ηε παξαηηήζεη ηνπ 

Λενπφιδνπ, θαη νπδέπνηε άιινηε έπαζε ηνζνχηνλ ε ππφιεςηο ηνπ 

Κπβεξλήηνπ, θαηαθαλψλ γελνκέλσλ ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη εηο πέξαο 

επηβιαβέο απνιεμάλησλ· ε δε αθκάδνπζα αληηπνιίηεπζηο έηη κάιινλ 

εθξαηαηψζε. Σν ζχληαγκα είρε ζεκαίαλ, θαη ε κεη' νιίγνλ επειζνχζα ελ 

Γαιιίαο επαλάζηαζηο, ε θαηαβηβάζαζα απφ ηνπ ζξφλνπ ηνλ Κάξνινλ σο 

θηινδέζπνηνλ, θαη αλαβηβάζαζα ηνλ Φίιηππνλ σο θηιειεχζεξνλ, 

εθνξχθσζε ηαο ειπίδαο ηεο θαη ππεξεηξάρπλε ηνπο ιφγνπο ηεο· θαηεηάξαμε 

θαη ηνλ Κπβεξλήηελ ε κεηαβνιή αχηε, δηφηη θαη ηεο ππνζηεξίμεσο ηνπ 

πεζφληνο βαζηιέσο ηνλ εζηέξεη θαη εηο ελ απεξέζθεην πνιηηηθήλ ηνλ ψζεη, 

θαη νη αληηπξέζβεηο Γαιιίαο θαη Αγγιίαο θαλεξά απηφλ κελ 

αληεπνιηηεχνλην, ηνπο δε αληηπάινπο ηνπ επεξηπνηνχλην. Ζ δε πκκαρία, 

ήηηο εζπγράξε (17) απηή εαπηήλ σο νκνζχκσο ελ κέζσ εκβξηζψλ θαη 

αθξνζθαιψλ πεξηζηάζεσλ ζέζαζαλ δηά ησλ ηειεπηαίσλ πξάμεψλ ηεο ηνλ 

θνινθψλα εηο ην πνιπρξφληνλ θαη πνιχκνρζνλ έξγνλ ηεο αδεκνλνχζα 

(εθηφο ίζσο ηεο Ρσζζίαο) δη' ήλ ππέζηε απξνζδνθήησο απνηπρίαλ, 

εγαλάθηεη θαηά ηνπ Κπβεξλήηνπ σο αλαηξέςαληνο ηαο βνπιάο ηεο, αιι' 

νπδέλ ήηηνλ επηκέλνπζα εηο ηα βνπιεπζέληα, ππέγξαςε ηελ 10/22 καΐνπ θαη 

ηελ 2/11 ηνπλίνπ (18) Πξσηφθνιια ιέγνληα φηη αη ελ ηνηο Πξσηνθφιινηο ηεο 

22 Ηαλνπαξίνπ / 3 θεβξνπαξίνπ θαη 8 θεβξνπαξίνπ απνθάζεηο ηεο ήζαλ 

ακεηάηξεπηνη, θαη φηη ζα εζρνινχλην αλππεξζέησο εηο εθινγήλ λένπ 

εγεκφλνο. 

Δίδακελ άιινηε ηνλ Κπβεξλήηελ κε ζέινληα λα ηεξήζε ηνπο φξνπο ηνπ 

πεξί ηεο εγθαηαζηάζεσο ηνπ Παλειιελίνπ ζεκειηψδνπο ςεθίζκαηνο, φπεξ 

απηφο έγξαςελ. Δηο ην απηφ ακάξηεκα εμψθεηιε θαη κεηά ηελ πλέιεπζηλ 

ηνπ Άξγνπο παξαβάο ηα ςεθίζκαηά ηεο άηηλα απηφο ππαγφξεπζελ. Δίρε δε 

ελ παληί έξγσ νδεγνχο, νπο θαη πξφηεξνλ, ηνλ Βηάξνλ θαη Γελλαηάλ, κήηε, 

σο είδακελ, ηνπο θαηξνχο θαζ' νχο έδσλ γλσξίδνληαο, κήηε πγηείο θαη 

θηιειεπζέξνπο αξράο έρνληαο, θαη ηνπο αθσζησκέλνπο κάιινλ ή ηνπο 

αμίνπο ελ ηε ππεξεζία παξαιακβάλνληαο. Δληεχζελ δπζαξέζθεηαη ηνπ 

θνηλνχ θαη γνγγπζκνί. Σφζνλ δε παξεθηξάπε ε Κπβέξλεζηο αθ' ψλ φξσλ 

εςήθηζελ ε ελ Άξγεη πλέιεπζηο, θπξίσο δε σο πξνο ηα αθνξψληα ηελ 

δηθαζηηθήλ ππεξεζίαλ, γξάςαζα λένλ δηθαζηηθφλ νξγαληζκφλ, ψζηε ε 



www.schooltime.gr Σελίδα 234 
 

αληηπνιίηεπζηο ε θαηαβνψζα άιινηε θαηά ησλ φξσλ ηεο ελ Άξγεη 

πλειεχζεσο, σο ππαγνξεπκάησλ ηνπ Κπβεξλήηνπ, θαη φρη σο έξγσλ ηεο 

ειεπζέξαο ζειήζεσο ησλ πιεξεμνπζίσλ, εξθέζζε λα απαηηή ίλα ν 

Κπβεξλήηεο επαλαγάγε ην ζχζηεκα ηεο πξνζσξηλήο Κπβεξλήζεψο ηνπ εηο 

νπο φξνπο έζεζελ ε ελ Άξγεη πλέιεπζηο, ηνπηέζηηλ απηφο ν Κπβεξλήηεο 

(19), αιιά δελ εηζεθνχεην. Φηιειεχζεξνο αιιά θαη ζπληεξεηηθφο πνιίηεο, ν 

Πνιπδσίδεο, επερείξεζε λα εθδψζε ελ Ναππιίσ εθεκεξίδα, ηνλ Απφιισλα, 

επί ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ. Μπξίνπο ηξφπνπο κεηήιζελ ε Κπβέξλεζηο ίλα 

ηνλ απνηξέςε, θαη κε δπλεζείζα, επάηεζε ην ηππνγξαθείνλ θαζ' ήλ εκέξαλ 

εηππφλεην ν πξψηνο αξηζκφο ηεο εθεκεξίδνο, ηνλ αθήξεζε βία εθ ησλ 

πηεζηεξίσλ θαη ελάγθαζε ηνλ εθδφηελ ηνπ Απφιισλνο, επίκνλνλ εηο νλ 

πξνέζεην ζθνπφλ, λα κεηαθνκίζε θξπθίσο ην πιηθφλ εηο Ύδξαλ, θαη ππφ ηελ 

ζεξκήλ πξνζηαζίαλ ησλ θαλεξά αληηπνιηηεπνκέλσλ Τδξαίσλ λ' αξρίζε, 

κεζνχληνο ηνπ καξηίνπ, λα ξίπηε εθείζελ ηα βέιε ηνπ θαηά ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Βαξέσο έπιεηηε ηα ψηα ηνπ Κπβεξλήηνπ θαη ε 

καθξφζελ αθνπνκέλε ηξαρεία θσλή ηηλνο ελ κχξλε γαιιηζηί γξαθνκέλεο 

εθεκεξίδνο, Courrier de Smyrne ελ επξνζπάζεζελ αιι' εηο κάηελ λα 

θαηαζηγάζε θαη θαηεκήλπζελ άιινηε θαη παξά ησ Λενπφιδσ σο φξγαλνλ 

ηεο αληηπνιηηεχζεσο (20). Σελ δε 26 απξηιίνπ εμέδσθε ζπκπξάμεη θαη ηεο 

Γεξνπζίαο (21) ςήθηζκα πξνζβάιινλ θαη θσιχνλ δηά ησλ δηαηάμεψλ ηνπ 

ηελ κέρξη ηνχδε απξφζβιεηνλ, αθψιπηνλ θαη κεδφισο κεδέπνηε ππφ ηηλα 

φξνλ ππνβιεζείζαλ ρξήζηλ ηεο ειεπζεξνηππίαο. Γεηλήλ δηήγεηξε 

θαηαθξαπγήλ ε παξά ηα εηζηζκέλα θπβεξλεηηθή αχηε πξάμηο. 

Καη άιινηε είπνκελ θαη ήδε επαλαιέγνκελ φηη ζεξαπείαλ ησλ πνιηηηθψλ 

δεηλψλ εζεψξνπλ πάληνηε νη Έιιελεο ηαο εζληθάο ζπλειεχζεηο ησλ. Δζληθήλ 

πλέιεπζηλ επεθαινχλην θαη ελ ηε ζεκεξηλή πεξηζηάζεη, αιι' ε Κπβέξλεζηο 

εθψθεπελ. Πξψηνη νη θάηνηθνη ηεο χξαο εμέθξαζαλ εληφλσο δη' αλαθνξάο 

ησλ πξνο ηνλ Κπβεξλήηελ κεζνχληνο ηνπ Ηνπλίνπ ηελ πάλδεκνλ επρήλ 

ηαχηελ. Σελ απηήλ επρήλ εμέθξαζελ αμηνπξεπψο θαη ε Ύδξα, θαη αη 

πιείζηαη ησλ λήζσλ· ζα εκηκνχλην δε ην παξάδεηγκά ησλ θαη ε 

Πεινπφλλεζνο θαη ε ηεξεά Διιάο, αλ ε Κπβέξλεζηο αδηαθφξεη ή δελ 

επξνιάκβαλε δηά ησλ ελ ηαηο επαξρίαηο αξρψλ ηελ εηο ηνχην ξνπήλ ησλ 

πνιηηψλ· δηέηαμε δε θαη ηνλ Καλάξελ λα παξαπιεχζε ην Αηγαίνλ πξνο 

ζσθξνληζκφλ ησλ απεηζνχλησλ. 

ΣΔΛΟ 

1) Σνλ Ρψζζνλ ελ Λνλδίλσ πξέζβπλ θαη ηελ ζχδπγφλ ηνπ. 

2) Εήηεη Γεληθήο εθεκεξίδνο 1830 αξηζ. 32 ζειίδα 127. 
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